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Анотація. Історіософія правового порядку – це 
спроба осягнути глибинні і універсальні процеси 
становлення правового впорядкування суспіль-
ної життєдіяльності. Різні епохи – космодіцея, 
теодіцея та антроподіцея правовопорядку знаме-
нують собою поступ людської думки і суспільної 
практики. Як це співвідноситься з правовим роз-
витком України? 

Ключові слова: право, правовий порядок, кос-
модіцея правопорядку, теодіцея правопорядку, 
антроподіцея правопорядку, інтегративне право-
розуміння.

Постановка проблеми. Прагнення осягнути 
складні, нелінійні, глибинні процеси правового 
впорядкування суспільного життя сучасної Укра-
їни неминуче виводить на проблематику витоків 
вітчизняного правового порядку не тільки у влас-
ній історії, культурі, але й у широкому контексті 
розгортання цивілізаційного розвою близького і 
далекого оточення України протягом становлення 
її державності і права. Властиві радянській, а, по-
части, і пострадянській вітчизняній юриспруденції 
ортодоксально лінійні уявлення про формування, 
забезпечення і підтримання правового порядку 
у суспільстві не можуть бути подолані без про-
никнення у глибинні пласти правового розвитку 
України, героїчні і звитяжні, але, й драматичні 
і, часто-густо, трагічні обставини нашого право-
вого буття.

Правовий досвід українства (певно, як і право-
вий спадок кожного великого народу), є унікаль-
ним за історичною картиною його становлення, 
за ціннісно-нормативним змістовним наповненням 
та інституційними характеристиками, і що, може, 
найважливіше – за своїми специфічними проява-
ми в умовах модернізаційних процесів у світі й 
Україні. Це й визначає необхідність звернення 
правників до пізнавального потенціалу наукової 
дисципліни, яку одні називають філософією іс-
торії, а інші – історіософією [1]. 

Аналіз останніх досліджень та виокремлення 
нерозв’язаних проблем. Багатоманіття сучасних 
історичних дискурсів епохи постмодерну і отрима-
них завдяки їм різних пояснень історичних подій 
і процесів не тільки розвінчує концепт «єдиної 
історичної істини», але й піддає сумнівам саму 

можливість адекватної відповіді історичної науки 
на виклики нової доби. Історична юриспруденція 
переживає ті ж самі проблеми. Тому, як справед-
ливо зазначає П. П. Музиченко, постановка та 
дослідження проблеми історії формування право-
порядку і його апробації юридичною практикою у 
контексті загальноеволюційного розвитку правової 
культури є новими і мають важливе теоретичне і 
практичне значення. Очевидно, що без глибокої 
наукової розробки цієї проблеми і використання 
відповідних висновків в практиці утвердження 
панування права і побудови правової держави, 
суспільство весь час буде наштовхуватись на 
перепони [11,18].

В умовах сучасного правового розвитку, коли 
загострюються проблеми ієрархізації правових 
цінностей, зовсім не виключається можливість 
виникнення в конкретних ситуаціях протиріч між 
правовими цінностями навіть самого високого 
рангу. То ж, як зазначає Ю. М. Оборотов, може 
виникнути питання, що має бути первинним – 
свобода, справедливість чи порядок? [12, 261]. 
Відповідь на це питання по-різному складалася 
у різні часи й у різних народів, і тому саме істо-
ріософський зріз опанування природи правового 
порядку уможливлює осягнення універсальності 
ідеї правого порядку не тільки в рамках різних 
типів праворозуміння [6, 6], але й через звер-
нення до історичного досвіду інтерпретації цієї 
ідеї мислителями та втілення у життя людського 
суспільства на різних етапах його розвитку.

Визначена у назві статті ідея, попри досліджен-
ня правового порядку великою когортою теоре-
тиків права і представників прикладної юриспру-
денції, до сьогодні залишається поза увагою не 
тільки вітчизняних, але й зарубіжних правників. 
Між тим, здійснена у вітчизняній юриспруденції 
спроба використання історіософського осягнення 
правового порядку [8] свідчить, що ідея право-
порядку супроводжує думку і суспільне буття 
протягом всього цивілізованого існування люд-
ського соціуму, набуваючи у різні епохи нового 
розуміння і наповнення.

Викладення основного матеріалу. Корис-
туючись властивими історіософії підходами до 
періодизації розвитку людства, у процесах ста-
новлення, утвердження та розвитку правового 

УДК 340.131.6

Крижановський А. Ф.,
д.ю.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України

ректор Міжнародного гуманітарного університету,
завідувач кафедри теорії та історії держави і права

пРАВОВИЙ пОРЯДОК У ДИСКУРСІ ІСТОРІОСОФІЇ пРАВА
 



5№ 2-2011

Науковий вісНик МіжНародНого гуМаНітарНого уНіверситету

порядку також можливо виокремити такі епохи, 
як космодіцея, теодіцея та антроподіцея право-
вого порядку.

Космодіцея правопорядку пов’язується з епо-
хою античності, класичними прикладами право-
вого розвитку якої вважаються держави Давньої 
Греції і Давнього Риму, де були створені дієві 
для свого часу соціальні, політичні і правові ме-
ханізми забезпечення правового порядку у сус-
пільному житті. То ж природно, що проблематика 
впорядкування суспільного буття, в тому числі і 
правовими засобами, займає вельми важливе міс-
це у працях давньогрецьких філософів і юристів 
Давнього Риму.

Перш за все, слід відзначити невіддиференці-
йованість понять «правопорядок» та «порядок» 
у давньогрецькій філософській думці. Термін 
«порядок», що був одним з найпоширеніших у 
лексиконі грецьких мислителів, екстраполювався 
на всі сфери людського життя, і уподібнювався 
поняттям впорядкованість, лад, устрій, ряд, роз-
ряд, благоустрій тощо [9].

Аналіз давньогрецької міфології свідчить про 
надзвичайно багатий та різноманітний її право-
вий пласт, який не обмежується хрестоматійно-
школярськими (за сприйняттям) фігурами Феміди, 
Немесиди, Діке. Передусім, вихідним засновком 
учень про порядок було поняття космосу, оче-
видно, уперше введене Піфагором, саме для ха-
рактеристики впорядкованості Всесвіту. Космос 
в уявленні давньогрецьких мислителів (зокрема, 
Анаксагора та Анаксимандра) був гармонійним 
буттям, чинною складовою якого є земний пра-
вопорядок. І навпаки, міркування про світовий 
порядок, тобто взаємини космічних стихій, здій-
снювались по аналогії з правовими та моральними 
нормами у полісі. Природа та людина в досо-
кратичній філософії складали певну єдність [14].

Давньогрецькі мислителі були впевнені не 
тільки у тому, що світовий порядок (гармонія) 
має вплив на правовий порядок, але й у зворот-
ньому впливові. Порушення законів, обрядів та 
традицій, на думку полісного суспільства, тягло 
за собою порушення світової гармонії, а це, в 
свою чергу – неминучу кару богів. Божий суд 
немовби мав дві площини: деформація власне 
нормативної тканини (“Правду замінить кулак”, 
– лиховісно пророкував Гесіод в своїх “Працях 
та днях” [2, 147] і погіршення реального буття 
суспільства. Як вказував В. Дільтей, прадавня 
віра в те, що правопорядок окремої держави 
встановлюється богами, трансформувалась у 
процесі розвитку грецької думки в уявлення про 
божественний світовий порядок, як причину, 
що породжує будь-який державний та правовий  
порядок [5, 354].

Відомо, що здобуток античної епохи не обмеж-
ується вельми цінними для майбутньої історії люд-
ства міркуваннями мислителів, але й практичним 
втіленням цих ідей у суспільне буття. Солона, 
який також є одним із сімки мудреців, вважав, 
що найбільшим злом для полісу є беззаконність 
та міжусобиці, а найвищим благом – порядок і 
закон. Для Солона, який на відміну від теорети-
ків-філософів, був ще й політиком-практиком, є 
характерним пошук реальних земних гарантій пра-
вопорядку. Ними стали демократичні інститути, 
започатковані Солоном, та стабільність законів 
(як відомо, Солон заповідав, щоб встановлені ним 
закони та інституції не змінювались принаймні 
протягом ста років). Давньогрецька суспільна 
думка виробила також усвідомлення про право-
суддя як гарантію правопорядку – і ширше, як 
гарантію процвітання суспільства.

Категорія правопорядку знайшла свій відбиток 
і в римській правовій науці. Строго кажучи, саме 
в Римі відбулась певна, хоча й не остаточна секу-
ляризація цього поняття, його відокремлення від 
інших філософських категорій, пов’язаних з по-
рядком. Стародавнім римлянам, які певною мірою 
успадкували грецькі уявлення про картину світу, 
теж був властивим погляд на Всесвіт («боже-
ственний космос») як на живий організм, в якому 
людині також відведене певне місце. Заслугою 
та новацією римської юриспруденції у порівнянні 
з Грецією стало введення дихотомії публічного 
та приватного правопорядків. Традиційно саме 
приватне право вважається головним надбанням 
Стародавнього Риму, але, якщо говорити про пра-
вопорядок, то не менш важливим є і публічне 
римське право. У Римі саме громадянин був носієм 
публічно-правового начала; отже, основою міцнос-
ті правопорядку виступала людина, а не якийсь 
механізм, що складається з тих або інших еле-
ментів (податків, армії, в’язниць тощо). Римське 
поняття statum, яке можна співвіднести з пра-
вопорядком, виступало як сукупність громадян, 
що володіють в comitia curiata всією повнотою 
imperium (вищої влади), що не відокремлюють 
свій особистий інтерес від інтересу загального, 
публічного. Гарантією та підгрунтям правопорядку 
була властиво висока для свого часу правова куль-
тура, правова та політична активність римських 
громадян. Свобода у розумінні римлян була не 
тільки протиставленням рабського стану, але й 
можливістю брати участь у суспільних справах. 
Хрестоматійним фактом є обов’язок повнолітніх 
громадян напам’ять знати Закони ХII таблиць.

У сукупності ж антична епоха в зародковому 
стані та найзагальнішому вигляді посіяла зер-
на, які у подальшому проросли і вкорінилися 
в уявленнях та інституціях західної цивілізації:  



6

Науковий вісНик МіжНародНого гуМаНітарНого уНіверситету

впевненості у силі громадянського суспільства, 
визнанні громадянина автономним від влади 
суб’єктом права, необхідності процедурних ме-
ханізмів захисту прав особистості, політико-право-
вої відповідальності посадових осіб за результати 
своєї діяльності та ін. Ці зерна проросли вже у 
наступну епоху – Середньовіччя, парадигма пра-
вового розвитку якого – теодіцея правопорядку.

Доба середньовіччя відмітна тим, що вона 
внесла нові риси в уявлення про правопорядок.  
Як зазначається, за доби середньовіччя права було 
ні «багато», ні «мало», і воно не було відста-
лим та нерозвинутим. Права було рівно стільки, 
скільки було необхідно суспільству тієї далекої 
доби, і в багатьох випадках замість нього діяли 
інші соціальні регулятори, які в окремих випадках 
виявлялися навіть більш ефективними, ніж воля 
суспільства та влада суверена» [10, 242]. Серед 
таких регуляторів – передусім, християнська 
релігія та її організовані інституції, які принай-
мні претендували на певну роль в упорядкуванні 
суспільних відносин. 

Середньовічний образ правопорядку формував-
ся в рамках теологічного світогляду, станових об-
межень та локалізованої у межах громади (кому-
ни, манора, монастиря) свідомості. Правопорядок 
практично ще не став категорією юриспруденції, 
яка переживала своє друге народження, а, скорі-
ше, був лише однією з граней соціальної картини 
світу. Характерною є термінологічна невизначе-
ність цього поняття, воно постає як туманний, 
але привабливий образ належного способу життя, 
невіддільний від інших параметрів соціального 
буття, а саме морального стану, стану релігійності 
суспільства. Медієвісти вважають, що, принаймні 
у ранньосередньовічному суспільстві, так званому 
варварському, немає права та моралі як різних 
засад та форм соціальної свідомості та людської 
поведінки [4, 132-133], вони сприймаються як по-
вністю злитні, мононормативні.

Характерною рисою розуміння правопоряд-
ку було усвідомлення його ієрархізації. Ієрархія 
пронизує всю свідомість середньовічної людини. 
Ієрархія природи і суспільства створена й очо-
люється Богом. За Фомою Аквінським, у кожної 
живої істоти є своє місце у цій ієрархії. Людина, 
яка має не тільки тіло, але і душу, займає в ній 
унікальне місце. Для всіх живих істот благом 
є самозбереження. Живі істоти для цього ма-
ють хто кігті, хто ікла або роги або, принаймні, 
прудкі ноги. Тільки людина народжується позбав-
леною такого роду властивостей. Натомість їй 
Богом даний розум, завдяки якому вона може 
забезпечити своє існування за допомогою рук.  
Але окремо взята людина знає про те, що їй 
необхідно для життя, тільки в найзагальнішому 

вигляді. Неможливо, щоб одна людина своїм ро-
зумом осягнула всі речі такого роду. Людям слід 
жити у спільноті, щоб кожен її член допомагав 
іншим у їхньому інтелектуальному поступі, співп-
рацював з іншими [13, 233-234].

Отже, за доби середньовіччя не відбулося на-
уково-теоретичного прориву у розумінні поняття 
«правопорядок», але, разом із тим, воно набуло 
нових рис. Уявлення про правопорядок відобра-
жали становий поділ суспільства, у зв’язку з чим 
кожен стан або корпорація, а деколи й індивід 
вважався носієм свого власного правопорядку. 
Був розширений та уточнений понятійний ряд 
дотичних до правопорядку явищ: стабільність, 
ненасильство, гарантованість примусовою си-
лою держави. Витоком правопорядку релігійно 
налаштована середньовічна людина вважала ви-
ключно божественну волю, але його дотримання 
та забезпечення залежали від зусиль людини та 
створених нею інституцій, зокрема, держави.

Підвалини нового розуміння правового порядку 
склалися у епоху антроподіцеї правопорядку. 
Прорив у розумінні правопорядку було здійснено 
англійськими мислителями доби Великого бунту 
середини XVII ст. Так, на відміну від теологічних 
побудов середньовічних правників, для Гоббса 
закон – це штучний розум, а громадянський мир 
– це здоров’я Левіафана – всеохоплюючої суспіль-
ство держави [3, 6]. Конструювання правопорядку 
для Гоббса було можливим лише на основі при-
родних законів. Перший із них свідчить, що мир 
і співпраця є більш сприятливими для самозбере-
ження, ніж насильство або тотальна конкуренція. 
Тому слід шукати миру і слідувати йому. Необхід-
но покласти край загальній ворожнечі людини з 
людиною [3, 99]. А для цього необхідно укласти 
суспільний договір, який дозволить вийти з при-
родного стану і послужить підставою для нової 
форми взаємного спілкування людей – держави.

Зважаючи на континуум європейської право-
вої культури, можна простежити наступність ідей 
попереднього періоду, зокрема, в арсеналі пра-
вової думки та гуманітарного знання в цілому 
зберігається ієрархізація соціальних та правових 
явищ. Але суттєво змінюється основа ієрархії: в 
її центрі опиняється людина. У цю епоху людина 
розглядається як сполучна ланка всієї світової іє-
рархії. У людині розміщена безмежна можливість 
пізнання, що, на думку Мірандоли, ріднить її з 
Богом. Людина може бути творцем самої себе, 
на відміну від тварин і навіть янголів, які є лише 
такими, якими їх створив Господь [15, 71].

Провісником нових тенденцій у висвітленні 
правового порядку за модерної доби став Френсіс 
Бекон. Саме у Бекона з’являється новий момент в 
усвідомленні призначення права – щастя громадян.  
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«Щастя», на відміну від «миру», головного лейтмо-
тиву правового дискурсу середньовіччя, стало пра-
пором нового мислення. Особливо чітко цей мотив 
простежується у працях Вольтера і знаходить своє 
нормативно-юридичне оформлення у Декларації 
незалежності США, написаної Т. Джеферсоном.

Доба модерну демонструє вироблення діяль-
нісного підходу до вивчення правопорядку. Для  
Р. Ієрінга право є результатом тривалої, нерідко 
невдалої боротьби за вироблення правил співжит-
тя. Причому формування права вимагало не тільки 
інтелектуальних, але й величезних вольових зу-
силь, оскільки юридичні норми завжди зачіпають 
чиї-небудь інтереси, а то і прямо їм суперечать. 
Право і формувалося, і розвивалося у кривавій 
боротьбі класів і станів, що добивалися закріплен-
ня у праві через законодавство своїх інтересів. 
Боротьба за право, за твердженням Ієринга, змі-
нює свій характер після втілення у праві рівності 
всіх перед законом, свободи власності, промислів, 
совісті тощо (тобто, фактично, принципів грома-
дянського суспільства). Тепер боротьба повинна 
вестися не за утвердження у праві яких-небудь 
нових норм, а тільки за втілення в життя вже 
існуючого права. На його думку, без боротьби не-
має права, як без праці немає власності. Разом із 
біблійним положенням: «У поті чола твого будеш 
ти здобувати хліб свій» стоїть однаково правильне 
положення: «У боротьбі знайдеш ти право своє. 
Із того моменту, коли право відмовляється від 
своєї готовності до боротьби, воно відмовляється 
від самого себе».

В рамках антроподіцеї правового порядку ви-
никає велика кількість концепцій і моделей пра-
вового впорядкування модерного і постмодер-
ністського суспільства – юридично-позитивіст-
ська теорія правопорядку (Г. Ф. Шершеневич), 
психологічна (Л. Й. Петражицький), соціальна 
(Г. Д. Гурвич). М. М. Коркунова можна назвати 
провісником комунікативної теорії права та право-
порядку. Він вважав право фактором, що встанов-
лює координацію індивідів у суспільстві [7, 278].  
С. А. Муромцев першим серед російських правни-
ків почав розвивати інтегративні підходи до розу-
міння права і правопорядку. Ця поліпарадигмаль-
ність студій правопорядку з відчутним тяжінням 
до інтегративного його розуміння залишається 
вельми примітною тенденцією доктринального 
проектування правового порядку і в наш час.

Висновки. Здійснений у рамках статті доволі 
фрагментарний екскурс, тим не менше, дає мож-
ливість висловити гіпотезу про наявність певних 
проявів загальносвітового правового розвитку в 
історії становлення права і правового порядку у 
українського народу. То ж історіософський зріз 
становлення і розвитку правового порядку в  

процесах існування людської цивілізації відкриває 
можливість з’ясувати ті характеристики генези 
правового порядку України, які властиві загаль-
нолюдським тенденціям, а відтак, спиратися на 
них у творенні ґрунтовних основ правового впо-
рядкування сучасної України.
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Крижановский А. Ф. Правовой порядок в 
дискурсе историософии права

Аннотация. Историософия правового порядка 
– это опыт освоения глубинных и универсальных 
процессов становления правового упорядочения 
общественной жизнедеятельности. Разные эпохи 
– космодицея, теодицея и антроподицея право-
порядка знаменуют собой поступь человеческой 
мысли и общественной практики. Как это соот-
носится с правовым развитием Украины?

Ключевые слова: право, правовой порядок, 
космодицея правопорядка, теодицея правопоряд-
ка, антроподицея правопорядка, интегративное 
правопонимание. 

Krіzhanovskіy A. F. Legal order іn dіskurse 
by іstorіosofіі of rіght

Summаry. Istoriosofiya of legal order is ex-
perience of mastering of the deep and universal 
becomings legal organization of public vital func-
tions. Different epoches – kosmodiceya, teodiceya 
and antropodiceya law and order signify by itself 
the step of human idea and public practice. How 
is it correlated with legal development of Ukraine?

Key words: right, legal order, kosmodiceya law 
and order, teodiceya law and order, antropodiceya 
law and order, integrativ understanding of law 
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УДК: 34.01

Манько Д. Г.,
к.ю.н., доцент кафедри теорії та історії держави і права

Міжнародного гуманітарного університету 

ЛЕГАЛІЗАцІЯ ІНОЗЕМНИх ЗАРОбІТЧАН В УКРАЇНІ

Анотація. Дана стаття присвячена аналізу 
особливостей процедур легалізації іноземних за-
робітчан в Україні. Дослідженню підлягають як 
процедури видачі дозволу на працевлаштування 
іноземців, так і процедури підтвердження чин-
ності документів, необхідних для видачі такого 
дозволу. Особлива увага приділена характерис-
тиці, регламентованих міжнародними нормами, 
процедур легалізації документів. 

Ключові слова: легалізація, дозвіл на працев-
лаштування, апостиль, консульська легалізація, 
юридичний документ.

Постановка проблеми. Однією з умов побу-
дови в Україні правової, соціально орієнтованої 
держави є її відкритість для світового співтова-
риства. Це визначає появу на території країни 
дедалі більшої кількості іноземців, що прибувають 
в Україну з різноманітними цілями. Тому вста-
новлення в законодавстві чіткого адміністратив-
но-правового статусу зазначених категорій осіб 
дозволить, по-перше – уникнути непорозумінь і 
правопорушень як з їхнього боку, так і з боку упо-
вноважених органів виконавчої влади, а по-друге, 
встановити ефективну процедуру їх легалізації. У 
зв’язку з цим, дослідження особливостей легаліза-
ції іноземних заробітчан в Україні, є актуальним.

Аналіз останніх досліджень та виокремлення 
нерозв’язаних проблем. Аналізу окремих аспектів 
процедур працевлаштування іноземних громадян, 
були присвячені дослідження фахівців адміністра-
тивного та конституційного права, наприклад 
Бойко С. В., Дашков Л. П., Кенсовський П. О., 
Тихоміров Ю. О., [1, 15; 2, 4; 3, 68] але, аспекти 
співвідношення процедур працевлаштування іно-
земних громадян, та процедури легалізації, були 
поза загальнотеоретичного обґрунтування.

Викладення основного матеріалу. Адміні-
стративно-правовий статус іноземних громадян і 
осіб без громадянства встановлюється Законом 
України «Про правовий статус іноземців» від  
4 лютого 1994 року, іншими законами і підзакон-
ними актами з урахуванням Конвенції про статус 
біженців від 28 липня 1951 року, Конвенції про 
статус апатридів від 28 вересня 1954 року, Де-
кларації про права людини щодо осіб, які не є 
громадянами країни, в якій вони проживають, від 
13 грудня 1985 року та ін. [4, 73].

Відповідно до Закону України «Про правовий 
статус іноземців», іноземцями є особи, що мають 
громадянство іноземних держав і не є громадяна-
ми України, а також особи без громадянства, що 
не належать до громадянства жодної держави (ст. 
1 Закону). Так, іноземці, що емігрували в Україну 
для працевлаштування на певний строк, можуть 
займатися трудовою діяльністю лише на підставі 
дозволу на працевлаштування [5]. 

Порядок оформлення іноземцям і особам без 
громадянства дозволу на працевлаштування (від 
1 листопада 1999 р.) був затверджений Кабінетом 
Міністрів України. Зараз, дозвіл на працевлашту-
вання (використання праці іноземного громадя-
нина) є документом, необхідним для роботи в 
Україні. Оформляється він в державному центрі 
зайнятості за місцем реєстрації роботодавця.  
З травня 2009 року діють нові правила одержан-
ня даного документа, згідно з якими процедура 
ускладнилася. Метою введення нового порядку 
було запобігання нелегальній міграції і посилення 
контролю за прибуваючими іноземними праців-
никами, а також підтримка українських фахівців 
на ринку праці. Фактично було збільшено розмір 
держмит (на даний момент 2976 грн – приблизно 
244 євро) і затверджено більш великий список 
документів, відповідно, одержати дозвіл стало 
трохи складніше [6].

Згідно із вказаними нормативними актами, 
дозвіл на працевлаштування зазначеним особам 
оформляється і видається Державним центром 
зайнятості Мінпраці чи, за його дорученням, відпо-
відними центрами зайнятості лише за умови, якщо 
в країні відсутні працівники, що здатні виконува-
ти ці роботи, чи є достатні підстави доцільності 
використання роботи іноземних фахівців, якщо 
інше не передбачено міжнародними договорами 
України. Іноземцям, що постійно проживають на 
території України, дозвіл на працевлаштування 
не обов’язковий. 

Дозвіл, як правило, видається терміном до  
1 року, за наявності певних підстав термін може 
бути продовжений, але в будь-якому разі безпе-
рервний термін перебування іноземців в Україні 
на підставі дозволу на працевлаштування не може 
перевищувати 4 роки.

До основних етапів легалізації трудової діяль-
ності іноземних громадян належать:
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– одержання дозволу на працевлаштування;
– одержання візи (для громадян тих країн, що 

мають візовий режим з Україною);
– реєстрація на митниці при в’їзді в Україну;
– одержання ідентифікаційного номера;
– реєстрація в органах внутрішніх справ 

(ВВІР) [7, 78].
Необхідно відзначити, що зазначена послідов-

ність процедур дотримується в тому разі, якщо 
рішення про працевлаштування прийнято до в’їзду 
іноземного працівника в Україну.

Однак, щоб запросити іноземного фахівця, не-
обхідно насамперед пройти процедуру реєстрації 
приймаючого підприємства в органах Державного 
департаменту у справах громадянства, імміграції 
і реєстрації фізичних осіб, відомого під старою 
абревіатурою ВВІР.

Для одержання доходів в Україні, у тому числі 
й для одержання заробітної плати, обов’язкове 
оформлення ідентифікаційного номера платника 
податку. Довідка про присвоєння цього номера 
може бути отримана в податкових органах. Держ-
мито за одержання такої довідки не стягується. 
Для одержання довідки потрібно надати копію 
паспортного документа з перекладом українською 
мовою, завіреним печаткою перекладача, і запо-
внену заяву.

Законодавством України передбачено, що іно-
земцям і особам без громадянства, що прибувають 
в Україну з метою працевлаштування на підставі 
дозволу на працевлаштування, оформляється по-
свідчення на тимчасове проживання (тимчасова 
посвідка на проживання).

Постановою Кабінету Міністрів України від 
8 квітня 2009 року № 322 затверджено Порядок 
видачі, продовження строку дії та анулювання 
дозволів на використання праці іноземців та осіб 
без громадянства (далі – Порядок видачі дозво-
лів), який набув чинності 14 травня 2009 року. 

Відповідно до вимог пункту 8 Порядку видачі 
дозволів усі видані зарубіжною країною та скла-
дені іноземною мовою документи для отримання 
дозволу на використання праці іноземця повинні 
бути перекладені на українську мову, засвідче-
ні згідно із законодавством країни їх видачі та 
легалізовані в Міністерстві закордонних справ 
України, якщо міжнародними договорами України, 
згода на обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України, не передбачено інше.

Саме тут має місце використання двох видів 
легалізаційних процедур: по-перше, процедур ви-
дачі дозволу на виконання певної діяльності; а 
по-друге, процедур підтвердження чинності до-
кументів та підписів що їх скріплюють.

Так перші процедури вказують на те, яким 
чином мають легалізуватися іноземні заробітчани 

в Україні, а другі, встановлюють порядок легалі-
зації документів необхідних для видачі дозволу 
на працевлаштування.

Відповідно до міжнародних норм, та чинного 
законодавства України, підтвердження чинності 
документів та підписів, печаток що їх скріплю-
ють, відбувається за наступних умов: апостиляція; 
консульська легалізація; укладання міжнародних 
угод щодо скасування умов легалізації офіційних 
документів [8, 96].

Апостиль (аpostille) – стандартизований сер-
тифікат чи штамп, який ставиться на документах 
або оформляється у вигляді додатка до документа. 
Документи, які завіряються таким чином, не по-
требують додаткової легалізації, причому їх визна-
вати зобов’язані на будь-якому державному рівні 
в державах, які приєдналися до Конвенції, що 
скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних 
документів. Тобто документи цих країн мають 
бути лише апостилізовані [9, 133].

Апостилізовані документи відміняють вимоги 
легалізації іноземних офіційних документів. Апос-
тиль має форму квадрата, довжина сторін якого 
дорівнює щонайменше 9 см.

Держави, бажаючи скасувати вимогу дипло-
матичної або консульської легалізації іноземних 
офіційних документів, вирішили укласти конвен-
цію. Конвенція, що скасовує вимогу легалізації 
іноземних офіційних документів, була підписана 
5 жовтня 1961 року в м. Гаага (далі – Гаазька 
конвенція) [10, 213]. Відповідно до Закону України 
від 10 січня 2002 року № 2933-III наша держава 
приєдналася до Гаазької конвенції, яка набула 
чинності для України 22 грудня 2003 року.

Відповідно до статті 1 Гаазької конвенції відмі-
на вимоги легалізації іноземних документів поши-
рюється на офіційні документи, які були складені 
на території однієї з Договірних держав і мають 
бути представлені на території іншої Договірної 
держави.

Згідно з Гаазькою конвенцією офіційними до-
кументами вважаються:

документи, які надходять від органу чи поса-
дової особи, що діють у сфері судової юрисдикції 
держави, включаючи документи, які надходять 
від органів прокуратури, секретаря суду чи су-
дового виконавця; адміністративні документи; 
нотаріальні акти; офіційні написи, зроблені на 
документах, підписаних особами у їх приватній 
якості, такі як офіційні написи про реєстрацію 
документа чи факту, який мав місце на пев-
ну дату, та офіційні й нотаріальні завірення  
підписів.

Дія Гаазької конвенції поширюється на до-
кументи про освіту, соціальний стан, трудовий 
стаж, свідоцтва про перебування живими, довідки,  
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довіреності, судові рішення та матеріали про гро-
мадські, сімейні та кримінальні справи.

Положення Гаазької конвенції не поширюються 
на документи, що видаються дипломатичними чи 
консульськими агентами, а також адміністративні 
документи, які мають безпосереднє відношення до 
комерційної чи митної операції. До них належать 
домовленості на проведення угод, пересування 
товарів через кодон, договори (контракти) про 
постачання товарів та надання послуг, виконання 
різноманітних робіт та їх розрахунків і т. д. У тих 
випадках, коли законодавством країни, на терито-
рії якої будуть використовуватися ці документи, 
передбачена легалізація документів, вони мають 
легалізуватися у консульствах. Легалізація вклю-
чає поступове проставляння засвідченого надпису 
в кількох закладах. Збереження багатоступене-
вості при легалізації такого роду документів дає 
змогу здійснювати суворіший контроль за діяль-
ністю комерційних підприємств.

Консульська легалізація полягає у підтвер-
дженні відповідності документів законодавству 
держави їхнього походження та є засвідченням 
достовірності підпису посадової особи, її статусу 
та печаткою уповноваженого державного органу 
на документах та актах для їх подальшого вико-
ристання на території іншої держави.

Консульська легалізація документів може бути 
проведена трьома способами: 1) на території дер-
жави, яка видає цей документ; 2) на території дер-
жави, де необхідно надати цей документ (викорис-
товувати); 3) на території третьої держави [11, 74].

Усі три способи консульської легалізації доку-
ментів складаються з ряду різноманітних завірень.

У першому випадку спочатку в нотаріуса заві-
ряються документи та достовірність їх перекладу 
на мову держави, де будуть вони використовува-
тися. Потім подається звернення до міністерства 
юстиції, яке засвідчує достовірність підпису но-
таріуса. У департаменті (іншому компетентному 
органі, залежно від держави) консульської служби 
міністерства зовнішніх справ підтверджується до-
стовірність підпису особи міністерства юстиції. 
Легалізація документа відбувається у консульстві 
держави, на території якої використовуватимуться 
ці документи.

У другому випадку іноземні документи спо-
чатку завіряються у дипломатичному представ-
ництві чи консульському закладі тієї держави, на 
території якої їх було видано.

Треба звернути увагу на те, що підпис та пе-
чатку під підтвердженням мають право ставити 
лише посол, начальник консульського відділу 
(консул) і його заступник (віце-консул).

Завірені документи, після перевірки за катало-
гом достовірності підпису, відтиску печатки та по-
вноважень працівника консульського відділу, ле-

галізуються уповноваженим органом консульської 
служби міністерства зовнішніх справ тієї держави, 
де використовуватимуться документи. У цьому ви-
падку також може вимагатися нотаріально завіре-
ний переклад документів на мову держави, на те-
риторії якої використовуватимуться ці документи.

Третій випадок консульської легалізації доку-
ментів через свою специфіку не отримав широкого 
застосування, але можливість його використання 
при певних умовах не виключається [12, 63].

Документи, засвідчені лише нотаріусом, в кон-
сульських установах не легалізуються. Поряд з 
оригіналами документів слід подавати також їх 
копії.

Поряд із зазначеними процедурами, є держави, 
з якими уряд України уклав дво- та багатосто-
ронні договори про скасування вимоги легалізації 
офіційних документів. Документи цих країн мають 
бути перекладені у бюро перекладів українською 
мовою, їх відповідність засвідчена нотаріально.

Висновки. Вищесказане свідчить про те, що 
процедура легалізації іноземного співробітника в 
Україні досить складна і витратна за часом, тому 
необхідно проведення загальнотеоретичних дослі-
джень, спрямованих на вироблення рекомендацій 
з удосконалення і спрощення цієї процедури.
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Манько Д. Г. Легализация иностранных ра-
ботников в Украине

Аннотация. Данная статья посвящена анализу 
особенностей процедур легализации иностранных 
работников в Украине. Исследованию подлежат 
как процедуры выдачи разрешения на трудоустрой-
ство иностранцев, так и процедуры подтвержде-
ния силу документов, необходимых для выдачи 
такого разрешения. Особое внимание уделено ха-
рактеристике, регламентированных международ-
ными норми, процедур легализации документов.

Ключевые слова: легализация, разрешение на 
трудоустройство, апостиль, консульская легали-
зация, юридический документ.

Manko D. G. Legalіzatіon of foreіgn cіtіzens 
іn Ukraіne

Summary. The article examines aspects of 
employment of foreign citizens in Ukraine. This 
question takes on special relevance in the context 
of Euro 2012, and the need for specialists of inter-
national organization of public events, as well as 
the need to build social facilities. Considering the 
above, this study is important. 

Key words: legalization, work permit, apostle, 
a consular legalization, legal document.
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МЕСТО ЮРИДИЧЕСКОЙ пРАКТИКИ В ОбРАЗОВАТЕЛьНОМ 
пРОцЕССЕ пОДГОТОВКИ СпЕцИАЛИСТА-ЮРИСТА

Аннотация. Исследуются понятие и виды юри-
дической практики, которые могут быть исполь-
зованы в образовательном процессе подготовки 
студентов, обучающихся по специальности «юри-
спруденция», определены задачи и предложены 
новые формы применения материалов судебной 
практики, практики правоохранительных органов.

Ключевые слова: юридическая практика, об-
разовательный процесс, инновации, материалы 
судебной практики, приемы анализа и оценки до-
казательств, специалист-юрист

Постановка проблемы. Юридическая практи-
ка представляется живым правом, реализующим 
статическую совокупность правовых норм одной 
или нескольких отраслей права, принятых уполно-
моченными органами. Именно в ходе реализации 
действующих норм материального и процессуаль-
ного права происходит применение их содержания 
полномочным органом или должностным лицом 
к конкретному спорному правовому отношению, 
возникшему между соответствующими субъек-
тами права. 

Изложение основных положений. В содержа-
ние юридической практики включаются: судебная 
практика (практика общих, арбитражных судов), 
практика правоохранительных органов (органов 
внутренних дел, прокуратуры, Следственного ко-
митета и т.д.), практика органов государственной 
власти, управления. К видам юридической практи-
ки относятся адвокатская практика, нотариальная 
практика, практика хозяйствующих субъектов, 
общественных организаций и т.д. Следует обо-
значить еще один вид юридической практики – 
практику конкретного физического лица, нако-
пленную в ходе своего жизненного пути, которая 
сосредотачивается в его публичных произведениях 
(публикациях), доступных как ограниченному, так 
и неограниченному кругу физических и юридиче-
ских лиц.

Использование указанных разновидностей юри-
дической практики в образовательном процессе 
имеет давнюю историю и непреходящее значение, 
поскольку представляет собой процесс изучения 
имеющегося опыта, способного сформировать 
юриста, должного обладать не только навыками 

абстрактного понимания и толкования действую-
щего законодательства как такового, но главное 
– способного его применять к конкретному воз-
никшему правоотношению, для его разрешения в 
соответствии с духом и буквой Закона.

Современное использование обозначенных 
видов юридической практики в образовательном 
процессе подготовки юридических кадров имеет 
следующие направления:

– при написании учебников, учебных пособий, 
учебно-методических комплексов, комментариев к 
законодательству, научных статей, тезисов;

– составление сборников задач, практикумов, 
заданий для самостоятельной контролируемой ра-
боты студентов и учащихся, в качестве матери-
алов для приема зачета и экзаменов;

при написании курсовых работ, дипломных 
проектов, диссертационных работ, рефератов, 
обзоров и т.д.

Среди целей использования материалов юриди-
ческой практики следует обозначить ее иллюстри-
рующее значение при аргументации полученных 
теоретических выводов. При этом, как правило, 
используются не отдельные (единичные) практи-
ческие примеры, а их обобщения, имеющие самые 
различные количественные и качественные пока-
затели. В частности, для обобщения практических 
материалов разрабатываются программы изуче-
ния, содержащие разный уровень детализации 
решаемой задачи, соответствующее количество во-
просов и особенно объектов. К примеру, исследуя 
вопросы применения уголовного, гражданского 
законодательства, в качестве объектов изыска-
ния могут быть использованы как рассмотренные 
судами материалы уголовных или гражданских 
дел, так и их итоговые постановления – приго-
воры и решения, вынесенные в первой судебной 
инстанции, определения – в кассационном или 
надзорном производствах.

Вместе с положительным эффектом исполь-
зуемые материалы юридической практики при 
их ненадлежащей подготовке и обобщении сво-
им содержанием могут причинять непоправимый 
вред образовательному процессу. Причина этого 
кроется в некачественном использовании мето-
дов научного исследования, в частности, методов, 
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позволяющих вырабатывать правила проверки и 
оценки доказательственной базы конкретного уго-
ловного, гражданского, административного дела. 
Этому способствует и ограниченный, усеченный 
размер используемых практических материалов, 
использование только итоговых постановлений, 
в которых с различной долей полноты приведена 
оценка представленных доказательств. 

Материалы уголовного судопроизводства, 
особенно по составам, связанным с нарушением 
правил ведения экономической деятельности, пра-
вил профессиональной деятельности должностных 
лиц, корыстным, в большей части многоэпизодным 
преступлениям, насчитывают не один десяток, а 
порой и сотню томов. Зачастую содержание при-
говора по таким делам составляет отдельный том, 
который при его преобразовании для использо-
вания в образовательном процессе может занять 
в сборнике задач максимально одну страницу, 
содержащую совокупность оценочных суждений, 
далеких от их реального содержания. Во время 
обсуждения подобного условия задачи выдать 
однозначное решение практически невозможно, 
поскольку краткость имеющейся информации 
вынуждает предполагать различные варианты, 
зависящие от многочисленных обстоятельств, 
неизвестных ни преподавателю, ни студенту. 
Процесс обучения с использованием подобных 
материалов из-за качественной и количественной 
противоречивости преподносимого материала не 
позволяет постигнуть приемы проверки и оценки 
доказательств как таковых, изучить содержание 
осуществленного в реальности преступного со-
бытия, а также научиться принимать решения 
через исследование доказательственной базы, 
представляемой как стороны обвинения, так и 
стороны защиты.

Усеченное содержание приводимых примеров 
не способствует их полноценному использованию: 
они уже содержат количественную и качественную 
оценку автора такого учебного издания, получают 
субъективную окраску и толкование существен-
ных для дела обстоятельств. Понятно, что подоб-
ное делается для того, чтобы упростить принятие 
решение студентами, но при этом из учебного 
процесса исключается процесс научения приемам 
анализа, оценки полученных доказательств, не 
формируется механизм принятия промежуточных 
и итоговых решений по существующему правово-
му спору. Небольшие по содержанию примеры, 
особенно при изучении норм материального права, 
не позволяют выводить даже однозначного от-
вета на поставленный вопрос, поскольку в них 
отсутствуют значимые для принятия решения не 
только обстоятельства, но и обосновывающие их 
доказательства. Акцент делается на одном или 

нескольких обстоятельствах, входящих в пред-
мет доказывания, в то время как другие обстоя-
тельства этого предмета доказывания определить 
невозможно: не только их содержание, но и со-
ответствующие доказательства. 

Приводимое в обзорах обобщенное содержа-
ние юридической практики применения законода-
тельства по отдельным категориям споров, также 
обнаруживает существенные противоречия в при-
нятых процессуальных решениях, казалось бы, в 
одинаковых правоотношениях. Получается, что 
принятые различными правоприменительными 
органами промежуточные и итоговые решения 
(приговоры, определения, постановления и т.д.), 
и даже одними и теми же, но находящимися в 
различных регионах страны, оказываются каче-
ственно различными, при этом по опубликованным 
обобщениям совершенно не улавливается причины 
и основания этого. 

Указанные недостатки возможно и необходимо 
преодолевать. На протяжении нескольких лет ав-
тор пользуется полными материалами уголовных, 
гражданских, административных, хозяйственных 
и арбитражных споров, рассмотренных в разное 
время судебными органами Республики Беларусь 
и Российской Федерации. Опыт использования 
данных учебных средств изложен в нескольких 
публикациях и должен на конференциях. Задача 
кафедр – создавать библиотеки подобных учеб-
ных материалов, формировать их содержание на 
различных информационных носителях, чтобы 
при рассмотрении определенной темы в рамках 
учебного процесса обращаться к данным матери-
алам, учить студентов обнаруживать как положи-
тельный, так и отрицательный опыт, составлять 
процессуальные документы, принимать процес-
суальные решения и оформлять их содержание.

Задачу обращения к материалам юридической 
практики в образовательном процессе следует 
обозначить следующим образом – только на 
практике видны многообразия общественных от-
ношений, более богатых, чем нормы, их регули-
рующие. Видны тенденции развития (совершен-
ствования) явления, процесса, которые требуют 
соответствующего регулирования. И задача как 
раз состоит в том, чтобы не придумывать воз-
можные направления развития правоприменения, 
а постигать их в реальности, которая намного 
богаче самых качественных фантазий. К примеру, 
обратимся к материалам споров по обязатель-
ному страхованию ответственности владельцев 
транспортных средств по возмещению вреда, на-
ступившего в результате дорожно-транспортного 
происшествия. Обобщение статистических данных 
позволяет выявить следующую тенденцию: вос-
станавливается практика разрешения споров по 
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возмещению материального ущерба без вызова 
работников ГАИ (ГИБДД), и без обращения в 
страховую организацию, поскольку кроме того, 
что будет осуществлено взыскание материаль-
ного ущерба (а, значит, льготный режим стра-
хования для этого субъекта будет прекращен), 
виновное лицо может быть привлечено к адми-
нистративной ответственности, размер которой 
будет значительным, вплоть до лишения прав на 
управление транспортным средством. Еще одним 
проблемным аспектом данного института страхо-
вания становится возмещение ущерба в случаях, 
когда автомобиль признается «погибшим», т. е. 
его восстановление является экономически не-
целесообразным. В соответствии с действующим 
законодательством в подобной ситуации владелец 
автомобиля имеет право забрать и реализовать 
остатки своего автомобиля, а страховая компания 
в этом случае выплачивает ему разницу между 
оценочной стоимостью транспортного средства на 
момент ДТП и остаточной стоимостью поврежден-
ного автомобиля. Если владелец транспортного 
средства не воспользуется своим правом, страхо-
вая компания обязана возместить ему оценочную 
стоимость автомобиля на момент ДТП. Однако, у 
страховых организаций отсутствуют возможности 
хранения и реализации «погибших» автомобилей, 
поэтому в нескольких судебных спорах они пы-
таются трансформировать (исказить) право вла-
дельца транспортного средства, толкуя его уже 
как свое собственное право, пытаясь при этом 
подкрепить свою правовую позицию разъяснения-
ми Министерства финансов. Но судебные органы, 
правда, не всегда с первой инстанции, отверга-
ют подобное толкование законодательства, вос-
станавливая автовладельцу принадлежащее ему 
право и возложив соответствующую обязанность 
на страховую организацию.

Интересная тенденция замечается и в процес-
се заключения договоров о полной материальной 
ответственности с отдельными категориями ра-
ботников. В соответствии с законодательством, 
с материально ответственным лицом изначально 
должен быть заключен трудовой договор, причем 
в этом документе должна быть указана должность 
работника, включенная в примерный перечень 
должностей, с которыми заключаются договоры о 
полной материальной ответственности. Кроме это-
го у работника должны быть четкие должностные 
инструкции, с содержанием которых он должен 
быть ознакомлен. Далее необходимо заключить 
договор о полной материальной ответственности 
(индивидуальной или коллективной), и произве-
сти передачу товарно-материальных ценностей с 
оформлением соответствующих документов. Одна-
ко, в нарушение законодательства руководители 

предприятий стремятся заключать подобные дого-
воры, достаточно произвольно определяя перечень 
должностей. А в отдельных случаях с работниками 
заключается два договора о полной материальной 
ответственности: один – о его индивидуальной, 
а другой – о его коллективной материальной от-
ветственности. Подобные примеры были обнару-
жены при изучении материалов трудовых споров, 
когда с работником – грузчиком сначала был 
заключен договор об индивидуальной, а потом и 
о коллективной ответственности. Безусловно, суд 
отказал в удовлетворении материальных претен-
зий к такому работнику, но желание подобного 
правоприменения у нанимателей сохраняется и 
требует своего осмысления.

Только в процессе изучения юридической 
практики можно обнаружить подобные тенденции 
правоприменения, в тишине кабинета, размышляя 
и создавая виртуальные ситуации, вряд ли можно 
далеко уйти от фантазий.

Кроме того, при изучении материалов юри-
дической практики можно обнаружить спорные 
решения конкретного правоотношения, точнее 
спора по подобному правоотношению.

Но если просто брать материалы конкретных 
споров и их прочитывать – данное действо не яв-
ляется способом изучения юридической практики. 
Кроме программы изучения, необходима соответ-
ствующая методика, которая состоит из опреде-
ленных, присущих только ей разделов, насыщен-
ных специальными элементами. Приемы анализа 
материалов уголовного дела разработаны автором 
на основе содержания соответствующего объекта. 
К ним относятся приемы уголовно-процессуально-
го анализа, криминалистического анализа, приемы 
анализа материалов гражданского иска в уголов-
ном процессе, соответствующие алгоритмы иссле-
дования содержания отдельных процессуальных 
решений и результатов процессуальных действий. 
Их содержание было изложено в книге «Осно-
вы анализа материалов уголовного дела», кото-
рую мы написали в соавторстве с профессором  
В. Т. Калмыковым и доцентов Н. В. Калмыковой.

Следует указать еще на одну цель исполь-
зования материалов юридической практики в 
образовательном процессе – через существен-
ные обстоятельства предмета доказывания кон-
кретного спорного правоотношения определить 
относимость имеющихся в деле доказательств, 
их достоверность, допустимость и самое глав-
ное – достаточность. Кроме этого, необходи-
ма выработка конкретных критериев оценки, 
так необходимых не только сторонам процес-
са, но и суду, специалистов которого никто 
не готовит для принятия конкретных решений  
по делу. 
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Необходимо учитывать, что доступ к материа-
лам уголовных, гражданских, административных, 
арбитражных и хозяйственных дел значительно 
затруднен. Возможное преодоление данного пре-
пятствия – через ходатайства высших учебных 
заведений (кафедр, деканата, ректората вуза), 
получение их во время производственной, пред-
дипломной практики, во время работы студента-
заочника в соответствующих судебных органах, 
или правоохранительных органах, которые иногда 
делают запросы в соответствующие суды и ис-
требуют необходимые материалы.

Остановимся на некоторых видах использова-
ния содержания материалов юридической практи-
ки. В процессе подготовки и написания курсовых 
работ перед студентами должна быть обязательно 
поставлена задача – по избранной теме произве-
сти поиск опубликованной практики (отдельных 
гражданских, арбитражных, хозяйственных, адми-
нистративных споров, рассмотренных судом или 
иным органом, уполномоченным принимать реше-
ния по делу, обобщений судебной, прокурорской 
практики, практики работы следственных органов 
и т. д.). Их применение в содержании курсовой 
работы должно сводиться не только в качестве 
иллюстративного материала, но и для изыска-
ний, направленных на выявление противоречий 
и пробелов в правоприменительной деятельности 
и формирования предложений, нацеленных на их 
преодоление. 

В процессе подготовки дипломного проекта 
выявленные пробелы и противоречия должны со-
поставляться с разработанными закономерностя-
ми, которые присущи тому или иному правовому 
институту, который подвергается исследованию. 
На этой основе обнаруженные противоречия в 
правоприменительной деятельности, процессу-
альной компетенции, содержании процессуаль-
ной стадии или этапа осуществления правосудия 
и т.д., должны быть не только зафиксированы, 
но и в соответствии с указанными закономер-
ностями предложена выработка конкретных ре-
комендаций способных преодолеть имеющийся 
пробел или устранить выявленное противоречие. 
К примеру, принципы уголовного процесса, за-
крепленные в уголовно-процессуальном законода-
тельстве, предполагают изменение его сущности. 
Уголовный процесс становится состязательным, 
в нем функции правосудия, обвинения и защиты 
разделены и должны осуществляться разными 
субъектами, а не быть объединенными в одном 
субъекте – судье (так было закреплено в ранее 
действовавшем уголовно-процессуальном законо-
дательстве). Вместе с тем, по окончании пред-
варительного расследования материалы уголов-
ного дела по-прежнему направляются прокурору,  

который после их соответствующего утверждения, 
направляет в суд. Все доказательства, полученные 
в ходе предварительного расследования стороной 
обвинения, заранее, до судебного заседания, пере-
даются для ознакомления суду. Логический анализ 
содержания данного этапа – передачи материалов 
уголовного дела, оконченного предварительным 
расследованием, в суд для ознакомления, – по-
зволяет обнаружить системное противоречие: 
одна сторона уголовного процесса – обвинение, 
заранее обладая явными преимуществами перед 
другой стороной – защитой, передает собранные 
доказательства для предварительного изучения 
суду. В это же время сторона защиты не обла-
дает подобным правом, свои доказательства она 
имеет право передать суду только в процессе 
судебного заседания, и они могут появиться в 
материалах уголовного дела только под условием, 
что будут приняты судом. Содержание данного 
этапа имеет исторические корни: действовавшее 
ранее уголовно-процессуальное законодательство 
предполагало соединение в лице суда всех трех 
функций – правосудия, обвинения и, в отсут-
ствии у подсудимого защитника, – еще и защиты.  
Необходимость участия в судебном заседании го-
сударственного обвинителя определялась судом: 
когда, по мнению председательствующего, дело 
имело высокую общественную значимость, он на-
правлял прокурору уведомление о необходимости 
принять участие в судебном заседании. Поэтому 
в то время вполне логичным было получение су-
дом заранее материалов уголовного дела, чтобы 
судья, выступавший и как обвинитель, мог подго-
товиться к процессу, изучить все доказательства.  
В то же время, при наличии определенных осно-
ваний, суд мог возвратить материалы уголовного 
дела на дополнительное расследование, причем 
как с подготовительной части, так и в ходе су-
дебного разбирательства (на этапах судебного 
следствия, прений сторон). Введенный в процессу-
альное законодательство принцип состязательно-
сти должен был изменить данный этап, привести 
его содержание в соответствии с принципиальной 
новеллой, но этого не произошло. Более того, 
наличие подобного противоречия вызывает труд-
ности в деятельности основного представителя 
стороны обвинения – государственного обвините-
ля: он лишен доказательств постольку, поскольку 
они уже находятся у председательствующего в 
судебном заседании судьи. По этим основаниям 
обнаруженное системное противоречие требует 
своего разрешения: содержание этапа должно 
быть изменено, материалы оконченного расследо-
ванием уголовного дела не должны направляться 
в суд для предварительного изучения. Они долж-
ны оставаться у государственного обвинителя,  
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который, доказывая виновность обвиняемого, 
должен представлять их суду в ходе судебного 
заседания, и не моментом раньше.

Выводы. Мы рассмотрели отдельные виды 
юридической практики через призму их исполь-
зования в образовательном процессе правоведов. 
Данный элемент образовательного процесса, ис-
пользуемый в настоящее время достаточно усе-
ченно, ограниченно, не позволяет в полной мере 
постигнуть значимость практической подготовки 
и использования ее в учебном и научном про-
цессах. «Голая теория», которая представляется 
перечитыванием студентам действующего законо-
дательства, заставляющая их учить нормативные 
акты чуть ли не наизусть, в отрыве от практики 
ее применения, по-прежнему обладает «сухостью». 

Учебный процесс настоятельно требует своего 
качественного обновления – через активное ис-
пользование и исследование практики правопри-
менения. Только в этом случае из стен учебных 
заведений будет выходить не субъект, имеющий 
на руках диплом юриста, а Юрист, умеющий 
понимать законодательство и применять его в 
конкретных жизненных ситуациях, специалист, 
готовый к практической деятельности, в ходе 
которой он будет способен не только понять со-
держание конкретного юридического спора, но и 
принять соответствующее законное и справедли-
вое решение. Юридическая практика должна в 
действительности стать инновационным элементом 
образовательного процесса подготовки специали-
стов-юристов.

Печерський В. В. Місце юридичної практики 
в освітньому процесі підготовки спеціаліста-
юриста

Анотація. Досліджуються поняття й види юри-
дичної практики, які можуть бути використані 
в освітньому процесі підготовки студентів, що 
навчаються за спеціальністю «юриспруденція», 
визначені завдання і запропоновані нові форми 
застосування матеріалів судової практики, прак-
тики правоохоронних органів.

Ключові слова: юридична практика, освітній 
процес, інновації, матеріали судової практики, при-
йоми аналізу і оцінки доказів, спеціаліст-юрист.

Pecherskі V. V. Place of legal practіce іn 
educatіonal process of preparatіon of the expert-
lawyer

Summary. Explores the notion and kinds of 
legal practice, which can be used in the educational 
process of preparation of students, studying on the 
speciality «jurisprudence», defines the tasks and 
proposed new forms of use of materials of judicial 
practice, the practices of law enforcement bodies..

Key words: legal practice, educational process, 
innovations, judiciary practice materials, receptions 
of the analysis and an estimation of proofs, the 
expert-lawyer.
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АКСІОЛОГЕМИ пРАВОВОГО пОРЯДКУ: пОНЯТТЯ ТА ВИДИ

Анотація. В статті здійснено спробу вивес-
ти поняття «аксіологеми правового порядку» на 
основі аксіологічного підходу розуміння права, 
що пропонує некласична та постнекласична юри-
спруденція, який намагається пояснити існування 
права з позиції правосвідомості, правоінтерпре-
таційних процесів та явищ міфологізації правової 
сфери. Вважається, що аксіологемою правового 
порядку може називатися ціннісний вимір образу 
правового порядку, який існує у вигляді семан-
тичного та семіотичного концепту, що прив’язує 
образ правового порядку до бажаного чи дійсного 
правового явища. Визначені такі види аксіологеми 
правового порядку: аксіологема цілісного право-
вого порядку, аксіологема стабільного правового 
порядку та аксіологема легітимного правового по-
рядку. 

Ключові слова: правовий порядок, образ пра-
вового порядку, аксіологема правового порядку, 
аксіологема цілісного правового порядку, , аксі-
ологема стабільного правового порядку, аксіоло-
гема легітимного правового порядку. 

Постановка проблеми. Специфіка сучасного 
правового розвитку диктує необхідність виходу за 
звичні рамки осягнення права та держави. Усе в 
більшій мірі стає очевидним, що класичні уявлен-
ня, пов’язані з нормативним баченням правової 
сфери, стають не лише неспроможними пояснити, 
яким чином вона функціонує та зберігає свою 
цінність у сучасних непростих умовах, але й на-
буває все більшої значущості, виходить на перший 
план у справі збереження цілісності суспільства.

Сьогодні важливо усвідомлювати, що право та 
правовий порядок як два тісно взаємопов’язаних 
конструкти трансформуються в бік відходу від 
нормативності, регуляції, наперед встановленості, 
починають орієнтуватися на цінність, координа-
цію, гнучкість, реактивність. Стає очевидно, що 
проблема розуміння права та правового поряд-
ку набуває рис найбільш значимої та такої, що 
вимагає неординарних підходів. Саме такими є 
підходи, що пропонує некласична та постнекла-
сична юриспруденція: аксіологічний, герменевтич-
ний, синергетичний тощо. Сьогодні усе частіше в 
загальнотеоретичній юриспруденції використову-
ються поняття «метафора», «образ», «іпостась»,  

що продиктовано поверненням юридичної до на-
уки до суб’єкта, намаганнями пояснити існування 
права з позицій правосвідомості, правоінтерпре-
таційних процесів та явищ міфологізації правової 
сфери.

Аналіз останніх досліджень та виокремлення 
нерозв’язаних проблем. Поєднання теорії метафо-
ри, герменевтики та аксіологічного підходу дозво-
ляє по-новому виявити цінність та роль правового 
порядку у житті сучасного суспільства. Слід під-
креслити, що саме таке поєднання дослідницьких 
підходів та методів сьогодні є досить поширеним. 
Так, про його евристичний потенціал говорять  
В. В. Дудченко, А. А. Козловський, Н. М. Крес-
товська, А. Ф. Крижанівський, Л. С. Мамут,  
О. С. Мельничук, Ю. М. Оборотов, А. І. Овчинні-
ков, А. В. Поляков, Ю. В. Тищенко, І. Л. Честнов 
та ін.

Викладення основного матеріалу. Формування 
образів, міфів та цінностей у правовій сфері є 
наслідком того, що мислення в рамках його не-
класичної інтерпретації розглядається як процес 
смислоутворення, або ж розуміння, що протікає 
в єдності різноманітних видів пізнання – чуттє-
вого, інтуїтивного і вже потім – раціонального. 
На думку А. І. Овчиннікова, саме такий підхід до 
правового мислення більш адекватно відображає 
специфіку пізнання права, яке має яскраво ви-
ражену прикладну специфіку [1, 11].

Сучасний правовий порядок є складною по-
ліструктурною системою, що перебуває у без-
перервному русі. Його становлення, динаміка та 
розгортання зумовлюють виникнення та прояв-
лення усе нових і нових граней, зрізів та бачень 
цього неординарного правового явища. Рефлексія 
правового порядку у свідомості кожного окремо-
го суб’єкта передбачає його закріплення у ви-
гляді міфологічних, синтаксичних, семантичних 
форм, що позначаються об’єднувальним термі-
ном «образ» [2]. Образи правового порядку, за 
свідченням А. Ф. Крижанівського, є одночасно і 
результатом, і ідеальною формою відбиття ста-
ну правової впорядкованості суспільного бут-
тя у свідомості людини, що виникає в умовах 
суспільно-правової життєдіяльності на основі 
та у формі властивих праву знакових систем  
[3, 203].
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Поняття образу правового порядку не лише 
виходить на виявлення таких його граней як міф 
та символічність, специфіки синтаксичних та мор-
фологічних вимірів його внутрішньої та зовнішньої 
побудови, але й дає змогу співвіднести правовий 
порядок із пануючими у суспільстві правовими 
цінностями. Як зазначає Л. С. Мамут, образ того 
чи іншого правового явища може розглядатися 
за трьома основними напрямками: дескрипція 
(опис дійсності), оцінки (виразу відношення до 
дійсності) та проскрипції (припису щодо вчинку) 
[4, 86-87]. Оцінювальна компонента образу пра-
вового порядку, на наше глибоке переконання, 
дає чітке уявлення про те, як правовий порядок 
пов’язується з найбільш значущими метафорич-
ними та символічними правовими константами, а 
також у чому саме полягає смислове поле його 
ціннісного виміру.

У найбільш широкому сенсі можна говорити 
про те, що ціннісний вимір образу правового по-
рядку існує у вигляді єдиного семантичного та 
семіотичного концепту, що прив’язує образ право-
вого порядку до бажаного чи дійсного правового 
явища. Вважаємо, такий концепт може називатися 
аксіологемою та включати в себе власне смисло-
вий центр – певну правову цінність (у вигляді 
метафори, ідеологеми чи міфу) та безпосередньо 
ту правову реальність, яка інтерпретується крізь 
цю правову цінність. Слід також підкреслити, що 
побудова аксіологем правового порядку не є спра-
вою лише сьогоднішніх днів: у радянській право-
вій науці широко поширеними були такі поняття 
як буржуазний правовий порядок, соціалістичний 
правовий порядок тощо. 

Це дає підстави говорити, що в основі аксіо-
логеми може лежати не лише правова цінність, 
але й правова антицінність, як певна значеннєва 
конструкція, що лежить за межами суспільного 
уявлення про правомірне та неправомірне, допус-
тиме та неприпустиме. Так, побудова аксіологем 
правового порядку на основі правової антицін-
ності дозволяє говорити, скажімо про немислимі 
з точки зору класичних теорій аксіологеми зло-
чинного правового порядку, кланового правового 
порядку і т.д. Звісно, такий порядок навряд чи є 
правовим, однак його природа, інституціональна 
та функціональна характеристики можуть багато в 
чому збігатися з доктринальними уявленнями про 
правовий порядок. Побудова аксіологем правового 
порядку на основі антицінностей – це метафорич-
ний прийом, який має на меті продемонструвати 
цінність правового порядку, використовуючи доказ 
від зворотного. 

Очевидно, що визначення центру аксіоло-
геми правового порядку обов’язково веде до 
його міфологізації, чи навіть фетишизації, що  

безпосередньо пов’язано із тим, як оцінюється 
правова реальність та бажаний правовий поря-
док. Хрестоматійним прикладом такого підходу 
є аксіологема європейського правового порядку, 
яка сьогодні усе в більшій мірі стає ключовою 
метафорою у справі пропаганди інтеграції у євро-
пейське співтовариство. На прикладі цієї аксіоло-
геми яскраво видно їх основну ознаку: виведення 
в центр образу правового порядку однієї цінності 
веде до знецінення усіх інших його образів. Напри-
клад, якщо ціннісним оголошується європейський 
правовий порядок, то будь яка інша аксіологема 
є неприйнятною та нецінною, оскільки є «неєв-
ропейською». 

Вочевидь, становлення тих чи інших аксіологем 
правового порядку слід пов’язувати з баченням 
окремими суб’єктами в праві правової реальності 
та її оцінки з позицій гуманістичних цінностей. 
Так з’являються аксіологеми справедливого пра-
вового порядку, ліберального правового порядку, 
рівного правового порядку, гуманного правового 
порядку тощо. Однак, їх не слід плутати з обра-
зами правового порядку як такими. Незважаючи 
на те, що аксіологема за своєю природою є різ-
новидом образу, але вона не охоплює усіх його 
граней (зокрема, дескриптивної та прескриптив-
ної), орієнтуючи дослідника виключно на ціннісне 
сприйняття правового порядку.

Побудова аксіологем правового порядку від-
бувається за принципом протиставлення цінності 
та антицінності. Один правовий порядок може 
оцінюватися як справедливий, і він сприймається 
за «точку відліку», і тоді усі інші правові поряд-
ки можуть бути несправедливими, або ж менш 
справедливими. Шкала оцінки у даному випадку 
залежить також від того, яким поняттям цінності 
керується суб’єкт, які фактори зовнішнього та 
внутрішнього порядку впливають на нього тощо. 

Специфіка ціннісного виміру правового поряд-
ку пов’язана із тим, що він не лише має власну 
цінність, але й використовується як правовий 
простір, в якому відбувається інституціалізація 
аксіологічних компонентів правової сфери. Право-
вий порядок – це завжди впорядкована система 
визнаних правових цінностей (які можуть існувати 
і в невпорядкованому стані, наприклад, у вигляді 
ціннісних установок чи орієнтирів). 

Така особливість диктує іще один аспект роз-
різнення образу та аксіологеми правового поряд-
ку. Якщо образ найчастіше пов’язують із процесом 
розрізнення (своє-чуже, добре-погане тощо), який 
має яскраво виражену ідеологічну складову, то 
аксіологеми виражають прогресивність та зна-
чущість тих чи інших граней правового порядку, 
вони лежать поза ідеологій. Так, найбільш знако-
вою аксіологемою правового порядку є цілісність 
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та стійкість. Стійкий цілісний правовий порядок 
сприймається в якості належного, необхідного 
компонента правового розвитку, супутника ефек-
тивної дії права та стабільної держави. 

Аксіологема цілісного правового порядку за-
ходить своє вираження за кількома напрямками. 
По-перше, цілісний правовий порядок є харак-
теризується структурною та функціональною 
узгодженістю глобального, інтегративного, на-
ціонального та регіонального правових порядків. 
По-друге, цілісний правовий порядок є запорукою 
належної правової практики, що поєднує у собі 
процеси правозастосування, правоінтерпретації, 
правореалізації тощо. Нарешті, по-третє, цілісний 
правовий порядок знаходиться у нерозривному 
зв’язку із правовим життям, концентрує у собі всі 
ефективні компоненти правових практик, стабілі-
зує необхідні сторони суспільного підґрунтя права.

Аксіологема стабільного правового порядку не 
в останню чергу пов’язана із тим, що правовий по-
рядок виражає статику правової сфери, він є струк-
турним каркасом усього правового життя, стійкою 
основою правових практик. За великим рахунком, 
саме правовий порядок може розглядатися як точ-
ка опори у правовій сфері, що забезпечує успішне 
функціонування права та держави на всіх рівнях.

В контексті проблем сучасного правового роз-
витку саме ці дві аксіологеми стають ключовими 
для вирішення завдань відповідності правового 
порядку тим стрімким змінам у правовому житті, 
які зумовлюють кризу легітимності права. Слід 
зауважити, що аксіологема легітимного правового 
порядку є найбільш складною та багатогранною, 
оскільки поєднує у собі стабільність та цілісність 
як ціннісні характеристики правового порядку. Між 
тим, легітимність – явище, породжене виключно 
оціночним баченням того чи іншого правового фе-
номену. Саме з позицій аксіологічного підходу має 
сприйматися правовий порядок, якщо ставить пи-
тання пор те, наскільки він виправдовує свої осно-
воположні аксіологеми стабільності та цілісності. 

Аксіологема легітимного правового порядку 
містить у собі приховане протиріччя. Справа у 
тому, що як би ми не оцінювали правовий по-
рядок, його збереження – завжди більш пріо-
ритетне завдання, аніж його революційна зміна. 
Однак, критерій легітимності, незважаючи на всю 
його фундаментальність для юриспруденції, має 
оціночну природу. Один і той самий правовий 
порядок (мається на увазі, заснований на одна-
кових принципах та такий, що діє в рамках одно-
го і того ж суспільства) може в одному випадку 
розцінюватися як легітимний, а в іншому – як 
нелегітимний. З точки зору сучасної правової та 
політичної філософії, як тільки правовий порядок 
втрачає легітимність, він перестає бути правовим 

[5, 121; 6, 220-221]. Такий прядок стає законним, 
злочинним, тиранічним, автократичним, але не 
правовим. 

Аналіз проблем легітимності правового по-
рядку був би неможливим без звернення до тра-
диційного теоретико-правового та філософського 
конструкту справедливості, що часто розгляда-
ється як головна, центральна, першочергова тощо 
правова цінність [7, 275-303]. Якщо правовий по-
рядок вибудовується на засадах справедливості, 
тобто мислиться як така форма правового буття 
суспільства, де кожен окремий суб’єкт, діючи в 
рамках своїх прав та інтересів, осмислює свою 
поведінку в контексті чесності, то такий правовий 
порядок є і легітимним, і стабільним, і цілісним. 
Таким чином, справедливий правовий порядок є 
найбільш загальною, глибинною та багатогранною 
аксіологемою, яка є не лише образом, але й ство-
рює відповідні смислові та символічні асоціації, 
які так чи інакше впливають на правове поле.

Аксіологеми правового порядку мисляться як 
цілісні формули, що опосередковують його при-
кладне та доктринальне бачення, демонструють ті 
характеристики права та правового порядку, які є 
цінними для суспільства та окремої особистості. 
В рамках тієї чи іншої аксіологеми відбувається 
інтерпретація інституцій та функцій правового 
порядку, різноманіття його буття та розвитку. 

Висновок. Слід відзначити, що теоретико-
правове значення поняття аксіологеми важко 
переоцінити, скільки воно зосереджує в собі 
ціннісне, міфологічне, образне та символічне ба-
чення правових феноменів, а отже забезпечує 
більш глибоке пізнання та якісніше розуміння тих 
процесів, які сьогодні супроводжують розвиток 
правової сфери.
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Арабаджи Н. Б. Аксиологемы правового по-
рядка: понятие и виды

Аннотация. В статье предпринята попытка 
вывести понятие «аксиологеми правового по-
рядка» на основе аксиологического подхода по-
нимания права, что предлагает неклассическая 
и постнеклассическая юриспруденция, которая 
пытается объяснить существование права с по-
зиции правосознания, правоинтерпретационних 
процессов и явлений мифологизации правовой 
сферы. Считается, что аксиологемою правового 
порядка может называться ценностное измерение 
образа правового порядка, который существует в 
виде семантического и семиотического концепта, 
что привязывает образ правового порядка к жела-
емому или действительному правовому явлению. 
Определены такие виды аксиологеми правового 
порядка: аксиологема целостного правового поряд-
ка, аксиологема стабильного правового порядка 
и аксиологема легитимного правового порядка.

Ключевые слова: правовой порядок, образ 
правового порядка, аксиологема правового по-
рядка, аксиологема целостного правового поряд-
ка, аксиологема стабильного правового порядка, 
аксиологема легитимного правового порядка.

Arabadzhy N. B. Axіologemes of law and 
order: The notіon and the types

Summary. The article makes an attempt to 
define the notion of axiology of law and order on 
the basis of axiological approach to the interpre-
tation of the law suggested by non-classical and 
post-classical jurisprudence. Value estimation of the 
form of law and order existing as a semantic and 
semiotic concept is considered to be an axiologeme. 
This concept links together a form of law and or-
der and a desirable or real legal phenomenon. The 
following types of law and order are defined: an 
axiologeme of entire law and order, an axiologeme 
of stable law and order and an axiologeme of le-
gitimate law and order.

Key words: law and order, form of law and 
order, axiologeme of law and order, axiologeme 
of entire law and order, axiologeme of stable law 
and order, axiologeme of legitimate law and order. 
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АДМІНІСТРАТИВНЕ, ФІНАНСОВЕ,  
пОДАТКОВЕ ТА КОНСТИТУцІЙНЕ пРАВО
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РЕФОРМУВАННЯ пОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ  
В УМОВАх СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

Анотація. У статті досліджуються деякі пи-
тання щодо удосконалення податкової політики 
та реформування податкової системи в умовах 
світової фінансової кризи.

Ключові слова: податкове навантаження, по-
датковий тиск, реформування податкової системи.

Постановка проблеми. У широкому значенні, 
податкова система являє собою сукупність подат-
ків, зборів і платежів, законодавчо закріплених у 
даній державі принципів, форм і методів їх вста-
новлення, зміни або скасування; дій, які забез-
печують їх сплату, контроль і відповідальність за 
порушення податкового законодавства [2].

Правову основу поняття «податкова система» 
включають наступні положення: порядок вста-
новлення та вводу в дію податків; юридична кон-
струкція податку; нормативно закріплені принципи 
оподаткування; правове положення платників по-
датків; форми та методи податкового контролю; 
заходи відповідальності за порушення податкового 
законодавства [6].

Сформована податкова система України в ціло-
му відповідає світовій практиці, однак специфічна 
ситуація спаду виробництва й посилення кризи 
неплатоспроможності механізмів ринкового само-
регулювання вимагають внесення до податкової 
системи серйозних коректив. Світова економіка 
переживає фінансову кризу, яка виникла в США, 
поступово розповсюдилась по всьому світу, охо-
плюючи все нові країни. Розвитку міжнародної 
фінансової кризи сприяла глобалізація світової 
економіки, посилення фінансово-економічних 
зв’язків між країнами, а також розвиток світо-
вих та національних фондових ринків. Українська 
економіка, хоч і є частиною світової економіки, 
не має достатніх фінансових резервів. 

Незважаючи на численні зміни, що вносяться 
до податкового законодавства, податкова система 
України характеризується фіскальною спрямова-
ністю. Високе податкове навантаження на вироб-
ництво робить її несприятливою для розвитку 
економіки та не сприяє також покращенню позиції 
країни в податковій конкуренції. Система митно-
тарифного регулювання не дозволяє оперативно 
реагувати на зміни кон’юктури світових ринків. 

Чимало норм мають неоднозначне тлумачення при 
їх застосуванні, що знижує привабливість націо-
нальної економіки для іноземних інвесторів. Така 
правова база може бути виправданою на початко-
вому етапі формування податкової системи, однак 
неї прийнятою на даному етапі розвитку економі-
ки. Податкове регулювання здійснюється насам-
перед на основі права (компетенції) державного 
органу влади встановлювати податки й вилучати 
їх. Згідно зі ст.. 12 Податкового кодексу встанов-
лення й скасування податків, зборів і платежів, 
а також пільг здійснюється Верховною Радою 
України, Верховною Радою Автономної Республіки 
Крим і місцевими радами [1]. Відсутність ефектив-
них механізмів, що забезпечують відповідальність 
суб’єктів господарювання за виконання своїх фі-
нансових зобов’язань, та проблема ухилення від 
оподаткування є однією з найгостріших в Україні, 
що вирізняє її з більшості європейських країн [4].

Аналіз останніх досліджень та виокремлен-
ня нерозв’язаних проблем. Реформування сис-
теми оподаткування присвятили праці В. Геєць,  
Т. Єфименко, І. Іголкін, В. Лагцак, І. Турчинов та 
інші. Про актуальність даного питання свідчить 
його дослідження багатьма такими вітчизняними 
вченими, як О. Василик, Л. Воронова, О. Ки-
риленко, В. Андрущенко, В. Кравченко, М. Ку-
черявенко, І. Луніна, А. Поддєрьогін, В. Геєць,  
А. Соколовська. 

Викладення основного матеріалу. Кожна 
країна для свого існування потребує значних фі-
нансових ресурсів, які надходять до бюджету у 
вигляді податків. Формування головних принципів 
становлення, функціонування й розвитку подат-
кової системи ринкового типу є важливим за-
вданням, від успішного вирішення якого, значною 
мірою, залежить економічний потенціал країни, 
соціальна стабільність у суспільстві, підвищення 
рівня життя населення.

Аналіз реструктуризації податкової системи 
України відповідно до Податкового кодексу до-
зволяє виділити такі її основні напрямки:

– реформування системи податкового контролю;
– сприяння інвестиційно-інноваційній діяль-

ності підприємств, охороні навколишнього серед-
овища;
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– зниження податкового навантаження за 
рахунок зниження податкових ставок, його рів-
номірний розподіл між платниками, скорочення 
кількості податків;

– гармонізація нормативно-правової бази щодо 
підприємницької діяльності.

Існування податкового обліку, його відірва-
ність від обліку бухгалтерського завдають шкоди 
обліковому процесу на підприємстві, руйнують 
єдину систему господарського обліку, знижуючи її 
значимість для підприємства. Вирішення питання 
об’єднання податкового і бухгалтерського обліку 
присвячено багато праць науковців. Тому з про-
вадженням Податкового кодексу наблизились до 
створення єдиної облікової системи, яка здатна 
надавати інформацію, потрібну і корисну одно-
часно і підприємцям, і податківцям, не може не 
бути схвалена фахівцями.

Після реалізації норм Податкового кодексу 
можна реально досягти:

1) стабільності та досконалості податкового 
законодавства, його узгодженості з нормами за-
конодавствами інших галузей права;

2) реального зниження податкового наванта-
ження, збалансування податкового тиску на різні 
категорії платників податків;

3) стимулювання інвестиційних та інноваційних 
процесів і підтримки технологічного оновлення 
суспільства;

4) прозорості та зрозумілості механізмів опо-
даткування, процедур адміністрування податків;

5) уніфікації бухгалтерського та податкового 
обліку;

6) визначення порядку ведення податково-
го обліку, забезпечення виконання податкових 
зобов’язань та умови настання відповідальності 
за порушення у сфері оподаткування.

Розуміючи необхідність зміни податкової сис-
теми, водночас вважаємо, що податкова реформа 
охоплює не лише зміну законодавства, яке регулює 
розміри і процес сплати податків, а й модернізацію 
податкової служби, приведення її у відповідність 
з уже здійсненими ринковими перетвореннями. 
Інтеграція України в європейське політичне та 
економічне співтовариство зумовлює реформуван-
ня суспільних інституцій, тому податкова служба 
повинна бути органом, що динамічно розвивається 
і перебудовується відповідно до вимог часу [7].

У результаті реформування податкової служби 
необхідно домогтися, щоб держава, суб’єкти під-
приємницької діяльності, громадяни досягли згоди, 
були не суперниками, а партнерами у будь-якій 
сфері відносин з податковою системою України.

Податкову службу України потрібно докорінно 
реформувати і перетворити в організацію, яка:

– діє в інтересах всього суспільства (зокрема і 

в інтересах конкретного члена цього суспільства) 
та співпрацює в тісному взаємозв’язку з ними;

– забезпечує дотримання принципу рівності 
всіх платників податків перед податковим зако-
нодавством;

– забезпечує ефективне наповнення бюджету;
– поряд зі справлянням податків інформує і 

консультує платників податків, допомагає їм у 
здійсненні фінансового та податкового планування;

– принципово, професійно і безкомпромісно 
провадить боротьбу з фактами свідомого пору-
шення податкового законодавства.

Головне – є адаптація податкового законодав-
ства України до Європейського Союзу та поетапне 
зниження податкового навантаження на платників.

У світовому економічному просторі держави 
змушені вступати в конкуренцію одна з одною, 
маніпулюючи зменшенням податкових ставок, а 
подекуди тимчасово звільняти певних господа-
рюючих суб’єктів від сплати податків. Це загро-
жує не тільки зменшенням об’ємів податкових 
надходжень, але й посилює ситуацію податкової 
невизначеності, яка є потужним підґрунтям для 
різноманітних податкових злочинів.

Реформування податкової системи повинно 
сприйматися не лише як важливий інструмент 
реалізації функцій держави, але й – всієї політики 
економічної модернізації.

З метою стимулювання, диверсифікації і роз-
витку нових галузей української економіки, за-
лучення іноземного капіталу і ноу-хау важливо 
використовувати гнучку податкову і бюджетну 
політику, послідовно узгоджуючи її із загальною 
стратегією реформ. Українська податкова сис-
тема потребує надалі вдосконалення структури 
податків: відмови від тих, якими додатково об-
кладається приріст доходів, прибутку, зарплати, 
об’єм виробництва, інвестицій, зайнятості, водно-
час збереження податкових пільг тим учасникам 
економічної діяльності, які пов’язані з вирішенням 
задач структурної перебудови економіки і стиму-
лювання інноваційного розвитку.

Висновки. Аналізуючи вище сказане, страте-
гічними цілями податкової реформи є:

– забезпечення умов для добровільного вико-
нання вимог податкового законодавства платни-
ками податків, активізація інвестиційних процесів 
в економіці;

– гармонізація податкового, валютного, мит-
но-тарифного та зовнішньоекономічного законо-
давства;

– удосконалення інституційного середовища 
оподаткування, сприятливого для реалізації прин-
ципу рівності всіх платників перед законом, від-
повідального ставлення платників до виконання 
своїх податкових зобов’язань.
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системы Украины в условиях мирового финан-
сового кризиса

Аннотация. В статье исследуются некоторые 
вопросы относительно усовершенствования нало-
говой политики и реформирования налоговой си-
стемы в условиях мирового финансового кризиса. 

Ключевые слова: налоговая нагрузка, налого-
вое давление, реформирование налоговой системы.

Goloyadova T. А. Reformatіon of the tax 
system of Ukraіne іn the condіtіons of world 
fіnancіal crіsіs

Summary. The article highlights some questions 
about improve the taxation policy and reforma-
tion of the tax system in the conditions of world 
financial crisis. 
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РОЗВИТОК ТА СТАНОВЛЕННЯ ЧЕРГОВОЇ СЛУЖбИ  
В ОРГАНАх ВНУТРІШНІх СпРАВ:  

ІСТОРИЧНИЙ ТА пРАВОВИЙ АСпЕКТ

Анотація. У науковій статті досліджується іс-
торія формування чергових частин органів вну-
трішніх справ, трансформація їх прав і обов’язків 
залежно від чинників соціально-економічного, по-
літичного, організаційно-технічного характеру. Іс-
торико-правовий аналіз організації, становлення 
і розвитку чергових частин органів внутрішніх 
справ засвідчив необхідність формування у систе-
мі органів внутрішніх справ спеціального органу, 
до основних завдань якого належить забезпечен-
ня реагування сил та засобів органів внутрішніх 
справ на різні повідомлення. Протягом існування 
чергової частини її статус змінювався, і поступово 
цей підрозділ зайняв важливе місце в структурі 
апарату управління органів внутрішніх справ.

Ключові слова: чергова частина, органи вну-
трішніх справ, громадський порядок, правове 
регулювання.

Постановка проблеми. Ще в період формуван-
ня поліцейських органів Російської імперії XVIII ст.  
виникла необхідність в загальнодоступному органі, 
який постійно функціонував би і куди в будь-який 
час можна було б звернутися за допомогою для 
відновлення та захисту прав.

Після прийняття в 1782 р. поліцейського Ста-
туту ця функція покладалася в містах на управи 
благочиння. Адже стаття цього нормативного акту 
визначала, що управа благочиння функціонує по-
стійно [1, 332].

Крім того, ст. 85 вказаного акту встановлю-
вала, що в кожній частині міста повинен бути 
приватний пристав, будинок якого, згідно зі ст. 
98, повинен бути “відчинений вдень і вночі заради 
слухання потреб” [1, 346]. Як бачимо, приватний 
пристав виконував частину функцій сучасної чер-
гової частини органів внутрішніх справ (далі – 
ОВС) по прийому заяв та повідомлень громадян, 
невідкладному допиту приведених осіб, взяттю 
під варту злочинців. Кожного ранку о 8–й годині, 
на підставі ст. 109 Статуту благочиння, пристав 
був зобов’язаний доповідати в управі благочиння 
про те, що трапилося на його дільниці за добу.

Таким чином, вже у XVIII – XIX ст. ст. перед 
поліцейськими органами Російської імперії постає 

завдання створення в своїй структурі служби, яка 
здатна в будь-який час доби необхідним чином 
реагувати на зміну обстановки.

Разом з тим, новітня історія становлення та 
розвитку чергової служби в системі ОВС при-
ходиться на більш пізній період і нерозривно 
пов’язана зі створенням та розвитком радянської 
міліції.

Аналіз останніх досліджень та виокрем-
лення нерозв’язаних проблем. Окремі питання 
діяльності чергових частин органів внутрішніх 
справ висвітлювали у своїх працях такі вчені, як  
А. А. Баєв, С. А. Бойко, Н. Н. Варенов, В. І. Ва - 
сильєв, І. І. Верємеєнко, В. К. Гіжевський,  
Г. А. Димов, І. М. Зубов, А. І. Карданов, Б. А. Кі - 
сельов, І. І. Колесніков, В. А. Лукашов, А. Х. Мінда - 
гулов, В. Г. Мангулов, Г. А. Пахомов, І. Я. Пе-
тров, Л. Л. Попов, Д. В. Рівман, В. І. Севрюков, 
В. Четвериков.

Метою наукової роботи є дослідження окремих 
історичних етапів формування чергових частин 
органів внутрішніх справ, трансформації їх прав 
і обов’язків залежно від чинників соціально-еко-
номічного, політичного, організаційно-технічного 
характеру. Історико-правовий аналіз організації, 
становлення і розвитку чергових частин органів 
внутрішніх справ засвідчив необхідність форму-
вання у системі органів внутрішніх справ спеці-
ального органу, який би забезпечував оперативне 
управління силами і засобами органів і підрозділів 
внутрішніх справ, цілодобово перебував в постій-
ній готовності для реагування на злочинні прояви, 
надзвичайні ситуації, інші події і був би координу-
ючим органом управління при розкритті злочинів.

Викладення основного матеріалу. Для порів-
няльного історико-правового аналізу візьмемо два 
періоди розвитку чергової служби ОВС.

В перший, відносно довгий період, проходило 
створення чергової служби ОВС, отримали роз-
виток штабні функції, назріла об’єктивна необхід-
ність в перетворенні чергових частин в оперативні 
підрозділи, здатні безпосередньо організувати ро-
боту з розкриття злочинів та забезпечення гро-
мадського порядку і безпеки на території, яка 
обслуговувалася.
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Аналіз практики боротьби зі злочинністю по-
казує, що в роки радянської влади виникла на-
гальна необхідність створення чергової служби в 
органах міліції. Про це, зокрема, свідчать перші 
нормативні акти, видані НКВС (Інструкція пові-
товим, районним начальникам 1919 р., Інструкція 
карному розшуку 1919 р., Інструкція волосним 
міліціонерам 1920 р., Інструкція міським, район-
ним начальникам міліції 1920 р.), де згадуються 
функції міліції, безпосередньо пов’язані з орга-
нізацією чергової служби.

Взагалі слід зазначити, що в 20-ті рр. ХХ ст. 
багато уваги приділялося організації чергової 
служби як важливому засобу забезпечення опе-
ративної боротьби з небезпечними злочинами. 
Але в цей період переважала галузева побудова 
апарату управління міліцією і чергова служба 
свій початковий розвиток отримала в карному 
розшуку.

Суттєві зміни в черговій службі пов’язані з 
проведеною в кінці 1930 року реорганізацією мі-
ліції і карного розшуку. 25 травня 1931 року 
РНК СРСР закріпив цю реорганізацію, затвер-
дивши Положення про робочо-селянську міліцію. 
Об’єднання міліції та апаратів карного розшуку, а 
також розширення компетенції органів міліції та їх 
спеціалізація привели в подальшому до утворен-
ня цілої системи служб і підрозділів, обумовили 
необхідність пристосування чергової служби до 
нових умов діяльності міліції.

Однак, в силу ряду об’єктивних і суб’єктивних 
причин, перебудова діяльності чергової служби 
була проведена формально і зводилась до виді-
лення для почергового чергування співробітників 
різних служб і підрозділів міліції. Загалом, роль 
чергових практично зводилась до реєстрації подій 
і доповідей про них керівництву.

Важливою віхою в становленні чергової служби 
стало затвердження Наркоматом внутрішніх справ 
5 березня 1936 р. Правил внутрішньої служби 
міліції, якими в міліції вводилось чергування.

Деякі обов’язки відповідального чергового, 
діяльність якого регламентувалася цими прави-
лами, багато в чому схожі з функціональними 
обов’язками сучасної чергової частини ОВС. 
Прикладом, зокрема може служити те, що від-
повідальний черговий особисто або через чер-
гового по відділенню перевіряв несення служби 
постовими міліціонерами, слідкував за правильним 
утриманням затриманих тощо, а у випадку тривоги 
здійснював необхідні заходи щодо того, щоб всі 
підрозділи і співробітники були своєчасно опові-
щені про це.

В травні 1940 р. вводиться в дію Інструкція 
відповідальному черговому по міському відділенню 
НКВС, а пізніше – Інструкція відповідальному 

черговому по районному відділенню сільської міс-
цевості [2, 25].

Однак, і в 40-ві, та в першій половині 50-х рр. 
чергова служба не отримала належного розвитку. 
А деякі автори відмічають, що за вказаний період 
відбулося послаблення чергової служби і зни-
ження її ролі в боротьбі зі злочинністю [3, 122].

Перетворенню чергових частин в оперативні 
підрозділи, здатні безпосередньо забезпечити 
охорону громадського порядку і реагування на 
конкретні злочини на території, що обслуговува-
лася, особливо в неробочий для ОВС час, вихід-
ні та святкові дні, перешкоджала як відсутність 
необхідної кількості транспорту, засобів зв’язку, 
слабка оснащеність оперативною та криміналіс-
тичною технікою, так і правове становище пра-
цівників, які виконували обов’язки чергового по 
органах внутрішніх справ. Вони не наділялися 
розпорядницькими функціями і тому не могли ре-
ально здійснювати дієве керівництво службовими 
нарядами.

Таке становище, що існувало до 1954 року, в 
деякій мірі компенсувалося тим, що оперативні 
питання забезпечення громадського порядку, роз-
криття злочинів і розшуку злочинців, як в денний, 
так і в вечірній час вирішувалися керівниками 
органів міліції та лінійних служб, особовий склад 
яких відповідно зі встановленим в 30-х рр. режи-
мом роботи знаходився на службі з 9 – 10 до  
24 годин, а іноді й довше [2, 25].

Коли в 1954 р. органи МВС СРСР в центрі 
та на місцях були переведені на режим роботи, 
встановлений для службовців державних установ, 
очевидною виявилася нездатність чергової служби 
міліції переробляти інформацію, яка надходила, 
в результаті чого виникла гостра проблема по-
долання розриву між функціями оперативного 
управління силами та засобами і недосконалою 
системою чергових підрозділів, покликаних реа-
лізувати ці функції.

На вирішення цих проблем був спрямований 
цілий ряд нормативних актів МВС СРСР, виданих 
в 1954-1956 рр. В той же час чисельність органів 
внутрішніх справ була значно скорочена, внаслі-
док чого через малочисельність штатів установ 
міліції в багатьох міськрайвідділах не було постій-
них чергових і чергування несли оперативно-слідчі 
працівники, дільничні уповноважені, що звісно 
робилося на шкоду основному напрямку роботи.

В наступний період до початку 70-х рр. до-
сить непослідовно і неправильно вирішувалося 
питання організації служби постійних чергових 
частин. У ряді випадків робилися спроби внести 
організаційні нововведення повсюдно без враху-
вання місцевих умов і особливостей оперативної 
обстановки. При цьому, при чергових частинах 
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міськрайвідділів оперативні групи несли службу 
тільки в вечірній та нічний час, залишаючи денний 
поза увагою [2, 27].

Суттєвим недоліком чергових частин того часу 
було те, що чергові частини укомплектовувалися 
працівниками, які не справлялися з роботою в 
інших апаратах і підрозділах чи особами похилого 
віку, які не мали ні юридичної, ні оперативної 
підготовки, що звісно позначалося на результатах 
роботи чергових частин.

В цілому, багато дослідників сходяться на дум-
ці, що на протязі багатьох років до 1972 р. чергова 
частина органів внутрішніх справ в силу ряду 
об’єктивних та суб’єктивних факторів виступала 
в ролі звичайного реєстратора повідомлень про 
правопорушення і не була здатна кваліфіковано 
реагувати на заяви та повідомлення про злочини 
своєчасними та рішучими діями [2, 158; 4, 3].

Наказом МВС СРСР «Про корінне покращення 
роботи чергових частин органів внутрішніх справ» 
з 1 січня 1973 р. були введені в дію «Тимчасове 
типове положення про чергову частину органів 
внутрішніх справ» і «Тимчасова інструкція по ор-
ганізації роботи чергової частини відділу внутріш-
ніх справ виконкомів районної, міської, окружної 
Ради депутатів трудящих (відділення міліції)». 
Саме після набрання чинності цими норматив-
ними актами почалося активне і цілеспрямоване 
формування чергових частин як організаторів кон-
кретних дій з забезпечення громадського порядку 
і розкриття злочинів «по гарячих слідах».

Звідси саме і починається другий період роз-
витку чергових частин міськрайвідділів.

Якраз в 70-ті рр. МВС СРСР постійно здій-
снювалися заходи щодо удосконалення діяльності 
чергових частин органів внутрішніх справ. Зо-
крема, до таких актів слід віднести накази МВС 
СРСР 1972 р. «Про корінне покращення робо-
ти чергових частин органів внутрішніх справ»,  
1974 р. «Про заходи щодо подальшого посилення 
контролю за реєстрацією, обліком та розглядом 
заяв та повідомлень про злочини», 1975 р. «Про 
затвердження типових штатів чергових частин 
органів транспортної міліції», 1978 р. «Про за-
ходи щодо подальшого вдосконалення діяльнос-
ті чергових частин органів внутрішніх справ»  
і 1978 р. «Про введення в дію Інструкції про поря-
док прийому, реєстрації, обліку і розгляду в ОВС 
(міліції) заяв і повідомлень про злочини». Названі 
акти того періоду внесли дійсно значний вклад в 
розвиток правового регулювання чергових частин.

Заходи щодо виконання вимог названих норма-
тивних актів привели до створення спочатку в ве-
ликих і міськрайорганах зі складною оперативною 
обстановкою, а до кінця 70-х рр. в більшості місь-
крайорганів постійних (штатних) чергових частин.

І як в подальшому показала практика, це, в 
свою чергу, виявилося важливим заходом підви-
щення ефективності органів внутрішніх справ.

В 80-ті рр. чергові частини органів внутрішніх 
справ отримали подальший розвиток: покращило-
ся їх організаційно-штатне та матеріально-технічне 
забезпечення, правове регулювання. Цьому сприя-
ло прийняття МВС СРСР ряду нових нормативних 
актів, які регламентують діяльність чергових час-
тин. Серед нормативно-правових актів того періо-
ду першочергове значення, безумовно, мав наказ 
МВС СРСР № 130 від 1.07.86 р. «Про заходи 
щодо вдосконалення діяльності чергових частин 
органів внутрішніх справ», яким була затверджена 
Інструкція «По організації роботи чергових частин 
МВС союзної, автономної республіки, ГУВС, УВС 
крайвиконкомів, УВСТ, ОВСТ» і «По організа-
ції роботи чергових частин управління, відділу 
внутрішніх справ виконкому окружної, міської, 
районної Ради народних депутатів, лінійного від-
ділу (відділення) внутрішніх справ на транспорті, 
відділення міліції». Названі акти доволі детально 
регулювали діяльність чергових частин органів 
внутрішніх справ.

В 80-х рр. чергові частини органів внутрішніх 
справ, переважно МВС республік та УВС облас-
тей стали обладнуватися системами автоматичної 
обробки інформації, що дозволило значно скороти-
ти час обробки інформації про події і прискорити 
тим самим прибуття сил міліції на місце події. 
Початок цьому, одному з пріоритетних напрямків 
удосконалення діяльності чергових частин органів 
внутрішніх справ було покладено саме в 80-х рр.

В процесі свого розвитку від приватних при-
ставів Російської імперії, відповідальних чергових 
Радянської держави довоєнного періоду чергова 
частина виросла в окремий структурний підрозділ, 
що має неабияке значення в координації діяль-
ності органів внутрішніх справ. Чергова частина 
перетворилася із простого реєстратора інформації 
про злочини та події в координуючий, оперативний 
підрозділ міліції. Основну роль в цій трансформа-
ції відіграло законодавство періоду 70 – 80-х рр. 
ХХ ст. Саме в цей період чергова частина ОВС 
почала набувати такого значення, яке вона має 
в сучасній діяльності органів внутрішніх справ.

Так, пройшовши нелегкий шлях в становленні 
та розвитку, до початку 90-х рр. чергові частини 
міськрайлінорганів стали займати важливе місце 
в структурі апарату управління органами вну-
трішніх справ.

З розпадом СРСР розвиток чергових частин 
як структурних підрозділів в міськрайлінорганах 
внутрішніх справ не припинився, а, навпаки, набув 
нового розвитку, свідченням чого стало видання 
наказу № 485-92, що затвердив собою інструкцію, 
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яка регулювала роботу чергових частин на протязі 
останніх сімнадцяти років.

І нарешті, останнім нормативно-правовим ак-
том, діючим на сьогоднішній день, став наказ МВС 
України № 181 від 28.04.2009 р. про затвердження 
Інструкції «з організації діяльності чергових час-
тин органів і підрозділів внутрішніх справ Укра-
їни, направленої на захист інтересів суспільства 
і держави від протиправних посягань». Цей до-
кумент направлений на вдосконалення діяльності 
чергових частин органів і підрозділів внутріш-
ніх справ України, забезпечення оперативного 
управління їх силами і засобами, забезпечення 
цілодобової готовності для реагування на зло-
чинні прояви, надзвичайні ситуації та інші події, 
координації управління при розкритті злочинів, 
а також забезпечення захисту прав і свобод лю-
дини. Видання цього наказу знаменувало собою 
початок нового етапу в історії чергових частин 
органів внутрішніх справ України.

Висновки. В сучасній черговій частині схо-
дяться всі потоки сигналів та повідомлень про 
оперативну обстановку, на неї виведені системи 
оперативного зв’язку, тут зосереджені типові опе-
ративні плани щодо реагування на надзвичайні 
події та критичні ситуації. Під контролем наряду 
чергової частини знаходяться зброя та захисні 
засоби особового складу органу внутрішніх справ.

Все це визначає роль чергових частин міськрай-
лінорганів як найважливіших центрів оперативно-
го управління в системі органів внутрішніх справ. 
У зв’язку з цим виключно важливого значення 
набуває правильна організація діяльності чергової 
частини як одного з ключових структурних під-
розділів органів внутрішніх справ.
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Игнатенко В. И. Развитие и становление 
дежурной службы в органах внутренних дел: 
исторический и правовой аспект

Аннотация. В научной статье исследуется 
история формирования дежурных частей орга-
нов внутренних дел, трансформация их прав и 
обязанностей в зависимости от факторов соци-
ально-экономического, политического, органи-
зационно-технического характера. Исторически 
– правовой анализ организации, становления и 
развития дежурных частей органов внутренних 
дел удостоверил необходимость формирования 
в системе органов внутренних дел специального 
органа, к основным задачам которого относится 
обеспечение реагирования сил и средств орга-
нов внутренних дел на разные сообщения. На 
протяжении существования дежурной части ее 
статус изменялся, и постепенно это подразделе-
ние заняло важное место в структуре аппарата 
управления органов внутренних дел. 

Ключевые слова: дежурная часть, органы вну-
тренних дел, общественный порядок, правовое 
регулирование.

Ignatenko V. I. Development and statement 
of an on duty servіce іn law – enforcement 
organs: hіstorіcal and legal aspect

Summary. In scientific clause the history of 
formation of on duty services of law – enforcement 
organs, transformation of their rights and duties is 
investigated depending on the factors socially-eco-
nomic, political, organizational-technical character. 
Historically – the legal analysis of organization, 
statement and development of on duty services of 
law – enforcement organs has certified necessity of 
formation for system law – enforcement organs of a 
special organ, to which basic tasks the maintenance 
to react of forces and means of law – enforcement 
organs for the different messages concerns. Dur-
ing existence of an on duty service it’s the status 
changed, and gradually this division has borrowed 
the important place in structure of the device of 
government of law – enforcement organs. 

Key words: on duty service, law–enforcement 
organs, public order, legal regulation. 
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НЕКОТОРЫЕ АСпЕКТЫ пРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ИНОСТРАННОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ

 

Аннотация. В статье рассматриваются осо-
бенности правового регулирования иностранного 
инвестирования в Украине, зарубежных странах, 
странах СНГ. На основе анализа предложены пути 
совершенствования правового регулирования дан-
ного направления инвестиционной деятельности 
в Украине.

Ключевые слова: иностранные инвестиции, 
иностранное инвестирование, совершенствование 
правового регулирования иностранного инвести-
рования.

Постановка проблемы. Независимо от уровня 
экономического развития многие государства стре-
мяться привлечь иностранный капитал, получить 
прямые и косвенные выгоды от иностранные капи-
таловложений, не исключением является и Укра-
ина. При этом отмечается, что росту иностранных 
инвестиций содействуют политико-экономические 
условия инвестиционной деятельности государ-
ства и развитие соответствующей нормативно-
правовой базы.

Целью данного научного исследования яв-
ляется анализ действующего законодательства, 
регламентирующего правовое регулирование ино-
странного инвестирования в Украине, исследова-
ние зарубежного опыта, а также выработка пред-
ложений по совершенствованию законодательства 
Украины по данному вопросу. 

Анализ последних исследований. При по-
дготовке данной статьи были использованы 
научные работы украинских и зарубежных ученых:  
М. М. Богуславського, В. В. Вознесенской,  
В. М. Коссака, Г. М. Костюнина, Н. Н. Ливенцева, 
В. В. Поединок, Д. Е. Федорчук и др.

Изложение основного материала. Мировая 
практика показывает, что для многих стран имен-
но прямые иностранные инвестиции (ПИИ) ста-
ли главным фактором экономического развития, 
способствуя восстановлению экономики, росту 
научно-технического потенциала, структурной 
перестройке хозяйства. Сейчас уже нет необ-
ходимости доказывать роль и значение ПИИ в 
процессе реформирования экономики, которая 
видна на примере ряда зарубежных стран. Яр-
ким примером являются европейские страны  

(Великобритания, Бельгия, Португалия и др.)  
[1, 1] и новые индустриальные экономики Вос-
точной Азии (Малайзии, Филиппин, Таиланда и 
др.) и Латинской Америки [2, 7].

Практика привлечения ПИИ в различных фор-
мах дает основание утверждать, что величина 
импорта капитала зависит от наличия в стране 
соответствующего правового механизма в отно-
шении иностранных инвестиций. Среди элементов 
регулирующего механизма можно выделить:

а) специальные законы, которые регламенти-
руют порядок ввоза и функционирования прямых 
иностранных капиталовложений, контроль за ними 
со стороны властей и местного партнера и т.д.;

б) органы, которые контролируют прямые 
иностранные капиталовложения на территории 
страны;

в) валютный контроль;
г) систему налогообложения;
д) систему и правила отчетности иностранных 

инвесторов; 
е) правовую защиту иностранных инвестиций и 

процедуру разрешения споров. В последнее время 
по ряду причин механизм регулирования услож-
няется, а подход к использованию иностранного 
капитала становится все более дифференциро-
ванным [3, 2].

Проведенный анализ правовой базы привлече-
ния иностранных инвестиций свидетельствует, что 
в подавляющем большинстве западных стран нет 
специальных законов об иностранных инвестици-
ях. Деятельность иностранных инвесторов регули-
руется на основе норм общего законодательства. 
Такой подход присущ, например, Великобритании, 
в которой нет специальных кодексов и законов, 
регулирующих иностранные инвестиции. В резуль-
тате иностранные предприниматели могут осно-
вывать или покупать уже действующие компании 
(целиком или частично) на тех же основаниях, что 
и национальные предприниматели, что подчеркива-
ет действие национального режима относительно 
иностранных инвесторов. Отступление от этого, 
так называемого «национального режима», для 
иностранных предпринимателей немногочислен-
ны и сводятся к следующему: для иностранцев 
существуют ограничения в предпринимательскую 
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деятельность в некоторых отраслях; переход под 
иностранный контроль крупных предприятий об-
рабатывающей промышленности может быть за-
прещен правительством, если это противоречит 
интересам страны, но это правило используется 
весьма редко.

Например, в Великобритании создание пред-
приятий с иностранными инвестициями регламен-
тируется Актом 1976 г. об учреждении и реги-
страции компаний, Актом о компаниях от 1985 г.  
и др. законодательными актами о компаниях [4], 
продолжительность действия которых определя-
ется не несколькими годами, а десятками лет. 
Нет специальных законов, относящимся к ино-
странным инвестициям и во Франции [5] и ряде 
иных стран. 

Из европейских стран лишь Греция, Италия, 
Португалия, Испания и Турция имеют правовые 
акты, регулирующие иностранные инвестиции.  
В Греции – это закон № 2687 1953 г., устанав-
ливающий необходимость обратиться в министер-
ство национальной экономики за разрешением на 
инвестиции. В Италии по закону № 43 1953 г.  
крупные инвестиции должны быть одобрены 
межминистерским комитетом для координации 
экономической политики. Закон предусматривает 
возможность предоставления преференциально-
го режима. В Португалии к иностранным капи-
таловложениям применяются два свода правил. 
Инвестиции из стран Европейского союза регу-
лируются законом 326/85, действующим с янва-
ря 1986 г. (время присоединения Португалии к 
«Общему рынку»). Инвестиции из других стран 
регулируются инвестиционным кодексом 1977 г. 
с поправками, принятыми в 1982 г. Крупные ин-
вестиции одобряются министерством финансов 
(если ответа не получено в течение 60 дней, они 
считаются одобренными). Согласно королевскому 
декрету № 2077 1986 г., в Испании иностран-
ные инвестиции, не превышающие 50% капитала 
компании, осуществляются свободно, остальные 
подлежат предварительной проверке генеральным 
директором по внешним сделкам [6, 19-20].

Отсутствие специальных законов и стабиль-
ность действующего законодательства в зару-
бежных странах, регулирующего вопросы ино-
странного инвестирования, подчеркивает степень 
заинтересованности государств в иностранных 
инвестициях. Однако законодательство ведущих 
стран Европы, не имея прямых ограничений, 
устанавливает косвенные пределы иностранных 
инвестиций, которые содержатся, прежде всего, 
в их валютном и налоговом законодательстве. 
Такой подход присущ высокоразвитым странам.

Развивающиеся страны являются объектом 
приложения иностранного капитала на мировом 

рынке; они – импортеры капитала. Иностранный 
капитал для них является основным средством 
развития экономики, и поэтому они стремятся 
использовать его с наибольшей пользой. С другой 
стороны, опасаясь чрезмерного влияния иностран-
ного капитала, эти страны, получив независимость 
(60-е годы), практически сразу же принимают 
инвестиционные законы (кодексы), которыми ре-
гулируются иностранные инвестиции.

Правовое регулирование иностранных инве-
стиций в данных странах зависит не только от 
общего направления развития государства, но и от 
его правовых традиций. Сохраняющимися право-
выми традициями, в частности, объясняется тот 
факт, что практически все франкоязычные страны 
приняли инвестиционные законы (кодексы), а в 
государствах, ранее зависимых от Великобрита-
нии, чаще всего таких законов нет.

Первыми инвестиционные кодексы приняли 
Марокко, Сомали, Габон, Нигер, Гвинея, Сене-
гал, Мадагаскар, Алжир и другие (1960–1963 гг.).  
С 1965 г. многие страны обновили инвестицион-
ное законодательство – Алжир, Габон (1966 г.), 
Тунис (1969 г.), Бенин (1972 г.), Алжир (1987 г.), 
Центральная Африканская Республика (1980 г.), 
Марокко (1983 г.) [7, с. 60-79].

Кодексы не устраняют действия налогового 
и валютного законодательства, а лишь опреде-
ляют условия его применения. В ряде стран, на-
пример Конго, инвестиционный кодекс состав-
ляет часть налогового законодательства страны.  
В кодексах определяется правовой режим частных 
инвестиций, предусматриваются порядок и сфера 
помещения капитала, порядок налогообложения, 
условия перевода из страны прибылей и капитала, 
предоставляемые вкладчикам льготы и гарантии, 
ограничения, связанные с капиталовложениями 
в ряд отраслей экономики, порядок разрешения 
возможных споров и т. д.

Что же касается Украины и стран Содру-
жества Независимых Государств (СНГ), то во 
всех странах действуют специальные законы об 
иностранных инвестициях, которые постоянно 
пересматриваются. Не исключением является и 
Украина, в которой 13 марта 1992 г. был принят 
Закон Украины «Об иностранных инвестициях» 
[8], утративший силу в связи с принятием 20 мая 
1993 г. Декрета Кабинета Министров Украины 
«О режиме иностранного инвестирования» [9],  
а с 19 марта 1996 г. иностранное инвестирование 
регулируется Законом Украины «О режиме ино-
странного инвестирования» [10]. Таким образом, 
в Украине уже трижды изменялось законодатель-
ство, регулирующее иностранное инвестирование.

Закон Украины «О режиме иностранного инве-
стирования» кардинально изменил регулирование 
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данного вида отношений. Так, в данном законе, 
как вид иностранных инвестиций, признаны цен-
ные бумаги и корпоративные права зарубежных 
партнеров, в том числе и в уставных фондах. 
Из форм осуществления иностранных инвести-
ций изъято приобретение земельных участков. 
Новый закон предусматривает возможность уча-
стия иностранного инвестора в хозяйственной де-
ятельности на договорных началах без создания 
юридического лица. В Законе не предусмотрено 
льгот в области налогообложения, таким образом, 
иностранные и отечественные инвесторы были 
поставлены в равные условия. Однако, несмотря 
на новые подходы правовой регламентации ино-
странного инвестирования в Украине, указанный 
Закон не является единственным и всеохватыва-
ющим регулятором данных отношений.

Например, с 1 января 2004 г. вступил в дей-
ствие Хозяйственный кодекс Украины (ХК) [11], 
содержащий нормы, регулирующие вопросы 
иностранного инвестирования. Как и в Законе 
Украины «О режиме иностранного инвестирова-
ния» в Хозяйственном кодексе нашли правовое 
закрепление такие вопросы, как: понятия «пред-
приятие с иностранными инвестициями» (п. 3  
ст. 1 Закона и ст. 116 ХК); «иностранный инвестор»  
(п. 1 ст. 1 Закона и ст. 390 ХК); виды иностранных 
инвестиций (ст. 2 Закона и ст. 391 ХК); формы 
осуществления иностранных инвестиций (ст. 3 
Закона и ст. 392 ХК) и др. Таким образом, Хо-
зяйственный кодекс продублировал многие поло-
жения Закона Украины «О режиме иностранного 
инвестирования, что подчеркивает низкий уровень 
законодательной техники разработчиков законов. 

Необходимо отметить, что вопросы иностран-
ного инвестирования регулируются множеством 
нормативно-правовых актов число которых превы-
шает более 14 тысяч актов [12], что подчеркивает 
необходимость совершенствования и упорядоче-
ния норм действующего законодательства, одним 
из направлений которого является кодификация 
инвестиционного законодательства. При этом, по-
лезным может быть опыт Республики Беларусь, 
в которой с 5 августа 2004 г. действует Инвести-
ционный кодекс [13]. 

Выводы. Проведенный анализ позволил при-
йти к следующим выводам. Хозяйственный кодекс 
Украины содержит большинство норм, имеющихся 
в Законе «О режиме иностранного инвестирова-
ния», что позволяет задуматься о целесообразно-
сти дублирования норм в двух нормативных актах. 
Считаем целесообразным отмену Закона Украины 
«О режиме иностранного инвестирования» в связи 
с тем, что: во-первых, основные вопросы регули-
рования иностранного инвестирования отражена 
в ХК, Законе Украины «О внешнеэкономической 

деятельности» [14] и др.; во-вторых, ХК содержит 
и другие нормы, регулирующие порядок создания 
и деятельности предприятий с иностранными ин-
вестициями, которые отсутствуют в Законе «О 
режиме иностранного инвестирования»; в третьих, 
отсутствие специальных законов подчеркивает 
реальность наличия национального режима и от-
крытость экономики государства для иностран-
ных инвесторов. Кроме того, как самостоятельное 
направление совершенствования правового регу-
лирования иностранного инвестирования может 
быть принятие Инвестиционного кодекса Украи-
ны, регулирующего инвестиционную деятельность. 
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гулювання іноземного інвестування 

Анотація. В статті розглядаються особливості 
правового регулювання іноземного інвестування 
в України, закордонних країнах, країнах СНД. 
На підставі аналізу пропоновані шляхи удоско-
налення правового регулювання даного напряму 
інвестиційної діяльності в України. 
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інвестування, удосконалення правового регулю-
вання іноземного інвестування.

Puzanova G. I. Some aspects of legal regu-
latіon of foreіgn іnvestment

Summary. The article considers the peculiarities 
of legal regulation o foreign investment in Ukraine, 
foreign countries and CIS countries. Based on the 
analysis were proposed the ways of improving of 
the legal regulation of this direction of investment 
activity in Ukraine.
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КОНСТИТУцІЙНО-пРАВОВІ ЗАСАДИ  
ОхОРОНИ КУЛьТУРНОЇ СпАДЩИНИ У ГРЕцІЇ ТА УКРАЇНІ:  

пОРІВНЯЛьНО-пРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Анотація. Cтаття присвячена темі охорони 
культурної спадщини у Греції та Україні. Про-
аналізоване законодавство Греції та України у 
цій сфері. Увагу приділяється визначенню по-
няття культурної спадщини за законодавством 
обох країн, а також визначенню кола об’єктів 
культурної спадщини.

Ключові слова: культурна спадщина, Укра-
їна, Греція, законодавство.

Постановка проблеми. Збереження та вико-
ристання культурної спадщини попередніх по-
колінь у будь-якій розвинутій державі розгляда-
ється в якості одного з важливих завдань. Адже 
культурна спадщина є внеском даного народу у 
розвиток людської цивілізації, а також формою 
відособлення однієї цивілізації від іншої, засо-
бом соціалізації наступних поколінь [1].

Культурна спадщина України є невід’ємною 
частиною світового культурного надбання. Її 
збереження і примноження є пріоритетним на-
прямом політики держави у сфері культури [2]. 

Аналіз останніх досліджень та виокремлення 
нерозв’язаних проблем. Однак тема охорони 
культурно-історичної спадщини не є науково 
розробленою. Опубліковано досить небагато ро-
біт, таких авторів як В. Акуленко, В. Борейко, 
В. Горбик, Т. Курило, П. Толочко, Т. Тронько, 
Ю. Шемшученко, об’єктом дослідження яких є 
безпосередньо культурно-історична спадщина, її 
правові, політичні, соціокультурні аспекти [3]. 

У цій статті ми спробуємо проаналізувати 
законодавство про культурну спадщину Греції 
та України.

Викладення основного матеріалу. Звернення 
до досвіду країн Європи відносно збереження 
та використання культурної спадщини надає 
можливість більш повно оцінити національне 
законодавство України у цій сфері.

Перш за все, звернемося до Конституцій 
обох держав. 

Конституція України закріплює у статті 54, що 
культурна спадщина охороняється законом [4]. 

Основний Закон Греції приділяє більш значну 
увагу охороні культурної спадщини. У статті 24 
Конституції закріплено, що охорона природного 
та культурного середовища є обов’язком держави.  

Пам’ятники, історичні місця та їх елементи зна-
ходяться під охороною держави. Законом пови-
нні бути визначені необхідні для практичного 
здійснення цієї охорони міри по обмеженню прав 
власності, а також способи та вид компенсації 
власникам [5]. 

В цілому, сучасне законодавство Греції, яке 
відноситься до культурної спадщини, культури 
та мистецтву, в основному, складалося з по-
правок до законів датованих кінцем IХХ та по-
чатком ХХ століття. Після 1974 та особливо з 
1980 років були зроблені послідовні спроби мо-
дернізувати та систематизувати законодавство 
в меншу кількість різних законів. Ми звернемо 
увагу на деякі з них [6]. 

Президентським указом у 2003 році було 
створено Міністерство культури, яким визна-
чався організаційний план та відповідальність 
міністерства культури [6]. 

Але найбільший інтерес має прийнятий у 
2002 році Закон Греції «Про охорону старо-
вини та культурної спадщини» (Protection of 
Antiquities and Cultural Heritage in General) 
[6]. Звернемо увагу, що в Україні з 1 січня 
2001 року вступив у силу Закон України «Про 
охорону культурної спадщини» [7].

Новий Закон Греції розширив межі захисту 
пам’ятників та робіт усіх культурних традицій 
та історичних періодів, створив правове забез-
печення музейного сектору, забезпечив більш 
суворий контроль за діяльністю ринку мистецтв, 
затвердив публічне право доступу до культурної 
спадщини, визначив правила для археологічних 
пошуків, включно іноземними археологічними 
школами, які діють у Греції, закріплює фінан-
сові засоби заохочення для охорони культурної 
спадщини, та закріплює більш суворі міри по-
карання для порушників [6]. 

Аналізуючи Закон України та Закон Греції, 
ми можемо сказати, що зміст та структура обох 
законів мають схожість.

Цікавим є аналіз визначення поняття культурної 
спадщини за Законом України та Законом Греції.

Згідно статті 1 Закону України «Про охорону 
культурної спадщини», культурна спадщина – 
сукупність успадкованих людством від попере-
дніх поколінь об’єктів культурної спадщини [7].
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Закон Греції «Про охорону старовини та Куль-
турної спадщини» (Protection of Antiquities and 
Cultural Heritage in General) визначає культур-
ну спадщину ні як сукупність (суму) об’єктів, а 
як культурні блага, які знаходяться у грецькій 
державі. Тобто культурна спадщина держави 
складається з культурних благ, які є свідченням 
існування та діяльності осіб, а також їх громад-
ських об’єднань. Характерною ознакою культурної 
спадщини є те, що пам’ятники несуть інформацію 
про всі прояви життя людини – культурного, 
технічного, духовного, економічного. Поле засто-
сування Закону покриває усі культурні блага з 
давніх пір по наш час [8]. 

Взагалі аналіз літератури та діючого україн-
ського та міжнародного законодавства, а також 
законодавства країн ЄС у сфері охорони куль-
турної спадщини показує, що на сьогоднішній 
день в юриспруденції немає чіткого підходу до 
розуміння сутності поняття культурної спадщини. 

Аналізуючи законодавство про культурну 
спадщину Греції та України є важливим звер-
нути увагу на типологію та поділ пам’ятників. 
Законом України «Про охорону культурної спад-
щини» об’єкти культурної спадщини поділяються:

• за типами на: споруди (витвори), комплекси 
(ансамблі), визначні місця;

• за видами на: археологічні, історичні, об’єкти 
монументального мистецтва, об’єкти архітекту-
ри та містобудування, об’єкти садово-паркового 
мистецтва, ландшафтні, об’єкти науки та техніки 
[7, 2]. 

Згідно Закону Греції «Про охорону старовини 
та Культурної спадщини» (Protection of Antiquities 
and Cultural Heritage in General), це також під-
креслюється у Акті Грецької Національної Ради 
«Про державну охорону пам’ятників» (Аct of 
the czech national council, on the state care of 
monuments), усі культурні пам’ятники є рухомі 
або нерухомі об’єкти які: 

а) були створені людиною, його роботою, у 
різних сферах людської діяльності, є важливими 
фактами історичного розвитку, способу життя, со-
ціального середовища з давніх історичних періодів 
до наших днів, через їх революційну, історичну, 
художню, наукову, технологічну цінність;

б) безпосередньо стосуються важливих осо-
бистостей та історичних подій [9, 2].

У грецькому законодавстві також більш суттє-
вий хронологічний поділ пам’ятників. Усі об’єкти 
культурної спадщини до 1830 року – рухомі – та 
нерухомі – відносяться пам’ятників старовини та 
знаходяться під охороною Закону. Усі об’єкти 
культурної спадщини, які датуються після 1830 ро- 
ку, підпадають під дію Закону, тільки оскільки 
вони представляють собою історико-художню та 

культурну цінність та якщо вони з цієї причини 
були зараховані до числа пам’ятників [8]. 

Висновки. Таким чином, ми бачимо істотну 
різницю у законодавстві Греції та України не 
тільки у підході до визначення поняття культурної 
спадщини, але також у визначенні кола об’єктів 
культурної спадщини, типології та поділу 
пам’ятників. Тема охорони культурної спадщини 
потребує подальшого наукового дослідження.
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Мельниченко Н. А. Конституционно-правовые 
основы охраны культурного наследия в Греции 
и Украине: сравнительно-правовой анализ

Аннотация. Статья посвящена теме охраны 
культурного наследия в Греции и Украине. Проа-
нализировано законодательство Греции и Украины 
в этой сфере. Внимание уделяется определению 
понятия культурного наследия по законодатель-
ству обеих стран, а также определению круга 
объектов культурного наследия.

Ключевые слова: культурное наследие, Укра-
ина, Греция, законодальство.

Melnychenko N. O. Constіtutіonal and legal 
framework for protectіon cultural herіtage іn 
Greece and Ukraіne: a comparatіve legal analysіs

Summary. The article focuses on the theme of 
cultural heritage in Greece and Ukraine. Analyzed 
legislation in Greece and Ukraine in this sphere. At-
tention is paid to the definition of cultural heritage 
under the laws of both countries, as well as deter-
mining the range of objects of cultural heritage.

Key words: cultural heritage, Ukraine, Greece, 
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пРОбЛЕМАТИКА ВЕЩНОГО пРАВА В КОНТЕКСТЕ:  
ВЕЩь КАК ОбЪЕКТ ГРАЖДАНСКО-пРАВОВЫх 

пРАВООТНОШЕНИЙ 

Аннотация. Определены направления развития 
вещного права и гражданско-правовой отрасли в 
целом, что позволит облегчить толкования терми-
на «вещь» в юридическом смысле. Сделано ударе-
ние на необходимости юридического закрепления 
данного понятия, что в свою очередь облегчит 
рассмотрение вопросов о праве собственности.

Ключевые слова: гражданские правоотноше-
ния, вещи, владение, обладание, вещи вне оборота.

Постановка проблемы. Гражданские право-
отношения – один из видов правоотношений [1, 
3-13]. В силу этого им присущи как общие черты и 
признаки, характерные для всех правоотношений, 
так и специфические, обусловленные тем, что 
гражданские правоотношения возникают в резуль-
тате гражданско-правового регулирования имуще-
ственных и некоторых личных неимущественных 
отношений. Иначе говоря, специфические черты 
и признаки гражданских правоотношений предо-
пределены особенностями самого гражданского 
права.

К их числу относятся следующие:
Во-первых, субъекты гражданских правоот-

ношений обособлены друг от друга, как в иму-
щественном, так и в организационном плане, в 
силу чего они самостоятельны, независимы друг 
от друга, соотносятся друг с другом как равные.

Во-вторых, равенство участников обществен-
ных отношений, составляющих предмет граждан-
ско-правового регулирования, заложено в данных 
отношениях, имманентно присуще им. Граждан-
ское право всеми средствами и способами, имею-
щимися в его арсенале, юридически обеспечивает 
такое равенство. Вследствие этого гражданские 
правоотношения формируются как правоотноше-
ния между равноправными субъектами, как право-
отношения особенного структурного типа, в кото-
рых обязанность корреспондирует субъективному 
праву как притязанию, а не как велению. При всей 
полярности субъективных прав и обязанностей в 
гражданских правоотношениях обязанный субъект 
во всех случаях находится в равном положении с 
управомоченным субъектом, т. е. в отношениях 
координации, а не субординации.

В-третьих, самостоятельность участников 
общественных отношений, подпадающих под 
гражданско-правовое регулирование, диспозитив-
ность указанного регулирования обусловливают 
то обстоятельство, что основными юридически-
ми фактами, порождающими, изменяющими и 
прекращающими гражданские правоотношения, 
являются акты свободного волеизъявления субъ-
ектов – сделки. 

В-четвертых, в качестве юридических гарантий 
реализации гражданских правоотношений при-
меняются присущие только гражданскому праву 
меры защиты субъективных гражданских прав и 
меры ответственности за неисполнение обязанно-
стей, обладающие главным образом имуществен-
ным характером.

На основании вышеприведенного можно ут-
верждать, что гражданское правоотношение 
– юридическая связь равных, имущественно и 
организационно обособленных субъектов имуще-
ственных и личных неимущественных отношений, 
выражающаяся в наличии у них субъективных 
прав и обязанностей, обеспеченных возможностью 
применения к их нарушителям государственно-
принудительных мер имущественного характера.

Анализ последних исследований. Наше вни-
мание среди объектов правоотношений привлекли 
объекты вещного права (вещи). Это связанно с 
тем, что категория вещных прав всегда привлекала 
к себе внимание цивилистической мысли. Доктри-
нальные представления о вещных правах прошли 
длительный эволюционный путь от юридического 
натурализма (отношения лица к вещи) до современ-
ного понимания природы любого правоотношения 
как отношения между людьми.

Несмотря на значительное число исследований, 
проблематика категории субъективного вещного пра-
ва продолжает сохраняться.

Во-первых, до настоящего времени на основе 
современных представлений о правоотношении как 
отношении между лицами до конца теоретически не 
обоснованно классификационное отграничение группы 
вещных прав от прав обязательственных.

Во-вторых, отсутствует логически точное опреде-
ление понятия субъективного вещного права и как 
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следствие этого существует неопределенность в 
установлении перечня видов субъективных вещных 
прав. В свою очередь это вызывает коллизии не 
только при уяснении природы конкретных субъек-
тивных гражданских прав, но и при анализе способов 
их защиты.

Но вещное право представляет совокупность 
различных составляющих. К ним ещё в 1928 году 
В. К. Рейхер, который сопоставил абстрактную 
формулу понятия вещного права как одного из 
абсолютных прав с конкретными субъективными 
правами, отнёс: права застройки, залога, сервитута 
и узуфруктные права [2, 273].

Это позволяет говорить о многогранности данно-
го понятия. В данной работе мы попытаемся пока-
зать часть составную данного права, а точнее вещь 
как объект гражданско-правовых правоотношений.

Изложение основного материала. В соответ-
ствии с нормами гражданского кодекса вещью 
является предмет материального мира, относи-
тельно которого могут возникнуть гражданские 
права и обязанности. 

Именно вещи способны удовлетворять разно-
образные наши потребности от самых простых и 
необходимых – материальных (витальных) – до 
самых возвышенных – духовных. Здесь можно 
представить в воображении как зонт и шляпу  
Ч. Чаплина, так и жемчужину «Перегрину», при-
надлежащую по легенде, царице Клеопатре. Вещи 
служат людям, а гражданское право обеспечи-
вает эффективный механизм их перемещения и 
использования. Категория «вещь» является при-
тягательной в качестве предмета научных исследо-
ваний. Ей была посвящена обширная философская 
литература. Рассуждая о сущности бытия, его 
соотношении с сознанием, философы касались 
вопроса о влиянии вещей, всего материального на 
сознание человека, его внутренний мир, духовные 
потребности. В этом смысле философия и цивили-
стика одинаково заинтересованы в выявлении как 
сущности вещи, так и ее роли в экономической 
жизни общества.

Однако самая распространенная категория из 
перечня объектов гражданских прав (ст. 179 ГК 
Украины) – вещь – оказалась, по свидетельству 
классиков цивилистики, самой несчастливой. Не-
счастье вещи как категории гражданского права 
заключается в том, что она не определена зако-
нодательством, в отличие, например, от катего-
рии сделки или юридического лица. Причем это 
несчастливое положение вещей, образно говоря, 
стало передаваться по наследству от русского 
дореволюционного законодательства, которое, по 
свидетельству Г. Ф. Шершеневича, в отношении 
к вещи не выдерживало строгой терминологии, 
к советскому и постсоветскому [3, 95]. 

Отсутствие законодательного определения не 
мешало вещам сохранять лидирующие позиции 
среди объектов гражданских прав. Во-первых, они 
всегда были первыми в «списке» видов. И сегодня 
ст. 179 ГК поместила на первое место в класси-
фикации объектов именно вещи. Применительно 
к термину «вещь» в основном строятся все иные 
деления объектов гражданских прав на группы. 
Так, гражданское законодательство называет 
вещи движимые и недвижимые (ст. 181), глав-
ные вещи и принадлежности (ст. 186), сложные 
вещи и простые (ст. 188). Причем эта традиция 
классифицировать именно вещи берет начало еще 
в римском частном праве. В отношении многих 
других объектов в гражданско-правовой литерату-
ре велись дискуссии на предмет того, выделять их 
в отдельную группу или нет. Возникали проблемы 
объединения групп объектов, например работ и 
услуг. Вызывало также некоторое сомнение вы-
деление новых видов, таких как нематериальные 
блага, информация. Что касается упоминания 
вещей, причем отдельной, красной строкой, то 
в этом никто и никогда в цивилистике не со-
мневался. Они в гражданском праве составляли 
ту объективную реальность, которая существует, 
однако нуждается в познании.

Во-вторых, трудно переоценить экономическое 
значение вещей, имея в виду разнообразие вари-
антов их конкретных форм воплощения [4, 18].

Вещи активно участвуют в производстве, со-
ставляя основу производственных отношений, 
крутятся в гражданском обороте, образуя базу 
отношений имущественных. Таким образом, они 
выступают средством экономической деятельно-
сти и конечным продуктом, служащим человеку, 
удовлетворяющим его потребности.

Вещи являются объектами как вещных, так и 
обязательственных отношений. Правда, в вещных 
они выступают объектом первого порядка, а в 
обязательственных они уступают лидирующие 
позиции праву на действие должника. Однако 
и здесь они остаются материальной основой, 
конечной целью удовлетворения интереса кре-
дитора. Обязательственная связь, в частности, 
в обязательствах по передаче вещей в собствен-
ность, завершается установлением связи вещно-
правовой, возникновением непосредственного го-
сподства кредитора над приобретенной вещью. 
Таким образом, экономическая ценность вещей 
заключается в способности удовлетворять много-
численные материальные и духовные потребно-
сти участников гражданского оборота благодаря 
«величайшему разнообразию форм» [3, 96]. Не 
случайно К. Победоносцев назвал вещи «цен-
тром и главным предметом всякого права по  
имуществу» [5, 5].
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Вещи как объекты вещного права, исходя из 
конструкции, которая содержится, в гражданско-
правовой литературе заключают в себе три при-
знака. Первый признак вещи может быть сфор-
мулирован как признак телесности. При этом под 
телесностью вещи мы будем понимать физическое 
существование вещей как предметов материаль-
ного мира. В римском праве в понятие телесных 
вещей включались как предметы материального 
мира, так и права требования. Англо-американ-
ское право также различает вещи во владении 
и вещи в требовании. Представляется, что для 
определения вещи как объекта вещного права 
можно использовать признак телесности, и он 
будет удачен, но только в собственном, узком 
значении этого слова. Следовательно, под теле-
сными вещами мы будем понимать предметы мате-
риального мира. Именно так характеризовал вещи  
Г. Ф. Шершеневич. Аналогичным образом, а имен-
но как предметы материального мира, рассматри-
ваются объекты вещных прав (вещи) в современ-
ной учебной литературе по гражданскому праву 
[6, 295]. Но в то же время в литературе можно 
встретить утверждение, что «вещами в юридиче-
ском смысле могут быть и предметы, физически 
еще не существующие, а только ожидаемые»  
[7, 181], или будущие вещи. Действительно, пред-
метом договора купли-продажи по действующему 
гражданскому законодательству могут быть так 
называемые ожидаемые вещи, например урожай 
будущего года. Однако, эти «будущие вещи» 
нельзя, как нам представляется, рассматривать 
в качестве объектов вещного права. Так же ре-
зультаты интеллектуальной деятельности, хотя 
и являются объектами гражданского права, но 
объекты особого рода. Их нельзя рассматривать 
в качестве разновидности вещей. Литературное 
произведение, облеченное в материальную форму 
книги, становится вещью и объектом права вещ-
ного. Однако комплекс исключительных прав на 
литературное произведение будет совсем иным. 
Он никогда не сводится к вещным правам на 
конкретную книгу. «Не продается вдохновение, 
но можно рукопись продать», – сказал поэт. Да, 
вдохновение само по себе не связано с граж-
данским правом, но вдохновение, облеченное в 
форму рукописи, становится объектом авторского 
права, приобретает товарную форму. Проданная 
рукопись порождает право собственности на нее 
как на предмет материального мира. Однако право 
авторства как право исключительное при этом 
остается за реальным создателем. Здесь я не имею 
в виду случаи, когда что-либо создается «под 
заказ», не по договору авторского заказа, а на 
иных основаниях. Например, продается написан-
ная дипломная работа. Автора в данном случае 

интересует только денежный эквивалент, но никак 
не авторское право, исключительное по своей 
природе. Однако и в этой ситуации мы будем 
иметь дело не с обычным правом собственности 
на рукопись как на вещь, а опять же с правом 
на результат творческой деятельности.

Вторым признаком вещи будет являться, на 
наш взгляд, признак «доступности господству 
субъектам гражданского права». В зарубежной 
литературе в определениях вещи на этом при-
знаке, то есть на возможности владения (owned), 
обладания (possessed) этой вещью также акцен-
тируется внимание.

Действительно, есть такие предметы матери-
ального мира, которые не могут по своим объ-
ективным свойствам стать объектами чьих-либо 
субъективных прав. Так, вне пределов чьего-либо 
возможного господства находятся Солнце, Луна, 
звезды и тому подобное. Есть предметы, которые 
не могут стать объектом присвоения, так как их 
нельзя точно ограничить, изолировать, например 
воздух, вода в море. Эти предметы попадают под 
известную в гражданском праве категорию «вещи 
вне оборота» (res extra commertio). Точнее было 
бы эти предметы материального мира, не под-
падающие под признак доступности обладания 
по своим объективным свойствам, не именовать 
вещами вообще. Хотя границы между вещами и 
не вещами по признаку доступности господства не 
являются незыблемыми, они подвижны. Развитие 
техники и цивилизации все более увеличивает 
количество предметов, подчиняющихся господ-
ству человека, и, значит, предметов материального 
мира – вещей в их гражданско-правовом понима-
нии. Иногда этот естественный процесс пытаются 
ускорить предприимчивые люди, которые запуска-
ют в гражданский оборот то, что на сегодняшний 
день объективно не доступно обладанию. Так, 
американец Деннис Хоуп прославился тем, что 
объявил себя собственником всех небесных тел 
Солнечной системы, открыл Лунное посольство 
и... стал торговать участками Луны.

Недоступность господству субъектам пред-
метов материального мира может быть вызвана 
и юридическими, законодательными ограниче-
ниями. Так, в силу действующего законодатель-
ства не может рассматриваться вещью человек, 
хотя каждый из нас представляет собой части-
цу материального мира. Но и здесь существу-
ет некая путаница, человек не является ве-
щью, а вот его останки или части в ряде стран  
являются.

Третьим признаком вещи будет способность 
удовлетворять потребности человека. Этот при-
знак традиционно указывается в гражданско-
правовых определениях.
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Можно сформулировать эту мысль по-другому. 
В частности, Д. И. Мейер рассуждал на эту тему 
так: чтобы физическое тело стало вещью в граж-
данско-правовом понимании, оно должно пред-
ставлять собой какую либо ценность. 

Данный признак та же является не совершен-
ным, так как ценность есть величина изменчивая 
и право не может знать заранее, какие вещи, не 
имеющие ценности в настоящее время, приоб-
ретут ее впоследствии. Тем не менее, нам бы не 
хотелось отказываться от признака «ценности» 
в определении вещи как объекта вещного права. 
При этом необходимо уточнить содержание это-
го признака. Ценность вещи как объекта права 
вещного будет заключаться в нем самом, в его 
материальной форме. Именно предмет материаль-
ного мира, вещь призвана удовлетворять мате-
риальные и духовные потребности людей. И это 
важно подчеркнуть, поскольку помимо предметов 
материального мира, представляющих ценность 
непосредственно как тела, существуют предме-
ты, также имеющие некую материальную форму, 
ценность которых состоит не в них самих, а в 
выраженном в них праве.

Выводы. Подводя черту под всеми выделенны-
ми признаками и сознавая при этом условность и 
неточность любого определения, заключаем, что 
вещь как объект права вещного всегда телесно, 
то есть существует как физическое тело, доступна 
для господства субъектов гражданского права 
и ценна для них по причине способности удов-
летворять потребности людей благодаря своей 
материальной (физической) форме.

По нашему мнению исходя из выше перечис-
лимых признаков вещи следует сформулировать 
юридическое понятие данного термина как объ-
екта вещного права. То есть дать характеристи-
ку, какие предметы материального мира могут 
считаться вещью. Это позволит усовершенство-
вать вещное право. Ведь в современном законо-
дательстве существует ряд тел и иных предметов 
объективной реальности, которые не возможно 
отнести к понятию вещи.
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Ситнік О. М. Проблематика речового права 
в контексті: річ як об’єкт цивільно-правових 
правовідносин

Анотація. Визначені напрямки розвитку речо-
вого права і цивільно-правової галузі в цілому, що 
дозволить полегшити тлумачення терміна «річ» в 
юридичному сенсі. Наголошено на необхідності 
юридичного закріплення даного поняття, що в 
свою чергу полегшить розгляд питань про право 
власності.

Ключові слова: цивільні правовідносини, речі, 
володіння, володіння, речі поза обертом.

Sytnіk A.N. The іssue of property rіghts іn 
context: a thіng as the object of cіvіl legal

Summary. Determining the direction of real 
rights and civil sector as a whole so as to facili-
tate interpretation of the term «thing» in the legal 
sense. To stress the need for legal confirmation of 
this concept, which in turn will facilitate consid-
eration of issues of ownership.

Key words: civil legal relationships, things, 
possession, possessing, things out of turn.
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ЗЛОУпОТРЕбЛЕНИЕ пРАВОМ В СОВРЕМЕННОЙ 
цИВИЛИСТИЧЕСКОЙ ДОКТРИНЕ  

(НА пРИМЕРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ И РЕСпУбЛИКИ бЕЛАРУСь)

Аннотация. В статье проводится анализ сфор-
мировавшихся в современной юридической лите-
ратуре подходов в отношении возможности суще-
ствования категории «злоупотребление правом», 
рассматривается правовая природа ненадлежа-
щего осуществления права. По мнению автора, 
отказ в защите права может означать лишение 
возможности обладания правом, входящей в со-
став правоспособности, – возможности осуще-
ствить право конкретным способом. 

Ключевые слова: субъективное право, злоу-
потребление правом, отказ в защите права, ре-
ализация права.

Постановка проблемы. Целесообразность су-
ществования понятия «злоупотребление правом» 
до сегодняшнего дня признается далеко не всеми 
исследователями. Действительно, «трудно приве-
сти в пример хотя бы одно иное правовое явление, 
которое так настойчиво отрицается и одновремен-
но вызывает к себе научный интерес» [1, 127]. 

Анализ последних исследований. По мне-
нию В. А. Белова, категория «злоупотребление 
правом» лишена внутренней логики и единства, 
поскольку «нельзя злоупотребить тем, что тебе 
дано как право», а вред, причиняемый управомо-
ченным лицом при осуществлении права, следует 
рассматривать как вред, причиненный правомер-
ными действиями [2, 363]. 

Аналогичным образом квалифицирует послед-
ствия злоупотребления правом (как вред, воз-
никающий в результате правомерных действий)  
Ю. А. Тарасенко, отмечая, что «при злоупотреле-
нии происходит несоблюдение общего принципа 
разумности и добросовестности, которые представ-
ляют собой категории не правовые, а этические».  
Соответственно, норму о злоупотреблении правом 
данный автор предлагает изложить в следующей 
редакции: «Осуществление гражданских прав, в 
результате которого причиняется вред (или соз-
дается реальная угроза причинения вреда) другим 
лицам, если при этом нарушаются разумность 
и добросовестность, не допускаются», полагая 

что запрет на действия, осуществляемые исклю-
чительно с намерением причинить вред другому 
лицу, является излишним, поскольку охватывает-
ся нормами деликтного права [3, 463-466]. 

В современной учебной юридической литера-
туре наибольшее распространение получила пред-
ложенная в свое время В. П. Грибановым кон-
цепция злоупотребления правом, в соответствии 
с которой злоупотребление правом представляет 
собой особый тип гражданского правонарушения, 
совершая которое управомоченное лицо осущест-
вляет принадлежащее ему право, однако исполь-
зует при этом недозволенные конкретные формы 
в рамках дозволенного ему законом общего типа 
поведения [4, 53; 5, 524].

Современные исследователи также рассматри-
вают злоупотребление правом в качестве особого 
вида гражданского правонарушения, но «связан-
ного с умышленным выходом управомоченного 
лица в ситуации правовой неопределенности за 
внутренние пределы (смысл, назначение) субъ-
ективного гражданского права (определяемые в 
том числе критериями разумности и добросовест-
ности) для достижения своей незаконной скрытой 
цели <…> в условиях правовой неопределенности»  
[6, 17].

Изложение основных положений. На наш 
взгляд, каждая из приведенных позиций вносит 
свой вклад в решение вопросов о целесообраз-
ности законодательного закрепления и правовой 
природе злоупотребления правом. С этой точки 
зрения внимания заслуживают следующие обсто-
ятельства.

Во-первых, в действительности существуют 
отношения, в которых управомоченное лицо, в 
том числе и неосторожно, причиняет или может 
причинить вред другому, хотя его действия ос-
нованы на субъективном праве. Классическим 
примером являются, так называемые соседские 
взаимоотношения, основанные на пограничности 
имущества соседей, как правило, недвижимого. 
Так, посадка собственником на границе свое-
го земельного участка растений, способных к  
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неконтролируемому размножению (шиповник, 
хрен, облепиха), вследствие чего такие же рас-
тения со временем начинают произрастать на 
соседнем земельном участке, причиняет вред 
многолетним насаждениям, например газону, 
собственника–соседа. Принципиально важным 
применительно к данному примеру является тот 
факт, что лицо реализует свое право в соответ-
ствии с его хозяйственным назначением, а не с 
целью причинения вреда соседу. Иными словами, 
осуществляя легальную возможность, одно лицо 
может причинить вред другому лицу, поэтому по-
ложения ст. 2 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь (далее – ГК) [7, 17], с одной стороны, 
закрепляют возможность осуществления граж-
данских прав своей волей и в своих интересах, 
а с другой – устанавливают, что осуществление 
гражданских прав не должно ущемлять права и 
защищаемые законом интересы других лиц. Даль-
нейшее развитие эти положения находят в нормах 
ст. 9 ГК.

Кроме того недобросовестное использование 
субъективного гражданского права иногда, дей-
ствительно, может быть спровоцировано самими 
нормами гражданского права. Например, правило 
п. 3 ст. 524 ГК предусматривает право стороны 
договора поставки взыскать убытки в виде раз-
ницы в цене между ценой нарушенного и по этой 
причине расторгнутого договора и текущей рыноч-
ной ценой на товар, предусмотренный договором, 
определяемой на момент расторжения договора. 
Данная норма позволяет кредитору, пострадав-
шему от нарушения договорного обязательства 
должником и в этой связи имеющему право на 
односторонний отказ от исполнения договора по-
ставки (ст. 523 ГК), реализовать данное право в 
момент наиболее выгодного значения рыночной 
цены на соответствующий товар, независимо от 
того, заключит ли он заменяющий договор по цене 
этого же уровня и заключит ли он такой договор 
вообще, а затем предъявить иск о возмещении 
названного варианта убытков. В такой ситуации 
должник может защитить интерес в определен-
ности своего имущественного положения ссылаясь 
на норму ст. 9 ГК, т. е. доказав факт злоупотре-
бления кредитором своим правом требования воз-
мещения убытков. Следует также подчеркнуть, 
что кредитор в данном случае будет преследовать, 
как правило, цель получения неосновательного 
обогащения, а не причинения вреда должнику.

Во-вторых, следует согласиться с тем, что с 
позиций языковой логики, очевидные отрицатель-
ные свойства явления не требуют того, чтобы 
дополнительно акцентировать с помощью глагола 
намерение их применения. «Опираясь на эту по-
сылку, можно заключить, что субъективное право, 

благодаря своей изначальной положительной на-
правленности, может выступать средством для 
злоупотребления. С точки зрения языкового ана-
лиза, в словосочетании «злоупотребление правом» 
отсутствует противоречие» [1, 128].

В-третьих, в абсолютном большинстве слу-
чаев исследователи, в том числе современные, 
сводят проблему злоупотребления правом к во-
просу о целесообразности использования самой 
конструкции, не останавливаясь на признаках 
соответствующего юридического действия. Едва 
ли не единственным исключением является ис-
следование, проведенное Ю. А. Тарасенко, пред-
ложившим перечень вопросов, выяснение которых 
позволит правоприменителю установить случаи 
употребления права во зло. К числу таковых им 
отнесены вопросы: о факте причинения или воз-
можности причинения вреда (отрицательный ответ 
на данный вопрос исключает необходимость вы-
яснения других обстоятельств); об осуществле-
нии права в соответствии с его хозяйственным 
(социальным) назначением; о наличии интереса 
у управомоченного лица в результате осущест-
вляемого права; о соблюдении управомоченным 
лицом принципа разумности и добросовестности. 
Отрицательный ответ на последний вопрос по-
зволяет отграничить шикану от иных форм зло-
употребления правом [3, 466].

Кроме того, следует учитывать, что поскольку 
при злоупотреблении правом лицо действует в 
границах принадлежащего права, последнее не 
должно иметь пороков возникновения. Иными 
словами, злоупотребить можно только таким 
правом, которое принадлежит на законных ос-
нованиях. Например, российский арбитражный 
суд признал злоупотреблением правом исполь-
зование акционером своего права на участие 
в общем собрании акционеров после того, как 
сделка о приобретении этим акционером ак-
ций общества была признана недействительной 
в судебном порядке [8]. В данном случае суд 
не принял во внимание тот факт, что акционер 
не мог реализовать возможности, входящие в 
содержание права, полученного по недействи-
тельной сделке, а, следовательно, и не мог им  
злоупотребить.

В четвертых, несоблюдение общего принципа 
разумности и добросовестности (Ю. А. Тарасенко) 
есть не что иное как специфическое гражданское 
правонарушение, поскольку данный принцип, хотя 
и основанный на этических категориях, закреплен 
в конкретной норме, а поведение субъекта, нару-
шающее правовой принцип, является обычным не-
правомерным поведением. В данном случае имеет 
смысл напомнить о разграничении границ самого 
субъективного гражданского права и границ его 
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осуществления. Именно границы второго вида не 
соблюдаются при злоупотреблении правом. 

Рассмотрение злоупотребления правом в ка-
честве правомерного действия предопределяет 
постановку вопроса о правомерности поведения, 
не соответствующего критериям разумности и 
добросовестности. Такая постановка вопроса 
указывает также на некорректность формули-
ровки «злоупотребление правом – правомерное 
действие». Не взирая на то, что «управомоченное 
лицо, действуя в границах своего субъективного 
права, формально не нарушает и чужого права» 
[3, 462], все же такое лицо, хотя и не выходит за 
пределы содержания конкретного субъективного 
права, но осуществление последнего с позиций 
разумности и добросовестности приобретает иска-
женную форму (в частности, нарушен сам процесс 
(например, использование собственником принад-
лежащей ему вещи опасным способом) или цель 
осуществления права) и становится или может 
стать источником вреда, в связи с чем считать 
поведение лица правомерным не представляется 
возможным, особенно, если учесть соотношение 
между философскими категориями «форма и  
содержание».

В пятых, осуществляя право исключитель-
но с намерением причинить вред другому лицу, 
управомоченное лицо действует в пределах при-
надлежащего ему права, а деликт, как пишет сам 
Ю. А. Тарасенко, представляет собой фактическое 
действие, осуществляемое вне сферы права, по-
этому установление запрета на действия, соверша-
емые с исключительной целью причинения вреда 
другим лицам, лишним не является. 

Что же касается перечисления в норме п. 1  
ст. 9 ГК таких форм злоупотребления правом, как 
использование гражданских прав в целях огра-
ничения конкуренции, а также злоупотребление 
своим доминирующим положением на рынке, то 
таковые, действительно, квалифицируются в ка-
честве монополистической деятельности, явля-
ющейся правонарушением, конкретные виды и 
последствия которой установлены в специальном 
законодательстве. Иными словами, совершая по-
добные действия, лицо нарушает нормы, закре-
пленные в названном законодательстве. 

В шестых, поскольку управомоченное лицо 
злоупотребляет возможностями, предоставленны-
ми ему субъективным правом, т.е. действует в 
границах последнего, постольку закон устанавли-
вает специальные правовые последствия – отказ 
в защите такого права (п. 2 ст. 9 ГК). При этом 
применение отказа в защите права не является 
обязанностью суда, т.е. находится в пределах 
судебного усмотрения. Аналогичное законода-
тельное решение, закрепленное в нормах ст. 10  

Гражданского кодекса Российской Федерации [9] 
(далее – ГК Российской Федерации), стала по-
водом для обращения к вопросам о правовой при-
роде последствий ненадлежащего осуществления 
права, а именно, о соотношении между отказом 
в защите права и мерами гражданско-правовой 
ответственности, а также о целесообразности за-
крепления столь широких судебных полномочий. 
Традиционным при исследовании института злоу-
потребления субъективным гражданским правом 
является отсутствие единства мнений предста-
вителей науки гражданского права, в частности, 
при ответе на первый вопрос.

В современной российской юридической ли-
тературе последствия злоупотребления правом в 
виде отказа в защите такого права одни авторы 
рассматривают как лишение судебной защиты, 
в связи с чем теряется и возможность его при-
нудительного осуществления. В результате право 
превращается в аналог римского «голого» права 
[3, 463] или, как отмечал в свое время В. П. Гри-
банов, является лишь «декларативным правом» 
[4, 53]. 

В других работах отказ в защите права рас-
ценивается в качестве относительно определенной 
санкции [10, 7], выступающей в нескольких про-
явлениях [11, 50–51]. Аналогичное предложение 
было высказано В. П. Грибановым, по мнению 
которого, в рамках общей возможности отказа 
в защите права суд выбирает конкретную фор-
му отказа в защите права, в частности, отказ в 
принудительном осуществлении права; отказ в 
конкретном способе защиты права; лишение пра-
вомочий на результат, полученный посредством 
ненадлежащего осуществления права; лишение 
субъективного права в целом и т. д. [4, 79]. 

Белов В. С., Избрехт П. А. отказ в защите пра-
ва злоупотребившего лица также предлагают рас-
сматривать в качестве гражданско-правовой санк-
ции, но пресекательного действия, и отмечают, 
что «основное назначение меры пресечения – пре-
кращение правонарушения в случаях, предусмо-
тренных законодательством или договором» [13]. 

По мнению О. А. Поротиковой, обосновавшей 
отсутствие оснований для отнесения отказа в за-
щите права к разряду относительно определен-
ных санкций, таковой (отказ в защите права) 
к мерам ответственности относиться не может 
и представляет собой предварительную меру, 
предопределяющую дальнейшее применение мер 
ответственности (например, возмещение вреда) 
или возможность требовать прекращения деятель-
ности управомоченного лица [1, 127].

Волков А. В. относит отказ в защите права, 
наряду с мерами защиты и мерами оперативно-
го воздействия, в состав гражданско-правовых 
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санкций и определяет его как «системное защит-
ное средство гражданского права, содержащее 
в себе возможность суда ограничить охранную 
составляющую субъектного гражданского в це-
лях пресечения (ср. с вышеизложенной позицией  
В. С. Белова, П. А. Избрехта – прим. авт.) ис-
пользования гражданских прав и обязанностей» 
[6, 37, 39].

На наш взгляд, правовая природа отказа в 
защите права злоупотребившего лица становится 
понятной в результате анализа механизма его 
применения. На этот счет и доктрина граждан-
ского права, и судебная практика также пока не 
выработали однообразный подход.

Буквальное толкование нормы п. 2 ст. 9 ГК 
приводит к выводу о том, что за защитой сво-
его нарушенного права в суд обращается лицо, 
злоупотребившее правом, соответственно, суд 
на основании этой нормы отказывает в удовлет-
ворении иска о защите права, реализованного 
с превышением установленных пределов. Ана-
лиз практики белорусских хозяйственных и рос-
сийских арбитражных судов свидетельствует о 
том, что в большинстве случаев злоупотребля-
ет правом именно истец. Более того в одном из 
дел окружной суд Российской Федерации прямо 
указал, что «данная норма права (п. 2 ст. 10 ГК 
Российской Федерации) применима в отношении 
лица, злоупотребляющего правом. По мнению ист-
ца, таковым лицом является ответчик. Вместе с 
тем иск ответчиком о защите каких-либо прав не 
заявлялся. Соответственно, к правоотношениям 
сторон данная норма права применена быть не 
может» [13]. Таким образом, по мнению суда рас-
сматриваемое правило применимо лишь в случае, 
когда оно выступает основание для отказа в иске. 

В остальных случаях доводы истцов о том, 
что ответчик злоупотребил правом, как правило, 
признаются не нашедшими своего подтвержде-
ния в ходе судебного заседания [14] либо вовсе 
оставляются без внимания [15].

При подобном подходе становится очевид-
ным, что лицо, потерпевшее от ненадлежащего 
осуществления права, не может самостоятельно, 
независимо от воли злоупотребляющего лица, за-
щитить свое право, и, следовательно, возникает 
вопрос о целесообразности включения в ГК норм 
о злоупотреблении правом. В этой связи представ-
ляется, что никаких препятствий к предъявлению 
иска к управомоченному лицу, злоупотребившему 
своим правом, не существует. В этом случае истец 
должен доказать факт злоупотребления правом 
со стороны ответчика и факт причинения вреда, 
если исковое заявление содержит требование о 
его возмещении. Удовлетворяя исковые требо-
вания, суд не принимает возражения ответчика 

о том, что его действия находятся в рамках со-
держания принадлежащего ему субъективного 
гражданского права.

На наш взгляд, отказ в защите права следует 
относить к категории юрисдикционных средств 
защиты (наряду с мерами гражданско-правовой 
ответственности). Если учесть соотношение ис-
кового притязания и охраняемого им регулятив-
ного гражданского права (или интереса) [16, 67], 
то суть данного средства следует усматривать 
в судебном осуществлении искового притязания 
о признании поведения лица в качестве злоупо-
требительного и применении при наличии осно-
ваний способов защиты, предусмотренных п. 3  
ст. 9 ГК, если в качестве ответчика выступает 
лицо, злоупотребившее правом, или в судебном 
осуществлении заявленного ответчиком анало-
гичного притязания, если лицо, злоупотребившее 
правом, выступает в качестве истца. Кроме того 
ответчик может представить возражения в виде 
самостоятельного материально-правового требова-
ния (встречный иск) или в виде отзыва на исковое 
заявление. Иными словами, реализуя исковое при-
тязание потерпевшего от злоупотребления правом 
лица или принимая неблагоприятное для лица, 
злоупотребившего правом, решение, суд защищает 
субъективное гражданское право или охраняемый 
законом интерес потерпевшего. В плане правовых 
последствий отказ в защите права может означать 
лишение возможности обладания правом, входя-
щей в состав правоспособности, – возможности 
осуществить право конкретным способом.

Выводы. Таким образом, как отмечалось ра-
нее, осуществляя легальную возможность, лицо 
может причинить вред другому лицу, поэтому 
положения ст. 2 ГК, с одной стороны, закре-
пляют возможность осуществления гражданских 
прав своей волей и в своих интересах, а с другой 
устанавливают, что осуществление гражданских 
прав не должно ущемлять права и защищаемые 
законом интересы других лиц. Дальнейшее раз-
витие эти положения находят в нормах ст. 9 ГК, 
а сам институт злоупотребления правом имеет 
все основания для законодательного закрепления. 
Отказ в защите права, осуществленного ненад-
лежащим образом, может означать лишение воз-
можности обладания правом, входящей в состав 
правоспособности, – возможности осуществить 
право конкретным способом.
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Анотація. У статті проводиться аналіз сфор-
мованих в сучасній юридичній літературі підходів 
відносно можливості існування категорії «зловжи-
вання правом», розглядається правова природа 
неналежного здійснення права. На думку автора, 
відмова в захисті права може означати позбавлен-
ня можливості володіння правом, що входить до 
складу правоздатності, – можливості здійснити 
право конкретним чином. 

Ключові слова: суб’єктивне право, зловжи-
вання правом, відмова в захисті права, реалізація 
права.

Vabіshchevіch S. S. Abusіng the rіght іn the 
modern doctrіne of cіvіl law (on an example of 
the Russіan Federatіon and Byelorussіa)

Summary. In article the analysis of the ap-
proaches generated in the modern legal literature 
concerning possibility of existence of a category 
«abusing the right» is carried out, the legal nature 
of inadequate realisation of the right is considered 
According to the author, refusal in right protection 
can mean deprivation of possibility of possession by 
the right, a part правоспособности, – possibilities 
to carry out the right in the concrete way. 

Key words: the subjective right, abusing the 
right, refusal in right protection, right realisation.
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ЩОДО пИТАННЯ ГОСпОДАРСьКОЇ ЮРИСДИКцІЇ 

Анотація. У статті досліджуються проблемні 
питання, пов’язані з розмежування підвідомчості 
справ між судами різних юрисдикцій. Обґрунто-
вано позицію, що помилково при розмежуванні 
юрисдикцій надавати перевагу одному чи іншо-
му критерію підвідомчості, адже основою у цьо-
му питання є характер спірних правовідносин.  
У статті сформовано загальні пропозиції стосовно 
вирішення колізій, які виникли між господарською 
та адміністративною юрисдикціями.

Ключові слова: господарська, адміністративна 
юрисдикція, підвідомчість, критерії підвідомчості, 
публічноправові та приватноправові інтереси.

Постановка проблеми. Стаття 124 Конституції 
України передбачає необмежену юрисдикцію судів 
і побудову судової влади на засадах спеціалізації. 
Це потребує чіткого розмежування компетенції 
по вирішенню справ між господарськими, загаль-
ними і адміністративними судами. Однак Кодекс 
адміністративного судочинства та Цивільний про-
цесуальний кодекс в окремих випадках нечітко 
визначають юрисдикцію адміністративного та ци-
вільного суду, як наслідок, виникає «конкуренція 
юрисдикцій» між судами різних спеціалізацій, у 
тому числі господарськими. 

Про існування проблематики розмежування 
підвідомчості справ між судами різних юрисдикцій, 
свідчить наявність значної кількості роз’яснень, 
рекомендацій, інформаційних листів судів та публі-
кацій правників, науковців. При цьому, проблема 
розмежування господарської та адміністративної 
юрисдикції особливо гостро постала із набуттям 
чинності Кодексу адміністративного судочинства 
України, точніше з початком повноцінної роботи 
окружних та апеляційних адміністративних судів. 
Так, за останній час, було прийнято більше 20 
роз’яснень, оглядових та інформаційних листів 
Вищим господарським судом України з питань 
підвідомчості, серед яких узагальнюючими ста-
ли Рекомендації Президії Вищого господарського 
суду України від 27.06.2007 № 04-5/120 «Про 
деякі питання підвідомчості і підсудності справ 
господарським судам». Між тим, подібні тлума-
чення юрисдикції господарських судів можуть 
призвести до загострення конфлікту між гілками 
влади, створити підстави для звинувачень у ви-

ході за межу компетенції і при цьому не вирішать 
існуючих проблем.

Аналіз останніх досліджень та виокрем-
лення нерозв’язаних проблем. Ця проблема 
була і є предметом дослідження багатьох на-
уковців та практиків, зокрема О. А. Беляневич,  
М. І. Черленяк, В. М. Бевзенка, О. В. Брин-
цева, В. П. Нагребельного, О. М. Пасенюка,  
В. І. Семчика, М. Смоковича та ін. Зазначимо, 
що більшість із цих дослідників високо обізнані 
з цією проблемою саме із практичного боку, що 
надає їхнім рекомендаціям особливого ціннісного 
характеру.

Метою статті є аналіз позицій з приводу роз-
межування адміністративної та господарської 
юрисдикцій судів, встановлення їх відповідності 
до положень Господарського процесуального ко-
дексу України, вироблення власних рекомендацій 
для вирішення найбільш спірних питань з приводу 
розмежування підвідомчості.

Викладення основного матеріалу. Статтею 12 
Господарського процесуального кодексу України 
(далі – ГПК України) передбачено коло справ, 
які відносяться до підвідомчості господарського 
суду. Зазначений перелік доповнюється положен-
нями окремих норм інших законодавчих актів, 
які містять вказівки про можливості вирішення 
спорів в судах без уточнення їх юрисдикції. Все 
дає підстави зробити висновок про невичерпний 
характер кола справ підвідомчим господарським 
судам України.

Окрім того, законодавство передбачає у нормах 
матеріального права можливість вирішення спорів 
не тільки в судовій, але й у інших формах, але 
не містить принципів розмежування підвідомчості 
справ між органами судової влади, у тому числі 
господарськими судами, та іншими юрисдикцій-
ними органами. 

Постає питання чи дійсно колізії між господар-
ською та адміністративною юрисдикцією є пробле-
мою в межах процесуально-правового інституту, чи 
це зацікавленість або некомпетентність учасників 
процесуальних правовідносин, чи нерозуміння або 
недооцінка значення підвідомчості при правозас-
тосуванні норм права юрисдикційними органами. 

Розглядаючи підвідомчість як видову категорію 
по відношенню до необмеженої судової юрисдикції,  
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як правову категорію, що опосередковує сферу 
відання справ господарським судам, констатує-
мо, що відмежування її від підвідомчості інших 
юрисдикційних органів визначається на підставі 
правових критеріїв. Під критеріями підвідомчос-
ті справ господарським судам, на наш погляд, 
слід розуміти встановлені законодавством ознаки 
спірних правовідносин, при наявності яких визна-
чається підвідомчість тієї чи іншої справи або гру-
пи справ господарському суду. Актуальність на-
лежного визначення критеріїв підвідомчості справ 
господарським судам обумовлюється необхідніс-
тю як з теоретичного, так і з практичного боку.  
З теоретичної точки зору, визначення зазначених 
критеріїв характеризується неоднозначністю їх 
застосування у науковій та науково-методичній 
літературі. З практичної ж точки зору, належне 
визначення цих чинників повинно виключати нео-
днозначність використання вищевказаних крите-
ріїв у судовій практиці.

Отже, головними критеріями підвідомчості 
справ господарським судам є: характер спірних 
правовідносин; суб’єктний склад сторін; визна-
ченість підвідомчості законом; визначеність під-
відомчості у договорі.

Стосовно перших двох критеріїв – загально-
визнане положення, що вони повинні існувати у 
сукупності. Тільки в цьому випадку можна го-
ворити про віднесення справи до підвідомчості 
господарського суду. Аналіз судової практики за 
останні роки свідчить про те, що у разі виник-
нення колізій між предметним (характер спірних 
правовідносин) та суб’єктним критерієм розмеж-
ування повноважень загального та господарського 
суду, перевага віддається предметному критерію, 
тобто характеру спірних правовідносин

Не зупиняючись на аналізі всіх критеріїв підві-
домчості справ, слід зазначити, що господарським 
судам необхідно аналізувати не лише предмет 
та склад сторін спору, але і його підставу, яка 
розкриває характер спірних правовідносин між 
сторонами і вказує на рівність або адміністративне 
підпорядкування сторін спору. В зв’язку з тим, 
що господарські правовідносини поєднують в собі 
публічно-правові та приватно-правові інтереси, 
в цьому і полягає складність та дискусійність 
у вирішені питань, пов’язаних з розмежуванням 
юрисдикції. Г. Л. Знаменський вірно зазначив 
про те, що питання про узгодженість приват-
них й публічних інтересів – це не другорядне, 
побічне питання, яке має відношення тільки до 
господарського права. Це одне з принципових 
та магістральних питань суспільствознавства 
світового рівня, що підкреслюється в фунда-
ментальних працях соціологів та юристів різних  
країн [1, 34].

Інколи дуже важко провести межу між спір-
ними правовідносинами, що мають господарський 
характер, та спірними правовідносинами з адмі-
ністративно-правовим характером. Для цього 
фахівці права повинні чітко розмежовувати „пу-
блічно-правові” відносини від господарських пра-
вовідносин, які можуть вміщувати і поєднувати як 
публічний, так і приватний інтерес. Так ознаками 
визначальними ознаками публічно-правових від-
носини є те, що це завжди суспільні відносини, 
урегульовані нормами публічного права; виника-
ють і поширюються у суспільстві або його значній 
частині; містять повноваження визначені законо-
давством; учасником публічно-правових відносин, 
крім фізичних або юридичних осіб, обов’язково є 
суб’єкт публічних або владних повноважень, який 
у таких правовідносинах виконує покладений на 
нього правовий обов’язок.

Відповідно, господарські правовідносини є по-
середником між господарською діяльність та гос-
подарською нормою, суди в першу чергу повинні 
зрозуміти що «публічне право – це «правила гри», 
встановлені державою, приватне право – «пра-
вила гри», встановлені самими «гравцями» (але 
охоронювані державою, якщо вони встановлені в 
рамках закону)» [2, 61]. 

Слід погодитися з висновками О. А. Беляне-
вич про те, що правильним було б виключити із 
КАС України термін «публічно-правові» відно-
сини та «публічно-правовий спір», які слугують 
критеріями віднесення певної категорії справ до 
компетенції адміністративного суду, використо-
вуючи за необхідності термін «адміністративні 
правовідносини» та «адміністративний спір», зміст 
яких, принаймні в теорії адміністративного права, 
є достатньо визначеним і усталеним [3, 253].

Склалася ситуація щодо помилковості підходу, 
який застосовано в адміністративному процесуаль-
ному законодавстві при визначенні предметного 
та суб’єктного критеріїв справ адміністративної 
юрисдикції, що, в свою чергу, і викликає гостру 
проблему щодо розмежування юрисдикції. Од-
нак, ми повинні пам’ятати, що у юридичній науці 
та практиці чіткого розподілу правовідносин, що 
складаються у сфері господарювання, на публічно 
та приватноправові немає. Визначення балансу 
публічного та приватного інтересів у цій сфері 
вимагає поєднання політичної волі, професійності 
законотворення, дієвої економічної системи та ви-
сокої правової культури суспільства.

Таким чином, не вирішить проблему розмеж-
ування юрисдикції адміністративних та госпо-
дарських судів ні внесення змін до ст. 12 ГПК 
України, ні рекомендації вищих судових органів. 
Так, проект Кодексу господарського судочинства 
(внесеним до Верховної Ради України народним 
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депутатом Кармазіним Ю. А. та Бондіком В. А.) 
значно розширює компетенцію господарських су-
дів, конкретизуючи перелік справ, які підлягають 
розгляду в порядку господарського судочинства. 
В той же час у даному проекті, як і у нормах 
діючого кодифікованого акту, відповідні норми, 
що обумовлюють компетенцію господарських су-
дів, не носять вичерпного характеру, що знову 
ж таки призведе до накопичення неоднозначного,  
а в деяких випадках колізійного правозастосу-
вання. 

На даний час не є проблемою підвідомчість 
справ зі спорів, пов’язаних з оскарженням рішень 
(розпоряджень) органів Антимонопольного комі-
тету України, адже ст. 12 ГПК та Закон України 
«Про захист економічної конкуренції» імператив-
но віднесли дану категорію спорів до юрисдикції 
господарського суду. Однак, присутність неодна-
кового застосування Вищим господарським судом 
України процесуального законодавства при визна-
чені підвідомчості справ зі спорів, пов’язаних з 
оскарженням рішень органів Антимонопольного 
комітету України призводить до порушення про-
цесуальних норм, ігноруванню приписів закону 
та як наслідок розгляду даної категорії справ 
адміністративними судами. 

Висновки. Отже, сьогодні в першу чергу, по-
трібно доопрацювати та закріпити на законодав-
чому рівні додаткові категорії спорів, що ста-
новлять виняткову компетенцію господарських 
судів та є найбільш проблематичними з боку роз-
межування, чітке виконання судами, незалежно 
від юрисдикції, імперативних вимог закону щодо 
підвідомчості. Підвищити рівень професіоналізму 
судівського корпусу та рівень знань матеріальної 
норми права учасниками господарських процесу-
альних відносин, що дасть змогу визначитися з 
характером спірних правовідносин та підставами 
їх виникнення, і як наслідок усунути колізії під-
відомчості справ між судами різних юрисдикцій. 
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Квасницкая О. А. Относительно вопроса хо-
зяйственной юрисдикции

Аннотация. В статье исследуются проблемные 
вопросы, связанные с разграничением подведом-
ственности дел между судами разных юрисдикций. 
Обоснована позиция, что ошибочно при разграни-
чении юрисдикций предоставлять преимущество 
одному или другому критерию подведомственно-
сти, ведь основой в этом вопросе является ха-
рактер спорных правоотношений и основания его 
возникновения. В статье сформированы общие 
предложения относительно решения коллизий, 
которые возникли между хозяйственной и адми-
нистративной юрисдикциями.

Ключевые слова: хозяйственная, администра-
тивная юрисдикция, подведомственность, крите-
рии подведомственности, публично-правовые и 
частно-правовые интересы.

Kvasnіtska O. А. In relatіon to the questіon 
of economіc jurіsdіctіon

Summary. The problem questions related to 
differentiation of jurisdiction of businesses between 
the courts of different jurisdictions are investigat-
ed in the article. Position is reasonable, that by 
mistake at differentiation of jurisdictions to give 
advantage one or to other criterion of jurisdiction, 
in fact by basis herein a question is character of 
debatable legal relationships and founding of his 
origin. In the article general suggestions are formed 
in relation to the decision of collisions that arose up 
between economic and administrative jurisdictions.

Key words: economic, administrative jurisdic-
tion, jurisdiction, criteria of jurisdiction.
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пРАВА УЧРЕДИТЕЛЕЙ (УЧАСТНИКОВ)  
хОЗЯЙСТВЕННЫх ОбЩЕСТВ В пРОцЕДУРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

НЕСОСТОЯТЕЛьНОСТИ (бАНКРОТСТВА)  
пО ЗАКОНОДАТЕЛьСТВУ бЕЛАРУСИ И УКРАИНЫ 

(СРАВНИТЕЛьНО-пРАВОВОЙ АНАЛИЗ)

Аннотация. Становление института корпора-
тивных отношений требует учета специфики этих 
отношений при разработке других специальных 
институтов хозяйственного права. В частности, 
необходимо, с учетом сути названных отношений, 
уточнить статус основателей (участников) долж-
ника в деле об экономической несостоятельности 
(банкротстве). В данной статье делается попыт-
ка при помощи метода сравнительно-правового 
анализа законодательства Беларуси и Украины 
выявить оптимальные законодательные решения 
в данной сфере.

Ключевые слова: экономическая несостоятель-
ность (банкротство), корпоративные отношения, 
основатель (участник) юридического лица, суб-
сидиарная ответственность.

Постановка проблемы. Современные экономи-
ческие реалии, в том числе и кризисные явления в 
экономике, обусловили объективную востребован-
ность института экономической несостоятельности 
(банкротства), что, в свою очередь, предопредели-
ло высокую нормотворческую активность в этой 
сфере и, как следствие – повышенный научный 
интерес к данному институту. Однако, не смо-
тря на значительное число работ, посвященных 
анализу правового регулирования банкротства 
(экономической несостоятельности – термин ис-
пользуемый белорусским законодателем), вопро-
сы, связанные с правовым статусом участников 
(учредителей) юридического лица в процедурах 
банкротства изучены явно недостаточно. При этом 
в российском правоведении в последнее время 
наблюдается активизация научного интереса к 
этим проблемам. В этой связи нужно упомянуть 
работы таких авторов как Н. А. Емелькина [1], 
Н. А. Семерьянова [2].

Анализ последних исследований. В Беларуси 
и Украине специальные монографические публи-
кации в указанной сфере отсутствуют. Отдельные 
аспекты реализации корпоративных прав в про-
цессе банкротства раскрываются в журнальных 

публикациях [3; 4; 5], а также в связи с исследова-
нием института несостоятельности (банкротства) 
как такового [6; 7; 8]. Между тем, возможная 
коллизионность интересов учредителей (участни-
ков), с одной стороны, и конкурсных кредиторов, 
конкурсного управляющего и менеджмента орга-
низации-должника – с другой, требует разработ-
ки эффективного механизма обеспечения баланса 
интересов указанных лиц.

Кроме того, глобализация экономических от-
ношений, увеличение количества хозяйственных 
связей между сопредельными государствами ак-
туализирует проблемы унификации и сопостави-
мости законодательной и правоприменительной 
практики этих государств. Таким образом, це-
лью настоящей статьи является сравнительно-
правовой анализ законодательства Украины и 
Беларуси для выявления наиболее оптимальных 
законодательных решений, которые могут быть 
положены в основу разработки механизма право-
вого обеспечения баланса интересов всех лиц, 
заинтересованных в процедурах экономической  
несостоятельности.

Изложение основных положений. В настоя-
щее время правовой статус учредителей (участ-
ников) в процедуре банкротства в самом общем 
виде предполагает права и обязанности названных 
лиц на этапе досудебной санации (досудебного 
оздоровления – в терминологии белорусского за-
конодателя); участие в инициировании судебного 
производства по делу о банкротстве; субсиди-
арную ответственность; определенные право-
вые возможности на отдельных стадиях данной  
процедуры.

И белорусский, и украинский законы возла-
гают на учредителей (участников) обязанность 
принимать меры по предупреждению банкротства 
[9; 10]. Причем, содержание этой обязанности не 
раскрывается ни в белорусском, ни в украинском 
законе, строго говоря не установлены и послед-
ствия неисполнения этой обязанности. Вместе 
с тем, у учредителей (участников) есть право 



51№ 2-2011

Науковий вісНик МіжНародНого гуМаНітарНого уНіверситету

предоставить финансовую помощь должнику  
[9, 3; 10, 15]. Иными словами, поскольку участ-
ники юридических лиц, построенных на коллек-
тивном участии, могут воздействовать на хозяй-
ственную стратегию организации только посред-
ством решений, принимаемых общим собранием, 
а процедура их проведения, состав, полномочия 
и порядок принятия решений, не предполагают 
возможности оперативного вмешательства в хо-
зяйственную практику юридического лица, мож-
но заключить, что обязанность по принятию мер 
по предупреждению банкротства носит скорее 
морально обязывающий, чем нормативный ха-
рактер. Учредители могут на основе свободно-
го волеизъявления принять решение о внесении 
дополнительных взносов в имущество, создан-
ной ими организации для покрытия ее убытков.  
По смыслу Законов Украины «О восстановлении 
платежеспособности должника или признании его 
банкротом» (далее – Закон Украины) и Беларуси 
«Об экономической несостоятельности (банкрот-
стве)» (далее – Закон Беларуси) участники могут 
оказать финансовую помощь своей организации 
в индивидуальном порядке [9, 3; 10, 16], что по-
влечет принятие должником соответствующей 
обязанности перед названными лицами в Украине 
[9, 3] или возможность по соглашению организа-
ции и участника возложить на должника такую 
обязанность – в Беларуси [10, 16]. Кроме того, 
из формулировки ч. 2 ст. 16 Закона Беларуси вы-
текает, что в случае оказания финансовой помощи 
должнику третьими лицами (в том числе креди-
торами) соответствующее обязательство перед 
этими лицами могут принять на себя учредители 
(участники). Сопоставление приведенных норма-
тивных положений позволяет сделать вывод, что 
решение белорусского законодателя более точ-
но соответствует правовому статусу учредителя 
(участника) организации. Императивность форму-
лировки нормы, возлагающей на должника обязан-
ность принять соответствующие обязательства 
перед участником, оказавшим ему материальную 
помощь, переводит этого участника из разряда 
иных заинтересованных лиц в процедуре банкрот-
ства в кредиторы этой организации, поскольку 
данные отношения принимают форму возмездных 
и явно выходят за пределы корпоративных.

Надо отметить, что в соответствии с Указом 
Президента Республики Беларусь «О некоторых 
вопросах экономической несостоятельности (бан-
кротстве)» № 508 в случае, если хозяйственным 
судом будет установлено, что взыскиваемая сум-
ма долга не позволит организации в дальнейшем 
осуществлять хозяйственную деятельность, то 
суд выносит и направляет в адрес этого юри-
дического лица, его учредителей (участников) и 

других лиц частное определение, обязывающее в 
установленный хозяйственным судом срок принять 
меры по досудебному оздоровлению [11, п. 1.10]. 
Причем, эти лица, в том числе и учредители в 
установленный срок должны, либо принять соот-
ветствующие меры, либо представить обоснован-
ное решение о нецелесообразности проведения 
досудебного оздоровления. Необоснованное не-
принятие своевременных мер по предупреждению 
экономической несостоятельности, либо представ-
ление несоответствующего действительности обо-
снования отказа в принятии таких мер влекут 
наложение административной ответственности  
[12, п. 12.13]. Таким образом, системное толкова-
ние указанных норм позволяет утверждать, что 
учредители (участники) юридического лица также 
могут быть привлечены к административной от-
ветственности. При этом возникает ряд вопросов, 
которые не получили в белорусском праве норма-
тивного решения. Во-первых, если необоснованное 
решение об отказе от проведения досудебного 
оздоровления было принято большинством голо-
сов на общем собрании организации-должника, 
следует ли привлекать к ответственности всех 
участников, голосовавших за такое решение, или 
в этом случае, нужно исходить из общего поло-
жения – собрание формирует и выражает волю 
юридического лица, а значит, к ответственности 
привлекается юридическое лицо. Отказ кого-ли-
бо из учредителей внести дополнительный взнос 
во исполнение соответствующего решения обще-
го собрания предполагает корпоративную, а не 
административную ответственность. Во-вторых, 
не может также обеспечиваться, в силу своей 
сущности, административной ответственностью 
и реализация индивидуального права учредите-
ля оказать финансовую помощь юридическому 
лицу. Таким образом, следует признать, что и 
в белорусском законодательстве обязанность 
учредителей (участников) организации провести 
меры досудебного оздоровления в силу прямого 
предписания, выраженного в частном определении 
хозяйственного суда, также, не смотря на нали-
чие соответствующего состава административного 
правонарушения, не обеспечена принудительными 
мерами.

Отсутствие действительной императивности 
обязанности для учредителей (участников) юри-
дического лица в отношении применения мер до-
судебной санации (досудебного оздоровления) в 
законодательстве и Украины, и Беларуси (даже 
с учетом различий в законодательных решениях 
этого вопроса), на наш взгляд, предопределяет-
ся сущностью самих корпоративных отношений. 
В основе указанных отношений лежит свобода 
волеизъявления физических и юридических лиц, 
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которые добровольно принимают на себя обязан-
ности, вытекающие из факта членства. Причем в 
число этих обязанностей не входит обязанность 
голосовать каким-либо определенным образом. 
Участие в управлении, а значит и в принятии 
решений высшим органом управления посредством 
голосования – это право, а не обязанность участ-
ника такого формирования. Соответственно, лю-
бые нормы, сформулированные, в противоречии 
с этим общим принципом, будет, как минимум, 
затруднительно реализовать на практике.

Вышеизложенное вовсе не означает отсутствие 
ответственности учредителей (участников) за при-
нимаемые решения. Однако в силу гражданско-
правовой природы корпоративных отношений эта 
ответственность носит имущественный характер. 
В соответствии со ст. 5 Закона Республики Бе-
ларусь «О хозяйственных обществах» участники 
(учредители) хозяйственного общества или иные 
лица, имеющие право давать обязательные для 
этого общества указания либо возможность иным 
образом определять его действия в случае, если 
имущественная несостоятельность данной органи-
зации явилась следствием их деятельности, при 
недостаточности имущества юридического лица 
несут субсидиарную ответственность [13, 5].  
В Украине аналогичная норма отсутствует, хотя 
наличие общего положение об ответственности 
должностных лиц хозяйственных обществ за вред, 
причиненный обществу [14,  23], теоретически по-
зволяет привлекать данных лиц к имущественной 
ответственности, в том числе и в процедурах бан-
кротства. Кроме того, в ч. 5 ст. 27 Закона Украи-
ны прямо закреплено, что ликвидатор имеет право 
заявить требования к третьим лицам, которые 
согласно законодательству несут субсидиарную 
ответственность по обязательствам должника в 
связи с доведением его до банкротства. Размер 
указанных требований определяется исходя из 
разницы между суммой требований кредиторов и 
ликвидационной массой [10, 27]. Однако данные 
положения не нашли своего развития ни в Законе 
«О хозяйственных обществах», ни в Хозяйствен-
ном кодексе Украины.

Анализ белорусской правоприменительной 
практики свидетельствует, что, как правило, к 
субсидиарной ответственности привлекается не 
просто учредитель (участник) хозяйственного 
общества, а лицо, исполнявшее функции руко-
водителя. Показательным в этом смысле является 
решение Хозяйственного суда Брестской области.  
В соответствии с этим решением с Б. ООО в 
пользу «Т» было взыскано 866331449 рублей. 
Как было установлено в ходе судебного раз-
бирательства, ответчик в период с 01.01.2008 
по 09.02.2009, являясь учредителем ООО «Т»  

фактически выполнял обязанности руководите-
ля предприятия. При этом используя свои воз-
можности определять действия общества, Б., 
осуществляя организационно-распорядительные 
действия, не производил оформление соответ-
ствующих товарно-транспортных накладных, 
и, не ставя в известность лиц, ответственных 
за ведение бухгалтерского учета, получал в  
ООО «Т» готовые изделия, которые впоследствии 
реализовывал за наличный расчет, в результате 
чего на счетах бухгалтерского и налогового учета  
ООО «Т» не в полном объеме отразил опера-
ции по учету и отгрузке готовой продукции, 
внес в отчетные документы, представленные в 
налоговую инспекцию, несоответствующие дей-
ствительности данные о величине налоговой 
базы, скорректированные в сторону ее умень-
шения, что повлекло недоначисление и неуплату  
ООО «Т» в бюджет налогов и сборов на общую сумму  
599560217 рублей (указанные обстоятельства 
нашли подтверждение в ходе производства по 
уголовному делу в отношении ответчика). Как 
указал в своем заключении управляющий по делу 
о банкротстве ООО «Т», причиной банкротства 
предприятия послужили именно виновные дей-
ствия ответчика, установленные вступившим при-
говором суда Б-ого района [15].

Установление субсидиарной ответственности 
имеет целью обеспечить интересы кредиторов 
несостоятельного должника, поскольку недобро-
совестные действия учредителей (участников, 
руководителей) юридического лица, особенно в 
преддверии банкротства, не редкость. Условиями 
применения субсидиарной ответственности явля-
ются, во-первых, наличие причинно-следственной 
связи между действиями указанных лиц и насту-
пившей экономической несостоятельностью орга-
низации. При этом обращает на себя внимание, 
что при буквальном толковании нормы об ответ-
ственности участников (учредителей) в процессе 
банкротства, в силу отсутствия указания на вину 
данных лиц, как условие наступления ответствен-
ности, можно заключить, что таковая наступит и 
при правомерности поведения данных субъектов. 
Экономическая несостоятельность может насту-
пить вследствие ошибочности, принимаемых уч-
редителями (участниками) решений, в результате 
отсутствия у них достаточного опыта в сфере 
хозяйственной деятельности или неадекватного 
прогноза развития экономической ситуации и т. д.  
Представляется, что применение в этом случае 
безвиновной ответственности не соответствует 
общим принципам гражданского права и сущности 
корпоративных отношений.

Гражданско-правовая доктрина допускает без-
виновную ответственность как исключение. Такая 
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ответственность вводится для защиты особо ох-
раняемых объектов (жизнь, здоровье). В качестве 
ее субъектов выступают лица, имеющие особый 
правовой статус, связанный с возложением на них 
дополнительных обязанностей по отношению к 
обществу, государству, третьим лицам (владельцы 
источников повышенной опасности, предпринима-
тели). Ни один из описанных критериев к отноше-
ниям членства (учредительства) не применим. Уча-
стие и учреждение юридического лица не является 
предпринимательской деятельностью (исключение 
составляет участие в полном или коммандитном 
товариществе, в которых полный товарищ осу-
ществляет предпринимательскую деятельность от 
лица созданной им организации), а соответственно 
не носит рискового характера. Установление без-
виновной ответственности сводит на «нет» саму 
сущность категории юридического лица, введен-
ной в гражданский оборот с цель ограничить иму-
щественную ответственность физического лица 
при осуществлении хозяйственной деятельности. 
Следует сказать, что и судебная практика пошла 
по пути привлечения к субсидиарной ответствен-
ности учредителей (участников) на основе вины, 
т.е. вторым условием привлечения к данному виду 
ответственности в процессе банкротства указан-
ных лиц является факт привлечения их к уголов-
ной или административной ответственности, за 
деяния, результатом которых стало банкротство. 
Таким образом, следовало бы ч. 2 ст. 5 Закона 
Республики Беларусь «О хозяйственных обще-
ствах» изложить в следующей редакции: «Если 
экономическая несостоятельность (банкротство) 
хозяйственного общества вызвана виновными дей-
ствиями его учредителей (участников) или дру-
гих лиц, в том числе лицом, осуществляющим 
функцию единоличного исполнительного органа 
хозяйственного общества либо возглавляющим 
коллегиальный исполнительный орган этого обще-
ства, имеющими право давать обязательные для 
этого общества указания либо возможность иным 
образом определять его действия, на таких лиц 
при недостаточности имущества хозяйственного 
общества возлагается субсидиарная ответствен-
ность по его обязательствам в соответствии с 
законодательными актами». Представляется, что 
сходная норма может быть включена в ст. 23 укра-
инского Закона «О хозяйственных обществах», 
что способствовало бы, с одной стороны, повы-
шению финансово-хозяйственной дисциплины, а 
с другой – усилило бы гарантии прав кредиторов 
в процедуре банкротства.

В-третьих, специфика реализации субсидиар-
ной ответственности предполагает первоначаль-
ное обращение к основному должнику и, только 
при невозможности получить соответствующее 

удовлетворение от него – можно адресовать тре-
бования субсидиарному должнику. Однако, воз-
буждение производства по делу об экономической 
несостоятельности (банкротстве) уже свидетель-
ствует о том, что имущества основного должника 
не достаточно для удовлетворения требований 
кредиторов, поэтому обращения с отдельными 
исками к должнику не требуется. Объем субси-
диарной ответственности определяется как раз-
ница между стоимостью имеющего имущества 
должника и величиной требований кредиторов. 
В соответствии с законодательством Республики 
Беларусь обращаться с требованием о привлече-
нии к субсидиарной ответственности учредителя 
(участника) общества может конкурсный управля-
ющий на любой стадии производства по делу об 
экономической несостоятельности (банкротстве), 
иные лица (прокурор, государственные органы) 
– только после завершения ликвидационного про-
изводства в течение десяти лет. Думается, что 
установление такого длительного срока давности 
является в данном случае излишним и может 
привести к серьезным ограничением прав физи-
ческих и юридических лиц, которые не смогут 
возобновить свою предпринимательскую деятель-
ность, стать участниками иных хозяйственных 
объединений под страхом предъявления к ним 
имущественных требований. 

Необходимо также отметить, что в отношении 
таких корпоративных организаций, которые тра-
диционно в доктрине толкуются как объединения 
лиц, т. е. кооперативов, независимо от их вида, 
субсидиарная ответственность ни в отношении 
их участников (учредителей), ни в отношении их 
руководителей не применяется. Однако структура 
корпоративных отношений в современных коо-
перативах характеризуется, во-первых, высокой 
степенью отчуждения менеджмента и пайщиков, 
а значит и низким уровнем контроля со стороны 
последних за деятельностью органов управления. 
Во-вторых, сама структура управления коопера-
тивами является достаточно громоздкой (общее 
собрание «собрание уполномоченных правление» 
единоличный исполнительный орган), а государ-
ственный контроль и иные виды контроля в этой 
сфере значительно ослабленными (например, от-
сутствие требований об обязательном аудите, 
публикации баланса или иной отчетной инфор-
мации и т.д.). все это приводит к весьма суще-
ственным злоупотреблениям со стороны управ-
ляющих такими юридическими лицами. Поэтому, 
представляется, что установление субсидиарной 
ответственности руководителя (членов правления) 
кооператива, в случае, если их виновные дей-
ствия (бездействия) привели к банкротству дан-
ной организации будет соответствовать не только  
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интересам кредиторов, но и обеспечивать интере-
сы иных участников этого объединения.

Изучение правовых возможностей учредителей 
(участников) в процессе экономической несостоя-
тельности (банкротства) юридического лица сви-
детельствует о том, что эти субъекты находятся 
в более «уязвимой» позиции по сравнению с дру-
гими участниками отношений, складывающихся в 
этой сфере. В частности, в связи с возбуждени-
ем дела о банкротстве приостанавливаются все 
корпоративные права: не допускается выход из 
состава данной организации, не выплачиваются 
дивиденды; управление юридическим лицом осу-
ществляется либо под контролем арбитражного 
управляющего, либо органы должника, а значит и 
учредители (участники), устраняются от участия 
в управлении; участники утрачивают контроль над 
квалифицированными сделками (крупными и сдел-
ками с заинтересованностью в отношении аффили-
рованных лиц). При этом эти ограничения сопрово-
ждаются невозможностью учредителя (участника) 
самостоятельно обратиться в хозяйственный суд с 
заявлением об экономической несостоятельности.

Учредители (участники) должника реализу-
ют право инициировать производство по делу о 
банкротстве своей организации путем принятия 
органом должника, уполномоченным в соответ-
ствии с учредительными документами или зако-
нодательством (в Беларуси указывается в этой 
связи только на учредительные документы) на 
принятие решения о ликвидации должника, ре-
шения об обращении в суд с заявлением долж-
ника. Причем в Беларуси в отличие от Закона 
Украины прямо предусматривается, что в этом 
случае руководитель должника должен обратиться 
в суд с заявлением должника не позднее месяца 
с даты принятия указанного решения [9, 8; 10,  
ч. 5, 7]. Более того, не выполнение руководителем 
должника этой обязанности является основанием 
привлечения его к субсидиарной ответственности 
по платежным обязательствам и (или) обязатель-
ствам, вытекающим из трудовых и связанных с 
ними отношений, возникшим по истечении указан-
ного срока. Органом, управомоченным принимать 
решения о ликвидации организаций корпоратив-
ного типа в соответствии с белорусским и укра-
инским законодательством является общее собра-
ние. Таким образом, если участник юридического 
лица остался в меньшинстве и соответствующее 
решение не принято, то он лишается права пред-
упредить или пресечь негативные последствия, 
которые наступят и для него лично в связи с 
банкротством данной организации. На недостатки 
такого законодательного решения не раз указы-
валось в юридической литературе. В частности,  
Н. А. Емелькина, оценивая аналогичное нормативное  

решение российского законодателя пишет: «…ли-
шение учредителей (участников) должника указан - 
ных прав никак не отвечает требованиям спра-
ведливости, эти ограничения не адекватны, не 
пропорциональны, не соразмерны, и их введение 
не обосновано защитой конституционно значи-
мых ценностей, в том числе прав и законных 
интересов других лиц» [1, 21]. Представляется, 
что достаточным препятствием подачи учредите-
лями (участниками) необоснованных заявлений о 
банкротстве является сам порядок возбуждения 
такого производства, предполагающий объектив-
ный анализ действительного финансового состоя-
ния должника, а также наличие соответствующих 
правовых последствий за ложное и преднамерен-
ное банкротство. Во избежание перегрузки судов 
множеством заявлений о банкротстве со стороны 
участников юридических лиц можно было бы за-
крепить данное право, например, за участниками, 
обладающими в совокупности не менее, чем деся-
тью процентами акций (долей в уставном фонде 
соответствующей организации).

Применительно к возможности участия учреди-
телей (участников) юридических лиц в процедурах 
экономической несостоятельности (банкротства) 
обращают на себя внимание различия в подходах 
к этой проблеме белорусского и украинского за-
конодателя. Так, в соответствии с Законом Бе-
ларуси к лицам, участвующим в судебном про-
цессе по делу о банкротстве отнесены, в том 
числе, и учредители (участники) [9, 21], т. е. с 
учетом специального законодательства их про-
цессуальная позиция определяется как позиция 
третьих лиц, без самостоятельных требований. 
Нельзя признать такую позицию законодателя 
безупречной, поскольку, по сути одни из самых 
заинтересованных в процедурах банкротства лиц, 
лишаются возможности эффективно влиять на 
принимаемые решения. Однако, подход украинско-
го законодателя вызывает еще большие возраже-
ния. В соответствии с Законом Украины правом 
на участия в процедурах банкротства с совеща-
тельным голосом обладает только уполномочен-
ное лицо акционеров (или участников обществ с 
ограниченной или дополнительной ответственно-
стью) [9, 1]. Помимо того, что в корпоративных 
отношениях, особенно на стадии банкротства, 
имеют место противоречия между интересами 
мажоритарных и миноритарных участников (при 
таком подходе правовое обеспечение получают 
только первые), законодатель вообще проигно-
рировал интересы участников потребительских 
кооперативов, поскольку возможность избрания 
ими представителя не предусмотрена вообще, а 
отсутствие требования об обязательном трудовом 
участии в деятельности такого кооператива делает  
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бесполезной норму о представителе трудового 
коллектива как выразителе интересов пайщиков.

Выводы. Таким образом, на основе прове-
денного сравнительно-правового анализа можно 
заключить, что в настоящее время в силу отно-
сительной новизны института корпоративных от-
ношений сущность и специфика данных отношений 
недостаточно учитывается при разработке иных 
правовых институтов, что привело, в частности, 
к чрезмерным ограничениям прав учредителей 
(участников) юридических лиц и необоснован-
ному снижению уровня их правовой защищен-
ности. Следует также отметить, что различия в 
законодательствах Украины и Беларуси по рас-
сматриваемой проблеме носят непринципиальный 
характер, что облегчает единичные нормативные 
заимствования с целью совершенствования на-
званных законодательных систем.
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Козиревська Л. А. Права засновників (учас-
ників) господарських товариств в процедурі 
економічної неспроможності (банкротства) за 
законодавством Білорусі та України (порівняль-
но-правовий аналіз)

Анотація. Становлення інституту корпора-
тивних стосунків вимагає урахування специфіки 
цих стосунків при розробці інших спеціальних 
інститутів господарського права. Зокрема 
необхідно, з врахуванням суті названих стосунків 
уточнити статус засновників (учасників) борж-
ника в справі про економічну неспроможність 
(банкротстві). У даній статті робиться спроба 
методом порівняльно-правового аналізу законо-
давства Білорусі і України виявити оптимальні 
законодавчі рішення в даній сфері. 

Ключові слова: економічна неспроможність 
(банкротство), корпоративні стосунки, заснов-
ник (учасник) юридичної особи, субсидіарная 
відповідальність.

Kozіrevska L. A. Rіghts for the founders 
(partіcіpants) of economіc socіetіes іn procedure 
of economіc іnsolvency (bankruptcіes) on 
the legіslatіon of Byelorussіa and Ukraіne 
(comparatіvely legal analysіs)

Summary. Becoming of institute of corporate 
relations requires the account of specific of these 
relations at development of other special institutes 
of economic right. It is in particular necessary, 
taking into account essence of the adopted rela-
tions to specify status of founders (participants) 
of debtor on business about economic insolvency 
(bankruptcy). In this article an attempt is under-
taken to expose optimum legislative decisions the 
method of comparative-legal analysis of legislation 
of Byelorussia and Ukraine in this sphere. 

Key words: economic insolvency (bankruptcy), 
corporate relations, founder (participant) of legal 
entity, subsidiarnaya responsibility.
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пРОбЛЕМИ ТА пЕРСпЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА 
ЩОДО РЕНТНИх ДОГОВОРІВ

Анотація. В статті аналізуються сучасні про-
блеми розвитку рентного законодавства, визна-
чені їх особливості, висунуто комплекс пропозицій 
по удосконаленню чинного законодавства щодо 
рентних договорів.

Ключові слова: рентні договори, перспективи 
розвитку законодавства. 

Постановка проблеми. Однією з умов функ-
ціонування ринкових відносин є правове забез-
печення економічної діяльності, яке включає, зо-
крема, створення її законодавчої основи, тобто 
системи нормативних актів, головним чином у 
формі законів, що визначають статус її суб’єктів 
та регламентують різні аспекти її діяльності.

Становлення національного цивільного за-
конодавства в Україні пов’язане з труднощами, 
викликаними насамперед економічними та соціаль-
но-політичними факторами. Тому особливого зна-
чення набуває питання наукового обґрунтування 
напрямків його подальшого розвитку та аналізу 
його теоретичних засад.

Аналіз останніх досліджень та виокрем-
лення нерозв’язаних проблем. Правовим 
проблемам законодавства щодо рентних до-
говорів приділяють увагу наступні науков-
ці Великорода О. М., Гриняк А., Кузьмич О., 
Мамаев А., Маркова О. А., Новікова В. В.,  
Ручка О. А., Ткалич М., Токарева Г. К. та ін.

Метою даної статті є обґрунтування пропо-
зицій щодо вдосконалення чинного законодавства 
стосовно рентних договорів та виявлення існуючих 
проблемних питань при їх застосуванні.

Викладення основного матеріалу. Говорячи 
про проблеми юридичного закріплення рентних 
договорів, перш за все, необхідно розпочати саме 
з цивільно-правового визначення поняття договору 
ренти та договору довічного утримання, які зараз 
закріплені у сучасному ЦК України.

З цього приводу необхідно підкреслити, що обид-
ва зазначені договори мають згідно їх легального 
визначення реальну конструкцію але це викликає 
розрізненість точок зору як теоретиків так і 
практиків щодо моменту укладення цих договорів.

Існують декілька пропозицій щодо вирішення 
цієї проблеми. Так Новікова В. В., зазначає, що 

можна було б змінити конструкцію договору рен-
ти і зробити його консенсуальним і взаємним: 
«За договором ренти одна сторона одержувач 
ренти зобов’язується передати іншій стороні 
(платникові ренти) у власність майно, а платник 
ренти зобов’язується в обмін на отримане майно 
періодично виплачувати одержувачеві ренту у 
вигляді певної грошової суми або надання коштів 
на його утримання в іншій формі» [1, 217].

Вказану точку зору Новікової В. В. частко-
во підтримує і Ткалич М., який наголошує, що 
існування реальної конструкції договору ренти є 
виправданим тільки у разі передання рухомого 
або нерухомого майна безоплатно [2, 55].

У цьому випадку, як вважає М. Брагинський 
одержувач ренти виступає «заздалегідь більш 
слабкою стороною і потребує підвищеного сту-
пеня правової охорони» [3, 637].

Підтримує таку точку зору і О. Маркова, яка 
стверджує: «Якщо одержувач ренти відмовиться 
від фактичного передання майна після підписання 
договору, це означатиме, що договір не укладено. 
Якщо майно підлягає безоплатному переданню, то 
інтереси платника ренти не дуже постраждають, 
оскільки він ще не вклав власні кошти, а тільки 
розраховував на набуття цього майна» [4].

Таким чином, зазначає Ткалич М., правова 
конструкція договору ренти у такому вигляді, в 
якому вона міститься у главі 56 ЦК України, є 
дуалістичною за своїм характером і може спри-
чинити певні проблеми під час застосування її на 
практиці, а тому потребує удосконалення.

На його думку, у ст. 731 ЦК України теж 
доцільно було б передбачити консенсуальну кон-
струкцію договору ренти, а тому він пропанує ч. 
1 цієї статті викласти у такій редакції: «За до-
говором ренти одна сторона (одержувач ренти) 
зобов’язується передати другій стороні (платни-
кові ренти) у власність майно, а платник ренти 
взамін цього зобов’язується періодично виплачу-
вати одержувачеві ренту у формі певної грошової 
суми або в іншій формі». З його точки зору, у 
цьому випадку, зокрема, відсилання до договорів 
купівлі-продажу та дарування буде правомірним 
і не суперечитиме юридичній природі договору 
ренти [2, 55].
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Підсумовуючи, наведемо слова А. Мамаева, 
який коментує дуалістичний характер конструкції 
договору ренти таким чином: «Можливо, вихід 
із ситуації, що склалася, дасть практика право-
застосування. Але доцільніше все ж усунути ту 
суперечність на законодавчому рівні. Це особливо 
важливо у зв’язку з тим, що зазначена проблема 
має не тільки теоретичне, а й практичне значення. 
Договір ренти є новим інститутом цивільного пра-
ва і для успішного становлення даного інституту 
необхідно звільнити його від прогалин та супер-
ечностей» [5, 18].

Таки ж зміни можуть бути запропоновані і 
щодо договору довічного утримання не дивлячись 
на те, що існує думка про те, що його реальна 
конструкція більш захищає набувача. Так як обид-
ва зазначені договори підлягають нотаріальному 
посвідченню, а у разі передання нерухомого майна 
ще й державній реєстрації, цього достатньо для 
гарантування виконання обов’язків та захисту 
прав сторін у майбутньому.

Стосовно корегування визначення легального 
поняття рентних договорів існує ще одна точка 
зору по конкретизації предмету договору довічного 
утримання так як щодо договору ренти, то його 
предмет вдало визначений у загальному вигляді 
у ЦК. 

Так Великорода О. М. пропанує змінити статтю 
744 (поняття договору довічного утримання (до-
гляду)) Цивільного кодексу України та викласти 
її наступним чином:

Стаття 744. Поняття договору довічного утри-
мання (догляду).

За договором довічного утримання (догляду) 
одна сторона (відчужувач) передає другій сто-
роні (набувачеві) у власність нерухоме або ру-
хоме майно, взамін чого набувач зобов’язується 
забезпечувати відчужувача утриманням та (або) 
доглядом довічно.

Така дефініція договору довічного утримання 
(догляду), на його думку, усуне більшість мож-
ливих спірних питань [6, 175].

І з його точкою зору варто погодитися так як 
сучасне визначення предмету договору довічного 
утримання є недостатньо коректною, що затруд-
няє його вживання на практиці, а з теоретичної 
точки зору може визвати жваві суперечки. З самої 
природи зазначеного договору витікає, що майно, 
яке відчужується за цим договором, і так пови-
нно мати значну вартість, тому не варто більш 
детально перераховувати види майна у ЦК, яке 
може підлягати відчуженню.

Крім цього, ґрунтуючись на досвіді зарубіж-
них країн та на точках зору, які наведені вище, 
доцільно було б законодавчо закріпити види до-
говорів ренти у вигляді визначених параграфів в 

ЦК та окремо виділити цивільно-правові норми, 
які притаманні кожному виду рентних зобов’язань. 
Останнє надасть змогу більш правильно застосу-
вати вказані норми на практиці.

Аналізуючи питання проблем та перспектив 
розвитку законодавства щодо рентних договорів 
необхідно звернути також увагу на застосування 
до них у субсидіарному порядку правил купівлі-
продажу та дарування. Якщо розглядати ці 
правовідносини з ціллю ретроспективи їх подаль-
шого розвитку, то треба звернути особливу увагу 
на точку зору Токаревої Г. К., яка зазначає, що 
правила договору дарування, які застосовуються 
до договору ренти при безоплатній передачі май-
на, треба визнати помилкою законодавця [7, 31].

Твердження Токаревої Г. К. є достатньо вдали-
ми, тому що договір дарування та договір ренти 
мають дуже багато розбіжностей навіть і при 
безоплатній передачі майна при укладенні дого-
вору ренти. В останньому випадку теж існують 
відносини із зустрічного задоволення відчужувача 
у вигляді здійснення періодичного надання ренти, 
що прямо перечить природі договору дарування.

Щодо проблеми укладення рентних договорів 
необхідно розглянути також і зміст ст. 334 та 
положення гл. 57 ЦК України «Договір довічного 
утримання (догляду)» згідно яких до договору до-
вічного утримання можуть застосовуватися норми 
ст. 334 ЦК України про момент набуття права 
власності за договором і це прямо закріплено в 
главі 57 ЦК «Договір довічного утримання (до-
гляду)» у ст. 748 «Момент виникнення у набувача 
права власності на майно, передане за договором 
довічного утримання (догляду)». Треба підкрес-
лити, що аналогічні норми ст. 748 можуть бути 
закріплені і в гл. 56 ЦК «Рента». В подальшому 
це б закінчило суперечки щодо моменту укладення 
договору ренти і навіть може й дискусія про його 
консенсуальний чи реальний характер втратила 
б свою актуальність.

Також ґрунтуючись на пропозиціях Ткалича М. 
можна запропонувати застосування до визначення 
рентних договорів положення ст. 655 ЦК України 
«передає або зобов’язується передати». Останнє 
формулювання могло би бути вдало застосоване 
для безоплатного та оплатного договору ренти 
відповідно.

При аналізі норм ст. 735 також були виявлені 
певні недоліки. Так у п. 2 ст. 735 зазначається 
«платник ренти має право відчужувати майно, 
передане йому під виплату ренти, лише за згодою 
одержувача ренти. У разі відчуження нерухомого 
майна іншій особі до неї переходять обов’язки 
платника ренти». За ст. 731 ЦК предметом дого-
вору ренти може бути як нерухоме, так і рухоме 
майно, точніше законодавець окреслив предмет 
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цього договору одним словом – «майно». З прак-
тики видно, що ці неузгодженості можуть бути 
роз’яснені додатково у договірному порядку між 
сторонами. Але з вказане повинно знайти своє 
відображення і в ЦК. Тому варто було б змінити 
у п. 2 ст. 735 ЦК «нерухоме майно» на «майно».

Крім цього, невизначеними є і порядок від-
чуження майна, переданого під виплату ренти, 
платником. Зі змісту ст. 735 не ясно, кому у 
майбутньому зобов’язується здійснювати рентні 
платежі «інша особа». Вважаємо, що майно, яке 
було передано під ренту, у разі відчуження іншій 
особі на що необхідна згода одержувача ренти 
переходе за правилами, які застосовуваються до 
договорів суборенди чи субпідряду. Тому що у 
іншому разі згода відчужувача ренти не була б 
потрібна, а укладався новий договір ренти. З цьо-
го витікає, що такі правовідносини будуть мати 
трьохсторонній склад і «субренту» буде отриму-
вати платник ренти по основному зобов’язанню. 
Тому пропануємо доповнити п. 2 ст. 735 словами 
«платник ренти, який передав майно іншій осо-
бі несе субсидіарну відповідальність» та взагалі 
внести до гл. 56 ЦК «Рента» норми аналогічні до 
ст. 774 ЦК «Піднайм».

Також необхідно підкреслити, що норми вка-
зані в ЦК щодо забезпечення виконання догово-
ру ренти носять рекомендаційний чи акцесорний 
характер. Згідно п. 1 ст. 735 у разі передання під 
виплату ренти земельної ділянки або іншого не-
рухомого майна одержувач ренти набуває право 
застави на це майно. Треба зазначити, що й досі 
серед практиків існує невизначеність поглядів 
щодо процесу оформлення застави нерухомого 
майна за договором ренти: чи повинна це бути 
додаткова угода чи положення про заставу пови-
нні міститися в основному тексті договору ренти. 
Тому пропануємо викласти п. 1 ст. 735 ЦК у 
наступній редакції «у разі передання під випла-
ту ренти нерухомого майна сторони зобов’язані 
укласти договір застави на користь відчужувача». 
З запропонованого формулювання видно, що та-
кож пропонується змінити «земельної ділянки або 
іншого нерухомого майна» на «нерухоме майно». 
Останнє, не викликає сумніву, тому що, як уже 
зазначалося вище, не має доцільності в конкрети-
зації терміну «нерухоме майно» та перелічуванні 
його видів. Тому, така конкретизація у даному 
випадку є зайвою в ЦК.

За договором довічного утримання законо-
давцем не передбачено окремих рекомендованих 
класичних засобів забезпечення цього договору. 
Норми щодо забезпечення його виконання прямо 
вказані в ст. 754 ЦК України «Набувач не має 
права до смерті відчужувача продавати, дарувати, 
майно, передане за договором довічного утримання 

(догляду), укладати щодо нього договір застави, 
передавати його у власність іншій особі на підста-
ві іншого правочину. На майно, передане набувачу 
за договором довічного утримання (догляду) не 
може бути звернене стягнення протягом життя 
відчужувача. Втрата (знищення), пошкодження 
майна, яке було передане набувачеві, не є підста-
вою для припинення чи зменшення обсягу – його 
обов’язків перед відчужувачем».

Виходячи з норм вказаних в ст. 754 ЦК, було б 
доцільно закріпити в ЦК норму щодо додаткового 
забезпечення виконання зазначеного зобов’язання 
у вигляді страхування у разі знищення або по-
шкодження майна, яке було передано набувачеві. 
Останнє надасть додаткових гарантій за цим до-
говором так як втрата (знищення), пошкодження 
майна, яке було передане набувачеві, не є під-
ставою для припинення чи зменшення обсягу його 
обов’язків перед відчужувачем.

Далі необхідно відмітити, що у ст. 736 ЦК 
України регламентована відповідальність за про-
строчення виплати по договору ренти «за про-
строчення виплати ренти платник ренти сплачує 
одержувачеві ренти проценти». Так як довічне 
утримання також може надаватися у вигляді пев-
ного грошового еквіваленту, аналізуючи та порів-
нюючи ці норми треба вказати про необхідність 
виробітки аналогічних ст. 736 ЦК норм і щодо 
договору довічного утримання.

Крім цього, на увагу заслуговують і норми 
ст. 751 ЦК про грошову оцінку матеріального 
забезпечення відчужувача «матеріальне забезпе-
чення, яке щомісячно має надаватися відчужувачу, 
підлягає грошовій оцінці. Така оцінка підлягає 
індексації у порядку, встановленому законодав-
ством». Згідно з легальним визначенням договору 
ренти, яке надане в ст. 731 ЦК «платник ренти 
зобов’язується періодично виплачувати одержу-
вачеві ренту у формі певної грошової суми або 
в іншій формі». Відносно «іншої форми» можна 
розуміти і надання різноманітних послуг. Тому, 
необхідно включити до гл. 56 ЦК «Рента» норми 
про обов’язковість визначення грошової оцінки 
таких послуг. Останнє не тільки б впорядкувало 
застосування договору ренти, а й полегшило би 
визначення сум при проведенні розрахунків між 
сторонами у разі його розірвання (ст. 741 ЦК 
України). Тому, пропануємо включити до гл. 56 
ЦК України норми аналогічні до ст. 751 ЦК.

Крім цього, треба зазначити, що до договору 
строкової ренти не передбачені правила щодо його 
дострокового розірвання.

З одного боку, з нашої точки зору, це захищає 
права відчужувача, але з іншого – лімітує права 
платника. Тому, вважаємо, що навіть до таких 
правовідносин теж має встановлюватися строк 
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ренти має право вимагати від платника ренти 
виплати річної суми ренти та вартості переданого 
майна».

Отже, з її точки зору, у чиїй власності за-
лишиться майно при розірванні договору ренти 
жодної згадки законодавець не дає. І з цими 
міркуваннями варто погодитися.

Крім того, зазначає Ручка О., наведені вище 
положення вражають незрозумілістю позиції за-
конодавця, адже як можна визначити суму річної 
ренти при передачі майна у безоплатну ренту. Це 
своєрідне введення в оману одержувача ренти, 
адже насправді якщо він передав майно у без-
оплатну ренту, згідно з ч. 2 ст. 741 ЦК України, 
то отримувати нічого, бо річна сума рентного 
платежу нуль, адже рента – безоплатна.

Тоді, зауважує вона, постає запитання: для 
чого ж заплутувати сторони в їх договірних 
відносинах, вводити нульові санкції просто для 
того, аби вважати, що якась таки відповідальність 
була?

Вона вважає даний підхід суперечливим і та-
ким, що може спричинити ускладнення договірних 
відносин, а ч. 2 ст. 741 ЦК України – такою, що 
не несе змістовного навантаження [8, 22].

З останнього твердження необхідно зазначити, 
що данні висловлювання можуть бути поставлені 
під сумнів. Під безоплатною рентою розуміється 
не передача майна без наступних рентних виплат, 
а відсутність плати за майно при його передачі. 
Тому, сума річної ренти може бути визначена як 
при платній так і при безоплатній передачі майна 
під виплату ренти.

Висновки. Підсумовуючи вищевикладене, 
необхідно зазначити, що вивчення теоретичних 
та практичних проблем застосування та вживання 
рентних договорі має особливе значення. Аналіз 
же перспектив розвитку сучасного законодавств 
щодо рентних договорів надасть можливості май-
бутнього їх вдосконалення та більш вдалого за-
конодавчого закріплення.

Дуалістичний характер можливості застосу-
вання рентних договорів може знайти вихід із 
ситуації, що склалася, при аналізі практики право-
застосування. Але, з початку, доцільніше все ж 
усунути суперечність на законодавчому рівні. Це 
особливо важливо у зв’язку з тим, що зазначена 
проблема має не тільки теоретичне, а й практичне 
значення.

попередження про можливість щодо їх достро-
кового розірвання з прямою вказівкою строків 
попередження у ЦК. Також треба зазначити про 
необхідність встановлення граничних термінів і за 
договором безстрокової ренти (як це наприклад 
визначено щодо договору оренди) навіть якщо 
вона у цьому разі втрати свій невизначений харак-
тер. Ніякі відносини не можуть травити безстро-
ково, тому встановлення певного строку навіть і 
для безстрокової ренти хоча і може ставитися під 
сумнів але заслуговує на увагу. Про необхідність 
встановлення таких граничних термінів свідчить 
зарубіжна практика і практика застосування рент-
них відносин за часів стародавнього Риму.

Вказану точку зору підтримує й Ручка О., яка 
зазначає, що згідно з положеннями законодавства, 
що регулює договір ренти, законодавець не веде 
мову про припинення договору ренти взагалі, а 
йдеться про розірвання договору ренти.

Крім того, визначаються тільки правила 
розірвання договору безстрокової ренти, де на-
водиться справді взаємозлагоджений перелік 
випадків, які можуть слугувати підставою для 
розірвання договору [8, 22].

Також необхідно ще раз повернутися до аналі-
зу норми ст. 741 ЦК України. Згідно з її положен-
нями, які закріплені у пункті 3, якщо майно було 
передано у власність платника ренти за плату, 
одержувач ренти має право вимагати від платника 
ренти виплати річної суми ренти та вартості пе-
реданого майна. Виходячи з зазначених положень 
необхідно зазначити про невигідність для платника 
ренти укладення подібних угод. Крім того, що він 
передав визначену суму за договором ренти при 
його укладенні він буде зобов’язаний ще раз її 
виплатити у разі його розірвання.

Але необхідно відмітити, що в юридичній 
літературі по цьому питанню існують ще і інші 
міркування.

Так таж Ручка О. також звертає увагу на 
взаємовідносини між сторонами у випадку 
розірвання договору.

З положень законодавства, з її точки зору, 
виходить непорозуміння, адже ч. 1 ст. 741 Цивіль-
ного кодексу України визначає: «Якщо договором 
ренти не встановлені правові наслідки розірвання 
договору ренти, розрахунки провадяться залеж-
но від того, чи майно було передано у власність 
платника ренти за плату чи безоплатно». Згідно 
з ч. 2 цієї ж статті, «якщо майно було передано 
у власність платника ренти безоплатно, у разі 
розірвання договору ренти одержувач ренти має 
право вимагати від платника ренти виплати річної 
суми ренти».

За ч. 3 цієї статті, «якщо майно було передано 
у власність платника ренти за плату, одержувач 
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Озернюк А. В. Проблемы и перспективы раз-
вития законодательства по рентным договорам

Аннотация. В науке гражданского права изуче-
ние проблем применения и усовершенствования 
действующего законодательства занимает особое 
место. Договор ренты имеет явное сходство с 
договором пожизненного содержания, поэтому 
целесообразно рассмотреть возможность созда-
ния единой главы ГК и перегруппирования норм 
указанных договоров на общие и специальные, а 
также внесения изменения в положения действую-
щего законодательства по отдельным положениям 
указанных договоров. 

Ключевые слова: рентные договора, перспек-
тивы развития законодательства.

Ozernuk A. V. Problems and prospects of the 
rent contracts legіslatіon development

Summary. In science of civil law the study of 
problems of application and improvement of cur-
rent legislation occupies a special place. Obvious 
likeness has a rent contract with the permanent 
alimony contract therefore it is expedient to con-
sider possibility of creation of single chapter and 
regrouping of norms of the indicated contracts of 
Civile Kode on general and special, and also mak-
ing alteration in positions of current legislation.

Key words: rent contracts, prospects of devel-
opment of legislation.
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ІНСТИТУТ ГУМАНІТАРНОЇ ДОпОМОГИ  
В СИСТЕМІ МИТНОГО пРАВА 

Анотація. У статті досліджено інститут гу-
манітарної допомоги як комплексний правовий 
інститут митного права. Охарактеризовано осно-
вні законодавчі акти про гуманітарну допомогу. 
Розглянуто норми митного права, які регулюють 
питання, пов’язані з переміщенням вантажів гу-
манітарної допомоги через митний кордон Украї-
ни. Визначено адміністративно-правові норми, що 
регулюють діяльність органів виконавчої влади 
з питань гуманітарної допомоги. Звернуто увагу 
на питання оподаткування гуманітарної допомоги 
при переміщенні через митний кордон України. 

Ключові слова: гуманітарна допомога, інститут 
гуманітарної допомоги, правовий інститут, митне 
право, митне оформлення, митний контроль, де-
кларування, отримувач, донор.

Постановка проблеми. Важливе значення для 
реформування економіки та поліпшення соціаль-
них умов суспільства мають ресурси, що надхо-
дять в Україну з-за кордону у вигляді гуманітарної 
допомоги. Для ефективного розв’язання кризових 
ситуацій необхідна концентрація зусиль усіх орга-
нів державної влади щодо забезпечення надання 
своєчасної і відповідної допомоги нужденним вер-
ствам населення. Незважаючи на зміцнення по-
літичної стабільності у 2011 році, Україна все ще 
стикається із значними проблемами у соціальній 
сфері. Тому на сучасному етапі розвитку нашої 
держави дослідження інституту гуманітарної до-
помоги набуває особливого значення.

Правове регулювання гуманітарної допомоги 
здійснюється на підставі значної кількості нор-
мативно-правових актів, які належать до різних 
галузей законодавства України. Як наслідок, з 
цього постає питання про галузеву приналежність 
інституту гуманітарної допомоги. 

Аналіз останніх досліджень та виокремлення 
нерозв’язаних проблем. У науковій літературі 
проблеми, що виникають у сфері переміщення 
вантажів гуманітарної допомоги через митний 
кордон України розв’язані ще недостатньо. В 
Україні відсутні комплексні дослідження митно-
го контролю, митного оформлення вантажів гу-
манітарної допомоги. Проте, деякі аспекти цих 
питань досліджувалися такими науковцями як  

А. А. Дубініна, С. В. Сорокіна, О. І. Зельніченко, 
В. В. Ченцов та ін. 

Виходячи з цього, метою цієї статті є поста-
новка питання про місце інституту гуманітарної 
допомоги в системі митного права. Започаткування 
наукової дискусії дозволить розкрити юридичну 
природу даного правового явища, що буде слу-
гувати передумовою розуміння місця інституту 
гуманітарної допомоги в системі митного права 
взагалі.

Викладення основного матеріалу. При роз-
гляді питання щодо існування окремого правового 
інституту гуманітарної допомоги і його місця в 
системі митного права, перш за все, треба ви-
значити, що розуміється взагалі під правовим 
інститутом. 

Норми права як первинні ланцюжки системи 
права можуть об’єднуватись в інститути. У те-
орії права під правовим інститутом розуміють 
сукупність взаємопов’язаних юридичних норм, що 
регламентують окремий вид суспільних відносин і 
виступають елементом системи права. На підставі 
цього визначення можна сформулювати поняття 
правового інституту гуманітарної допомоги. 

Гуманітарна допомога складає інститут мит-
ного права, який об’єднує відокремлену групу 
взаємопов’язаних правових норм, що регулюють 
конкретну сторону однорідних суспільних відно-
син і утворюють самостійний елемент системи 
митного права. 

Правові, організаційні, соціальні засади отри-
мання, надання, оформлення, розподілу і контролю 
за цільовим використанням гуманітарної допомоги 
на сьогодні регулюються Законами України від  
22 жовтня 1999 року «Про гуманітарну допо-
могу», від 16 вересня 1997 року «Про благодій-
ництво та благодійні організації», Постановами 
Кабінету Міністрів України: від 16 березня 2000 р.  
№ 514 «Про затвердження Порядку списання 
товарів (предметів) гуманітарної допомоги, які 
мають певний термін експлуатації», від 22 берез-
ня 2000 р. № 542 «Про затвердження Порядку 
використання гуманітарної допомоги у вигляді 
коштів в іноземній валюті з рахунків в іноземній 
валюті отримувачів гуманітарної допомоги», від 
22 березня 2000 р. № 543 «Про затвердження 
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Порядку реєстрації отримувачів гуманітарної до-
помоги», від 22 березня 2000 р. № 544 «Про 
Порядок митного оформлення вантажів гумані-
тарної допомоги», від 22 березня 2000 р. № 553 
«Питання Комісії з питань гуманітарної допомоги 
при Кабінеті Міністрів України», від 28 квітня 
2000 р. № 728 «Про затвердження Порядку ви-
везення за межі України або знищення неякісних 
та непридатних до споживання товарів (предме-
тів) гуманітарної допомоги», від 21 лютого 2001 
р. № 161 «Про затвердження Порядку надання 
Україною гуманітарної допомоги», Наказом ДМСУ 
від 24 грудня 1999 р. № 852 «Про затвердження 
Інструкції про першочергове безкоштовне спро-
щене декларування гуманітарних вантажів» та 
іншими нормативно-правовими актами. 

1 січня 2000 р. набув чинності Закон України 
«Про гуманітарну допомогу» [3] (далі – Закон). 
Відповідно до ст. 1 Закону гуманітарна допомо-
га – це цільова адресна безоплатна допомога в 
грошовій або натуральній формі, у вигляді без-
поворотної фінансової допомоги або добровільних 
пожертвувань, або допомога у вигляді виконання 
робіт, надання послуг, що надається іноземними 
та вітчизняними донорами із гуманних мотивів 
отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або 
за кордоном, які потребують її у зв’язку з соціаль-
ною незахищеністю, матеріальною незабезпеченіс-
тю, важким фінансовим становищем, виникненням 
надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійно-
го лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, 
техногенних та інших катастроф, які створюють 
загрозу для життя і здоров’я населення, або тяж-
кою хворобою конкретних фізичних осіб. 

Гуманітарна допомога має спрямовуватися від-
повідно до обставин, об’єктивних потреб та зго-
ди її одержувачів. При цьому обов’язково треба 
додержуватись вимог ст. 4 Закону України від  
16 вересня 1997 року «Про благодійництво та 
благодійні організації» [2], яка дає вичерпний пе-
релік головних напрямів благодійної діяльності. 

Закон встановлює вичерпний перелік видів 
організацій, які можуть бути одержувачами гу-
манітарної допомоги.

Закон вводить поняття донора, під яким розу-
міються юридичні та фізичні особи в Україні або 
за її межами, які добровільно надають гуманітарну 
допомогу одержувачам в Україні або за її межами. 

Отримувачі гуманітарної допомоги – це юри-
дичні особи, яких зареєстровано в установленому 
Кабінетом Міністрів України порядку в Єдиному 
реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги. 

За матеріалами практики, на сьогоднішній 
день в Україні одержувачів налічується 275 ор-
ганізацій, які внесені до державного реєстру 
одержувачів гуманітарної допомоги. Із них – 16 

громадські організації інвалідів, ветеранів війни 
та праці, а також 20 організацій, створених для 
здійснення оздоровчої, аматорської, спортивної, 
культурної, просвітницької та наукової діяльнос-
ті. Але в основному це різні релігійні парафії та  
конфесії [5]. 

Слід зауважити, що одержувачі гуманітарної 
допомоги не завжди є кінцевими споживачами тих 
благ, які передаються донорами-благодійниками. 
Тому необхідно розрізняти одержувачів і конкрет-
них набувачів допомоги. Закон визначає, що на-
бувачами гуманітарної допомоги можуть бути як 
юридичні, так і фізичні особи, які її потребують 
і яким вона безпосередньо надається. 

Головна відмінність цього закону від попере-
дніх нормативних актів, які регламентували вве-
зення в Україну гуманітарної допомоги полягає 
в тому, що деякі гуманітарні вантажі можуть ви-
знаватися гуманітарною допомогою на обласному 
рівні, а не обов’язково в Києві, як було раніше. 
Для цього передбачено створення при обласних 
державних адміністраціях відповідних комісій. 

Порядок розміщення норм інституту гуманітар-
ної допомоги всередині галузі митного права обу-
мовлений самою системою відносин у сфері митної 
справи. Митна справа за змістом і структурою – 
явище складне, багатопланове, має комплексний 
характер. Тому суспільні відносини в галузі митної 
справи поділяються на групи, які відрізняються 
за специфікою і регулюються окремими нормами 
різних галузей права: конституційного, адміністра-
тивного, цивільного, кримінального, трудового, 
податкового тощо.

До груп суспільних відносин, які складають 
предмет регулювання митного права, відносять 
суспільні відносини, пов’язані з переміщенням 
через митний кордон товарів, предметів, тран-
спортних засобів; суспільні відносини, що ха-
рактеризують статус митних режимів; суспільні 
відносини в галузі митно-тарифного регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності; суспільні відно-
сини в галузі нетарифного регулювання зовніш-
ньоекономічної діяльності; суспільні відносини в 
галузі стягнення митних платежів; суспільні відно-
сини, пов’язані з митним оформленням; суспільні 
відносини в галузі митного контролю; суспільні 
відносини, що виникають у зв’язку з контрабан-
дою та скоєнням інших злочинів у галузі митної 
справи; суспільні відносини в зв’язку з порушен-
ням митних правил і відповідальністю за них; 
суспільні відносини в зв’язку з провадженням у 
справах про порушення митних правил; суспільні 
відносини, що виникають в Україні в зв’язку з 
участю держави у міжнародних митних організа-
ціях, співробітництві з митними службами інших  
держав тощо.
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Загальною ознакою всіх визначених груп сус-
пільних відносин є те, що в сукупності вони скла-
дають суспільні відносини в галузі митної справи. 
Ці відносини регулюються не тільки правовими 
нормами, які містяться в Митному кодексі Украї-
ни, але й нормами адміністративного, кримінально-
го, цивільного, фінансового, податкового та деяких 
інших галузей права.

Отже, митне право є комплексною галуззю 
права, яка складається із різних правових інсти-
тутів, серед яких окреме місце посідає інститут 
гуманітарної допомоги.

У загальній формі суспільні відносини, 
пов’язані з переміщенням гуманітарної допомоги 
через митний кордон України регулюються Мит-
ним кодексом України. Це правові норми, які 
регулюють порядок переміщення вантажів гума-
нітарної допомоги через митний кордон України, 
процедури митного контролю, декларування та 
митного оформлення гуманітарних вантажів тощо. 

У Митному кодексі України 1991 року питання 
гуманітарної допомоги взагалі не піднімалося.  
Це можна пояснити тим, що гуманітарна допо-
мога почала надходити в Україну лише на початку 
1992 року. У той період перед митною службою 
України і постала проблема митного контролю та 
митного оформлення вантажів гуманітарної допо-
моги.

Доцільно підкреслити, що з прийняттям нового 
Митного кодексу України було суттєво розширено 
механізм правового регулювання митних право-
відносин. Митним кодексом України від 11 липня 
2002 року [1] врегульовано відносини, які раніше 
регулювалися підзаконними актами, введено нові 
інститути митного права, одним із яких є інститут 
гуманітарної допомоги. 

Норми митного права визначають спрощений 
порядок митного оформлення гуманітарної допо-
моги. Умови застосування спрощеного порядку 
митного оформлення визначаються Кабінетом Мі-
ністрів України (ст. 79 Митного кодексу України) 
[1].

Товари (предмети), що ввозяться (переси-
лаються) як гуманітарна допомога, підлягають 
першочерговому безкоштовному спрощеному 
декларуванню митним органам України відповід-
ними установами та організаціями незалежно від 
форми власності, з обов’язковим проставлянням у 
товаросупровідних документах, вантажних митних 
деклараціях клейма «Гуманітарна допомога. Про-
даж заборонено», завіреного печаткою митника. 

На жаль, у чинному Митному кодексі України 
немає окремих розділів, які б регулювали питан-
ня переміщення вантажів гуманітарної допомоги 
через митний кордон України. У ньому містяться 
статті, які лише загалом розкривають питання 

митного оформлення, митного контролю, деклару-
вання тощо, і лише окремою статтею встановлено, 
що гуманітарні вантажі підлягають першочерго-
вому безкоштовному спрощеному декларуванню. 
Тому вважаємо доцільним у проекті Закону «Про 
внесення змін до Митного кодексу України», 
який передбачає нову редакцію Митного кодексу 
України, більш детально врегулювати питання, 
пов’язані з переміщенням вантажів гуманітарної 
допомоги через митний кордон України. 

Митне право, комплексне за своїм характером, 
вбирає в себе окремі норми адміністративного 
права. Для забезпечення чіткого функціонування 
митної справи держава закріплює в нормах митно-
го права свої вимоги до діяльності митних органів 
та їх взаємовідносин з іншими центральними і 
місцевими органами виконавчої влади. 

Прикладом адміністративно-правових норм 
у сфері гуманітарної допомоги можна навести 
норми, що регулюють повноваження органів ви-
конавчої влади з питань гуманітарної допомоги 
та їх відносини з митними органами.

На сьогодні спеціально уповноваженими дер-
жавними органами з питань гуманітарної допомоги 
є: Комісія з питань гуманітарної допомоги при 
Кабінеті Міністрів України; комісія з питань гума-
нітарної допомоги при Раді міністрів Автономної 
Республіки Крим; комісії з питань гуманітарної 
допомоги при обласних, Київській та Севастополь-
ській міських державних адміністраціях.

Так, Комісія з питань гуманітарної допомоги 
при Кабінеті Міністрів України:

– приймає рішення про визнання гумані-
тарною допомогою коштів, у тому числі в іно-
земній валюті, виконаних робіт, наданих послуг, 
вантажів, товарів, у тому числі підакцизних, із 
звільненням їх від оподаткування та обов’язкових 
платежів до бюджету;

– вживає заходів до запобігання ввезенню під 
виглядом гуманітарної допомоги комерційних ван-
тажів;

– веде облік, статистичну звітність про над-
ходження та використання гуманітарної допомоги;

– веде Єдиний реєстр отримувачів гуманітарної 
допомоги;

– приймає рішення про виключення з Єдиного 
реєстру отримувачів гуманітарної допомоги, які 
допустили порушення законодавства про гумані-
тарну допомогу. 

Водночас, у випадках стихійного лиха, ава-
рій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних 
та інших катастроф, які створюють загрозу для 
життя і здоров’я населення, або тяжкої хвороби 
конкретних фізичних осіб Комісія з питань гума-
нітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України 
може встановлювати спрощений порядок надання 
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та розподілу гуманітарної допомоги або надавати 
тимчасові надзвичайні повноваження комісіям з 
питань гуманітарної допомоги при Раді міністрів 
Автономної Республіки Крим, обласних, Київській 
та Севастопольській міських державних адміні-
страціях [3]. 

Повноваження міністерств та інших централь-
них органів виконавчої влади у сфері надання 
гуманітарної допомоги визначено у Порядку на-
дання Україною гуманітарної допомоги, затвер-
дженому Постановою Кабінету Міністрів України 
№ 161 [4].

Так, у разі прийняття рішення про надання 
Україною гуманітарної допомоги іншим країнам 
Міністерство закордонних справ України інформує 
відповідні компетентні органи цієї країни про при-
йняте рішення, проводить переговори про визна-
чення переліку та обсягу гуманітарної допомоги, 
порядку і терміну доставки, маршрутів, адреси 
одержувачів, видів транспортних засобів, якими 
буде доставлено вантаж гуманітарної допомоги, 
часу і пункту перетинання державного кордону 
України. МНС визначає підприємства, установи та 
організації, що братимуть участь у тендерах від-
повідно до виділених бюджетних коштів, укладає 
договори, вивозить та складує вантажі, здійснює 
їх подальше супроводження до місця призначення 
та передачу отримувачам. Мінтранс забезпечує 
транспортування вантажу гуманітарної допомоги 
до місця призначення. Інформацію про маршрут 
вантажу гуманітарної допомоги Мінтранс передає 
Державній митній службі та Адміністрації Дер-
жприкордонслужби.

Державна митна служба, Адміністрація Дер-
жприкордонслужби відповідно до акта Верховної 
Ради України або Президента України та рішення 
Комісії з питань гуманітарної допомоги при Ка-
бінеті Міністрів України про визнання вантажу 
гуманітарною допомогою забезпечують митне 
оформлення та контроль під час переміщення 
вантажу гуманітарної допомоги через державний 
кордон України.

Слід звернути увагу на те, що на сьогодні 
відповідні комісії з питань гуманітарної допомоги 
та органи державної податкової служби здійсню-
ють контроль щодо використання гуманітарної 
допомоги за цільовим призначенням. Крім того, 
контроль за цільовим використанням бюджетних 
коштів, які спрямовуються на надання Україною 
гуманітарної допомоги іншим країнам, здійснює  
Мінфін. 

Також слід зазначити, що гуманітарна допо-
мога у вигляді виконання робіт, надання послуг, у 
грошовій або натуральній формі (крім підакцизних 
товарів), яка надається, ввозиться, пересилається 
в Україну, звільняється від оподаткування. 

Комісія з питань гуманітарної допомоги при 
Кабінеті Міністрів України може визнати гума-
нітарною допомогою, із звільненням від оподат-
кування та обов’язкових платежів до бюджету 
окремі групи підакцизних товарів. Визнання гума-
нітарною допомогою вантажів (товарів), перелік 
яких визначений Законом, здійснюється Комісією 
з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Мі-
ністрів країни у кожному конкретному випадку. 

Разом з цим, якщо кошти або товари (роботи, 
послуги), звільнені від оподаткування як гумані-
тарна допомога, було використано не за цільовим 
призначенням, вони вважаються доходом і оподат-
ковуються відповідно до законодавства України.

За наявності рішення відповідних комісій з пи-
тань гуманітарної допомоги про визнання вантажів 
(товарів) гуманітарною допомогою митне оформ-
лення здійснюється митними органами України 
без сплати митних зборів. 

Водночас, гуманітарна допомога, що надаєть-
ся Україною, при її вивезенні за межі митної 
території України звільняється від сплати мита 
та митних зборів за митне оформлення таких 
вантажів. На підставі рішення про надання гу-
манітарної допомоги отримувачам гуманітарної 
допомоги за межами України держава забезпе-
чує донорам України повернення суми податку 
на додану вартість. 

Висновки. Виходячи із викладеного, цілком 
логічним є висновок про те, що інститут гуманітар-
ної допомоги є комплексним правовим інститутом 
митного права України. Питання про інститут 
гуманітарної допомоги в системі митного права 
є суперечливим, оскільки він «складений» з норм 
різної галузевої приналежності. 
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Серых Е. В. Институт гуманитарной помощи 
в системе таможенного права

Аннотация. В статье исследован институт гу-
манитарной помощи как комплексный правовой 
институт таможенного права. Охарактеризованы 
основные законодательные акты о гуманитарной 
помощи. Рассмотрены нормы таможенного пра-
ва, которые регулируют вопросы, связанные с 
перемещением грузов гуманитарной помощи че-
рез таможенную границу Украины. Определены 
административно-правовые нормы, которые ре-
гулируют деятельность органов исполнительной 
власти по вопросам гуманитарной помощи. Об-
ращено внимание на вопросы налогообложения 
гуманитарной помощи при перемещении через 
таможенную границу Украины.

Ключевые слова: гуманитарная помощь, ин-
ститут гуманитарной помощи, правовой институт, 
таможенное право, таможенное оформление, та-
моженный контроль, декларирование, получатель, 
донор.

Serykh E. V. Humanіtarіan help іn the sys-
tem of custom law.

Summary. The institute of humanitarian help 
as a complex legal institute of custom law is in-
vestigated in the article. Humanitarian help basic 
legislative acts are researched. The norms of custom 
law, which regulate questions, related to moving 
of loads of humanitarian help through the custom 
border of Ukraine, are considered. Administrative 
norms which regulate activity of executive power 
organs about humanitarian help questions are cer-
tain. Also attention is paid on the questions of 
humanitarian help taxation when moving through 
the custom border of Ukraine.

Key words: humanitarian help, institute of 
humanitarian help, legal institute, custom law, 
custom registration, custom control, declaration, 
recipient, donor.
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пРИРОДНО-пРАВОВА КОНцЕпцІЯ цИВІЛьНОГО КОДЕКСУ 
УКРАЇНИ ЧЕРЕЗ пРИЗМУ ВІДСУТНОСТІ пРОГАЛИН У пРАВІ  

ТА НАЯВНОСТІ пРОГАЛИН У ЗАКОНІ

Анотація. У статті з огляду на доктринальну 
ретроспективу розвитку права розглядається про-
блема визначення можливої наявності прогалин 
у праві. Автор робить висновок про відсутність 
прогалин у праві через розуміння права як мо-
рального стандарту суспільства. 

Ключові слова: право, прогалини у праві, про-
галини у законі.

Постановка проблеми. Юридична наука за-
вжди спрямовувала свої зусилля на теоретичне 
осмислення кола важливих проблем та їх дослі-
дження. Питання про прогалини у праві ставиться 
наукою переважно у зв’язку із застосуванням та 
тлумаченням правових норм, а також при вирі-
шенні задач правотворчого та правозастосуваль-
ного процесів. Суд або інший орган чи учасники 
цивільних правовідносин, які застосовують право, 
стикаються із ситуаціями, коли певні фактичні 
відносини, життєві обставини не врегульовані ак-
тами законодавства. Незважаючи на всі спроби 
законодавця створити довершену систему пра-
вових норм в силу суб’єктивних та об’єктивних 
причин навіть саме досконале законодавство не 
позбавлене прогалин. Як правильно зауважив  
В. М. Жуйков, прогалини у праві були, є і будуть 
завжди, як би законодавець не хотів та не міг 
приймати необхідні закони, оскільки передбачити 
всі відносини, що потребують правового регу-
лювання, просто неможливо. В окремі історичні 
періоди навіть стабільне та добре розроблене 
законодавство, у якому прогалин може бути не-
багато, починає кардинально оновлюватися, що 
призводить до збільшення прогалин у регулюванні 
дуже важливих відносин [1, 147].

Аналіз останніх досліджень та виокремлення 
нерозв’язаних проблем. Дослідженням проблеми 
виявлення та подолання прогалин за допомогою 
застосування юридичної аналогії займались як 
вітчизняні, так і закордонні науковці, зокрема  
Є. В. Васьковський, Н. М. Коркунов, С. А. Му-
ромцев, І. Г. Ошанський, Н. С. Таганцев, В. Ф. Та-
рановський, Є. М. Трубецький, К. Побєдоносцев,  
І. А. Покровський, Ф. Регельсбергер, В. М. Хвостов, 
Г. Ф. Шершеневич, але незважаючи на достатньо  

велику кількість наукових доробок з проблематики 
прогальності права і на сьогоднішній день немає 
єдності у поглядах на правову природу прогалин 
та засобів їх подолання, внаслідок чого метою 
данного дослідження є виявлення правової при-
роди прогалин.

Виклад основного матеріалу. В правовій науці 
існують дискусії стосовно того, чи можна вза-
галі говорити про існування прогалин. Навіть в 
часи існування Древньої Греції та Стародавнього 
Риму юристи та мислителі того часу вказували 
на те, що закон не може з точністю та повніс-
тю охватити найсправедливіше, щоб надати всім 
найкраще. Так, Платон писав, що законодавство 
не може бути правильно відпрацьовано до кін-
ця. За думкою Аристотеля, єдиною можливістю 
подолати недоліки закону – застосувати право 
природне, неписане, що представляє собою су-
купність незмінних законів природи, саме вони 
підкажуть рішення, коли право мовчить [2, 165]. 
В Середньовіччя питання прогалин у праві майже 
не досліджувалось, що пояснювалось байдужим 
ставленням до права як явища соціальної дій-
сності взагалі. Це пояснювалось рядом причин, 
зокрема телеологічна теорія виникнення права 
заперечувала можливість існування прогалин з 
огляду на всесильність Божественної волі. Крім 
того, писане право не відігравало значення осно-
вного інструменту регулювання суспільних від-
носин та відбувалось поєднання правотворчої та 
правозастосовної функції, що унеможливлювало 
перевірку якості, правильності правового матеріа-
лу. Усі ці обставини підтверджують думку про те, 
що, природне право є джерелом юридичних норм 
та що його мета поповнювати, а іноді навіть й ви-
правляти позитивне право, – ця позиція набула 
у юриспруденції середньовіччя набагато більшу 
розповсюдженість, ніж це було в римському праві 
[3, 62]. В епоху відродження на зміну теологічній 
теорії та божественному праву приходить поняття 
«людського права», правова наука починає приді-
ляти увагу принципу поділу влади, у зв’язку з чим 
виріс інтерес і до того, як застосовується право, як 
суддя «прислухається» до постулатів закону. Мож-
на виділити три варіанта безпрогальності права:



67№ 2-2011

Науковий вісНик МіжНародНого гуМаНітарНого уНіверситету

Правом є лиш те, що відображено в тексті за-
кону. Усілякий розсуд під час правозастосування 
забороняється. Чезаре Беккаріа писав, що немає 
нічого небезпечнішого загальновизнаної аксіоми, 
що варто керуватися духом закону, що негативні 
наслідки від строгого дотримання букви закону 
незначні у порівнянні з тими «невигодами», що по-
роджені його тлумаченням [4, 44]. Дана концепція 
є дуже сумнівною, оскільки розвиток суспільних 
відносин та техніко-юридичні помилки законо-
давця при створенні нормативно-правових актів 
призводять до пропуску правового регулювання 
тих фактичних обставин, які цього потребують, 
і «механічне» застосування законодавства пра-
возастосовцем призведе до порушення найвищої 
соціальної цінності держави, – прав та свобод 
людини (ст. 3 Конститції України) [5]. 

Дещо інша позиція викладена у теорії логічної 
замкнутості права, суть якої складається в тому, 
що крім норм права, закріплених в нормативно-
правових актах є норми, що виводяться із зако-
ну, шляхом його логічного розвитку. Засновником 
даної позиції вважають Р. Ієрінга, який вказує на 
те, що правові положення є тільки зовнішньою 
поверхнею права, яка ні якісно, ні кількісно не 
вичерпує його дійсного змісту, а недоліки закону 
можна подолати за допомогою тлумачення та юри-
дичних конструкцій [6, 29, 26]. В даному випадку 
мова йде про можливість виведення нової право-
вої норми із усієї сукупності юридичних понять. 
Послідовником логічної замкнутості права був 
Ф. Регельсбергер, який визначав, що позитивне 
право має визначення для всіх питань, для всіх 
відносин, воно не терпить в належній йому об-
ласті ніякого безправного пространства [7, 164]. 
До того ж, він визнавав існування прогалин у 
зв’язку з тим, що під загальні вимоги закону ні-
коли не підійдуть всі фактичні умови конкретного 
випадку, а законодавець не може передбачити всі 
зміни в практичному житті, але в свої роботі він 
суперечить собі і вважає, що в праві прогалин 
взагалі немає [7, 163]. Прихильниками цієї точки 
зору на прогалини в праві були Г. Дернбург та 
Є. Васьковський, які в кінцевому рахунку все 
ж таки визнали наявність прогалин у праві, але 
засобами їх подолання вважали наявний матері-
ал законодавства. Так, наприклад, Г. Дернбург 
в своїх Пандектах писав, що не дивлячись на 
кількість законів, вони ніколи не можуть бути 
настільки повними, щоб містити відповідь на 
усіляке питання, і в таких випадках вирішення 
справи має відбуватися за рахунок змісту законів 
як цілісної системи [8, 28]. В подальшому теорія 
логічної замкнутості права знайшла свій розви-
ток у правовій школі Ганса Кельзена. Згідно з 
позитивісткою теорією Г. Кельзена, як він сам її 

і називає, кожна «нижчестояща» норма повинна 
виводитись з «вищестоящої» аж до «основної» 
норми, що і замикає піраміду позитивного права. 
Теорія логічної замкнутості права майже в по-
вній мірі відображає реалії правозастосування, 
але в даному випадку не врахований розвиток 
суспільства, держави та й права як такого, інакше 
кажучи «основна норма» Г. Кельзена із плином 
часу перестане бути «основною», що пов’язано 
з появою нових стандартів та вимог до системи 
правових норм й ця замкнутість або розширить 
своє коло регулювання, або взагалі перейде в 
нову «іпостась» права. 

Представники соціологічної юриспруденції ото-
тожнювали право та порядок фактичних відносин 
в суспільстві, внаслідок чого відбулося завищення 
фактичного порядку речей. Ототожнюючи право 
та правовий порядок, Р. Паунд та його послідов-
ники визначають останній як діяльність судових, 
адміністративних й інших органів, в результаті 
право є нічим іншим як рішення суду, допоки 
суд не прийняв рішення з певної справи, ніякого 
права відносно самої події і обставин цієї справи 
ще не існує. Таким чином, закон є всього-на-всього 
передбаченням того, що зробить суд [9, 30, 31]. 
Гіперболізація ролі суду в даному випадку при-
зводить до того, що правові відносини виника-
ють лише в залі судового засідання або кабінеті 
владного органу, не враховуючи при цьому по-
всякчасне правове регулювання відносин, які не 
знаходяться в стані «конфлікту». 

На противагу існуючій теорії логічної замкну-
тості права була створена «школа вільного пра-
ва», прихильники якої логічну замкнутість права 
вважали фікцією, оскільки законодавство розви-
вається і всі закони мають прогалини, які дола-
ються за допомогою суддівської правотворчості. 
Серед вітчизняних науковців дану позицію під-
тримував С. Муромцев, який виступав за надання 
повної свободи суддям у випадку недосконалості 
чи повної відсутності закону, не дочікуюсь, поки 
законодавець приступить до поповнення допу-
щених ним прогалин [10, 41]. Крім того, при-
бічниками такої позиції були П. І. Люблінський,  
Г. Ф. Шершеневич та Ф. В. Тарановський, який 
стверджував, що факти правового життя без 
сумніву свідчать про існування безумовних про-
галин у позитивному праві [11, 259]. Під впливом 
«школи вільного права» відбулася зміна й у по-
глядах представників теорії логічної замкнутості 
права, зокрема Є. В. Васьковський у 1915 році 
писав, що поповнення прогалин має відбуватися 
за загальним змістом законодавства із відносною 
свободою правотворчості судді [12, 12].

Представники психологічної теорії розглядають 
право через призму внутрішнього, психічно-емо-
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ційного стану суб’єкта правозастосування. Так, 
Л. Петражицький проголосив право є психічним 
станом, а усі його елементи – елементами психіч-
ного акту [12, 13]. Він вважав, що правові явища 
– це свого роду складні емоційно-інтелектуальні 
психічні процеси, що відбуваються в психіці лю-
дини, право є нічим іншим як імперативно-атри-
бутивними емоціями [13, 84].

Виходячи з аналізу вищезазначених точок зору 
стосовно існування прогалин в праві, можна зро-
бити висновок, що визнання або заперечення на-
явності прогалин залежить від розуміння права 
як такого. Якщо право є сукупністю правових 
норм, закріплених в нормативно-правових актах, 
що встановлені або санкціоновані державою та 
підтримуються державним примусом, то можна 
говорити про «прогалини в праві». Про прогали-
ни в праві правомірно говорити лише тоді, коли 
право представляє собою зафіксовані норми, що 
застосовуються до конкретних фактів [14, 454]. 
У випадку визнання існування «надпозитивного 
права», «позазаконного права», що виражене в 
існування певних вимог, ідей, які забезпечують 
справедливе вирішення справ, дотримання прав 
і свобод людини, дарованих їй від народження, 
розглядати поняття «прогалин у праві» не є дореч-
ним, вказують на існування «прогалин у законі». 
Виникає питання: чи є право тотожнім поняттю 
закон? Так, Ю. С. Шемшученко відзначає, що 
право є категорією віртуальною, тобто сукупніс-
тю «плаваючих» регулятивних норм, зафіксова-
них у різних законах та інших нормативно-пра-
вових актах [15, 309]. В даному випадку автор 
зіставляє право та закон як рівнозначні одиниці. 
Крім того, при аналізі питання що має пріори-
тет: верховенство закону або верховенство права,  
Ю. С. Шемшученко віддає перевагу верховенству 
закону з огляду на його більш конкретизований 
характер та виявляє суть верховенства закону че-
рез найвищу юридичну силу Конституції як Осно-
вного закону і у необхідності прийняття законів 
та інших нормативно-правових актів у відповід-
ності й на підставі Конституції. Сутність принципу 
верховенства права полягає у визначальній ролі 
права перед іншими регуляторами суспільних від-
носин (норм моралі, звичаї та ін.). На відміну від  
Ю. С. Шемшученка Браян Таманага у своїй роботі 
«Верховенство права: історія, політика, теорія» ви-
діляє матеріальні та формальні визначення верхо-
венства права, причому верховенство права, якщо 
воно розуміється у сенсі формальної законності, 
зводиться до сутності правових норм, що закріпле-
ні у законі, а матеріальна теорія верховенства пра-
ва включає індивідуальні права, які не надаються 
позитивним правом, а формують його основу і 
являють собою його невід’ємну частину [16, 208]. 

Розглядаючи проблему співвідношення природ-
ного та позитивного права С. С. Сливка зауважує, 
що позитивне право охоплює все те, що склалося 
у суспільстві, що прийняте владою і що вона 
змушує сприймати як догму. Крім того, він вва-
жає правову культуру двоаспектним явищем, яка 
складається із позитивного і природного права, 
причому при її формуванні необхідно позитивне 
право наближати до природного, а природним 
правом «розчиняти» позитивне [17, 12]. 

Погоджуємось із думкою С. С. Алєксєєва, який 
у своїй роботі «Право: азбука – теорія – філосо-
фія: Досвід комплексного дослідження» зазначив, 
що дійсне філософське усвідомлення правової дій-
сності починається там, де думка дослідника від 
очевидних фактів соціального життя (сам факт 
буття права як реальності, воля держави, звичаї, 
класова боротьба та ін.) звертається до глибин 
природного життя людей – до природного права, 
права по природі [18, 411]. 

Доктрина природного права виходила з того, 
що діюче право повинне бути приведено у відпо-
відність з принципами позитивного права шляхом 
розумної діяльності законодавця [19, 20]. Класична 
теорія природного права вказувала на незмінність 
та повноту природних принципів, етичних «ціннос-
тей» та максимів «справедливості», що знаходять 
своє відображення у позитивному праві [20, 36]. 
Як зауважує М. І. Байтін, основні правові ідеї та 
принципи, що обґрунтовані природно-правовою 
теорією – це природжені, невід’ємні права люди-
ни: свобода, рівність, сім’я, приватна власність, 
гідність, безпека, віра в добро та справедливість, 
супротив гнобленню та інші. Їхня охорона має 
бути метою будь-якої держави, а саме природне 
право не є правом у юридичному розумінні, а пред-
ставляє собою мораль, правосвідомість, демокра-
тичні устремління, тобто найближчу та необхідну 
передумову права. Важлива роль у перетворенні 
ідеалів природного права належить заснованому 
на ньому позитивному праві, або власне юридич-
ному праві [21, 19-20]. Право позитивне підлягає 
оцінці з точки зору права природного, і перед 
людською думкою постають цілий ряд питань зо-
всім іншого порядку, ніж ті, з якими має справу 
догматика права [22, 61]. У зв’язку із вищенаведе-
ними тезами постає питання: чи можна розглядати 
право і закон як форму і зміст. Видається, що 
право за допомогою нормативно-правових актів 
знаходить свій зовнішній вираз (форма), у той 
час як сам зміст (право) формується під впливом 
різноманітних соціальних, політичних, культур-
них, економічних та інших факторів. Дійсність 
лише відображується відповідним чином в пра-
вових нормах і визначає їх зміст, але вона не є 
самим змістом правових норм [23, 123]. Правові 
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норми можуть в повній мірі охоплювати існую-
чу дійсність, складені фактичні правовідносини 
або мати недоліки у вигляді прогалин, але сама 
потреба у правовому регулюванні цих життєвих 
обставин не відпадає в залежності від їх закрі-
плення у законі, що приводить до думки: чи не є 
ця потреба у правовій регламентації самим пра-
вом. На підтримку вказаної позиції наводимо тезу  
О. С. Іоффе: «…право само по собі має свою 
власну форму, і свій власний зміст (які знахо-
дяться у певному співвідношенні між собою)»  
[24, 83-93]. Аналізуючи точку зору В. В. Лаза-
рєва, який зауважував, що при характеристиці 
«прогалин у праві» та «прогалин у законі» можна 
говорити про відсутність нормативного акту або 
його неповноту, яка виражається у відсутності 
окремих норм, і навпаки, відсутність нормативного 
акту може представляти собою відсутність однієї 
норми [25, 10], можна помітити ототожнення зі 
сторони автора цих двох понять та виділення лише 
прогалин у законі, оскільки він вказує відсутність 
частини або закону в цілому. 

У ХХ столітті лише з прийняттям Загальної 
Декларації прав людини та укладенням Європей-
ської Конвенції з прав людини (як документів, що, 
по суті, стали втіленням ідеї «природного права») 
у світі спостерігаються ознаки нового погляду на 
право, який включає елемент «морального стан-
дарту права» [26, 700]. 

Висновки. Таким чином, розглядаючи право 
як сукупність правових норм, ідей, принципів, 
вимог до регулювання суспільних відносин, певних 
невід’ємних прав, що знаходяться у постійному 
розвитку з огляду на динаміку життєдіяльнос-
ті суспільства та держави, можна говорити про 
наявність прогалин у законі та про відсутність 
прогалин у праві. 
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Клим С. И. Естественно-правовая концепция 
Гражданского кодекса Украины через призму 
отсутствия пробелов в праве и наличия про-
белов в законе 

Аннотация. В статье, исходя из доктриналь-
ного развития права, рассматривается проблема 
определения возможного наличия пробелов в 
праве. Автор на основании понимания права как 
морального стандарта общества делает вывод об 
отсутствии пробелов в праве.

Ключевые слова: право, пробел в праве, про-
бел в законе. 

Klіm S.I. Of course-the legal concept of the 
Cіvіl code of Ukraіne through the prіsm of the 
absence of gaps іn the law and there are gaps 
іn the law

Summary. In this article, on the basis of doc-
trinal development of the law, is considered the 
problem of determining the possible gaps in the law. 
The author on the basis of the understanding of the 
law as a moral standard of the society makes the 
conclusion about the absence of gaps in the law.

Key words: law, gap in law, gap in the law.
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АКТУАЛьНІ пРОбЛЕМИ ЗМІцНЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ  
І пІДВИЩЕННЯ АВТОРИТЕТУ СУДДІВ 

Таким чином, саме поняття «незмінюваності 
судді» носить значною мірою умовний характер, 
до того ж у самому тексті зазначеної норми за-
кладено логічну суперечність: «гарантується пе-
ребування на посаді...., якщо не звільнять»! Для 
того, щоб певною мірою пом’якшити цю супер-
ечність, пропонуємо викласти зазначену норму 
у такій редакції: 

«Судді, обраному на посаду бестроково, га-
рантується перебування на посаді до досягнення 
ним 65 років, за винятком появи підстав, перед-
бачених Законом, для припинення повноважень 
до досягнення цього віку»

Потребує уточнень пункт 4 статті 53 чинного 
закону, відповідно до якої, «... суддя не може на-
лежати дo політичної партії чи професійної спілки, 
проявляти прихильність до них, брати участь у 
політичних акціях, мітингах, страйках». 

По-перше, та чи інша особа може проявляти 
не лише прихильність, але й відразу (негатив-
не ставлення) до певної політичної сили, проте 
робити і те, і друге судді має бути заборонено.

По-друге, страйки можуть носити і фактично 
носять не стільки політичний, скільки економічний 
характер. Приводів для висунення тих чи інших 
економічних вимог у нинішніх суддів більш ніж 
досить, але страйкувати для підтримки цих вимог 
вони не мають права, хоча в окремих європейських 
країнах їх колеги періодично вдаються до таких 
кроків. Отже, цю заборону слід викласти хоча б 
в окремому реченні. 

Відтак, пункт 4 статті 53 доцільно навести у 
такій редакції: 

«Суддя не може належати до політичної партії 
чи профісійної спілки, виявляти публічно позитив-
не чи негативне ставлення до них, брати участь 
у політичних акціях (з’їздах, коференціях партій, 
організованих ними масових акціях тощо).

Суддя не має права брати участь у страйках і 
публічно підтримувати їх проведення».

В подальшому є доцільним відмовитись від 
заборони суддям належати до профспілок (час-
тина 2 статті 127 Конституції України), оскільки 
профспілки займаються не політичною діяльністю, 
а здійснюють захист соціально-економічних прав 

Анотація. У статті розглядаються актуальні 
питання удосконалення законодавства про неза-
лежність суддів і відповідальності за правопору-
шення у цій сфері.

Ключові слова: статус суддів, незалежність 
суддів, відповідальність за посягання на неза-
лежність суддів.

Постановка проблеми. У 2010-2011 роках в 
Україні пройшов черговий етап судової реформи, 
неразривною частиною якого було прийняття за-
кону України «Про судоустрій і статус суддів» від 
7 липня 2010 року (далі Закон) [1]. Ці процеси 
викликали пожвавлену дискусію в науковому се-
редовищі, у якій взяли участь провідні українські 
юристи у цій сфері, зокрема, Голова Комітету Вер-
ховної Ради України з питань правосуддя академік 
С. В. Ківалов, а також І. Марочкін, М Козюбра,  
В Маляренко, В Долежан, М. Руденко, І. Назаров, 
А. Москвіч, В. Прилуцький, С. Сібільова та інші 
вчені, а також політичні діячі, народні депутати 
України. Активно долучились до цього процесу 
структури ПАРЄ, передусім Венеціанська комісія.

Викладення основного матеріалу. Можна 
стверджувати, що положення зазаначеного Закону 
в основному витримали перевірку часом. Проте, в 
ході дискусії, яка триває, відшукуються можливос-
ті для подальшого покращення цього документу, 
усунення прогалин і неточностей. У цій публіка-
ції, з урахуванням обмеженого розміру, зупини-
мося лише на окремих аспектах проблематики.  
При цьому виходимо з того, що реальна незалеж-
ність суддів у демократичному суспільстві – це 
велика соціальна цінність, завдяки якій підтри-
мується авторитет судової системи і окремих її 
носіїв.

Стаття 52 Закону випливає з положень пункту 
3 частини 7 статті 47 цього Закону щодо незмі-
нюваності судді, а відтак спрямована на зміцнен-
ня незалежності суддів, виступаючи як одна з її 
гарантій. Відповідно з нею, «судді, який обіймає 
посаду безстроково, гарантується перебування на 
посаді до досягнення ним 65 років, за винятком 
випадків звільнення судді з посади або відставки 
судді відповідно до цього Закону».
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своїх членів. Пропозиція про це вже висувалась 
в літературі [2], але її можна буде реалізувати в 
життя в ході конституційної реформи. 

У Законі в частині 7 статті 54 йдеться про 
неприпустимість будь-яких нагород і відзнак для 
суддів, окрім тих, які не пов’язані із здійсненням 
правосуддя. І справді, будь-яка нагорода судді 
протягом перебування його на посаді може бути 
розцінена або як «аванс» на майбутнє або вина-
городу за прийняті рішення, а, отже, викликати 
сумніви у незалежності і неупередженості судді. 
У демократичному правовому суспільстві саме 
перебування на суддівській посаді уже може роз-
глядатися як нагорода, свідчення поваги з боку 
держави і суспільства.

Виняток з цього правила є доречним лише у 
разі, коли суддя проявив як пересічний грома-
дянин особисту мужність в умовах надзвичайної 
ситуації, якщо це не пов’язано з виконанням ним 
професійних обов’язків.

Водночас було б цілком природним і справед-
ливим компенсувати обмеження для судді бути 
нагородженим після його відставки, встановивши 
таку можливість з урахуванням його попередньої 
суддівської діяльності. У такому разі слід запро-
вадити спеціальне почесне звання «Заслужений 
суддя України», виділивши його з-поміж претен-
дентів на звання «Заслужений юрист України».

Відтак пропонуюється доповнити частину 2 
зазначеної статті другим абзацем такого змісту:

«Суддя, який вийшов у відставку, може бути 
представлений за бездоганну службу на суддів-
ській посаді до державної нагороди у встановле-
ному законом порядку».

Не варто обмежувати можливість нагороджен-
ня суддів України грамотами, значками тощо від 
імені міжнародних об’єднань суддів, якщо це пе-
редбачено статутними документами цих об’єднань.

До останього часу законодавством про статуc 
суддів не було врегулювано питання щодо підстав 
і порядку преміювання суддів за успіхи в роботі. 
Це інколи породжувало суб’єктивізм при вирі-
шенні цих питань і конфлікти в суддівських ко-
лективах. Щоб поставити крапку на цій проблемі 
слід категорично заборонити будь-які преміюван-
ня за рахунок бюджетних джерел як керівникам 
судів, так і керівникам органів виконавчої влади 
і місцевого самоврядування, не кажучи вже про 
комерційні структури.

Деякі корективи потрібно внести і щодо суд-
дівського імунітету.

В ході конституційної реформи, з урахуван-
ням бачення Венеціанської комісії, слід звільни-
ти Верховну раду України від вирішення питань 
щодо затримання і арешту судді. Цю місію мо-
гла б виконувати палата у кримінальних справах  

Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 
цивільних та кримінальних справ. 

Відповідно до частини 3 статті 48 чинного Зако-
ну кримінальну справу щодо судді може порушити 
лише Генеральний прокурор України. Погоджу-
ючись у принципі з такою додатковою гарантією 
забезпечення незалежності суддів вважаємо, що 
кримінальну справу щодо судді міг би порушу-
вати також виконуючий обов’язки і заступник 
Генерального прокурора України. 

Крім того, оскільки відсторонення, тобто тим-
часове усунення судді від посади в кінцевoму 
підсумку є прерогативою Вищої кваліфікаційної 
комісії суддів (частина 4 статті 48 Закону), Ге-
неральний прокурор України має направляти до 
цього органу відповідне клопотання або подання, 
а не виносити постанову, як передбачено цією 
нормою.

Пункт 5 статті 48 Законопроекту щодо роз-
гляду судом питання про надання дозволу на про-
никнення до житла або іншого володіння судді, 
службове приміщення, особистий чи службовий 
транпорт, проведення там огляду, обшуку чи ви-
їмки, прослухування його телефоних розмов, осо-
бистий обшук судді і так само огляд, виїмка його 
кореспонденції, речей і документів слід доповнити 
положенням, що ухвали (постанови) відповідних 
судів можуть виноситися за поданнями прокурорів 
відповідного рівня.

В сучасних умовах діяльність судів і суддів 
зі здійснення судочинства істотно ускладнюєть-
ся проведенням різного роду протестних акцій 
біля приміщень судів. При цьому використову-
ються шумові ефекти, лунають образливі вигуки 
на адресу суддів, виставляються транспаранти з 
образливими написами і карикатури на суддів, 
чиниться опір представникам сил правопорядку 
тощо. Інколи це прямо переслідує мету зриву 
судових засідань. Важко собі уявити більш від-
вертий і обурливий прояв тиску на суд і суддів, 
посягання на їх незалежність.

Варто згадати, що «взимку 2004 Верховний суд 
України при розгляді справи про президентські 
вибори опинився буквально в облозі наелектри-
зованого політиками натовпу, і це певною мірою 
сприяло винесенню неправосудного рішення» [3]. 

Такого роду протестні акції явно хуліганського 
характеру мають бути недвозначно і беззастереж-
но заборонено як такі, що спрямовані на спону-
кання суду до прийняття певних рішень стосовно 
тих чи інших осіб. Будь-які спроби неправoмірного 
впливу на суд неприпустимо виправдовувати по-
силанням на свободу слова.

У зв’язку з цим, пропонується після частини 4 
статті 47 Закону України «Про судоустрій і статус 
суддів» включити нову частину такого змісту:
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«Забороняється проводити біля приміщень су-
дів будь-які мітинги, пікетування та інші публічні 
заходи з метою вплинути на діяльність суду із 
здійснення судочинства».

Наявність заборони таких акцій безпосеред-
ньо у Законі виключила б необхідність розгляду 
таких питань місцевими органами влади і навіть 
їх заборона рішеннями судів, а порушення цієї 
заборони служитиме безпосередньо підставою для 
втручання органів охорони правопорядку.

Особливо неприпустимим є нестриманість у 
стосунках із суддями з боку народних депута-
тів України, які не лише організують подібні ак-
ції, але й чинять фізичний опір представникам 
сил правопорядку, які виконують свої службові 
обов’язки як у приміщеннях судів, так і поза 
ними.  При цьому, вони абсолютно необгрунтовано 
посилаються на депутатську недоторканість і на 
неприпустимість застосування до себе будь-яких 
заходів примусу для припинення порушень громад-
ського порядку. Насправді ж, межі депутатської 
недоторканості обмежені випадками, передбаче-
ними у ч. ч. 2 і 3 статті 80 Конституції України.

Статтю 49 чинного Закону пропонується до-
повнити частиною 2 такого змісту:

«До осіб, які проявляють неповагу до суддів 
або судді, з метою припинення їх протиправної по-
ведінки можуть бути вжиті примусoві заходи від-
повідно до норм процесуального законодавства».

Чинне кримінальне законодавство передбачає 
відповідальність за втручання у діяльність судо-
вих органів (стаття 376), за загрозу або насилля 
стосовно судді (стаття 377), навмисне знищення 
або пошкодження його майна (стаття 378 КК 
України). 

Що ж стосується образи, тобто умисного 
приниження честі і гідності особи, вираженого 
в непристойній формі, то таке діяння в чинному 
Кримінальному кодексі взагалі не фігурують на 
відміну від попереднього КК, при цьому справи 
про образу розглядаються судами в порядку при-
ватного обвинувачення. Тобто цьому злочинові не 
надавалося публічно-правового значення. 

Іншої оцінки ці діяння заслуговують тоді, коли 
вони вчиняються стосовно професійного судді або 
представника народу, який бере участь у здій-
сненні судочинства. Такі діяння можуть вчинятися 
як у процесі втручання у діяльність суду, так і 
окремо, і останнім часом дістають дедалі більшого 
поширення (наприклад, карикатурне зображення 
судді у гестапівській формі з образливим тек-
стом на грудях «демонстранта» з багаторазовою 
демонстрацією по телебаченню). Доходить до 
того, що образливі вислови на адресу судді лу-
нають безпосередньо у залі суду під час розгляду  
справи.

Такі вчинки не можна розцінювати лише як 
посягання на честь і гідність особи, оскільки вони, 
передусім, зазіхають на авторитет судової вла-
ди, представниками якої є судді. Захист честі і 
гідності судді від образ на його адресу не може 
обмежуватися застосуванням цивільно-правових 
заходів, оскільки він стосується охорони публіч-
них інтересів. 

Як справедливо відзначив з цього приводу  
С. Ківалов, «потрібно забезпечити невідворотність 
відповідальності посадових осіб, в тому числі ви-
сокого рангу, які дозволяють собі на адресу суддів 
погрози, глузливі і образливі висловлювання, що 
принижують їх гідність. У такий спосіб висловлю-
ється роздратування з приводу окремих судових 
рішень, при чому таких, які залишені без змін 
вищими судами. Якщо за це застосовуватимуться 
реальні санкції, то кількість тих, хто поводиться 
подібним чином, поменшає. При цьому, культур-
не ставлення до представників судової влади аж 
ніяк не заважає боротьбі з ганебними явищами 
у суддівському середовищі [4].

Відтак доцільно доповнити чинний КК України 
новою статею такого змісту:

«Стаття 378 «Образа судді у зв’язку з його 
діяльністю при здісненні правосуддя.

Образа судді у зв’язку з його діяльністю, 
пов’язаною із здійсненням правосуддя, – кара-
ється виправними роботами на строк до одного 
року або штрафом від ста до двохсот п’ятдесяти 
неоподаткованих мінімумів доходів громадян».

Відповідна норма (стаття 391) передбачена у 
Кримінальному кодексі Республіки Білорусь.

Відповідно до частини 2 статті 47 чинного 
Закону «Суддя не зобов’язаний давати жодних 
пояснень щодо суті справ, які перебувають в 
його провадженні, крім випадків, установлених 
законом». Зауважимо, що в чинному Законі такі 
випадки не передбачено.

Пропонуємо викласти зазначену норму у такій 
редакції: «Суддя не зобов’язаний давати пояснен-
ня по суті справ, що перебувають в його прова-
дженні, за винятком витребування від нього пояс-
нень у процесі дисциплінарного провадження або 
показань при розслідуванні кримінальних справ».

Водночас навряд чи можна погодитись з тим, 
що положення пункту 7 статті 48 Закону звіль-
няють суддів від матеріальної відповідальності за 
шкоду, завдану судом, повністю перекладаючи її 
на державу. Ця шкода нерідко стає наслідком не 
судової помилки, а свідомого ігнорування вимог 
закону і є досить значною (виплата скривдже-
ним великих сум відшкодування, в тому числі 
за рішенням Європейського суду з прав людини, 
зупинення діяльності підприємств через їх рей-
дерське захоплення за допомогою суду тощо).
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Таким чином, проігноровано цілком слуш-
ну думку Венеціанської комісії у Висновку від  
18 жовтня 2010 року (п. 39).

«Хоча це положення, – зазначено у Висновку, 
– безумовно, встановлює важливі гарантії, але 
не можна заходити надто далеко, надаючи судді 
недоторканність і в таких серйозних питаннях, як 
факт неухвалення рішень взагалі, або такі прояви 
неналежної поведінки, як, наприклад, винесен-
ня рішення внаслідок вимагання, пропонування 
чи отримання хабара, що має бути предметом 
кримінального чи дисциплінарного провадження. 
Рекомендується передбачити чітко визначені ви-
нятки із системи імунітетів суддів щодо позовів 
про відшкодування» [5].

Зі свого боку також вважаємо, що необмеже-
ний імунітет суддів від притягнення до матері-
альної відповідальності не стільки забезпечує їх 
незалежність, скільки сприяє порушенню ними 
закону і суддівської присяги.

Висновки. Відтак пропонуємо викласти зазна-
чену норму у такій редакції:

«За шкоду, завдану суддею у зв’язку з по-
рушеннями закону при здійсненні судочинства, 
відповідає держава на підставі та в порядку, ви-
значених законом.

У разі, якщо шкоду завдано злочинними ді-
ями судді, що підтверджено судовим вироком, 
який набрав законної сили, ця особа відшкодовує 
збитки, завдані державі, в порядку зворотної ви-
моги (регресу) у розмірах і порядку, визначених 
законом».

Інші питання удосконалення правового статуту 
суддів, які виходять за межі цієї публікації також 
мають стати предметом обговорення у суддівсько-
му середовищі.
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Анотація. У статті розглядаються питання удо-
сконалення законодавства про відповідальність 
за незаконне затримання, жорстоке поводження 
і катування в міліції осіб, затриманих за злочини 
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Постановка проблеми. Зазначеній проблемі 
дотепер не приділялося належної уваги в моно-
графічній літературі і наукових публікаціях попри 
те, що вона має велике суспільне значення.

Відповідно до ч. 2 ст. 28 Конституції України 
«Ніхто не може бути підданий катуванню, жор-
стокому, нелюдському або такому, що принижує 
його гідність, поводженню чи покаранню». За-
значена норма дослівно запозичена зі статті 3 
Європейської конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод [1].

Проте, останнім часом занепокоєння україн-
ської громадськості і зарубіжних структур викли-
кає проблема брутального поводження силових 
структур, в першу чергу співробітників міліції, 
з особами, затриманими за підозрою у вчиненні 
правопорушень.

Виклад основних положень. Як відзначається 
в Щорічній доповіді Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини «системною є про-
блема застосування катувань, що дедалі частіше 
призводить до загибелі затриманих» [2]. Почас-
тішали звернення потерпілих до Європейського 
суду з прав людини (ЄСПЛ) зі скаргами з цих 
питань, значна частина яких визнається обґрун-
тованими [3].

Очевидно, що у долі багатьох громадян вирі-
шальну роль відіграло застосування незаконних 
методів слідства, необ’єктивність представників 
державного обвинувачення і упередженість судів.

Очевидно, ця практика певною мірою заснова-
на на традиціях «каральної політики» радянських 
часів [4], хоча слід визнати, що такий підхід за-
стосовується і в державах з давніми демократич-
ними традиціями, зокрема, з боку американських 
силових структур, в тому числі при проведенні 
операцій за кордоном (Ірак, військова база Гу-
антанамо тощо).

У зазначеній щорічній доповіді Уповноваженого 
Верховної Ради України наголошено на «… необ-
хідності якнайскорішого створення національного 
механізму запобігання катуванням відповідно до 
міжнародних зобов’язань України». З цього при-
воду нею було навіть внесено подання Президенту 
України.

Безумовно, такий механізм, якщо ідея його 
розроблення буде підтримана, включатиме у себе 
різнопланові заходи, проте він обов’язково має 
бути пов’язаним із вдосконаленням чинного за-
конодавства відповідно до норм міжнародного і, 
зокрема, європейського права.

Передусім, варто звернути увагу на те, що у 
статті 28 Конституції України, виходячи з порів-
няння першої і другої її частин, зроблено акцент 
передусім на забезпеченні поваги до гідності 
особи. Безумовно, будь-яке катування є прини-
женням людської гідності. Але не меншою, якщо 
не більшою мірою, воно може розцінюватися як 
посягання на здоров’я і саме життя особи. Збе-
регти гідність – це, безумовно, важливо, але ще 
важливіше вийти з «обійм» правоохоронців не-
ушкодженим. Відтак, на нашу думку, при внесенні 
змін до Основного Закону ч. 2 ст. 23 слід було б 
викласти у такій редакції:

«Ніхто не може бути підданий катуванню, 
жорстокому, нелюдському поводженню, небез-
печному для життя або здоров’я особи, або 
такому, що принижує його гідність, поводженню 
чи покаранню».

На практиці катування, тортури до громадян 
здійснюються щодо підозрюваних у вчиненні 
злочинів або адміністративних правопорушень, 
застосовуються виключно посадовими особами 
правоохоронних органів, передусім міліції.

Саме цієї категорії посадових осіб стосується 
стаття 373 КК України. Частиною 2 зазначеної 
статті передбачено відповідальність за примушу-
вання до дачі показань при допиті шляхом неза-
конних дій з боку особи, яка провадить дізнання 
чи досудове слідство. Очевидно, це має стосувати-
ся також працівників, які здійснюють ОРД і від-
бирають пояснення у громадян, доводячи їх до та-
кого стану, коли вони вимушені давати «потрібні» 
показання представникам органів розслідування.
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Частина 2 цієї статті передбачає відповідаль-
ність за примушування до дачі показань, поєд-
нані із застосуванням насилля або знущанням 
над особою. Точніше стверджувати, що саме по 
собі примушування проявляється у певних діях 
насильницького характеру. Гіпотеза цієї норми, 
на нашу думку, має відображати точний зміст 
статті 3 Конвенції.

Висновки. Відтак пропонується викласти за-
значену статтю у такій редакції: 

«Примушування до дачі пояснень і показань
1. Примушування до дачі пояснень і показань 

при проведенні оперативно-розшукової діяльності, 
дізнання і досудового слідства посадовими осо-
бами, які здійснюють ці види діяльності, –

караються обмеженням волі на строк до трьох 
років або позбавленням волі на той самий строк.

2. Застосування катувань або проявів нелюд-
ського і небезпечного для життя і здоров’я особи 
або таке, що принижує гідність особи поводжен-
ня для отримання пояснень і показань певного 
змісту, –

караються позбавленням волі на строк від 
трьох до восьми років.

Примітка. Відповідальність за ці дії наступає 
незалежно від визнання судом особи винної у 
вчиненні злочину».

Нелюдське або таке, що принижує гідність 
особи поводження може бути і не пов’язано з 
необхідністю отримати потрібні пояснення чи 
свідчення, але характеризує певний стиль по-
водження із затриманими і заарештованими, а 
також з особами, які перебувають в ув’язненні, 
з боку відповідних посадових осіб характеризує 
садистські схильності деяких із них. Як зазначено 
в одному з рішень ЄСПЛ, «поводження може вва-
жатися таким, що принижує гідність, якщо воно 
спрямовано на те, щоб викликати у потерпілих 
почуття страху, пригніченості та безпорадності, 
здатне образити та збентежити їх, та, можливо, 
зламати їхній фізичний та моральний опір» [5, 25].

Розуміючи складність діяльності правоохорон-
них органів, ЄСПЛ визнає необхідність застосу-
вання у разі потреби жорстких форм реагування 
на правопорушення, але водночас наголошує, що 
погане поводження, в тому числі і покарання не 
повинно перевищувати мінімального рівня жор-
стокості. Оцінка цього мінімального рівня за своїм 
характером є відносною і залежить від усіх об-
ставин справи: тривалості такого поводження, 
його фізичних та/або психологічних наслідків і, 
у певних випадках – статі [5, 21-22].

Статтею 342 КК України встановлено кримі-
нальну відповідальність за опір представникові 
влади, в тому числі правоохоронного органу, як 
форму посягання на авторитет державної влади.

У зв’язку з цим, є правомірною постановка 
питання про можливість використання потерпілим 
інституту необхідної оборони, навіть тоді, коли 
насилля застосовується представниками влади, 
зокрема, правоохоронних органів, і якщо такі на-
сильницькі дії самі по собі містять склад злочину 
(катування). Такий опір у формі спонтанних за-
хисних дій може супроводжуватися завданням 
шкоди представникові влади, але навряд чи може 
вважатися злочином, якщо він був реакцією на 
певні насильницькі дії, без перевищення меж 
необхідної оборони.

На врахування цих обставин має спрямовува-
тись слідча і судова практика.

Для підсилення правових гарантій забезпечен-
ня прав особи під час безпосереднього спілкуван-
ня з працівниками міліції необхідно внести окремі 
зміни і доповнення.

До Закону України «Про міліцію» [6]:
1. Частину 4 статті 18 пропонується доповни-

ти посиланням на обставини, про які йдеться у 
рішеннях ЄСПЛ, сформулювавши її так:

«Застосування сили, якщо цього неможливо 
уникнути, не повинно перевищувати мінімально-
го рівня жорстокості, необхідного для виконання 
покладених на міліцію обов’язків для обмеження 
завдання шкоди здоров’ю та приниження честі і 
гідності особи (осіб)» і далі за текстом.

2. Частину 4 цієї статті пропонується допо-
внити другим реченням такого змісту:

«Забороняється раптове застосування заходів 
фізичного впливу: покладення на підлогу чи на 
землю, притискування обличчям до стіни з під-
нятими руками тощо до присутніх у приміщеннях 
господарських, фінансово-банківських та інших 
установ за відсутності конкретних відомостей про 
причетність цих осіб до злочинів та іншої проти-
правної діяльності».

3. У частині 5 цієї статті слід уточнити понят-
тя «ушкодження», виклавши її у такій редакції:

«Про застосування фізичного впливу, спеціаль-
них засобів, вогнепальної зброї або про будь-які 
тілесні ушкодження або смерть особи, до якої 
застосовувались ці заходи і засоби, знищення і 
пошкодження майна…» і далі за текстом.

У цій же статті необхідно передбачити 
обов’язкове повідомлення прокурора про застосу-
вання силових дій для припинення неправомірних 
публічних акцій. 

4. Відповідно до практики ЄСПЛ, «Коли лю-
дина, яка потрапила під варту у доброму стані 
здоров’я (очевидно мається на увазі нормальний 
для неї стан з урахуванням її віку), а при звільнен-
ні у неї виявлені ушкодження, держава повинна 
надати відповідні пояснення щодо походження 
ушкоджень та надати докази, що спростовують 
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заяви жертви, особливо, коли заяви підкріплені 
медичними документами, за відсутності яких по-
стає питання про додержання статті 3 Конвенції» 
[6, 30].

Отже, тягар доведення у цих випадках покла-
дається не на потерпілого, а на державу, причому 
слід прагнути, щоб такі пояснення надавалися 
якнайшвидше, зокрема керівництвом органу мілі-
ції, в якому перебував затриманий.

Виходячи з цього, пропонуються доповнити 
статтю 12 новою частиною такого змісту:

«За наслідками перевірки за скаргою особи об-
ставин затримання і перебування її в приміщенні 
органу міліції начальник цього органу або його 
заступник на вимогу особи, яка подала скаргу 
на порушення порядку затримання і тримання, а 
також прокурора і суду зобов’язаний надати ви-
черпні і переконливі пояснення причин і обставин 
затримання і завдання тілесних ушкоджень».

5. Частини другу і третю статті 13 доцільно 
об’єднати, оскільки вони взаємопов’язані і при-
свячені вирішенню одного і того ж питання.

6. Також у цій главі Закону України «Про 
міліцію» необхідно:

категорично заборонити витребування від 
затриманих розписок про відсутність будь-яких 
претензій до міліції, тим більше, що наявність 
таких може служити фактичним підтвердженням 
застосування до особи незаконних заходів і за-
собів впливу;

передбачити в Законі, що у разі визнання скар-
ги обґрунтованою начальник органу міліції або 
його заступник зобов’язані в усній і водночас у 
письмовій формі вибачитись перед потерпілим.

Вбачається необхідним розроблення і затвер-
дження Міністерством охорони здоров’я України 
за погодженням з Міністерством внутрішніх справ 
України і Генеральною прокуратурою України спе-
ціальної інструкції про порядок медичного обсте-
ження осіб, які перебували або перебувають у 
місцях, де обмежуються свобода громадян, для 
забезпечення неупередженості при вирішенні цих 
питань.

У КПК України:
встановити строки і порядок розгляду судом 

звернень органів міліції про направлення спеціа-
лізованих підрозділів для забезпечення проведен-
ня контролюючими органами перевірок суб’єктів 
господарської діяльності (ч. 2 статті 13 Закону 
України «Про міліцію»);

доповнити статтю 73 частиною 3 такого змісту: 
«Підозрюваний має право у будь-який час зро-

бити письмову заяву про відмову від показань про 
визнання вини, які він дав перед цим. У заяві він 
може викласти мотиви відмови. У такому разі попе-
редні показання не мають юридичного значення».

Аналогічно слід доповнити статтю 74 КПК 
«Показання обвинуваченого».

В принципі без цих доповнень можна було 
б обійтися, якщо враховувати, що у частинах  
2 статей 73 і 74 КПК уже містяться застереження, 
що визнання підозрюваним (обвинуваченим) своєї 
вини може бути покладено в основу обвинува-
чення тільки при підтвердженні цього визнання 
сукупністю доказів у справі.

Проте, потреба у них обумовлюється необхід-
ністю подолати стереотип, який міцно утвердив-
ся у свідомості співробітників силових структур 
і частини суддів, які попри все, обґрунтовують 
свої рішення визнанням вини за відсутності або 
сумнівності інших доказів обвинувачення. Пере-
конаність у цьому в основному і штовхає цих по-
садових осіб на одержання показань про визнання 
вини із застосуванням тортур.

Певних змін і доповнень вимагає Дисциплі-
нарний статут органів внутрішніх справ Украї-
ни, затверджений Законом України від 22 лютого  
2006 року [7]. Це особливо стосується реагування 
на інформацію щодо порушень прав громадян пра-
цівниками органів міліції, навіть якщо незаконні 
діяння останніх не тягнуть за собою кримінальної 
відповідальності.

По-перше, для цих випадків строк службово-
го розслідування слід установити не протягом 
місяця, як це передбачено у частині 1 статті  
14 Статуту, а щонайбільше – десяти днів без 
права продовження.

По-друге, строк для накладення стягнень до-
цільно збільшити від півроку від дня вчинення 
проступку (частина 3 статті 17) до одного року.

По-третє, потрібно встановити обов’язок на-
чальника органу внутрішніх справ передавати до 
прокуратури матеріали службового розслідуван-
ня, якщо з боку підлеглих вбачаються ознаки 
злочину, зокрема, катування або інше жорстке 
та нелюдське поводження. Така норма, сама по 
собі, навряд чи втримає цих посадових осіб від 
спокуси приховати злочинні діяння підлеглих, але 
все ж матиме певне профілактичне значення, а її 
невиконання само по собі розглядатиметься як 
грубе порушення закону і службової дисципліни 
з відповідними наслідками.

Важливою проблемою залишається невико-
нання положення частини 5 статті 29 Консти-
туції України щодо права кожного затриманого 
на повідомлення про це його родичів. Невико-
нання цієї вимоги, піднесеної на конституцій-
ний рівень, не лише порушує інтереси самого 
затриманого, але й сприяє представникам си-
лових структур у застосуванні протиправних і 
навіть злочинних методів одержання пояснень  
і показань.
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Не меншою мірою це порушення шкодить ро-
дичам затриманих, особливо неповнолітніх. Вони 
інколи змушені самотужки розшукувати близьких 
людей і звертатись до тієї ж міліції із заявами 
про їх зникнення, не знаючи, що з ними активно 
«працюють», домагаючись зізнань у злочинах, не 
мають можливості своєчасно скористатись допо-
могою захисника.

Між тим, а ні в КПК, а ні в КУпАП не кон-
кретизовано процедуру надіслання повідомлень 
про затримання.

У зв’язку з цим, пропонується доповнити стат-
тю 105 КПК України і статтю 261 КУпАП таки-
ми положеннями або передбачити їх у окремих 
статтях:

а) затриманій особі повинно бути дозволено 
повідомити особисто одному із своїх родичів на 
його розсуд про факт затримання з мобільного те-
лефону або зі службового телефону органу міліції;

б) у разі відсутності телефонного зв’язку за-
триманому повинні дозволити через канали зв’язку 
надіслати телеграму про затримання;

в) у протоколі про затримання має міститися 
спеціальна позначка про факт і спосіб повідо-
млення, а також зазначено час повідомлення, що 
має підтверджуватись підписом затриманої особи.

Слід передбачити у законодавстві, що при ви-
рішенні питання про затримання неповнолітнього 
за підозрою у вчиненні злочину або у зв’язку з 
адміністративним правопорушенням його батьки 
(один з них), або законні представники мають не 
просто повідомлятися, а викликатися до органу, 
що представляє відповідну силову структуру.

Велике значення у справі запобігання порушен-
ням прав громадян з боку представників право-
охоронних органів має активізація прокурорського 
нагляду у цій сфері. При цьому має передусім 
звертатися увага на законність затримання і до-
ставляння осіб до органів внутрішніх справ та 
їх затримання. На жаль, прокурори не завжди 
належним чином реагують на факти затримання 
осіб за відсутності підстав, передбачених ч.ч. 1 і 
2 ст. 106 КПК України, а інколи навіть мовчаз-
но погоджуються з незаконним затриманням «в 
інтересах розкриття злочинів». Виявлення таких 
фактів, особливо, якщо незаконне затримання 
потягнуло за собою істотну шкоду, має тягнути 
за собою щонайменше накладення на винуватих 
суворих дисциплінарних стягнень.

До предмету прокурорського нагляду відно-
ситься також додержання законності в діяльності 
міліції по боротьбі з адміністративними право-
порушеннями, включаючи законність тримання 
громадян у зв’язку з вчиненням адміністративних 
правопорушень. Відповідно до наказу Генераль-
ного прокурора України № 3-гн від 12 червня 

2011 року, на прокурорів покладено обов’язок 
не менше, ніж один раз на десять днів переві-
ряти законність тримання в органах міліції осіб, 
затриманих за адміністративні правопорушення 
[8]. З приводу цього, Генеральною прокуратурою 
України видано детальні методичні рекомендації 
для прокурорів. Природно, що такі перевірки змо-
жуть дати результат за умови усунення проявів 
формалізму при здійсненні нагляду і належної 
принциповості прокурорського реагування.
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Долежан В. В. Предупреждение жестокого 
обращения с задержанными со стороны пред-
ставителей правоохранительных органов

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы 
усовершенствования законодательства об ответ-
ственности за незаконное задержание, жестокое 
обращение и истязание в милиции лиц, задер-
жанных за преступления и административные 
правонарушения.

Ключевые слова: милиция, задержание подо-
зреваемых, истязание, жестокое обращение. 

Dolezhan V. V. Warnіng of the cruel han-
dlіng detaіned from the sіde of representatіves 
of law enforcement authorіtіes. 

Summary. In the article the questions of im-
provement of legislation are examined about respon-
sibility for a detainment, legal cruelty and torture 
in the militia of persons, detained for crimes and 
administrative offences.

Key words: militia, detention of suspected, tor-
ture, legal cruelty.
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АКТУАЛьНІ пРОбЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ АДВОКАТУРИ  
В УКРАЇНІ

Анотація. Дана стаття містить комплексне до-
слідження основних положень щодо реформуван-
ня адвокатури в Україні, наводяться обґрунтовані 
пропозиції у вирішенні назрілих питань. Автором 
проаналізовано найбільш спірні моменти процесу 
реформи інституту адвокатури, а саме: монополія ад-
вокатської діяльності та уніфікація професії, дореч-
ність створення органів адвокатського самовряду-
вання та інші. Стаття стане у пригоді при вирішенні 
проблемних питань у реформуванні адвокатури. 

Ключові слова: адвокат, реформа, адвокатська 
діяльність, органи адвокатського самоврядування, 
запит, стажування.

Постановка проблеми. Питання реформування 
існуючої системи адвокатури в Україні на сьогодні 
постало нагальним, невідкладним. Відділяти пи-
тання адвокатської діяльності від інших питань 
правової реформи неможливо як неможливо ре-
формувати адвокатуру без демократизації сус-
пільства або говорити про цінності європейської 
демократії для України без підвищення ролі та 
значення адвокатури у суспільстві. 

Аналіз останніх досліджень та виокремлення  
нерозв’язаних проблем. Останнім часом багато 
публікацій, пов’язаних з проблемами адвокатури, 
зокрема реформуванням цього правового інститу-
ту, стало предметом уваги політиків і науковців. 
Найбільшої уваги дослідженню проблеми рефор-
мування адвокатури в Україні приділяють відомі 
науковці, юристи, адвокати, депутати, зокрема  
С. Сафулька, Т. Варфоломєєва, Ю. Мірошниченко, 
Ю. Кармазін, А. Портнова, С. Олійник, Г. Голо-
вань, В. Гошовський, С. Гончаренко та ін.

Метою даної статті є комплексний аналіз цих 
пропозицій і висловлення власної думки з питань 
реформування адвокатури.

Викладення основного матеріалу. У демокра-
тичних країнах діють сталі моделі адвокатури, 
які формувалися багатьма століттями. Як відо-
мо, запровадження інституту присяжної адвока-
тури як складової судової реформи 1864 року,  
базувалося на існуючих тоді європейських мо-
делях адвокатури, зокрема, французької. Певні 
новації організації адвокатури в нашій країні, 
як позитивні, так і негативні, були привнесені у 

різні періоди її майже півторастолітньої історії. 
Особливо значних змін зазнала адвокатура після 
революції 1917 року, коли вона була поставлена 
під контроль держави [1, 35], а її роль, особливо 
у кримінальному судочинстві, була зведена до 
мінімуму.

Демократичні процеси 90-х років минулого сто-
ліття визначили необхідність перетворити україн-
ську адвокатуру у демократичний та незалежний 
інститут, проте, стати до кінця самодостатнім 
явищем адвокатура так і не змогла. І нині пра-
вовий статус адвоката, його права та обов’язки 
врегульовані Законом ще 1992 року, який і, хоча 
безперечно, відіграв вагому етапну роль у роз-
витку цього суспільного інституту, але зараз у 
багатьох аспектах застарів, особливо у світлі єв-
ропейських інтеграційних прагнень України.

Метою реформування інституту адвокатури 
є приведення законодавства в сфері адвокат-
ської діяльності у відповідність до європейських 
стандартів, створення єдиного всеукраїнського 
професійного адвокатського об’єднання, підви-
щення авторитету адвокатської діяльності серед 
інших професій в галузі права, розширення прав 
адвокатів під час здійснення ними професійної 
діяльності, удосконалення їх дисциплінарної від-
повідальності, а також конкретизації обов’язків 
державних органів, органів місцевого самовря-
дування та інших установ та їх посадових осіб 
у відносинах з адвокатурою. Не слід забувати 
також, що проблеми законодавчого врегулюван-
ня діяльності адвокатури мають вирішуватися із 
урахуванням думок та пропозицій самих адвокатів 
шляхом залучення їх до участі в розробці законів, 
що регулюють питання адвокатури в Україні. 

На даний час у Верховній Раді України заре-
єстровано декілька законопроектів, які виклада-
ють чинний Закон «Про адвокатуру» [2] у новій 
редакції. Зокрема, нещодавно Вищою кваліфіка-
ційною комісією адвокатів України розроблено 
проект Закону України «Про адвокатуру і ад-
вокатську діяльність» [3], який є, так би мови-
ти, удосконаленням законопроекту № 4353-1 від  
06.05.2009 року (Портнова А. В., Олійника С. В.,  
Пилипенка В. П.) [4]. Найбільш дискусійні по-
ложення цих законопроектів були обговорені і 
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підтриманні робочою групою Асоціації адвокатів 
України.

Найбільшу увагу автори законопроектів приді-
ляють запровадженню виключного права адвокатів 
на надання правової допомоги у кримінальному, 
цивільному, господарському та адміністративному 
судочинстві. Інакше кажучи, надавати правову 
допомогу в судах зможуть виключно адвокати.  
Ця ідея підтримана практикуючими адвокатами. 
Пояснення просте: сьогодні надавати юридичні 
послуги в судах можуть не лише адвокати, але 
й будь-які представники фізичних чи юридичних 
осіб, які є фахівцями в галузі права, проте перева-
га адвоката над ними відчутна лише у криміналь-
них справах. А в господарських, адміністративних, 
цивільних справах та справах про адміністративні 
правопорушення адвокат нічим не відрізняєть-
ся від іншого представника юридичної професії  
[5, 12]. Законопроект Вищої кваліфікаційної ко-
місії адвокатури України містить перелік видів 
адвокатської діяльності, проте у проекті зроблено 
уточнення – «займатися вказаною діяльністю на 
професійній основі (систематично) з отриманням 
оплати (гонорару) можуть лише адвокати». Також 
законопроект містить перелік осіб, на яких дана 
заборона не поширюється, а саме: які працюють 
на юридичних посадах у підприємствах, установах, 
організаціях (юристи, юрисконсульти та інші) та 
здійснюють представництво і надають правову 
допомогу цим підприємствам, установам, орга-
нізаціям як роботодавцям; працівників органів 
державної влади та місцевого самоврядування, які 
відповідно до закону здійснюють захист прав та 
свобод громадян; нотаріусів, які надають допомогу 
відповідно до Закону України «Про нотаріат»; 
арбітражних керуючих, які здійснюють діяльність 
в порядку, передбаченому Законом України «Про 
відновлення платоспроможності боржника або 
визнання його банкрутом»; осіб, які здійснюють 
представництво у третейських судах, які діють 
відповідно до Закону України «Про третейські 
суди»; патентних повірених, які надають послуги з 
реалізації та захисту прав осіб на інтелектуальну 
власність; представників з питань інтелектуальної 
власності, які здійснюють діяльність на підставі 
спеціальних законів; законних представників, в 
частині діяльності, на здійснення якої вони уповно-
важені відповідними спеціальними законами [2].

Чинний Закон України «Про адвокатуру» [4] 
не визначає за адвокатами жодної виключної 
сфери застосування професійних знань та умінь. 
Усі види практики, що традиційно визнаються у 
світі адвокатськими, в Україні, на жаль, можуть 
здійснюватися й іншими юристами: захист особи 
від обвинувачення і надання правової допомоги 
при вирішенні справ у судах та інших державних 

органах. Йдеться про інших фахівців в галузі пра-
ва, що було підтверджено в 2000 році рішенням 
Конституційного Суду України у справі Г. Сол-
датова, де зазначено, що: «положення частини 
першої статті 59 Конституції України про те, що 
«кожен є вільним у виборі захисника своїх прав», 
в аспекті конституційного звернення громадянина 
Солдатова Г. І. треба розуміти як конституційне 
право підозрюваного, обвинуваченого і підсудного 
при захисті від обвинувачення та особи, яка при-
тягається до адміністративної відповідальності, 
з метою отримання правової допомоги вибирати 
захисником своїх прав особу, яка є фахівцем у 
галузі права і за законом має право на надання 
правової допомоги особисто чи за дорученням 
юридичної особи» [6].

 Слід наголосити, що спеціального закону щодо 
фахівців в галузі права не існує до цього часу, 
втім, юристи-підприємці надають майже всі види 
юридичних послуг, за винятком захисту в кримі-
нальному судочинстві, фактично заблокованому 
для фахівців постановою Пленуму Верховного 
Суду України від 2003 року: «при вирішенні пи-
тання про наявність у фахівців у галузі права 
повноважень на здійснення захисту в кримінальній 
справі належить з’ясовувати, яким саме законом 
їм надано право брати участь у кримінальному 
судочинстві як захисникам. Визнати правильною 
практику тих судів, які за відсутності спеціального 
закону не допускають таких фахівців до здій-
снення захисту в кримінальних справах» [7, 232]. 
Більше того, організувати підприємство з назвою 
«юридична фірма…» може навіть особа без жод-
ної юридичної освіти. І закон не буде порушено!  
На нашу думку, монополія адвокатів щодо надання 
правової допомоги, здійснення захисту та пред-
ставництва в практиці є виправданою, оскільки 
діяльність «фахівців в галузі права», які практи-
кують паралельно із адвокатами, взагалі жодним 
чином не регулюється. Вони не підпадають під 
дію Закону України «Про адвокатуру», Правил 
адвокатської етики, «фахівці в галузі права» не 
можуть бути притягнені до дисциплінарної відпо-
відальності за некваліфіковане надання правової 
допомоги, не підпорядковуються етичним вимогам 
професії, клієнт вказаних осіб є незахищеним, 
оскільки вимога адвокатської таємниці не засто-
совується до даної категорії осіб. Ми переконані, 
для того, аби надавати правову допомогу, осо-
бливо виступати захисником в суді недостатньо 
самого тільки фаху в галузі права, ще необхід-
но додатково володіти певним обсягом знань 
та умінь, достатнім досвідом та дотримуватися 
корпоративних етичних норм. А конституційне 
право особи обирати собі захисника на власний 
вибір цілком забезпечить відкритий реєстр усіх  
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адвокатів України. Статус адвоката, утаємни-
ченого в справи найнедоторканішої приватності 
клієнта, сам собою зумовлює, що представляти 
інтереси особи в суді, має виключно адвокат, 
який прийняв Присягу, порушення якої може по-
збавити його практики, так само, як і серйозні 
порушення Правил адвокатської етики. Натомість, 
юрист-підприємець в такій ситуації як максимум 
втратить клієнта і гонорар.

Якщо звернутися до досвіду інших держав, 
то ми не знаходимо в нинішньому законодавства 
більшості країн світу положень про те, що за-
хисниками (представниками) в судах можуть 
бути крім адвокатів ще й фахівці в галузі права.  
У ряді конституцій інших країн хоч і не вказу-
ється, що правова допомога забезпечується адво-
катами, але це само собою випливає з традицій 
суспільного ладу цих країн. Тому адвокат, член 
Вищої ради юстиції, заслужений юрист України 
С. Сафулько наголошує на тому, що перш ніж 
переробляти Закон про адвокатуру, слід змінити 
конституційну норму щодо адвокатури [8, 135], 
з чим не можливо не погодитись. Тому, на нашу 
думку, редакція ч. 2 ст. 59 Конституції України 
має бути такою: «здійснення захисту в суді по 
кримінальних справах і представництво в суді 
інтересів фізичних і юридичних осіб здійснюєть-
ся виключно адвокатами, за винятком випадків 
передбачених законом». 

У поданих на розгляд Верховної Ради України 
законопроектах дещо змінені умови щодо набут-
тя права на заняття адвокатською діяльністю.  
А саме, пропонується передбачити обов’язок осо-
би, яка має намір отримати свідоцтво про право 
на заняття адвокатською діяльністю, пройти ста-
жування протягом шести місяців (в адвокатсько-
му бюро, адвокатському об’єднані, адвокатській 
фірмі). Таке стажування має проводитись згідно з 
Положенням про порядок проходження стажуван-
ня для отримання права на заняття адвокатською 
діяльністю та Програмою проходження стажуван-
ня для отримання права на заняття адвокатською 
діяльністю, які затверджуються з’їздом адвокатів 
України. І лише у разі успішного проходження 
стажування особа допускається до складання 
кваліфікаційного іспиту. Дана пропозиція є ак-
туальною в умовах сьогодення, оскільки раніше 
вища юридична освіта здобувалась в обмеженому 
колі університетів та інших юридичних вишів, що 
гарантувало набуття високого рівня юридичної 
освіти випускників цих закладів. В минулих же ро-
ках отримання диплому про вищу юридичну освіту 
у навчальному закладі з низьким рівнем викла-
дання було достатнім для заняття адвокатською 
діяльністю, хоча статус адвоката як суб’єкта вико-
нання конституційних завдань правового захисту 

вимагав додаткової перевірки знань та певного 
стажу юридичної практики. Підготовкою юристів 
продовжують займатися численні новоутворені 
навчальні заклади, що подекуди не мають на-
лежної наукової бази та викладацьких кадрів і 
тому допуск випускників до заняття адвокатською 
діяльністю без стажування є великою помилкою. 

Ще одним гострим питанням є позиція, 
яка обстоюється в законопроектах, стосовно 
обов’язковості членства адвокатів в органах ад-
вокатського самоврядування. Проте, єдиної точки 
зору з даного питання не існує. Автори зазначених 
законопроектів вважають, що наявність органів 
адвокатського самоврядування сприятиме забез-
печенню належної кваліфікації адвокатів, забез-
печить захист їх прав. Найсильніший аргумент 
прибічників обов’язкового членства – світова 
практика. Адже справді, в багатьох країнах світу 
успішно функціонують палати, асоціації та інші 
об’єднання адвокатів, а правовий статус адвока-
тів, обумовлений членством у цих об’єднаннях 
(Російська Федерація, Німеччина, Франція та ін.). 
Інші ж (І. Головань, В. Гошовський та ін.) [5] за-
перечують доцільність закріплення обов’язкового 
членства в адвокатських об’єднаннях, що дозво-
ляє адвокатам самостійно вирішувати це питання 
і не заважає працювати. Ще одним противни-
ком обов’язкового членства в об’єднанні адво-
катів є С. Сафулько, який пише: «обов’язкове 
членство – це зазіхання на саму сутність ад-
вокатури, на корпоративність і незалежність  
адвокатів» [9, 4]. 

Верховний Суд України розглянувши проект 
Закону України «Про адвокатуру», внесений на-
родним депутатами України Мірошниченком Ю. Р.,  
Кармазіним Ю. А. та ін., висловив негативну по-
зицію щодо обов’язковості членства адвокатів у 
адвокатських об’єднаннях і наголосив на тому, 
що позиція авторів законопроекту є такою, що 
суперечить статті 36 Конституції України, якою 
визначено, що ніхто не може бути примуше-
ний до вступу в будь-яке об’єднання громадян. 
Обов’язковість членства адвокатів у певній ор-
ганізації адвокатського самоврядування також 
суперечить положенням статті 20 Загальної 
декларації прав людини, пунктам 23, 24 Осно-
вних положень про роль адвокатів, прийнятих  
VIII Конгресом ООН. Верховний Суд України дій-
шов висновку: «положення законопроекту, які є 
концептуальними щодо реформування адвокатури 
і передбачають обов’язковість членства всіх адво-
катів у Національній асоціації адвокатів України 
та дискримінаційні заходи щодо осіб, які надають 
правову допомогу громадянам та юридичним осо-
бам, не будучи членами зазначеного громадського 
об’єднання, суперечать Конституції України та 
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нормам міжнародного права, а відтак, є непри-
йнятними» [10].

Такі заперечення не заслуговують на ува-
гу. Особливо це стосується твердження, що 
обов’язковість членства в створеній у межах 
держави асоціації адвокатів є примушування до 
вступу до об’єднання громадян. Ні про який при-
мус тут не йдеться, а йдеться про те, що особа, 
яка прагне стати адвокатом, бере на себе певні 
професійні обов’язки, бажає дотримуватись пра-
вил, що існують в адвокатському співтоваристві, 
визнає за його органами їх право контролювати 
додержання ним законів і правил адвокатської 
етики. Адвокатура без об’єднання і створення 
єдиної професійної організації не стане сильною 
правозахисною інституцією, здатною виконува-
ти відповідні завдання, покладені на неї Консти-
туцією України. Зазначеного органи особливу 
увагу мають приділити додержанню принципів 
адвокатського самоврядування, які забезпечують 
дійсну незалежність адвокатури, реальні гаран-
тії адвокатської діяльності, захист професійних 
і соціальних прав адвокатів, належну організа-
цію адвокатської діяльності і високий фаховий 
рівень надання адвокатами правової допомоги: 
захисту і представництва та конкретизацій [1, 37].  
Водночас необхідно ретельно визначити систе-
му органів адвокатського самоврядування, їх 
компетенцію, їх права, обов’язки, а також про-
вести детальне розмежування їх повноважень з 
повноваженнями держави у сфері управлінських 
і контрольних функцій стосовно адвокатури. Ор-
гани адвокатського самоврядування повинні бути 
контрольовані всією адвокатською спільнотою у 
спосіб, закріплений в законі. Зрозуміло, що вка-
зані застереження спрямовані на те, щоб ново-
створені самоврядні органи не перетворились на 
чиновницько-бюрократичні структури й не стали 
на заваді демократичного розвитку адвокатури. 

Об’єднання адвокатів України в єдину корпо-
рацію ніяким чином не перешкоджає їх самостійно 
обирати організаційні форми адвокатської діяль-
ності, якщо вони не суперечать закону.

У зв’язку з цим, важко погодитись з визна-
ченням господарського товариства однією з форм 
адвокатської діяльності. Вважаємо, що вона супер-
ечить соціальній обумовленості та безпосередньо-
му змісту адвокатської діяльності, оскільки під-
приємство – це форма підприємницької діяльності. 
Відповідно до Господарського кодексу України, 
підприємництво – це вид господарської діяльнос-
ті, що здійснюється для досягнення економічних 
і соціальних результатів та з метою одержання 
прибутку [11]. Натомість перед адвокатами така 
мета не стоїть! Неможливо також допустити 
перетворення правового інституту адвокатури  

на підприємство, побудоване на принципах іє-
рархічного підпорядкування, за якого адвокат 
буде змушений вислухати та підпорядкуватись 
тій правовій позиції у справі, на яку йому вкаже 
керівник. Адже відомо, що адвокат у своїй діяль-
ності повинен керуватися положеннями закону 
та діяти в інтересах клієнта, а тому створення 
підприємств чи організацій, штатними працівни-
ками яких будуть адвокати, суперечить природі 
адвокатської професії та створює загрозу для 
суспільства. Отже, категорично неприпустимо 
надання формам адвокатської діяльності ознак 
комерційних та надання статусу господарських 
товариств. Натомість, слід підтримати ідею іс-
нування таких форм адвокатської діяльності,  
як індивідуальна, приватна практика; адвокатське 
об’єднання як об’єднання адвокатів, кожен з яких 
виступає індивідуально, а спільно вирішуються 
виключно технічні, господарські, організаційні 
питання; адвокатська фірма (компанія) як юри-
дична особа. При цьому всі адвокати, незалежно 
від організаційних форм адвокатської діяльності, 
мають бути членами загальнодержавного адвокат-
ського об’єднання. 

Загальновідомо, що належне виконання адво-
катом професійних обов’язків щодо захисту або 
представництва фізичної чи юридичної особи у 
тій чи іншій справі значною мірою залежить від 
обсягу і змісту одержаних адвокатом відомостей, 
документів, висновків фахівців та інших матеріа-
лів, які використовуються як докази при захисті 
інтересів клієнта і саме тому мають значення для 
успішного вирішення справи. Однак, як свідчить 
практичний досвід багатьох адвокатів, у даному 
напрямі в діяльності адвоката доволі часто виника-
ють об’єктивні і штучні перешкоди через протидію 
службових або посадових осіб, ігнорування ними 
адвокатських запитів. Безсумнівно, адвокатський 
запит є однією з найважливіших форм реалізації 
прав та процесуальних можливостей адвокатів, 
законодавче регулювання щодо якого має велике 
практичне значення. Тому вважаємо за необхідне 
в імперативному порядку закріпити обов’язок всіх 
суб’єктів, у встановлені законом розумні строки, 
надавати відповідь на запит адвоката і за невико-
нання цього обов’язку встановити адміністратив-
ну відповідальність. Також не менш важливим є 
встановлення заборони на вимогу внесення плати 
за надання відповіді на адвокатський запит, якщо 
це не вимагає істотних витрат. Також вважаємо 
важливим встановити право адвоката не зазначати 
у запиті відомості про клієнта, в інтересах якого 
подається адвокатський запит для забезпечення 
додержання адвокатської таємниці.

Вивчаючи становище вітчизняної адвокатури 
в даний час, необхідно відзначити, що проведена 
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судово-правова реформа, здійснена у 2010 році, 
практично її не зачепила. На сьогодні виникає не-
обхідність дзеркального закріплення положень За-
кону в інших нормативних актах, через паралель-
не внесення змін до Кримінально-процесуального 
кодексу, Господарського процесуального кодексу 
України, Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, Податкового кодексу України 
та інших нормативних актів, що містять норми, 
які регулюють питання діяльності адвокатури.  
В іншому разі деякі норми Закону носитимуть 
лише декларативний характер. 

Все вищевикладене підводить до висновку, що 
вдосконалення законодавства про адвокатуру є 
одним наріжних каменів правової реформи в сенсі 
захисту прав людини. На сучасному етапі вкрай 
потрібна як суспільствам, так і її громадянам 
високопрофесійна, незалежна, а також сильна в 
своїй єдності адвокатура, озброєна професійною 
методикою для виконання покладених на неї за-
вдань. Демократичною країною є та країна, яка 
має правозахисну професійну адвокатуру і при 
цьому надає їй всі можливості для виконання 
особливої функції – забезпечення захисту прав 
та свобод людини і громадянина, представництва 
інтересів особи в суді, а також надання правових 
консультацій. Основною метою існування адвока-
тури, як інституту професійного захисту і пред-
ставництва, є надання юридичної допомоги всім, 
хто такої потребує. Підвищення ефективності 
діяльності сучасної адвокатури, високий якісний 
рівень та доступність адвокатської допомоги для 
всіх верств населення – ось ті головні завдання, 
які разом повинні вирішувати державна влада і 
юридичне співтовариство.
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Меланчук А. В. Актуальные проблемы ре-
формирования адвокатуры в Украине

Аннотация. Данная статья содержит комплек-
сное исследование основных положений относи-
тельно реформирования адвокатуры в Украине, 
наводятся обоснованные предложения в решении 
назревших вопросов. Автором проанализированы 
наиболее спорные моменты процесса реформы 
института адвокатуры, а именно: монополия ад-
вокатской деятельности и унификация профес-
сии, уместность создания органов адвокатского 
самоуправления и др. Статья будет полезной при 
решении проблемных вопросов в реформировании 
адвокатуры.

Ключевые слова: адвокат, реформа, адвокат-
ская деятельность, органы адвокатского само-
управления, запрос, стажировка.

Melanchuk A. V. Current Problems of the 
Reform of the Bar іn Ukraіne

Summary. The article highlights the integrated 
study of the main provisions related to the reform-
ing of the Bar in Ukraine. Well grounded proposals 
in solving the burning problems have been given. 
The author has analyzed the most disputable points 
of the process of reforming the institute of the 
Bar, namely: monopoly of advocacy and unifica-
tion of the profession, expediency of establishing 
the bodies of the Bar self – governing, etc. The 
article will be helpful in solving the topical issues 
in reforming the Bar.

Key words: advocate, reform, advocacy, bodies 
of the Bar self-governing, inquiry, probation
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ЗАСОбИ ЗАпОбІГАННЯ І пРОТИДІЇ КОРУпцІЇ

Анотація. Висловлюються важливі для про-
тидії корупції в Україні питання і з’ясовується 
сутність корупції, дається поняття протидії ко-
рупції, в світі Закону «Про засоби запобігання і 
протидії корупції».

Ключові слова: протидія корупції, антикоруп-
ційна політика, «конфлікт інтересів», антикримі-
ногенна політика, корупційні процеси.

Постановка проблеми. Корупцію визнано од-
нією з найбільш значущих глобальних проблем. 
Індекс сприйняття корупції за 2010 рік, оприлюд-
нений міжнародною організацією «Трансперенсі 
Інтернешнл», свідчить, що корупція залишаєть-
ся серйозним викликом для всіх регіонів світу. 
Вона підриває віру суспільства у демократичність 
державних процесів, наносить шкоду мільйонам 
пересічних громадян. 

За даними Трансперенсі Інтернешнл, у що-
річному рейтингу країн за рівнем корумпованос-
ті Україна в 2010 році посіла 134-те місце із  
178 країн, отримавши 2,4 бала і піднявшись на 
12 позицій у порівнянні з 2009 роком (займала 
146-те місце).

Аналіз останніх досліджень та виокремлен-
ня нерозв’язаних проблем. Питанням боротьби 
з корупцією в різних сферах суспільного життя 
присвячено багато наукових праць, над цією про-
блемою працюють цілі науково-дослідні інститу-
ти, але досягти реальних позитивних результатів 
поки що не вдалось. За даними статистики, такі 
злочини, як давання та одержання хабара мають 
значну тенденцію до поширення, набувають дедалі 
більшого розмаху і призводять до дезорганізації 
суспільного життя. Тому нагальним питанням є 
пошук шляхів протидії цьому злу.

Викладення основного матеріалу. У вузькому 
розумінні, протидія корупції – це система заходів 
політичного, правового, організаційно-управлін-
ського, ідеологічного, соціально-психологічного 
та іншого характеру, спрямованих на зменшен-
ня обсягів корупції, зміну характеру корупцій-
них проявів, обмеження взаємовпливу корупції 
та соціальних процесів, збільшення ризику для 
осіб, які вчиняють корупційні правопорушення, 

нейтралізацію дії та усунення чинників корупції, 
виявлення, припинення та розслідування проявів 
корупції, притягнення винних у вчиненні коруп-
ційних правопорушень осіб до юридичної відпові-
дальності, поновлення законних прав та інтересів 
фізичних і юридичних осіб, усунення наслідків 
корупційних діянь.

Протидія корупції є безпосереднім виразом 
антикорупційної політики, яка визначає ідеоло-
гію і стратегію антикорупційних заходів. Зміст і 
спрямованість антикорупційної політики як скла-
дової антикриміногенної (кримінально-правової) 
політики держави визначається багатьма факто-
рами об’єктивного і суб’єктивного характеру, у 
томі числі: особливостями соціально-економічної 
форми, політичної системи (а в рамках неї – 
різними підходами), в яких вона здійснюється; 
рівнем, структурою та динамікою корупційних 
процесів, зокрема і криміногенних процесів за-
галом; економічною ситуацією (характером еко-
номічних відносин, рівнем «тіньової економіки, 
основними тенденціями економічного розвитку); 
вибором стратегічного напряму протидії корупції; 
наявністю науково обґрунтованих програм декри-
міналізації економіки, політики, інших соціальних 
сфер, протидії найбільш небезпечним та найбільш 
поширеним корупційним проявам, насамперед зло-
чинного характеру; станом антикорупційного за-
конодавства; станом правоохоронної системи; на-
явністю сильної незалежної судової влади; рівнем 
розвитку демократичних інститутів суспільства; 
наявністю політичної волі щодо протидії корупції 
та характером її вияву.

Таким чином, антикорупційна політика є сво-
єрідною реакцією на ті корупційні процеси, які 
мають місце у даний період в державі та/або 
які прогнозуються у майбутньому. Ефективність 
здійснення антикорупційної політики, а отже і ан-
тикорупційної діяльності залежить від наукового 
розуміння соціальної а правової сутності корупції, 
соціальних передумов корупції, причин та умов 
корупційних діянь, правильного визначення змісту 
основних корупційних процесів, закономірностей 
їх розвитку, а також від адекватності обраних 
засобів протидії корупції.
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Протидія корупції є складною і багатоаспек-
тною діяльністю в сфері соціального управління. 
Вона має свої цілі, завдання, напрями, об’єкт, 
суб’єкти, засоби, принципи. Їх правильне визна-
чення є запорукою ефективності і дієвості цієї 
діяльності.

Тому вимоги Президента України Віктора Яну-
ковича про те, що корупцію необхідно викоріню-
вати і запропонований ним Закон «Про засади 
запобігання і протидії корупції (3206–VI)» ство-
рює надійне підґрунтя для посилення боротьби 
з цим злом [1].

Закон, на думку вчених-юристів, передбачає 
впровадження дієвих механізмів для запобігання 
виникненню корупції, усунення причин та умов, 
які її породжують. Він отримав схвальні відгу-
ки з боку експертів ГРЕКО, яка відповідно до 
плану дій Україна – Європейський Союз контр-
олює виконання відповідних взятих на себе на-
шою державою зобов’язань. Положення закону 
також узгоджуються з положеннями Конвенції 
ООН проти корупції. У новому антикорупційному 
законі запропоновано більш чітке формулюван-
ня таких дефініцій, як «безпосереднє підпоряд-
кування», «близькі особи», «конфлікт інтересів», 
описання того, які ж дії підпадають під визна-
чення «корупція» тощо. Саме ці статті викликали 
особливо гострі дискусії під час обговорення на 
засіданнях парламенту. Важливим стало те, що 
значно розширено коло осіб, на яких поширюється 
дія Закону, за рахунок працівників судової гілки 
влади та посадових осіб Центральної виборчої 
комісії, а також включення до нього осіб, які не 
є державними службовцями, посадовими особами 
органів місцевого самоврядування, але одержують 
зарплату за рахунок державного або місцевого бю-
джетів чи надають публічні послуги. Це дозволить 
правоохоронцям ужити необхідних заходів щодо 
посилення боротьби з корупційними проявами, 
підвищить ефективність роботи, спрямованість 
на кінцевий результат.

Фахівці вважають позитивним і те, що серед 
інших є питання декларування доходів і видатків 
публічних службовців, а також оприлюднення цих 
декларацій. Особливо це стосується високопоса-
довців, які заповнюють декларацію і на папері 
виглядають бідними людьми, водночас отримані 
ними корупційним шляхом матеріальні блага запи-
сані на їх близьких і родичів. У таких розвинених 
країнах, як Чехія і США ця норма не вважається 
порушенням прав громадянина.

В законі висунуті вимоги заборони щодо не-
правомірного сприяння призначенню на посаду 
особи, яка не має переваг перед іншими канди-
датами, безпосередньо або через інших осіб одер-
жує подарунки від юридичних або фізичних осіб 

за прийняття рішення в інтересах дарувальника, 
встановлені обмеження щодо роботи близьких 
осіб у безпосередньому підпорядкуванні осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування тощо.

Практичні робітники прокуратури вважають 
своєчасним і розширення видів відповідальнос-
ті за корупційні правопорушення шляхом вста-
новлення нових складів адміністративних пра-
вопорушень та кримінальних злочинів. Зокрема  
ст. ст. 172-2 – 172-9 Кодексу України про адміні-
стративні правопорушення (КпАП), ст. ст. 364-1, 
365-1, 365-2, 368-3, 369-1 Кримінального кодексу 
(КК) України, а також нової редакції статей про 
службові злочини. Слушним є і встановлення 
більш досконалої системи провадження за мате-
ріалами про порушення вимог антикорупційного 
законодавства. Зокрема, тепер прокурори не скла-
дають самі протоколи про вчинення корупційних 
діянь, але наглядають із самого початку прова-
дження про адміністративне правопорушення за 
діяльністю органів внутрішніх справ, податкової 
міліції, Служби безпеки України, Військової служ-
би правопорядку у Збройних Силах України [2].

Законопроектом передбачено обов’язкову 
участь прокурора і у розгляді справ про коруп-
ційні правопорушення, жорсткіші заходи щодо 
усунення корупційних правопорушень.

Так, відповідно до вимог законопроекту тепер 
копія протоколу, крім направлення його прокуро-
ру, який здійснює нагляд, підлягає направленню і 
керівникові установи, де працює правопорушник, 
унаслідок чого від самого початку провадження 
виникають правові підстави для відсторонення 
особи від виконання службових повноважень. І 
найголовніше те, що зараз керівник установи чи 
організації зобов’язаний повідомити письмово суд 
про звільнення винної особи з посади.

Більш того, з метою реалізації одного з прин-
ципів запобігання та протидії корупції (відкритості 
та прозорості) спеціально уповноважені суб’єкти 
у сфері протидії корупції зобов’язані щороку не 
пізніше 10 лютого оприлюднювати інформацію про 
вжиті заходи щодо протидії корупції. Важливо й 
те, що державні органи будуть вживати заходи, 
спрямовані на захист осіб, які надають допомогу 
у запобіганні корупції. Механізм реалізації здій-
снюється відповідно до положень Закону України 
від 23 грудня 1993 р. «Про забезпечення безпеки 
осіб, які беруть участь у кримінальному судочин-
стві». Виходячи з досвіду роботи, фахівці дійшли 
висновку, що проблемним питанням є виконан-
ня органами місцевого самоврядування постанов 
суду про накладення на державних службовців 
адміністративних стягнень за порушення вимог 
антикорупційного законодавства, у тому числі 
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звільнення їх із займаних посад або усунення 
від виконання владних державних функцій.

Нерідко бувало так, що усунуті судом поса-
довці продовжували працювати на своїх посадах. 
Керівники не вживали щодо них заходів, перед-
бачених Законом України від 16 грудня 1993 р. 
«Про державну службу». Неналежно виконували 
вимоги, передбачені ст. 305 КпАП, і судді, які 
мають контролювати виконання своїх постанов. 
І тільки під час перевірки на підставі внесених 
актів прокурорського реагування керівники ви-
конували ці вимоги.

Усі вищевказані обставини переконливо до-
водять, що потрібно налагодити належний обмін 
інформацією між органами судової влади, правоо-
хоронцями та органами місцевого самоврядування. 
Взаємодію можна поліпшити шляхом закріплення 
цих положень як на міжвідомчому, так і на за-
конодавчому рівнях, посиливши відповідальність 
керівників за неналежне виконання вимог відпо-
відного законодавства.

Прийняття вказаного антикорупційного закону 
дає законодавчу основу для організації ефективної 
боротьби з корупцією та прийняття відповідної 
Національної стратегії і Державної програми щодо 
запобігання та протидії корупції на найближчі 
п’ять років [3].

З метою створення відповідних умов для за-
побігання корупції введено в дію «Загальні пра-
вила поведінки державного службовця» (Наказ 
Головдержслужби від 4.08.2010 р.), що фактич-
но є кодексом етики держслужбовця, ухвалено 
підготовлений представниками опозиції Закон 
України «Про доступ до публічної інформації», 
який буде ефективним запобіжником від проявів 
корупції через значне підвищення рівня відкри-
тості та прозорості при розробці та ухваленні 
рішень державними та муніципальними органами. 
Раніше прийнято Закон України «Про здійснення 
державних закупівель» (01.06.2010), що створює 
прозорість системи державних закупівель і руйнує 
корупційні схеми у цій сфері.

Очікується, що на зменшення рівня корупції у 
судовій системі суттєво має вплинути прийнятий 
Верховною Радою України Закон «Про судоустрій 
і статус суддів» (№ 2453-VI від 7.07.2010), який 
прискорить реалізацію судової реформи у напрямі 
становлення в Україні системи судового устрою 
та судочинства, яка функціонуватиме на засадах 
верховенства права відповідно до європейських 
стандартів і гарантуватиме право особи на спра-
ведливий суд.

Водночас на думку фахівців необхідно акти-
візувати розробку і доопрацювання низки інших 
законопроектів, спрямованих на запобігання і про-
тидію корупції, зокрема «Про державну службу» 

(нова редакція), «Про Національне бюро анти-
корупційних розслідувань України», (№5031 від 
29.07.2009), «Про заходи державного фінансового 
контролю публічної служби» (№4472), «Про кон-
флікт інтересів у діяльності публічних службов-
ців» (№4420), «Про правила професійної етики 
на публічній службі та запобігання конфлікту 
інтересів» (№4420-1) [4, 216].

Для забезпечення додержання прав та закон-
них інтересів фізичних і юридичних осіб у відно-
синах з органами державної влади та органами 
місцевого самоврядування, запобігання проявам 
корупції під час надання адміністративних послуг 
Президент України 14 лютого ц. р. дав доручення 
Прем’єр-міністру розробити та подати для вне-
сення як невідкладного законопроекту про осно-
вні засади та порядок надання адміністративних 
послуг.

З 9 березня 2011 року набрав чинності Закон 
України «Про внесення змін до Закону України 
«Про виконавче провадження та деяких інших 
законодавчих актів України щодо вдосконалення 
процедури примусового виконання рішень судів та 
інших органів (посадових осіб)». Цим актом викла-
дається в новій редакції Закон України «Про ви-
конавче провадження», вносяться зміни до таких 
кодексів України, як Цивільний процесуальний, 
Господарський процесуальний, Адміністративного 
судочинства, Кримінальний, Кримінально-проце-
суальний та інших, а також до законів України 
«Про державну виконавчу службу», «Про банки 
і банківську діяльність» і т.п. в частині вдоскона-
лення процедури примусового виконання рішень 
судів та інших органів (посадових осіб) та підви-
щення правового і соціального статусу працівників 
органів державної виконавчої служби.

Новим у законі стала зміна ролі боржника 
у виконавчому провадженні, що дає можливість 
відійти від адміністративного оскарження борж-
ником дій державного виконавця і забезпечити 
виключно судову процедуру.

Вбачається, що ці зміни зруйнують корупційні 
схеми, які існують в процесі виконавчого про-
вадження і дають змогу фактично ухилятися від 
виконання рішення суду, постійно оскаржуючи 
дії державного виконавця.

Таким чином, хочеться сподіватися, що чер-
говий «похід» за новим антикорупційним законо-
давством буде владним. Президент сказав своє 
слово і підкріпив його вагомим законом. 

Якщо узагальнити вищезазначене, то можна 
дійти висновку, що сьогодні у державі та сус-
пільстві утворюється новий підхід до боротьби з 
корупцією, і реалізація процесу запобігання по-
требує чіткої взаємодії та координації не тільки 
правоохоронних органів, а й усіх гілок влади.
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Так чи викоренимо корупцію? На думку автора, 
цілком визволити суспільство від цього пороку не 
представляється можливим. Адже людська чес-
ність – критерій скоріше моральний, ніж право-
вий. Тягу до незаконної наживи у чиновників не 
відбити і кийком. Однак переломити ситуацію, 
що склалася, створивши як перешкоду для ко-
рупціонерів налагоджену законодавчу систему, 
ефективно працюючий державний механізм, – 
задача цілком досяжна. Не останню роль буде 
грати і те, як громадяни самі будуть боротися з 
корупціонерами. Ефективність протидії корупції 
громадянського суспільства в багато разів вище, 
ніж державних органів. Це підтверджується до-
свідом цілої низки країн. Треба знати свої права 
і не боятися відстоювати їх. Говорячи іншими 
словами, хабарництво і корупція лише тоді отри-
мають відчутний опір, коли стануть нестерпними 
для кожного громадянина, що виражає ставлення 
до даних негативних явищ в своїй активній пози-
ції. І тоді ми, якщо і не викорінимо корупцію то 
хоча б зуміємо обрубати щупальця цьому спруту.
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ЯК ЗАхОДУ пРОТИДІЇ КОРУпцІЇ

Анотація. Стаття присвячена дослідженню 
проблем протидії корупції. З урахуванням сучас-
ної політичної та соціально-економічної ситуації 
здійснено спробу провести критичний з точки зору 
ефективності аналіз прийняття Закону України 
«Про засади запобігання і протидії корупції» як 
антикорупційного заходу.
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Постановка проблеми. З 1991 року Україна 
вступила на шлях побудови незалежної демокра-
тичної держави. Неминучою стала задача рефор-
мування державного, суспільного та економічного 
устрою. Незважаючи на те, що втілення у жит-
тя необхідних перетворень відбувалося складно 
і суперечливо, що не могло не вплинути карди-
нально на зміну способу життя більшості людей 
і суспільства в цілому; не зважаючи на те, що 
процеси демократизації політичного та економіч-
ного життя країни все ще супроводжуються за-
гостренням суспільних відносин, породжують нові 
соціальні явища, які не тільки негативно впли-
вають на життя людей, але й стають базою для 
вчинення злочинів [7, 3], Україна досягла певних 
результатів у справі будівництва цивілізованої, 
демократичної, соціальної держави. Доказом цього 
є світове визнання України та активний процес 
її інтеграції до основних інституцій ЄС та світу. 

Однак, нажаль, існують і загрози, які супро-
воджують нашу країну впродовж всього її шля-
ху, однією з яких є корупція, за якою Україна 
займає далеко не останнє місце у світі. Загалом 
стан корупції в Україні характеризується як та-
кий, що загрожує національній безпеці країни 
та ускладнює вирішення проблеми національної 
та звиокремлення нерозв’язаних проблем єдності 
Української держави [1,  6].

Аналіз останніх досліджень та виокрем-
лення нерозв’язаних задач. Проблемі про-
тидії корупції в усі часи приділялася значна 
увага. Значний внесок в справу дослідження 
та розробки заходів протидії корупції зробили 
такі вчені, як: П. П. Андрушко, Л. І. Аркуша,  
Л. В. Багрій-Шахматов, М. І. Бажанов, Ю. В. Баулін,  

В. І. Борисов, В. М. Гаращук, А. А. Герцензон, 
В. О. Глушков, В. В. Голіна, І. П. Голосніченко,  
І. М. Даньшин, О. О. Дудоров, В. Д. Дурманов,  
А. А. Жижиленко, А. П. Закалюк, В. С. Зе-
ленецький, О. Г. Кальман, В. Ф. Кириченко,  
В. А. Клименко, В. К. Колпаков, М. Й. Коржан-
ський, В. С. Кузьмичов, П. С. Матишевський, 
М. І. Мельник, Д. Г. Михайленко, В. Г. Лука - 
шевич, В. С. Лукомський, Г. А. Матусовський, 
В. О. Навроцький, Є. В. Невмержицький,  
М. В. Салтевський, О. Я. Свєтлов, І. В. Сервець-
кий, В. В. Сташис, О. В. Терещук, І. К. Туркевич, 
М. І. Хавронюк, А. Н. Трайнин, Б. С. Утевський,  
В. І. Шакун, С. А. Шалгунова, В. Ю. Шепітько та ін. 

Однак, незважаючи на значну увагу до даної 
проблематики, багато аспектів протидії коруп-
ції викликають чимало запитань. Це обумовле-
но, перш за все, динамічністю розвитку нашого 
суспільства, появою нових проявів корупції та, 
відповідно, нових проблем протидії. Однак, поряд 
з цим, виникають питання й щодо прийняття тих 
чи інших фундаментальних, з точки зору протидії 
даному явищу, рішень. В повній мірі це стосується 
й прийняття Закону України «Про засади запо-
бігання і протидії корупції».

Метою даної статті є критичний, з точки зору 
ефективності, аналіз прийняття Закону України 
«Про засади запобігання і протидії корупції» як 
антикорупційного заходу. 

Викладення основного матеріалу. Усі цивілі-
зовані країни світу відносять сьогодні корупцію до 
найнебезпечніших негативних криміногенних явищ 
соціально-політичного характеру. В Україні через 
масштаби поширеності у всіх сферах життєдіяль-
ності та повну відсутність у чиновників страху 
відповідальності, нерідко корупцію недарма, на 
жаль, відносять до окремого виду насильства – 
коли населення кожного дня стикається якщо 
не з прямим вимаганням хабара, так зі штучно 
створеними «представниками держави» умовами, 
коли без хабара неможливо вирішити практично 
жодної справи чи питання.

На подолання цього негативного явища у на-
шому суспільстві Верховна Рада України прийняла 
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Закон України «Про засади запобігання і протидії 
корупції» від 7 квітня 2011 року № 3206-VI, який 
набрав чинності 1 липня 2011 року (крім положен-
ня  щодо декларування витрат (статей 11 і 12),  
яке набирає чинності з 1 січня 2012 року) [6].

З моменту набрання чинності вказаним Зако-
ном минуло вже півроку. Однак поки що ніяких, 
навіть самих незначних, відблисків будь-яких по-
мітних змін у суспільстві не відбулося. Безперечно 
минуло зовсім мало часу. Але, як показує життя, 
коли держава в обличчі можновладців обирає пев-
ний дійсно потрібний їй курс у тій, чи інший сфері, 
то суттєві зміни ми відчуваємо майже наступного 
дня – гучні факти «виявлення», резонансні роз-
слідування, переслідування тощо.

Чому ж нічого подібного не відбувається після 
прийняття такого довгоочікуваного, такого зна-
чущого і знакового закону? Гучних кримінальних 
справ не має, статистика правоохоронних органів 
та суду за останні півроку майже не відрізняється 
від попередніх тощо. Можливо «вороги держави» 
затаїлися та вичікують? А можливо прийнятий но-
вий антикорупційний закон є черговою вакуумною 
бомбою, яка замість повітря повинна поглинати 
соціальну напруженість, що має місце у суспільстві 
через вкрай високий рівень корумпованості нашого 
життя? Або новий закон нічого нового та ефектив-
ного в собі не несе та нічим, крім нових юридичних 
формулювань та більш складних речових обертів, 
за своєю суттю, не відрізняється від попереднього?

Безумовно недоліки у нового антикорупційного 
закону є. І чим глибше в опозиції до авторів даної 
законодавчої ініціативи знаходиться той, хто його 
аналізує, тим більше їх він нараховує. Однак, 
поряд з цим, цей закон має низку позитивних, 
прогресивних відмінностей.  

Так, термінологія нового закону та визначення 
основних інститутів узгоджені із Конвенцією ООН 
проти корупції та Кримінальною і Цивільною кон-
венціями Ради Європи проти корупції (зокрема, 
поняття корупції, конфлікту інтересів, корупцій-
ного правопорушення тощо). Закон чіткіше ви-
значає зміст таких понять, як «близькі особи» 
та «члени сім’ї». Даний закон дещо чіткіше, на 
відміну від попереднього, визначає коло суб’єктів 
відповідальності за корупційні правопорушення. 

Обмеження (використання службового ста-
новища, одержання дарунків, робота близьких 
осіб, фінансовий контроль) також встановлені 
для посадових осіб юридичних осіб публічного 
права, які одержують заробітну плату за рахунок 
державного чи місцевого бюджетів. Крім того, 
обмеження, встановлені антикорупційним законо-
давством, поширюються й на членів окружних/
територіальних та дільничних виборчих комісій, 
а також на помічників-консультантів народного 
депутата України на громадських засадах. 

Окреме положення закону визначає конфлікт 
інтересів на публічній службі, заходи щодо  
попередження його виникнення та порядок його 
врегулювання. Запроваджено спеціальну пере-
вірку при прийнятті на роботу. Законом прямо 
встановлено обмеження мати у безпосередньому 
підпорядкуванні або бути безпосередньо підпо-
рядкованими у зв’язку з виконанням повноважень 
близьким особам. 

Органам державної влади, органам місцево-
го самоврядування забороняється одержувати 
від фізичних, юридичних осіб безоплатні майно 
та послуги. Чіткіше визначено правовий режим 
дарунка (пожертви) та передбачено вичерпний 
перелік випадків заборони отримання дарунка. 
Дарунки ж, одержані особами, уповноваженими 
на виконання функцій держави, як подарунки дер-
жаві, Автономній Республіці Крим, територіальній 
громаді, державним або комунальним установам 
чи організаціям, є відповідно державною або кому-
нальною власністю і передаються органу, установі 
чи організації у порядку, визначеному Кабінетом 
Міністрів України. 

Закон також встановлює зразок бланка декла-
рації про майно, доходи, витрати і зобов’язання 
фінансового характеру, у якому передбачено по-
дання відомостей про закордонне майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового характеру.

Новий закон більш чітко визначає й коло 
суб’єктів, які можуть здійснювати заходи щодо 
запобігання та протидії корупції, а також питання 
координації реалізації органами виконавчої влади 
антикорупційної стратегії. Законом передбачаєть-
ся ведення Єдиного державного реєстру осіб, які 
вчинили корупційні правопорушення, – єдиної 
бази даних, в якій зосереджуватимуться відомості 
про всіх осіб, яких притягнуто до відповідальності 
за вчинення корупційних правопорушень тощо. 
Законом також закріплено здійснення Міністер-
ством юстиції антикорупційної експертизи про-
ектів нормативно-правових актів тощо.

Кажучи, в цілому, про позитивні чи негативні 
сторони даного закону, хотілось би щоб він, як й 
будь-який інший законодавчий акт, що приймаєть-
ся у нашій країні відповідав постулату, що визна-
чив майже двісті п’ятдесят років назад великий 
кримінолог Чезаре Бекаріа: «Хотите предупредить 
преступления? Сделайте так, чтоб законы были 
ясными, простыми, чтобы вся сила нации была 
сосредоточена на их защите и чтобы ни одна часть 
этой силы не направлялась на их уничтожение. 
Сделайте так, чтобы законы меньше покровитель-
ствовали сословиям, чем самим людям. Сделайте 
так, чтобы люди боялись их и только их. … Если 
человек с чувствительной душой бросит взгляд 
на Уложение хорошо составленных законов и най-
дет, что он потерял только печальную свободу 
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причинять другим зло, то он будет принужден 
благословить престол и того, кто его занимает» 
[5, 151, 152].

Отже, дискусії навколо вад та переваг даного 
(як і будь-якого іншого) закону насправді можуть 
бути нескінченими. Та чи лише у досконалості 
закону насправді істина причина того, працює 
він чи не працює?

Будь-який самий досконалий за своїм змістом 
закон сам по собі не запрацює. Для цього по-
трібна, перш за все, політична воля керівництва 
держави (щоб народ «благословил престол и того, 
кто его занимает» треба спочатку потурбуватися 
про цей народ). Суттєво вплинути на корупцію, 
обмежити її рівень, можливо лише одночасно та 
по всім напрямкам вирішуючи ті проблеми нашого 
соціуму, які її породжують. А реалізація таких 
масштабних заходів без наявності вказаної волі 
не можлива. 

Антикорупційна політика, як складова части-
на державної політики, повинна будуватися та 
реалізовуватися, перш за все, на вищому щаблі 
політичного керівництва країни з опорою та мак-
симально можливому співробітництві з інститута-
ми громадянського суспільства. Навіть обмежити 
рівень корупції, не кажучи вже про гучні плани 
її викорінити, лише каральними та обмежуючими 
заходами не можливо. Приказати корупції більше 
не існувати, а чиновникам на зловживати своїм 
становищем – не можна. Потрібен комплекс за-
ходів протидії.

По-перше, необхідно належним чином корегу-
вати економічні реформи, виводячи на перше міс-
це їх соціальну спрямованість та роблячи акцент 
на необхідності зменшення монополії держави на 
надання «державних» послуг, як за рахунок ство-
рення «здорової» конкуренції, так й за рахунок 
надання можливості вирішення частини соціаль-
них задач інститутам громадянського суспільства 
при залишенні за державою контрольних функцій.

По-друге, потрібна перебудова на нових 
принципах всієї структури державної служби. 
Корупційні діяння часто вчиняються в складних 
специфічних і конфіденційних видах державної ді-
яльності, де розібратися непрофесіоналу складно  
[4, 82]. Державна служба повинна бути побудова-
на виходячи з орієнтації на принцип «реєструвати 
та повідомляти, а не дозволяти». Максимальне 
обмеження дискреції представників державної 
влади повинне забезпечити максимальне ско-
рочення (принаймні, на низовому рівні) обсягу 
управлінських рішень, коли останні залежать від 
розсуду державного службовця, обмеження його 
компетенції формалізованими і чітко регульова-
ними «реєстраційними функціями» – тобто «мак-
симальне зменшення монопольної влади окремого 

бюрократа» [3, 322]. Поряд з цим необхідно по-
збавлятися від позабюджетних фондів – як дже-
рел фінансування та оплати праці службовцям. 

По-третє, необхідне подальше забезпечення 
реформування податкової системи та вдосконален-
ня податкового законодавства з метою детінізації 
економіки, у тому числі в частині унеможливлення 
сприяння свавіллю податківців на місцях. 

По-четверте, необхідне реформування на основі 
прозорості, незалежності та гідного забезпечення 
всієї судової системи. Потрібно розвивати адмі-
ністративну юстицію в країні. 

По-п’яте, запорукою ефективної протидії ко-
рупції у країні є відповідні зміни в ідеологічній 
сфері. Треба пам’ятати, що у корупції завжди 
два контрагенти (якщо при вчиненні корупційного 
правопорушення двома сторонами «за згодою» 
не враховувати наявність третьої – потерпілої 
сторони – держави, суспільства в цілому, його 
окремих представників). Як зазначають фахівці, 
протидія корупції в Україні ускладнюється тим, 
що українське суспільство сприймає корупцію як 
невід’ємну частину процесу свого розвитку [1, 7]. 
Отже без розвитку антикорупційної культури на-
селення, підвищення його громадянської та право-
вої свідомості ефективна протидія їй неможлива. 
Далеко не останню роль у цьому відіграють ЗМІ, 
які повинні не залакувати населення тотальною 
корумпованістю всіх щаблів суспільства, лише 
підвищуючи до критичного рівня соціальну на-
пруженість, а інформувати про потенційні загрози 
(аж до конкретних окремих службовців) та засоби 
захисту себе від проявів корупції. 

Окремо також слід відзначити проблему проти-
дії організованій злочинності у контексті її зв’язку 
з корупцією. Необхідно щоб кожен аспект протидії 
корупції, по можливості, був взаємопов’язаний 
із заходами протидії організованій злочинністю і 
відмиванню незаконних доходів.

Таким чином, як можна бачити, протидія ко-
рупції не може бути забезпечена прийняттям од-
ного закону. При цьому, для успішної реалізації 
комплексу антикорупційних заходів необхідне не 
лише узгодження цього закону з іншими норматив-
но-правовими актами, але й системне прийняття 
низки радикальних нормативно-правових актів 
антикорупційної спрямованості та внесення змін 
в діючі. 

Однак, тут виникає чимало труднощів.  
І пов’язані вони, як не диво, з  самою корупцією. 
Як відомо, в детермінаційному ланцюгу злочиннос-
ті саме політичні інтереси і конфлікти (відношен-
ня) нерідко визначають й економічні, й соціальні 
відношення: їх негативні сторони, що впливають 
на злочинність, у ряді випадків є первинними 
[2, 66]. Політична конкуренція (яка часто не  



93№ 2-2011

Науковий вісНик МіжНародНого гуМаНітарНого уНіверситету

визнає обмежень щодо засобів досягнення цілі) 
обумовлює лобіювання політичних інтересів, що 
не рідко здійснюється через корумпований вплив 
на діяльність законодавчих органів та законодав-
чий процес в країні в цілому. Тому завжди «при-
чиною» протистояння протидії корупції буде «не 
вподобання» шляхів та методів протидії, які про-
понують політичні конкуренти. Слід зазначити, 
що для тих, хто боїться активного наступу на 
корупцію, така позиція є цілком вигідною, неза-
лежно на чому ти боці знаходишся. 

Отже без зменшення впливу корупції на за-
конотворчу діяльність (перш за все, через спро-
щення процедури притягнення депутатів до відпо-
відальності, в тому числі кримінальної та посилен-
ня контролю за законотворчістю), а в кінцевому 
підсумку й на процес виборів у країні, ефективна 
протидія їй не можлива.

Щодо розрахунку на зниження чи взагалі знят-
тя соціальної напруженості. Дійсно буває, що 
прийняття того чи іншого закону відбувається під 
тиском з боку світової спільноти, залишаючись 
лише оболонкою формально виконаних вимог, або 
закон приймається бо треба дати народу хоч щось, 
треба хоч щось зробити на даний момент. Однак 
ніякого а ні ефекту, а ні позитиву такий крок 
принести не може, тим більше відносно проблеми 
протидії корупції.

Актуалізувати у свідомості населення проблему 
корупції, «підготувавши» його до появи такого по-
трібного і важливого закону, вдалося й через «від-
міну» попереднього закону. Так, 11 червня 2009 
року Верховна Рада ухвалила так званий пакет 
законів щодо запобігання і протидії корупції, осно-
вним серед яких був закон «Про засади запобіган-
ня і протидії корупції». Ці закони мали вступити 
в дію з 1 січня 2010 року. У прикінцевих поло-
женнях закону «Про засади запобігання і протидії 
корупції» 2009 року записано: «Визнати такими, 
що втрачають чинність з 1 січня 2011 року закон 
України «Про боротьбу з корупцією», Постанову 
Верховної Ради України від 5 жовтня 1995 року  
«Про порядок введення в дію закону України «Про 
боротьбу з корупцією». Але ці акти так і не всту-
пили в дію, оскільки рішення про введення їх в дію 
було скасоване законом від 21 грудня 2010 року.  
А ось безладу як у думках, так й діях, як пересіч-
них громадян, так й правозастосувавчів з приводу 
відмітки на офіційному сайті Верховної Ради щодо 
втрати чинності законом України «Про боротьбу 
з корупцією» було чимало.

Зняти чи знизити соціальну напруженість в 
нашому суспільстві лише прийняттям, а не фак-
тичним виконанням законів сьогодні не можливо. 
В обіцянки ніхто вже ні вірить. Соціальна на-
пруженість, як відомо, може бути викликана не 

тільки прагненням досягти якої-небудь мети, але 
і різного роду помилками або некомпетентністю 
лідерів тощо. Найбільш гостро соціальна напру-
женість проявляється не у взаємодії великих со-
ціальних груп, а взаємодії між державною владою 
на всіх рівнях і населенням взагалі. Різного роду 
помилки та порушення, спочатку мінімальні, по-
ступово накопичуючись, можуть досягнути кри-
тичного рівня, коли їх усвідомлення призведе до 
соціального вибуху.

Прийняття ж антикорупційного закону, який 
заздалегідь не здатен «працювати», або ж при-
йняття відповідного закону без вжиття комплексу 
необхідних заходів та узгодження його з іншим 
законодавством країни, а рівно як блокування 
його дії зацікавленими політичними силами, лише 
призводить до зростання впевненості населення 
в ігноруванні порушення їх прав з боку корупці-
онерів, відповідно, у нівелюванні його інтересів з 
боку влади, неспроможності впливу на владу та 
протистоянні її свавіллю. Усе це лише загострює 
соціальну напруженість, підвищує її до критичного 
рівня, одночасно орієнтуючи населення на активне 
протистояння владі в цілому.

Висновки. Отже, прийняття Закону України 
«Про засади запобігання і протидії корупції» є 
важливим та необхідним кроком вперед у протидії 
корупції в нашій країні. Однак, як можна бачити, 
протидія корупції не може бути забезпечена при-
йняттям одного Закону. Тому, подальша «робота» 
даного закону, а також вживання комплексу ін-
ших, в тому числі по зазначених вище напрямках, 
антикорупційних заходів наочно продемонстру-
ють нам наявність чи відсутність політичної волі 
керівництва країни, а також зацікавленість як 
окремих політичних сил, так й населення в цілому 
у протидії корупції в нашому суспільстві. 
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Игнатов А. Н. Общий криминологический 
анализ Закона Украины «Об основах предот-
вращения и противодействия коррупции» как 
мера противодействия коррупции

Аннотация. Статья посвящена исследованию 
проблем противодействия коррупции. С уче-
том сложившейся политической и социально-
экономической ситуации сделана попытка кри-
тически с точки зрения эффективности проанали-
зировать принятие Закона Украины «Про основы 
предотвращения и противодействия коррупции» 
как антикоррупционную меру.

Ключевые слова: коррупция, закон, проти-
водействие.

Ignatov A. N. Global crіmіnology analysіs  
of Ukraіne Law «About prіncіples of preventіon 
and counteractіon to the corruptіon» as the west 
of counteractіon to the corruptіon

Summary. The article is devoted research of 
problems of counteraction a corruption. Taking into 
account the folded political and socio-economic situ-
ation an attempt is done critically from point of 
efficiency to analyse passing an Act of Ukraine 
«About bases of prevention and counteraction a 
corruption» as anticorruption measure.

Key words: corruption, law, counteraction.
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КРИМІНАЛьНО-пРАВОВА КАТЕГОРІЯ  
«пЕНАЛІЗАцІЯ ЗЛОЧИНІВ»:  

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСпЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ 

Анотація. Роботу присвячено аналізу методо-
логічних аспектів дослідження кримінально-право-
вої категорії «пеналізація злочинів». Встановлено, 
що діалектичний розвиток цієї категорії в про-
цесі логіко-гносеологічного дослідження призвів 
до звуження її обсягу з одночасним розширенням 
змісту. У кримінальному праві цю категорію слід 
розуміти як діяльність законодавця з встанов-
лення в законі караності суспільно небезпечних 
діянь. Категорія «пеналізація злочинів», очолюючи 
понятійно-категоріальний ряд, має розповсюджу-
вати вироблені в межах її дослідження загальні 
правила встановлення караності злочинів на родо-
ве поняття «пеналізація окремих видів злочинів», 
а у подальшому – застосовуватися до абстракції 
найнижчого рівня, якою є поняття «пеналізація 
злочину, передбаченого окремою статтею Осо-
бливої частини КК».

Ключові слова: методологія, пеналізація зло-
чинів, кримінально-правові норми.

Постановка проблеми. Питання визначення 
караності суспільно небезпечних діянь при фор-
муванні кримінально-правових норм належить 
до вельми актуальних, складних і, нажаль, не-
достатньо розроблених наукою кримінального 
права. При визначенні окремих видів покарань, 
їх розмірів та меж застосування в статтях За-
гальної частини Кримінального кодексу України 
(далі – КК), як і при конструюванні кримінально-
правових санкцій в окремих статтях Особливої 
частини КК, законодавець досить часто приймає 
недостатньо обґрунтовані рішення, які або вза-
галі неможливо виконати, або їх зміст супер-
ечить навіть здоровому глузду. Так, в статтях 
Особливої частини КК непоодинокими є випадки 
формулювання кримінально-правових санкцій в 
такий спосіб, коли щодо окремих категорій осіб 
їх застосування взагалі неможливе. Так, напри-
клад, санкція ч. 1 ст. 129 КК «Погроза вбивством» 
передбачає покарання у виді арешту на строк 
до шести місяців або обмеження волі на строк 
до двох років. У разі вчинення такого злочину 

жінкою, яка має дитину віком до семи років, з 
урахуванням обмежень, передбачених ч. 3 ст. 60 
та ч. 3 ст. 61 КК, застосування покарання за цей 
злочин взагалі неможливе. За вчинення неповно-
літнім, який не досяг шістнадцятирічного віку і 
не має самостійного доходу, власних грошових 
коштів або майна, крадіжки, відповідальність за 
яку передбачена ч. 1 ст. 185 КК, єдиним із п’яти 
встановлених у цій альтернативній санкції видів 
покарання є позбавлення волі. І це при тому, що 
за статистичними даними крадіжка належить до 
найбільш розповсюджених злочинів серед підліт-
ків цього віку. 

Аналіз останніх досліджень та виокремлен-
ня нерозв’язаних проблем. Вже декілька років 
науковці і практичні працівники безрезультатно 
намагаються зрозуміти логіку законодавця при 
встановленні покарання за катування, вчинене 
представником власті. Так, згідно ч. 2 ст. 365 КК 
перевищення влади працівником міліції, яке, на-
приклад, полягало в незаконному демонструванні 
вогнепальної зброї або загрозі застосуванні гумо-
вого кийка, карається позбавленням волі на строк 
від трьох до восьми років з позбавленням права 
обіймати певні посади або займатися певною ді-
яльністю на строк до трьох років і зі штрафом від 
п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян. У разі ж, якщо таке переви-
щення влади здійснювалося у формі катування, 
то такий злочин внаслідок прямої вказівки на це 
в диспозиції під дію ч. 2 ст. 365 КК не підпадає, 
а згідно ч. 1 ст. 127 КК карається позбавленням 
волі на строк від двох до п’яти років. Ці та бага-
то інших вад при визначенні караності суспільно 
небезпечних діянь у КК фахівцям добре відомі. 
Час від часу здійснюються спроби усунути певні 
недоліки, але результат такого «усунення» нерід-
ко відповідає крилатому висловлюванню Віктора 
Черномирдіна: «Хотіли як краще, а вийшло – як 
завжди». 

Наведений стан вирішення проблеми вста-
новлення караності суспільно небезпечних ді-
янь доводить необхідність її ґрунтовної наукової  
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розробки. При цьому слід, додержуючись мето-
дології правопізнання, в першу чергу вирішити 
загальні за обсягом та змістом питання, а лише 
після цього вирішувати окремі, часткові питання 
встановлення караності певних суспільно небез-
печних діянь. У зв’язку з цим, доречно пригадати 
філософське твердження про те, що хто береться 
за окремі питання без вирішення загальних, той 
неминуче на кожному кроці несвідомо «натика-
тиметься» на ці загальні питання [1]. 

Викладення основного матеріалу. Вирішення 
загальних питань встановлення караності суспіль-
но небезпечних діянь, як вбачається, слід розпо-
чати з виокремлення та систематизації понять і 
категорій, які визначають певний рівень наукових 
знань з цієї проблеми, одночасно відображаючи їх 
логіко-семантичну організацію. В теорії держави 
і права під правовим поняттям розуміють осно-
вні (базові) одиниці розумової діяльності людини, 
які відтворюють суттєві, тобто загальні (типові) 
та відмінні ознаки (властивості, риси) фактів, 
явищ, становищ та процесів у сфері держави і 
права. Правові категорії – це найбільш загаль-
ні за обсягом фундаментальні правові поняття, 
які фіксують найсуттєвіші закономірні зв’язки і 
відношення у сфері правознавства та юридичної 
практики [2, 110]. 

Найбільш узагальненою категорією, що від-
биває караність суспільно-небезпечних діянь, є 
категорія «кримінальне покарання». Зазначена 
категорія, поряд із категорією «злочин», нале-
жить до основоположних, фундаментальних кате-
горій, на яких ґрунтується кримінально-правова 
наука. Ці категорії очолюють понятійні ряди науки 
кримінального права, в яких, як обґрунтовано 
теорією держави і права, усі поняття (категорії) 
з погляду обсягу висвітлюваних у них правових 
явищ перебувають між собою у чіткому співвід-
ношенні і ієрархічній співпідпорядкованості: за-
вжди розташовані в порядку від більш загального 
до менш загального, від загального до одинично-
го (конкретного) [2,  116]. Рівень узагальнення 
категорії «покарання» дозволяє вирішувати за 
її допомогою лише найбільш загальні проблеми 
караності суспільно-небезпечних діянь. 

Продовженням понятійно-категоріального 
ряду, очолюваного категорією «покарання», ма-
ють стати категорії, які фіксуватимуть найсут-
тєвіші закономірні зв’язки та відношення у двох 
взаємопов’язаних, але самостійних сферах – вста-
новлення кримінального покарання законодавцем 
та застосування кримінального покарання судом. 
Щодо останньої, то в кримінальному праві засто-
совується категорія «індивідуалізація покарання». 
Сфера встановлення кримінального покарання 
судом, яка до теперішнього часу є недостатньо 

розробленою в науці кримінального права, сучас-
ними криміналістами переважно визначається за 
допомогою категорії «пеналізація злочинів». 

Термін «пеналізація» походить від латинських 
слів poena – «покарання» і actio – «дія», тобто 
означає дії щодо покарання. Як показує аналіз 
наукової літератури, до понятійно-категоріального 
апарату кримінально-правової науки він потрапив 
з суміжної з нею науки кримінального циклу – 
кримінології. В понятійно-категоріальному ряді 
останньої категорія «пеналізація злочинів» являє 
собою продовження такої більш загальної кримі-
нологічної категорії, як кримінально-правова по-
літика [3-7]. Таке «місцезнаходження» правової 
категорії «пеналізація злочинів», як вбачається, 
обумовило її вельми широке визначення: як діяль-
ності законодавця з встановлення кримінального 
покарання та діяльності судів з його призначення 
за вчинення окремих злочинів [3, 137; 4, 32-34; 
8, 17; 5, 23]. Цей висновок цілком закономір-
ний, оскільки кримінально-правовою політикою 
охоплюється як діяльність законодавчих, так і 
правозастосовних органів.

Подальший розвиток правової категорії «пе-
налізація злочинів» призвів до необхідності його 
чіткого визначення саме в межах кримінально-
правової науки, оскільки, як уже зазначалося, 
наявною є потреба вироблення чітких і науково 
обґрунтованих правил щодо здійснення діяльності 
з встановлення караності суспільно небезпечних 
діянь. 

Вдосконалення кримінально-правової правової 
категорії «пеналізація злочинів», як і формування 
її на начальному етапі, являє собою логіко-гносе-
ологічну процедуру, є результатом пізнавальної 
та абстрагуючої діяльності. Тому в цьому процесі 
плідним вбачається використання діалектичного 
методу пізнання, що передбачає, перш за все, 
перехід мислення від конкретного до абстрак-
тного з подальшим підняттям від абстрак-
тного до конкретного [9, 127-157]. Це, взагалі 
кажучи, означає, що від відчуття, сприйняття і 
уявлення про кримінальне покарання за перед-
бачені окремими статтями КК злочини з точки 
зору наявності індивідуальних (особливих) і в той 
же час загальних, притаманних кожному з них 
ознак здійснюється перехід до утворення родо-
вого поняття пеналізації окремих видів злочинів, 
об’єднаних за ознакою родового об’єкту в окремі 
розділи Особливої частини КК, а в подальшому – 
до створення узагальнюючої кримінально-правової 
категорії «пеналізації злочинів» [10]. 

Так, зокрема, первинне накопичення наукового 
матеріалу наукою кримінального права здійсню-
ється шляхом аналізу пеналізації окремих ви-
дів злочинів, передбачених окремими статтями  
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Особливої частини КК. Такі дослідження, як пра-
вило, відбуваються в межах підготовки дисертацій 
на здобуття наукового ступеня кандидата юридич-
них наук з проблем кримінальної відповідальнос-
ті за окремі види злочинів (окремий розділ або 
підрозділ багатьох з таких робіт містить розгляд 
питань пеналізації цього злочину), підготовки 
монографій, що містять відповідний розділ, на-
укових статей, доповідей на конференціях тощо. 
Плідність накопичення в такий спосіб наукового 
знання обумовлена й тим, що дослідник аналізує 
значну кількість емпіричного матеріалу в межах 
застосування кримінального покарання за окремі 
злочини, що дозволяє на підставі власного від-
чуття реальної дійсності, в подальшому, з вико-
ристанням наукових методів пізнання, сформувати 
абстракцію найбільш конкретного, найнижчого 
рівня – поняття пеналізації злочину, передба-
ченого окремою статтею Особливої частини КК. 

Наступний рівень абстрагування – це виро-
блення абстрагованого видового поняття пеналі-
зації окремої групи злочині, об’єднаних єдиним 
родовим об’єктом. Накопичення наукового пізнан-
ня в цій сфері відбувається в такі два способи. 
Перший – це дослідження питань пеналізації окре-
мих видів злочинів в межах підготовки дисерта-
ційних досліджень на здобуття наукового ступеня 
доктора юридичних наук з проблем кримінальної 
відповідальності за окремі види злочинів. Дру-
гий спосіб охоплює окремі наукові дослідження, 
спеціально присвячені проблемам встановлення 
покарання за певні групи злочинів. У зв’язку з 
цим слід пригадати дослідження, що здійснюва-
лись ще за радянських часів щодо злочинів проти 
життя і здоров’я [11; 12] та майнових злочинів 
[13], сучасні вітчизняні дослідження караності зло-
чинів проти власності [14], злочинів у сфері неза-
конного обігу наркотичних засобів [15], а також 
дослідження російських науковців в сфері пена-
лізації злочинів, що причиняють шкоду здоров’ю 
[16]. Здійснюючи наукове абстрагування щодо ви-
роблення правового поняття пеналізації певних 
видів злочинів, осмислюється одержаний на цей 
час науковий потенціал щодо пеналізації окремих 
злочинів та практики її застосування, після чого 
відбувається перехід на наступний, більш висо-
кий рівень абстрагування, тобто вище виникає 
із нижчого, нижче переходить у вище. В якості 
результату спостерігається вироблення поняття, 
яке являє собою наукову абстракцію середнього 
рівня, оскільки займає проміжне становище між 
науковою абстракцією нижчого рівня (поняттям 
пеналізації окремого злочину) і вищого рівня (на-
уковою категорією «пеналізація злочинів). 

Подальше синтезування цього матеріалу по-
винно призвести до утворення більш високої за 

рівнем абстрагування, більш загальної криміналь-
но-правової категорії – пеналізація злочинів. Такі 
дослідження, враховуючи складність і багатогран-
ність цієї наукової категорії, потребують високого 
наукового рівня їх здійснення, як правило, в меж-
ах підготовки дисертацій на здобуття наукового 
ступня доктора юридичних наук та спеціальних 
монографічних досліджень. 

Наступний етап («зворотній шлях») полягає 
у піднятті від абстрактних правових понять до 
конкретних правових явищ. Таке підняття при 
дослідженні кримінально-правової категорії «пе-
налізація злочинів» за окремі види злочинів, що 
посягають на єдиний родовий об’єкт, повинно 
проходити окремими сходинкам. Від виробленого 
теорією кримінального права поняття пеналіза-
ції злочинів (вищого рівня абстракції) необхід-
но піднятися до утвореного в процесі мислення 
загального поняття пеналізації злочинів певного 
виду (середнього рівня абстракції), а через нього 
– до поняття пеналізації передбачених окремими 
статтями Особливої частини КК злочинів (ниж-
чого рівня абстракції). І лише таке послідовне 
підняття від загальної абстракції через абстрак-
цію середнього рівня до абстракції нижчого рів-
ня дозволить піднятися до конкретних правових 
явищ – пеналізації конкретних злочинів, тобто 
встановлення в санкціях відповідних статей Осо-
бливої частини КК науково обґрунтованих видів і 
розмірів покарання, які відповідатимуть типовому 
характеру і ступеню суспільної небезпечності вчи-
неного і будуть здатні при їх застосуванні досяг-
ти цілей кримінального покарання з найменшими 
при цьому втратами для суспільства і держави.  
Як зазначається у філософії права, такий рух дає 
можливість показати конкретні правові явища і 
процеси у об’єктивності, у всій повноті і єдності 
багатоманітного. При цьому підкреслюється, що 
у такому найскладнішому русі від абстрактного 
до конкретного вирішальна роль належить зако-
нам і категоріям діалектики як вузловим пунктам, 
моментам, сходинкам у процесі пізнання правової 
дійсності [9, 127-157].

Тому наукове дослідження, у тому числі й 
дослідження проблем Особливої частини кримі-
нального права, слід здійснювати через призму 
філософських категорій явище і сутність, зміст і 
форма, структура і елементи, окреме і загальне, 
ціле і частка тощо, з використанням закономір-
ностей їх існування і розвитку.

Таким чином, можна зробити висновок, що 
при проведенні дослідження кримінально-правової 
категорії «пеналізація злочинів» вельми плідним 
є використання діалектичного методу пізнання. 
Але цей метод необхідно застосовувати у єди-
ному комплексі з іншими методами наукового  
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дослідження розглядуваних проблем, які входять 
до складу його методології. 

Будь-яке наукове поняття, не може знахо-
дитись в абсолютно статичному стані, оскільки 
поглиблення знань є безперервним процесом.  
Застосовуючи ці загальнотеоретичні положеннях 
до наукової категорії «пеналізація злочинів» слід 
зазначити, що вона є рухливою, відрізняється 
відносним динамізмом, має тенденцію до розви-
тку й удосконалення відповідно до поглиблення 
знань про об’єктивну дійсність, що динамічно роз-
вивається [2, 115]. Відомо, що така тенденція 
щодо правових понять і категорій реалізується 
за допомогою двох логічних прийомів: 1) через 
збільшення обсягу понять (тобто кола об’єктів, 
мислимих у понятті) досягається зменшення 
їх змісту, тобто скорочується кількість ознак,  
що утворюють поняття; 2) шляхом зменшення об-
сягу понять збільшується його зміст (змістовного 
навантаження), тобто зростання кількості ознак, 
що її утворюють [2, 116].

Аналіз розвитку кримінально-правової кате-
горії «пеналізація злочинів» свідчить про те, що 
поглиблення наукових знань щодо неї призвело 
до зменшення обсягу цієї категорії з одночасним 
збільшенням її змісту. Так, під час здійснення 
поглиблених наукових досліджень у галузі кри-
мінального права стало очевидним, що за кримі-
нально-правовою характеристикою діяльність з 
встановлення покарання законодавцем має суттєві 
відмінності від діяльності з призначення пока-
рання судом. Такі відмінності виявлені у кожній 
із складових частин зазначених видів діяльності 
– суб’єктах, об’єкті та змісті впливу суб’єкта 
на об’єкт. Переконливими є доводи, наведені з 
цього приводу Ю. А. Пономаренко: здійснюва-
на Парламентом діяльність по пеналізації зло-
чинів є правотворчою діяльністю, спрямованою 
на врегулювання типізованих деперсоніфікова-
них кримінально-правових суспільних відносин, 
а здійснюване судом призначення покарання має 
на меті врегулювати окремі правовідносини, що 
склалися у зв’язку із вчиненням персоніфікованою 
особою конкретного злочину; результатом пеналі-
зації є потенційна кримінальна відповідальність, 
результатом призначення покарання – реальна 
кримінальна відповідальність; кримінальний закон, 
яким визначаються результати пеналізації злочи-
нів, є загальнообов’язковим до виконання, в той 
час як вирок суду, яким призначене покарання, 
є обов’язковим до виконання лише стосовно тієї 
особи, яка ним засуджена; діяльність законодавця 
і суду відповідно по визначенню покарання в за-
коні і по його призначенню у вироку здійснюється 
на різних загальних засадах і з використанням різ-
них спеціальних правил [17]. Наукове осмислення 

суттєвих відмінностей між ознаками діяльності з 
встановлення покарання законодавцем та призна-
чення його судом за окремі злочини призвело до 
висновку про необхідність звуження кримінально-
правової категорії «пеналізація злочинів», яка має 
визначатися лише як діяльність з встановлення 
кримінального покарання законодавцем, з одночас-
ним підняттям у понятійно-категоріальному ряді 
категорії «індивідуалізація покарання». За таких 
умов категорії «пеналізація злочинів» і «індивіду-
алізація покарання» в понятійно-категоріальному 
ряді, очолюваному категорією «покарання», ма-
ють займати відносно останньої рівновіддалене 
положення. 

Зменшена в такий спосіб за обсягом криміналь-
но-правова категорія «пеналізація злочинів», як 
вбачається, розвиватиметься за рахунок збільшен-
ня, поглиблення її змісту. Цей логіко-гносеологіч-
ний процес наукового пізнання має призвести до 
чіткого визначення не лише категорії «пеналізація 
злочинів», а й усього понятійно-категоріального 
ряду, очолюваного цією категорією. Йдеться про 
те, що вироблені на рівні узагальненого поняття, 
абстракції вищого рівня, характерні ознаки та пра-
вила, що притаманні пеналізації злочинів у цілому, 
мають застосовуватися до наукових абстракцій 
більш низького рівня. Так, зокрема, ці правила, з 
урахуванням родових особливостей певної групи 
однорідних злочинів, мають втілюватися у родове 
поняття «пеналізація окремих видів злочинів»,  
а в подальшому – застосовуватися до абстракції 
найнижчого рівня, якою є поняття «пеналізація 
злочину, передбаченого окремою статтею Осо-
бливої частини КК». Рух таким науково переві-
реним шляхом має призвести до системних по-
зитивних змін у кримінальному законодавстві в 
частині встановлення караності окремих злочинів, 
що рано чи пізно, але неминуче замінить широко 
використовуваний на сучасному етапі «метод проб 
і помилок». 
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Гуторова Н.О. Уголовно-правовая категория 
«пенализация преступлений»: методологические 
аспекты формирования и развития

Аннотация. Работа посвящена анализу мето-
дологических аспектов исследования уголовно-
правовой категории «пенализация преступлений». 
Установлено, что диалектическое развитие этой 
категории в процессе логико-гносеологического 
исследования привело к сужению ее объема с 
одновременным расширением ее содержания.  
В уголовном праве данную категорию следует по-
нимать как деятельность законодателя по установ-
лению в законе наказуемости общественно опас-
ных деяний. Категория «пенализация преступле-
ния», возглавляя понятийно-категориальный ряд, 
должна распространять выработанные в пределах 
ее исследования общие правила установления 
наказуемости преступлений на родовое понятие 
«пенализация отдельных видов преступлений»,  
а в дальнейшем – применяться к абстракции само-
го низкого уровня – «пенализация преступления, 
предусмотренного отдельной статьей Особенной 
части УК».

Ключевые слова: методология, пенализация 
преступлений, уголовно-правовая норма. 

Gutorova N.O. The crіmіnal category of 
«penalіzatіon crіmes»: methodologіcal aspects 
of formіng and development

Summary. Work is devoted the analysis of 
methodological aspects of research of criminal 
category of «penalization crimes». It is set that 
dialectical development of this category in the 
process of logiko-gnosiological research resulted 
in narrowing of its volume with simultaneous 
expansion of its volume. In a criminal law it is 
necessary to understand this category as activity 
of legislator on establishment in the law of 
punishability publicly dangerous acts. The category 
of «penalization crime», heading a concept-category 
row, must diffuse the mine-out within the limits 
of its research general rules of establishment 
of punishability of crimes on a family concept 
«Penalization of separate types of crimes», and 
in future – used to abstraction of the lowest level 
are – «penalization crime, foreseen the separate 
article of Special part of UK».

Key words: methodology, penalizaciya crimes, 
criminal norm. 
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ОбЩАЯ хАРАКТЕРИСТИКА пРЕСТУпЛЕНИЙ  
пРОТИВ СОбСТВЕННОСТИ В РОССИИ:  
УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН ЧЕРЕЗ пРИЗМУ  

ТЕОРЕТИЧЕСКИх ВОЗЗРЕНИЙ

Аннотация. Статья посвящена общей характе-
ристике преступлений против собственности. Че-
рез призму теоретических воззрений критически 
оценивается структура главы 21 УК Российской 
Федерации и высказаны предложения по ее со-
вершенствованию. 

Ключевые слова: преступления против соб-
ственности, структура главы уголовного закона, 
общая характеристика.

Постановка проблемы. Уголовно-правовая 
охрана собственности в России осуществляется, 
в первую очередь, посредством норм самостоя-
тельной 21-й гл. Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее – УК РФ), предусматривающих 
уголовную ответственность за преступления про-
тив собственности. Наряду с другими благами 
и общественными отношениями, собственность 
выступает объектом охраны и ряда других уго-
ловно-правовых норм, например: ст. 146 УК РФ  
– нарушение авторских и смежных прав,  
ст. 170 УК РФ – регистрация незаконных сде-
лок с землей, ст. 214 УК РФ – вандализм и др.  
В настоящей работе мы уделим основное внимание 
нормам уголовного закона, которые созданы ради 
охраны собственности, иными словами, нормам, 
закрепляющим уголовную ответственность за пре-
ступления против собственности.

Изложение основных положений. Фундамен-
том теоретической модели преступлений против 
собственности является их законодательная кон-
струкция. Посему важно выяснить объективные 
и субъективные признаки преступлений против 
собственности, заложенные в этом фундаменте. 
Описание объективных и субъективных при-
знаков составов вышеназванных преступлений 
дано в диспозициях статей УК РФ, начиная со 
ст. 158 и заканчивая ст. 168. В числе данных 
преступлений умышленные (как правило) и не-
осторожные, корыстные и некорыстные деяния, 
соединенные с завладением имуществом (матери-
альной вещью и вещью «бестелесной», например, 
электроэнергией) и не соединенные с таковым, 

т. е. характеризующиеся другими способами при-
чинения собственнику имущественного ущерба 
или создания угрозы причинения такого вреда.

Преступления против собственности – один 
из элементов системы, образованной преступле-
ниями в сфере экономики (разд. VIII УК РФ).  
В данной системе рассматриваемым посягатель-
ствам отведено первое место. За ними идут пре-
ступления в сфере экономической деятельности 
– гл. 22 и преступления против интересов службы 
в коммерческих и иных организациях – гл. 23 
УК РФ. В структуре Особенной части Уголов-
ного кодекса преступления в сфере экономики 
помещены на второе место, вслед за преступле-
ниями против личности. Данное законодательное 
решение подчеркивает значимость собственности 
для современного российского государства. Еще 
И. П. Пнин, известный как последователь пере-
довых философских и уголовно-правовых идей 
конца XVIII – начала XIX столетий, подчеркивая 
значимость собственности, отмечал, что где нет 
собственности, там круг общественных деяний 
едва движется, там все имеет вид изнеможен-
ный, печальный, мертвенный и, следовательно, 
несчастный; где нет собственности, где никто не 
может безопасно наслаждаться плодами своих 
трудов, там самая причина соединения людей ис-
треблена, там узел, долженствующий скреплять 
общество, уже разорван, и будущее, истекая из 
настоящего положения вещей, знаменует черную 
тучу, страшную бурю в себе заключающую [1]. 

Не случайно в уголовно-правовой литературе 
существует мнение, согласно которому располо-
жение разделов и глав уголовного закона свиде-
тельствует об общественной значимости охраня-
емых благ, интересов, отношений. Такой взгляд 
на данный вопрос не лишен смысла, однако он 
относителен. Если сравнивать собственность с 
жизнью человека, его здоровьем, то, несомненно, 
приоритетной ценностью является жизнь, следова-
тельно, нормам, предусматривающим ответствен-
ность за преступления против жизни, по праву 
принадлежит первая ступень в иерархической 
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«лестнице» структуры федерального уголовно-
правового нормативного акта.

В законодательстве есть и другой подход, ког-
да занимаемая однородной группой преступле-
ний ниша не отражает их уровня общественной 
опасности и, соответственно, значимости охраня-
емых уголовным законом благ и общественных 
отношений. Сравним преступления против соб-
ственности и преступления против общественной 
безопасности, которым отведено третье место в 
структуре Особенной части Уголовного кодек-
са, ибо они находятся в разд. IX «Преступления 
против общественной безопасности и обществен-
ного порядка». В уголовно-правовой литературе 
можно встретить утверждения (их нельзя при-
знать верными), подобные следующим: «Кража 
представляет большую общественную опасность, 
нежели террористический акт, поскольку назва-
на в Уголовном кодексе раньше». Такие утверж-
дения не учитывают, в частности, особенностей 
факультативных объектов состава преступления 
«террористический акт», одним из которых может 
быть жизнь человека, а также уголовно-право-
вых санкций. Максимальное наказание за кражу  
– 10 лет лишения свободы со штрафом в размере 
одного миллиона рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период 
пять лет (ч. 4 ст. 158 УК РФ), а за террори-
стический акт – пожизненное лишение свободы  
(ч. 3 ст. 205 УК РФ). Приведенные санкции также 
соответствующим образом свидетельствуют об 
общественной опасности указанных преступлений. 
В. В. Векленко не без оснований отмечает, что 
приоритетных объектов, за некоторым исключени-
ем, быть не может [2]. Многое в вышеуказанной 
сфере обусловлено расстановкой приоритетов 
в государстве на том или ином историческом 
этапе, осуществляемой государством уголовно-
правовой политикой. Сложившаяся на сегодня 
система Особенной части Уголовного кодекса РФ 
обусловлена не только востребованностью есте-
ственно-правовой доктрины происхождения прав 
и свобод человека, но и сформировавшейся ры-
ночной экономикой, во многом предопределившей 
современную модель структуры уголовного закона 
и, в частности, занимаемую в ней преступлениями 
против собственности нишу.

Внутри глав уголовного закона законодатель 
по-разному подошел к иерархии преступлений. 
Сравнивая порядок расположения преступлений 
против жизни и здоровья с оным преступлений 
против собственности, важно подчеркнуть, что 
их систематизация осуществлялась с использо-
ванием двух противоположных методов. Престу-
пления против жизни и здоровья размещены в 
главе с учетом убывания их степени общественной  

опасности: вначале названы виды убийства (ст. 105, 
106 УК РФ), а затем причинение вреда здоровью 
различной степени тяжести (ст. 111, 112 УК РФ); 
преступления против собственности, наоборот, — 
с учетом возрастания таковой, ибо вначале описа-
на кража (ст. 158 УК РФ), значительно позже — 
грабеж (ст. 161 УК РФ) и разбой (ст. 162 УК РФ).

Чем обусловлен выбор двух противополож-
ных методологических подходов к охране жизни 
и здоровья личности, с одной стороны, и к охране 
собственности – с другой? В рамках преступле-
ний против жизни и здоровья в роли основного 
критерия размещения составов преступлений в 
их иерархической лестнице выступает значимость 
охраняемых благ и общественных отношений (по-
скольку речь идет не только о здоровье, но и о 
жизни), приоритет отдан охране жизни человека. 
Все нормы главы 21 УК РФ охраняют одно благо и 
общественное отношение – собственность, поэто-
му критерий приоритетности благ и общественных 
отношений здесь не срабатывает. Законодатель 
отдал предпочтение защите собственности от са-
мых распространенных в России преступлений 
— краж. Видимо, это и обусловило выбор места 
кражи в структуре главы 21 УК РФ. 

Выводы. Позиция законодателя по вымогатель-
ству порождает теоретические дискуссии. Данный 
состав преступления помещен между разбоем и 
хищением предметов, имеющих особую ценность, 
иными словами, – между двумя разновидностями 
хищений. Такое решение приводит зачастую к 
ошибочному, на наш взгляд, выводу о признании 
вымогательства хищением. Вымогательство имеет 
много общего с хищением, но им не является.  
По поводу месторасположения состава престу-
пления «вымогательство» С. А. Елисеев верно 
заметил, что статью, предусматривающую ответ-
ственность за него, следует разместить вслед за 
статьями о хищениях [3]. Полагаем, статья о вы-
могательстве должна находиться в Уголовном ко-
дексе Российской Федерации после статьи о раз-
бое, так как оба названных состава преступления 
имеют много общего и по степени общественной 
опасности преступления, и мотивационной направ-
ленности деяния, и по способу причинения вреда 
собственности: разбой и вымогательство – пре-
ступления, ставящие собственность в опасность 
причинения вреда, следовательно, по конструкции 
– это усеченные составы преступлений. Подоб-
ный подход наблюдается в законодательстве ряда 
зарубежных стран, в частности, в Испании [4] и 
ФРГ [5]. Состав преступления «хищение предме-
тов, имеющих особую ценность», мы предлагаем 
выделить в новую главу УК РФ «Преступления 
против культурного наследия» [6], поэтому рас-
положение вымогательства вслед за разбоем си-
стему хищений нарушать не будет. 
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нів проти власності в Росії: кримінальний закон 
через призму теоретичних поглядів

Анотація. Стаття присвячена загальній харак-
теристиці злочинів проти власності. Через при-
зму теоретичних поглядів критично оцінюється 
структура глави 21 КК Російської Федерації та 
висловлені пропозиції щодо її удосконалення.
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структура глави кримінального закону, загальна 
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Verіna G.V. General characterіstіcs of crіmes 
agaіnst property іn Russіa: the crіmіnal law 
through the prіsm of theoretіcal vіews

Summary. The article is devoted to general 
characteristics of crimes against property. Through 
the prism of theoretical views the structure of 
Chapter 21 of the Criminal Code of Russian Fed-
eration is critically evaluated, and suggestions for 
its improvement are made.
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НЕЗАКОННА пРИВАТИЗАцІЯ ДЕРЖАВНОГО  
І КОМУНАЛьНОГО МАЙНА:  

пРОбЛЕМИ КВАЛІФКАцІЇ І ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

Анотація. Розглядаються проблемні питання 
кваліфікації незаконної приватизації державного і 
комунального майна, зокрема, чи є предметом зло-
чину, передбаченого ст. 233 КК України, об’єкти 
житлового фонду і що слід розуміти під прива-
тизацією майна, яке не підлягає приватизації, і 
приватизацією, що здійснюється неправомочною 
особою. Аналізуються висловлені в юридичній 
літературі пропозиції по вдосконаленню кримі-
нально-правової заборони на приватизацію майна.

Ключові слова: незаконна приватизація, майно, 
злочин, кваліфікація, неправомочна особа.

Постановка проблеми. Як широкомасштабний 
соціально-економічний проект, реалізація якого 
розпочалась в Україні в 1992 р., приватизація 
мала на меті створення багатоукладної соціально 
орієнтованої ринкової економіки, забезпечення у 
стислі строки стратегічних позицій приватної влас-
ності в економіці країни. Проголошувалось, що 
приватизація повинна здійснюватись на засадах 
законності, державного регулювання і контролю, 
надання громадянам України пріоритетного права 
на придбання державного майна, забезпечення 
їх соціальної захищеності та рівності прав, за-
стосування переважно конкурентних способів 
приватизації тощо. 

Однак процес приватизації затягнувся (триває 
вже 19 років), а реалії, як це нерідко буває, ви-
явились далекими від проголошених гасел, що не 
в останню чергу пояснюється недостатнім рівнем 
нормативно-правового регулювання приватизацій-
них перетворень. У рішенні РНБО від 15 лютого 
2008 р. «Про забезпечення національних інтересів 
і національної безпеки у сфері приватизації та 
концептуальні засади їх реалізації» зазначається, 
що чинне законодавство з питань приватизації не 
відповідає сучасному розвитку суспільних відно-
син, закладені у ньому механізми та процедури 
приватизації є неефективними і непрозорими,  

що призводить до прийняття економічно необґрун-
тованих рішень з питань приватизації державно-
го майна, створює передумови для зловживань, 
перешкоджає сталому розвитку та ефективній 
структурній перебудові економіки. «Приватизація 
перетворилась на засіб економічного закріплення і 
різкого посилення невиправданої соціальної дифе-
ренціації суспільства…З форми стимулювання еко-
номічного розвитку приватизація перетворилась 
на спосіб розподілу та перерозподілу власності 
між обмеженим колом осіб і угруповань з метою 
концентрації суспільного багатства…» [1, 145].

Кримінально-правові норми, покликані забез-
печити ефективну охорону порядку здійснення 
приватизації, поява яких у вітчизняному зако-
нодавстві, як відомо, відбулась із значним запіз-
ненням – лише у зв’язку з ухваленням у 2001 р. 
чинного КК, також не відзначаються ні належною 
якістю, ні дієвістю. З одного боку, за окремими 
експертними оцінками, приблизно 90% об’єктів 
в Україні приватизується з порушеннями чинного 
законодавства і при бажанні можуть бути репри-
ватизовані – повернуті у державну власність.  
З іншого, випадки застосування норм криміналь-
ного закону, які передбачають відповідальність 
за злочини проти порядку приватизації, залиша-
ються поодинокими. Така невідповідність демон-
струє недостатню ефективність (щоб не сказати 
– неефективність) відповідних кримінально-право-
вих заборон, свідчить про наявність певних про-
блем як законодавчого, так і правозастосовного  
характеру.

Звернення до ст. 233 КК України («Незаконна 
приватизація державного, комунального майна») 
дає підстави у черговий раз констатувати нерідко 
притаманну формулюванням нашого криміналь-
ного закону невизначеність і, як наслідок, не-
передбачуваність в їх практичному застосуванні, 
згадувати одне з крилатих висловлювань Ч. Бек-
каріа: якщо тлумачення законів зло, то їх темнота,  
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яка примушує займатись тлумаченням, зло не 
менше; громадянин, не здатний оцінити ступінь 
своєї свободи, потрапляє у залежність від купки 
утаємничених, а незрозумілий народу текст закону 
перетворює кодекс із книги, що поважається усі-
ма, у книгу, доступну лише для вузького кола осіб 
[2, с.94]. Труднощі кримінально-правової оцінки 
порушень приватизаційного законодавства, яка, з 
огляду на описово-бланкетний характер диспозиції 
ст. 233 КК, є похідною – залежною від регуля-
тивного законодавства, зумовлені не лише вадами 
чинної редакції вказаної статті КК, а й складністю, 
нестабільністю приватизаційного законодавства, 
його неузгодженістю з іншими галузями законо-
давства (цивільного, господарського тощо).

Аналіз останніх досліджень та виокремлен-
ня нерозв’язаних проблем. Стосовно ст. 233 
КК юридичною наукою (маємо на увазі праці  
П. П. Андрушка, П. С. Берзіна, П. І. Заруби,  
Т. Я. Крих, Є. Л. Стрельцова, Є. В. Фесенка та 
ін.) і практикою суперечливо вирішується низка 
питань кримінально-правової характеристики пе-
редбаченого цією статтею злочину, зокрема: на-
лежність до предмета незаконної приватизації дер-
жавного, комунального майна об’єктів державного 
житлового фонду; визначення моменту закінчення 
злочину і законодавчої конструкції його складу; 
розуміння неправомочної особи, способу, викорис-
тання якого призводить до заниження вартості 
майна, і приватизації майна, що не підлягає прива-
тизації. Висвітленню окремих проблемних питань 
кваліфікації незаконної приватизації державного 
і комунального майна, а так само ініційованих 
доктриною шляхів вдосконалення законодавства 
про кримінальну відповідальність за зазначений 
господарський злочин і присвячено цю статтю.

Викладення основного матеріалу. Передусім 
хотіли б зауважити, що інколи в юридичній літе-
ратурі вказується на належність України (поряд 
із Білоруссю та Болгарією) до нечисленної групи 
держав, кримінальне законодавство яких містить 
окремі статті про відповідальність за незаконну 
приватизацію майна [3, 41]. Насправді відповідно 
до ч. 3 ст. 424 КК Білорусі здійснення функцій із 
роздержавлення або приватизації (поряд із від-
повідальним становищем винного і спричиненням 
тяжких наслідків) є лише однією з кваліфікуючих 
ознак такого традиційного службового злочину, 
як зловживання владою або службовими повно-
важеннями. Тобто білоруський законодавець (на 
відміну від українського) не вважає за потрібне 
конструювати спеціальні кримінально-правові за-
борони, розраховані на приватизаційні зловжи-
вання. Фактично такий же підхід, який не перед-
бачає створення самостійного складу злочину, 
присвяченого незаконній приватизації, втілено у 

КК Болгарії, згідно зі ст. 283а якого злочинне 
діяння, пов’язане з приватизацією (як і діяння, 
пов’язане з купівлею-продажем, здаванням майна 
в оренду або передачею підприємницькому това-
риству певної власності), визнається лише різно-
видом службових злочинів, передбачених ст. ст. 
282, 283 КК цієї країни.

Предметом злочину, передбаченого ст. 233 КК 
України, наш законодавець називає державне і 
комунальне майно. У літературі суперечливо ви-
рішується питання, чи є квартири і будинки як 
об’єкти державного (комунального) житлового 
фонду предметом досліджуваного злочину. Так, 
ґрунтуючи свою позицію на ч. 2 ст. 3 Закону 
«Про приватизацію державного майна», згідно 
з якою дія цього Закону не поширюється, зо-
крема, на приватизацію об’єктів державного зе-
мельного та житлового фондів, П. П. Андрушко 
зазначає, що поняттям «приватизація державно-
го, комунального майна» приватизація вказаних 
об’єктів не охоплюється [4, 816]. Подібним чином 
висловлюється Ю. В. Алданов, який пише, що у 
Законі «Про приватизацію державного майна» 
приватизація об’єктів державного земельного 
та житлового фондів, у тому числі гуртожитків, 
об’єктів соціально-культурного призначення, що 
фінансуються з державного бюджету, за винятком 
тих, які належать підприємствам, що привати-
зуються, а також зміна організаційно-правових 
форм власності колгоспів і підприємств споживчої 
кооперації не охоплюються поняттям «приватиза-
ція державного, комунального майна» [5, 24-25]. 
Протилежної позиції дотримується П. І. Заруба, 
для якого безспірним є те, що незаконна прива-
тизація об’єктів житлового фонду (державного, 
комунального) має кваліфікуватись за відповідною 
частиною ст. 233 КК [6, 64-68]. Так само вважає 
Т. Я. Крих [3, 123].

З одного боку, врахування характеру діянь, 
криміналізованих ст. 233 КК, місця цієї статті 
в системі Особливої частини КК, тієї обстави-
ни, що Закон «Про приватизацію державного 
майна» не поширює свою дію на відчуження 
певних різновидів майна, наводить на думку 
про те, що предметом розглядуваного злочину 
не виступають об’єкти державного земельного і 
житлового фондів. З іншого боку, запропоноване 
тлумачення кримінального закону є обмежуваль-
ним, адже диспозиція ст. 233 КК сформульова-
на таким чином, що дозволяє охопити випадки 
незаконної приватизації будь-якого державного 
або комунального майна, включаючи об’єкти зе-
мельного і житлового фондів. До речі, у циві-
лістичній літературі до об’єктів купівлі-продажу 
в сфері приватизації відносять і квартири бага-
токвартирних будинків, одноквартирні будинки,  
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кімнати у квартирах та одноквартирних будинках  
[7, 127-128]. Та обставина, що дія Закону «Про 
приватизацію державного майна» не поширюється 
на приватизацію безпосередньо названих у ньому 
об’єктів, зовсім не означає того, що такі об’єкти 
взагалі не підлягають приватизації. Законодавство 
про приватизацію складається як із названого 
Закону, так і з інших законів України з питань  
приватизації.

Цікаво, що Є. В. Фесенко, розробивши сво-
го часу доктринальну модель відповідних кри-
мінально-правових заборон, пропонував запрова-
дити кримінальну відповідальність за незаконну 
приватизацію не будь-якого державного майна, а 
лише майна державних підприємств або невеликих 
державних підприємств [8, 20-21] У чинному КК 
для позначення предмета досліджуваного злочину 
вживається більш широке (універсальне) поняття. 

Карана за ст. 233 КК України приватизація 
майна, яке не підлягає приватизації, означає 
укладання договорів купівлі-продажу щодо таких 
об’єктів державної або комунальної власності, 
відчуження яких на користь фізичних та юридич-
них осіб чинним законодавством або рішенням 
місцевих рад відповідного рівня заборонено. Так, 
відповідно до ст. 5 Закону «Про приватизацію 
державного майна» приватизації не підлягають 
об’єкти, що мають загальнодержавне значення, 
а також казенні підприємства. У літературі ви-
словлюється думка про те, що приватизація майна, 
яке не підлягає приватизації згідно із законом, має 
місце і у випадку відчуження та придбання таких 
об’єктів, які можуть бути приватизовані за певних 
умов чи з дотриманням певного порядку [4, 817]. 

Згідно з чинним законодавством, об’єкти дер-
жавної власності, які підлягають приватизації, 
поділяються на дві категорії: 1) такі, що при-
ватизуються за погодженням з Кабінетом Мі-
ністрів України (наприклад, майнові комплекси 
підприємств-монополістів на ринку відповідних 
товарів України); 2) такі, для приватизації яких 
не вимагається погодження з Кабінетом Міністрів 
України. На нашу думку, порушення встановлено-
го порядку приватизації відповідного державного 
майна (здійснення її без погодження з урядом або 
іншим уповноваженим органом, наприклад, з Ан-
тимонопольним комітетом України) немає підстав 
визнавати приватизацією майна, що не підлягає 
приватизації. Такий саме висновок слід робити і 
у випадку приватизації пам’ятки культурної спад-
щини (за винятком тих пам’яток, які згадуються 
у затвердженому Законом України від 23 вересня 
2008 р. Переліку пам’яток культурної спадщини, 
що не підлягають приватизації) без укладення 
з відповідним органом охорони культурної спад-
щини попереднього договору про укладення у 

майбутньому охоронного договору на пам’ятку 
із викладенням його істотних умов. 

Державні засоби виробництва, що підлягають 
приватизації, є особливим товаром, покликаним 
забезпечувати не лише потреби приватизації, а й 
певні суспільні та державні потреби, у зв’язку з 
чим законодавець спеціально регулює питання про 
коло суб’єктів приватизаційних відносин, визначає 
особливості їх правового статусу. До суб’єктів 
приватизаційних відносин належать особи, наді-
лені правами відчужувати і набувати у власність 
майно, що приватизується, а також іншим чи-
ном впливати на відносини, що складаються в 
процесі приватизації. Відображенням специфіки 
суб’єктного складу приватизаційних правовідносин 
у тексті кримінального закону є виокремлення у 
диспозиції ч. 1 ст. 233 КК такого різновиду неза-
конної приватизації державного або комунального 
майна, як приватизація неправомочною особою. 

Науковці, здійснюючи доктринальне тлумачен-
ня кримінального закону, одностайні у тому, що 
під неправомочною особою з точки зору кваліфі-
кації за ст. 233 КК України треба розуміти особу, 
якій чинним законодавством заборонено брати 
участь у процесі приватизації, укладати відповідні 
договори купівлі-продажу або вчиняти інші пе-
редбачені законодавством правочини з відчужен-
ня державного або комунального майна [4, 818;  
6, 101-104; 9, 855-858]. Інакше кажучи, неправо-
мочною є особа, якій приватизаційним законо-
давством не дозволено виступати ні покупцем, 
ні продавцем майна, що приватизується. Таке 
усталене в юридичній літературі розуміння кри-
мінально-правового поняття «неправомочна особа» 
узгоджується з етимологією термінів «правомоч-
ний» і «правомочність», а так само ґрунтується 
на відповідних положеннях регулятивного зако-
нодавства, що є важливим з огляду на описово-
бланкетний характер диспозиції ч. 1 ст. 233 КК.

Так, відповідно до ч. 3 ст. 8 Закону «Про при-
ватизацію державного майна» покупцями об’єктів 
приватизації не можуть бути: 1) юридичні особи, 
у майні яких частка державної власності переви-
щує 25%; 2) органи державної влади та місце-
вого самоврядування; 3) працівники державних 
органів приватизації (таким чином, заборона не 
поширюється на членів сімей таких працівників 
та інших близьких їм осіб); 4) юридичні особи, 
майно яких перебуває у комунальній власності. 
Державною програмою приватизації стосовно 
конкретних об’єктів можуть бути встановлені 
інші обмеження або особливості участі покупців 
у приватизації, включаючи галузеві та сумарні 
квоти на придбання юридичними особами держав-
ного майна та акцій (часток, паїв). Документами, 
які регламентують порядок приватизації окремих 
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об’єктів, можуть встановлюватись особливі обме-
ження щодо суб’єктного складу приватизаційних 
відносин, що також треба брати до уваги при ви-
рішенні питання про визнання особи неправомоч-
ною, а, отже, про наявність або відсутність складу 
злочину, передбаченого ст. 233 КК. Йдеться про 
те, що встановлення кваліфікаційних вимог до 
потенційних покупців об’єктів приватизації (кри-
теріїв, яким повинні відповідати претенденти на 
ці об’єкти) може бути компетенцією законодав-
ця, уряду або Фонду державного майна України 
(далі – ФДМ). 

Наприклад, відповідно до ч. 2 ст. 3 Закону 
України «Про формування конкурентних засад у 
процесі приватизації акцій (часток, паїв), що нале-
жать державі у майні юридичних осіб» у разі про-
дажу акцій (часток, паїв) підприємств, що мають 
стратегічне значення для економіки та безпеки 
держави або займають монопольне (домінуюче) 
становище на ринках України кваліфікаційні ви-
моги до покупців встановлює ФДМ. Кваліфікаційні 
вимоги повинні забезпечити участь у придбанні 
об’єктів приватизації таких покупців, які здатні 
забезпечити належне функціонування і стабіль-
ний розвиток підприємств, що пропонуються до 
продажу. З приводу фактично необмежених по-
вноважень ФДМ із встановлення кваліфікаційних 
вимог і додаткових умов до потенційних інвесторів 
– учасників конкурсів із продажу пакетів акцій 
ВАТ, створених у процесі приватизації і корпора-
тизації, тижневик «Бизнес» дотепно зауважив, що 
під час оголошення конкурсу цілком можливим є 
висунення наступної вимоги: необхідно, щоб голо-
вний бухгалтер фірми – учасниці конкурсу мав 
досвід не менше ніж ста стрибків з парашутом 
протягом двох останніх років із приземленням на 
територію підприємства, пакет акцій якого про-
дається [10].

Невідповідність покупця кваліфікаційним ви-
могам і додатковим умовам, встановленим ФДМ, 
формально дозволяє вести мову про участь у 
приватизації неправомочної особи, а, отже, про 
необхідність кваліфікації дій такої особи за ст. 
233 КК. Закономірно постає питання про виправ-
даність і доречність застосування у розглядуваній 
ситуації заходів кримінально-правової репресії. 
З урахуванням того, що кримінальне право є  
(а точніше – має бути) знаряддям реагування 
лише на найбільш небезпечні для особи, сус-
пільства або держави посягання, на поставлене 
питання, вочевидь, треба давати негативну від-
повідь. Необхідність законодавчого уточнення 
ознак складу злочину, передбаченого ст. 233 КК 
України, у частині караності приватизації непра-
вомочною особою підтверджується і зверненням 
до матеріалів правозастосовної практики.

Постановою Кам’янобродського районного суду 
м. Луганська від 14 квітня 2009 р. у зв’язку з пере-
дачею на поруки (ст. 47 КК, ст. 10 КПК) був звіль-
нений від кримінальної відповідальності за вчи-
нення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 233 КК, К.,  
який за відсутності належного права у 2004 р.  
безоплатно приватизував квартиру – об’єкт ко-
мунального житлового фонду. Тим самим, К. по-
рушив вимогу ч. 5 ст. 5 Закону України «Про 
приватизацію державного житлового фонду», 
відповідно до якої кожний громадянин України 
має право приватизувати займане ним житло без-
оплатно в межах номінальної вартості житлового 
чеку або з частковою доплатою лише один раз. 
Раніше – у 1998 р. К. разом із членами своєї 
сім’ї, проживаючи в іншому населеному пункті 
Луганської області, вже скористався своїм правом 
на безоплатну приватизацію займаного житла, 
про що у паспорті К. було зроблено відповід-
ну відмітку, у зв’язку з чим ще одну квартиру 
він міг приватизувати лише на оплатній основі. 
Суд погодився з кримінально-правовою оцінкою 
поведінки К., запропонованою слідчим в обвину-
вальному висновку, і кваліфікував дії підсудного 
за ч. 1 ст. 233 КК України, тобто визнав, що  
К. вчинив злочин – незаконну приватизацію майна 
неправомочною особою [11; 12].

Правильність такої кваліфікації викликає сум-
нів. К. необґрунтовано визнано неправомочною 
особою, здатною нести кримінальну відповідаль-
ність за ч. 1 ст. 233 КК, позаяк за Законом «Про 
приватизацію державного житлового фонду» він 
мав право на здійснення приватизації (щоправда, 
не безоплатної) квартири, в якій мешкав. Фактич-
но цей висновок підтверджується наведеними в 
обвинувальному висновку витягами з Положення 
про порядок передачі квартир (будинків) у влас-
ність громадян, затвердженого наказом Державно-
го комітету України по житлово-комунальному гос-
подарству від 15 вересня 1992 р. № 56. Згідно з 
цим нормативним актом, кожний громадянин, який 
приватизував займане ним житло безоплатно, з 
компенсацією чи доплатою, вважається таким, 
що використав право на безоплатне отримання 
житла від держави. Отримання нового житла від 
держави може здійснюватись на оплатній основі 
з використанням отриманих під час приватизації 
житлових чеків. 

Звичайно, К. порушив приватизаційне законо-
давство (в частині неприпустимості безоплатної 
приватизації житла більше одного разу), однак 
цього явно недостатньо для інкримінування йому 
ч. 1 ст. 233 КК. Приватизація, вчинена з порушен-
ням окремих вимог законодавства, утворює склад 
злочину «незаконна приватизація державного, ко-
мунального майна» лише за наявності вказаних у 
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КК криміноутворюючих ознак, до яких належить 
і неправомочна особа. Таким чином, суд повинен 
був постановити виправдувальний вирок за від-
сутністю в діях К. складу злочину, а не закривати 
кримінальну справу, звільняючи К. від криміналь-
ної відповідальності за однією з нереабілітуючих 
підстав. Очевидно, що неправильна кваліфікація 
дій К. певною мірою стала результатом допущеної 
законодавцем недостатньої чіткості досліджуваної 
кримінально-правової заборони. 

Як приклад приватизації неправомочною осо-
бою, П.І. Заруба наводить випадок засудження 
одним із районних судів Луганської області Г., 
яка обманним шляхом прописалась у квартирі по-
мерлої особи і в такий спосіб стала єдиним квар-
тиронаймачем, який відповідно до Закону «Про 
приватизацію державного житлового фонду» мав 
право на приватизацію вказаної квартири [6, 103]. 
Г. немає підстав визнавати квартиронаймачем, 
який постійно проживає в квартирі, що прива-
тизується, – особою, яка у значенні названого 
Закону має право на приватизацію житла. Тому 
вважаємо правильним висновок суду про належ-
ність Г. до неправомочних осіб, дії яких за на-
явності до цього підстав мають кваліфікуватись 
за відповідною частиною ст. 233 КК. 

Принципово інший (порівняно із втіленим у 
чинній редакції ст. 233 КК) підхід щодо змісту і 
сфери застосування норми про відповідальність за 
незаконну приватизацію державного і комуналь-
ного майна пропонує Т. Я. Крих. Йдеться про те, 
щоб визнавати умисне порушення встановленого 
законодавством порядку приватизації майна зло-
чином винятково проти фінансової системи дер-
жави в той час, як приватизацію неправомочною 
особою і приватизацію майна, яке не підлягає 
приватизації, розглядати як інший злочин – проти 
власності, у сфері службової діяльності тощо. 
При цьому пропонується зберегти назву ст. 233 
КК, виклавши у новій редакції її частину 1, та 
обмежити сферу застосування кримінально-право-
вої заборони випадками порушення порядку при-
ватизації майна, що призвело до ненадходження 
коштів до бюджету [3, 193-194].

Видається, що за такого варіанту поліпшення 
законодавства спостерігатиметься невідповідність 
між назвою ст. 233 КК і змістом її диспозиції, 
оскільки винесене у назву цієї статті поняття не-
законної приватизації державного, комунального 
майна дозволяє охопити і приватизацію особою, 
якій законом заборонено її здійснювати, і прива-
тизацію майна, яке не підлягає приватизації згідно 
із законом. З цієї точки зору чинну редакцію ст. 
233 КК слід визнати більш прийнятною, хоч і 
вона, як зазначалось вище, не позбавлена вад, 
зокрема, через те, що у певних своїх проявах є 
прикладом надмірної криміналізації.

У відгуку В. О. Тулякова на автореферат кан-
дидатської дисертації Т. Я. Крих справедливо 
зверталась увага на те, що обстоюване авторкою 
положення про визнання предметом розглядува-
ного злочину об’єктів земельного і державного 
житлового фонду суперечить запропонованій нею 
редакції ст. 233 КК України, в якій йдеться лише 
про таке умисне порушення встановленого законо-
давством порядку приватизації державного, кому-
нального майна, яке призвело до ненадходження 
коштів до бюджету. Якщо предметом злочину є 
об’єкти земельного і державного житлового фон-
ду, то кошти до державного бюджету можуть і 
не надходити, оскільки приватизація цих об’єктів 
буває і безоплатною.

Суспільна небезпека незаконної приватиза-
ції майна полягає у заподіянні істотної шкоди 
(створенні загрози її заподіяння) відносинам, які 
виникають між державою (органами місцевого 
самоврядування) та юридичними чи фізичними 
особами у процесі приватизації майна з приводу 
забезпечення дотримання учасниками приватизації 
встановленого законодавством України порядку 
її проведення [3, 86-87]. Не викликає сумнівів, 
що і приватизація неправомочною особою, і при-
ватизація майна, яке не підлягає приватизації, 
посягає на зазначені відносини. Закономірно по-
стає запитання, для чого «виводити» вказані різ-
новиди порушення порядку приватизації за межі 
дії спеціальної кримінально-правової заборони і 
кваліфікувати їх, відповідно, як службовий (чи 
інший) злочин і злочин проти власності. Така ква-
ліфікація, вочевидь, не враховуватиме специфіку 
приватизаційних відносин. 

Також у літературі висувається пропозиція 
доповнити ст. 233 КК України частиною 3, згідно 
з якою кримінальна відповідальність за незаконну 
приватизацію майна серйозно посилюватиметься 
у випадку вчинення цього злочину службовою 
особою [3, 193-195]. Аргументація на користь та-
кого поліпшення КК зводиться до неодноразово 
повторюваної тези про підвищену суспільну не-
безпеку приватизації майна, вчиненої службовими 
особами, наведення одного прикладу із право-
застосовної практики, в якому йдеться про зло-
чинну приватизацію за участю службових осіб 
державного підприємства, і твердження про те, що 
поведінка службових осіб при вчиненні незаконної 
приватизації майна залишається безкарною. 

Не зовсім зрозуміло, про яку безкарність 
йдеться, якщо за наявності підстав протиправна 
поведінка службових осіб має кваліфікуватись 
за сукупністю злочинів – передбаченого ст. 233 
КК і того чи іншого злочину у сфері службової  
діяльності. І ще один момент варто зверну-
ти увагу: незаконна приватизація державного,  
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комунального майна у переважній більшості ви-
падків вчиняється саме службовими особами.  
При цьому однією з вироблених доктриною (праці 
Л. Л. Круглікова, Т. О. Лєснієвські-Костарєвої,  
Н. О. Лопашенко та ін.) вимог до змісту кваліфіку-
ючих ознак як засобу диференціації кримінальної 
відповідальності є те, що це мають бути відносно 
розповсюджені обставини, які водночас не можуть 
супроводжувати більшість злочинів певного виду. 
Інакше кажучи, ознаки, які є типовими для злочи-
ну певного виду (у нашому випадку – це вчинення 
незаконної приватизації службовою особою), по-
винні регламентуватись у межах основного, а не 
кваліфікованого складу злочину.

Проведене дослідження дозволяє зробити ви-
сновок про доцільність замінити у ч. 1 ст. 233 КК 
словосполучення «приватизація неправомочною 
особою» формулюванням «приватизація особою, 
якій законом заборонено її здійснювати». Вида-
ється, що такий опис аналізованого різновиду 
незаконної приватизації майна як злочину дозво-
лить: по-перше, донести передусім до правозас-
тосувача ідею чіткого законодавчого обмеження 
суб’єктного складу приватизаційних правовідно-
син і пов’язаної з цим необхідності кримінального 
переслідування лише тих, хто всупереч забороні 
закону бере участь у приватизаційних процесах; 
по-друге, усунути властиву чинній редакції ч. 1  
ст. 233 КК надмірну криміналізацію у вигляді 
визнання злочином приватизації, вчиненої осо-
бою, яка не відповідає кваліфікаційним вимогам 
та іншим додатковим умовам, встановленим під-
законними нормативними актами.

Крім цього, суспільну небезпеку незаконної 
приватизації (у тому числі в аспекті вдосконален-
ня законодавства) не варто обмежувати фіскаль-
ною складовою. Останнім часом на державному 
рівні проголошується перехід від фіскальної до ін-
вестиційно орієнтованої моделі приватизації; мета 
приватизації визначається як сприяння оптимізації 
частки державного сектору в умовах ринку, під-
вищення ефективності економіки та збільшення 
конкурентоспроможності країни; вказується на 
недопущення до участі у приватизації об’єктів, що 
мають стратегічне значення для економіки і без-
пеки держави, осіб, зареєстрованих в офшорних 
зонах, і країнах, які не співпрацюють у сфері про-
тидії відмиванню злочинних доходів, а так само на 
недопущення приватизації підприємств, що мають 
стратегічне значення для економіки і безпеки дер-
жави, якщо це матиме наслідком монополізацію 
відповідного ринку товарів, тощо. Розмірковуючи 
над вдосконаленням кримінально-правових норм 
про відповідальність за злочини проти порядку 
приватизації, ми не можемо не враховувати тен-
денції розвитку регулятивного законодавства. 
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Дудоров А. А., Дудорова Е. Б. Незаконная 
приватизация государственного и коммуналь-
ного имущества: проблемы квалификации и со-
вершенствования законодательства

Аннотация. Рассматриваются проблемные во-
просы квалификации незаконной приватизации 
государственного и коммунального имущества, в 
частности, являются ли предметом преступления, 
предусмотренного ст. 233 УК Украины, объек-
ты жилищного фонда и что следует понимать 
под приватизацией имущества, не подлежащего 
приватизации, и приватизацией, совершенной не-
правомочным лицом. Анализируются высказанные 
в юридической литературе предложения по со-
вершенствованию уголовно-правового запрета на 
приватизацию имущества.

Ключевые слова: незаконная приватизация; 
имущество; преступление; квалификация; неправо-
мочное лицо.

Dudorov O., Dudorova K. Illegal Prіvatіza-
tіon of State and Munіcіpal Property: Problems 
of Qualіfіcatіon and Law Improvement

Summary. Problem issues of illegal privatiza-
tion of state and municipal property qualification 
are examined, in particular, if the objects of the 
residential fund can be considered the subject of the 
crime under Article 233 of the Ukrainian Criminal 
Code and how privatization of property not subject 
to privatization and privatization by ineligible per-
son should be comprehended. Proposals on improv-
ing criminal law restrictions on property privatiza-
tion, expressed in legal literature, are analyzed.

Key words: illegal privatization; property; crime; 
qualification; ineligible person.
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ИНСТИТУТ пРОбАцИИ  
КАК АЛьТЕРНАТИВА ЛИШЕНИЮ СВОбОДЫ

Аннотация. Определены направления развития 
института наказания, что позволит существенно 
уменьшить криминогенную обстановку у нас в 
стране. Сделано ударение на то, что при вынесе-
нии приговора лицу, совершившему преступное 
деяние, суд должен учитывать личностные данные 
обвиняемого. 

Ключевые слова: наказание, изоляция, воспи-
тание, ресоциализация, пробация, пробационный 
надзор.

Постановка проблемы. Наказание – являет-
ся одной из основополагающих категорий уго-
ловного-правовой отрасли. Не одно десятилетие 
проблема уголовной ответственности и института 
наказания рассматривались как базисное явление. 
Данный вопрос был центром внимания ученых и 
практиков, а между тем, многие концептуальные 
положения остались дискуссионными. Проблемы 
законодательного установления и реализации це-
лей наказания находятся в тесной связи с уголов-
ной политикой и, можно сказать, существенным 
образом ее предопределяют.

Цели наказания являются ориентирами раз-
вития уголовного и уголовно-исполнительного 
права в доктринальном плане, а также совер-
шенствования практики исполнения уголовных 
наказаний, в процессе которой обеспечивается 
их непосредственная реализация.

Соответствующие историческому времени и 
необходимым требованиям цели определяют на-
правления развития всего комплекса наук так 
называемого «криминального цикла», лежат в ос-
нове прогрессивных методологических разработок 
в сфере карательно-воспитательного воздействия 
на осужденного и, кроме того, в конечном счете, 
отражают социально-психологическое отношение 
общества к осужденному и примененному к нему 
наказанию как мере реагирования государства на 
совершенное преступление.

Политико-юридическая практика доказывает, 
что ни возмездие, ни устрашение не являлись и 
не могли быть целью наказания, но дискуссии на 
эту тему в юриспруденции продолжаются, причём, 
ни одна из концепций не может доказать свою 
правоту. Н. Винер хорошо и верно сказал: «до 

тех пор, пока общество не установит, чего же 
оно действительно хочет: искупления, изоляции, 
воспитания или устрашения потенциальных пре-
ступников, – у нас не будет ни искупления, ни 
изоляции, ни воспитания, ни устрашения, а толь-
ко путаница, где одно преступление порождает 
другие преступления. Любой кодекс, исходящий 
на одну четверть из британского предрассудка  
XVIII века о пользе виселицы, на вторую четверть 
– из принципа изоляции преступника от обще-
ства, на третью четверть – из нерешительной 
политики воспитания и на последнюю четверть 
– из политики выставления мертвой вороны для 
отпугивания остальных, – очевидно, ничего не 
способен нам дать» [1, 76].

Следует сказать, что и в советской юридиче-
ской науке называются различные цели наказа-
ния – кара, воспитание, предупреждение право-
нарушений, восстановление права. Коль скоро 
под карой не понимается возмездие, причинение 
физических страданий или унижение человече-
ского достоинства, то она сводится к лишениям 
личного и имущественного характера, то есть к 
содержанию наказания. Но содержание наказания 
не может пониматься как его цель. Воспитание и 
предупреждение правонарушений трудно считать 
специфическими целями наказания, хотя они до-
стигаются (если вообще достигаются) особыми 
средствами. К тому же даже цель специальной 
превенции имеет место не только при юридической 
ответственности и наказании (например, меры 
пресечения, принудительного лечения и т. п.). 

Более близкими к истине представляются 
суждения, что целью наказания является вос-
становление права, если только не понимать это в 
ограниченном смысле, только как возмещение иму-
щественного или морального ущерба. Нанесенный 
ущерб не всегда можно возместить, но тогда пре-
терпевание лишений причинителем, при отсутствии 
иных целей, оказывается лишь местью, что стави-
ло бы наказание на грань аморальности. Между 
тем наказание должно восстанавливать (с точки 
зрения элементарных требований нравственности) 
попранную правонарушением справедливость.

Анализируя историю уголовного наказания, 
профессор С. В. Познышев писал, что не суще-
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ствовало и не существует ни одного государства, 
которое хотя бы на время прекращало судить и 
наказывать своих преступников. Уголовное нака-
зание есть юридическое последствие преступле-
ния, соизмеряемое с его внутренней и внешней 
стороной и определяемое в установленном для 
того порядке судебными органами государствен-
ной власти [2, 37-38]. Данное утверждение не 
утратило своей актуальности и спустя столетие. 

Из приведенного текста, очевидно, что, во-
первых, уголовное наказание существует в лю-
бом государстве, во-вторых, оно тесно связано с 
преступлением, являясь его юридическим послед-
ствием, в-третьих, наказание назначается исходя 
из содержания внешней и внутренней стороны 
совершенного преступления, в-четвертых, оно 
определяется в специально установленном по-
рядке государственными судебными органами.  
Но в данном утверждении присутствует ложность 
взглядов, сложившихся за многие десятилетия 
существования советского государства, которые 
обедняли уголовно-правовую науку, которая была 
призвана в основном разоблачать реакционную, 
классовую сущность буржуазного уголовного 
законодательства, уголовно-правовые теории и 
правоприменительной практики капиталистиче-
ских государств.

Следует признать, что «наше общество оказа-
лось изолированным от общего движения мировой 
цивилизации» [3, 30]. В полной мере это утверж-
дение А. В. Наумова относится и к отечественной 
правовой науке, которая развивалась изолиро-
ванно, без учета теоретического и практического 
опыта, накопленного в других развитых странах.

Существует определенный пробел в изуче-
нии аналогичных институтов буржуазного права. 
Причем если вопросы тюремного заключения на 
протяжении многих лет подвергались достаточно 
полному анализу, пусть даже с позиций господ-
ствовавших тогда взглядов, то исследования не 
пенитенциарных (альтернативных тюремному 
заключению) уголовно-правовых мер и санкций 
проводились крайне редко. Это привело к тому, 
что у нас в стране сформулировалось ложное 
мнение, что перевоспитать лицо, совершившее 
преступное деяние возможно лишь изолируя его 
от общества. 

Проблема ограничения применения лишения 
свободы в практике борьбы с преступностью явля-
ется весьма актуальной для Украины, занимающей 
седьмое место в мире по числу осужденных, на-
ходящихся в местах изоляции [4]. Содержание та-
кого большого количества граждан в исправитель-
ных учреждениях тяжким бременем ложится на 
бюджет государства, сдерживает решение многих 
социальных задач, способствует распространению  

обычаев и традиций криминальной среды. Однако, 
поиски альтернатив лишению свободы обуслов-
лены не только низкой эффективностью данного 
вида наказания, о чем свидетельствует рецидив 
преступлений, не только экономическими и соци-
альными издержками, связанными с исполнением 
лишения свободы, но и политическими реалиями.

Уже во второй половине XVIII века во многих 
развитых странах мира применение тюремного 
заключения, особенно на короткий срок, подвер-
глось резкой критике за неспособность решить 
главную задачу лишения свободы по социальной 
реабилитации и исправлению правонарушителей. 
Результатом обеспокоенности мирового сообще-
ства на современном этапе стало появление специ-
альных международных стандартов, посвященных 
правовым санкциям, альтернативным тюремному 
заключению. Стандартные минимальные правила 
ООН в отношении мер, не связанных с тюремным 
заключением (Токийские Правила), принятые Ге-
неральной Ассамблеей ООН 14 декабря 1990 г., 
указывают на то, что «альтернативы тюремному 
заключению могут быть эффективными средствами 
обращения с правонарушителями в обществе, как 
в интересах правонарушителей, так и общества». 

Ориентиры ресоциализации правонарушите-
лей наглядно выражены в Рекомендации о евро-
пейских правилах по применению общественных 
санкций и мер взыскания, принятой в 1992 г. 
Советом Европы. Сегодня мировая, а особен-
но европейская цивилизации рассматривают 
международные стандарты не как альтернативы 
тюремному заключению, а как основные меры 
наказания, не связанные с лишением свободы, 
которые должны применяться в первую очередь. 
К лишению свободы следует прибегать только 
в исключительных случаях, когда это отвечает 
интересам безопасности потерпевшего, общества 
и процессу ресоциализации самого осужденного.

Институт условного осуждения получил свое 
законодательное закрепление во многих зарубеж-
ных странах. Причем, если в одних странах ука-
занный институт именуется условным осуждени-
ем, например в Швейцарии, Китайской Народной 
Республике, то в других странах он именуется 
по-разному. Так в Англии и США данный инсти-
тут именуется пробацией, в Германии – условной 
отсрочкой исполнения наказания, в Японии – от-
срочкой исполнения наказания, в Австрии – ус-
ловным освобождением от наказания. Уголовный 
кодекс Швеции закрепляет две разновидности 
института условного осуждения – условное осуж-
дение и пробацию.

Исходя из вышесказанного, предлагается рас-
смотреть процедуру пробации и возможность её 
применения в Украине.
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Пробация – (англ. probation) в уголовном пра-
ве США, Англии и ряда других стран представля-
ет собой вид условного осуждения, при котором 
осужденный помещается на время испытательного 
срока, установленного судом, под надзор специ-
альных органов; возможен и ряд дополнительных 
ограничений (не посещать определенных мест, 
воздерживаться от общения с определенными 
лицами и тому подобные) [5].

Данный термин употребляется преимуществен-
но в англосаксонских странах и означает работу с 
условно осужденными, в ходе которой на них воз-
лагается исполнение определенных обязанностей 
и он помещается на определенный срок под ин-
дивидуальный надзор специального должностного 
лица. Таким лицом является агент, помощник либо 
другой уполномоченный по пробации. Уполномо-
ченный службы пробации осуществляет контроль 
за поведением поднадзорного, выполнением им 
определенных обязанностей и условий пробации и 
обеспечивает проведение исправительного курса. 
При  назначении пробации осужденный не должен 
совершать новые преступления и выполнять воз-
ложенные на него приговором суда обязанности. 

На осужденного могут быть возложены следу-
ющие обязанности: пройти соответствующий курс 
лечения, продолжить профессиональное обучение, 
воздерживаться от посещения запрещенных судом 
мест (увеселительных заведений, казино и так 
далее), не владеть огнестрельным и(или) другим 
оружием, возместить причиненный ущерб, сооб-
щать суду о любом изменении места жительства и 
работы, являться в суд по вызову агента по проба-
ции и так далее. Если осужденный соблюдает все 
условия пробации, он полностью освобождается 
от какого бы то ни было наказания за совершен-
ное преступление и у него отсутствует судимость.

Из приведённых признаков пробации мы ви-
дим, что основной её чертой является условное 
неисполнение наказания (либо наказание вообще 
не назначается, как, например, в Англии, США и 
Франции) с назначением специального должност-
ного лица (агента, помощника, уполномоченного 
и т. п.), который осуществляет контроль за по-
ведением осужденного и выполнением им опреде-
ленных обязанностей и условий пробации [6, 170].

В теории и практике существуют разные взгля-
ды на пробацию. Так, одни авторы относят ее 
к мере приостановления исполнения уголовных 
санкций для испытания, другие определяют ее 
в качестве режима помещения на испытания. 
Во многих Уголовных кодексах штатов США, в 
Англии, Швеции пробация включена в систему 
видов наказаний.

Н. Б. Хуторская определяет пробацию как слож-
ный социально-правовой институт, являющийся,  

с одной стороны, мерой наказания, которая состо-
ит в передаче лица, признанного судом виновным 
в совершении преступления, без применения к 
нему тюремного заключения под надзор специ-
альной службы на определенный срок и на усло-
виях, устанавливаемых судом, нарушение которых 
влечет назначение тюремного заключения, а с 
другой стороны, системой исполнения данного 
уголовного наказания, включающей комплекс сил 
и средств, направленных на достижение цели ре-
социализации осужденных [7, 12].

По нашему мнению, данный вид воздействия 
на преступника, совершившего малозначимое 
преступление, будет более эффективным, чем 
лишение свободы. В первую очередь это связан-
но с личностным подходом к лицу совершившим 
преступное деяние, что направлено в первую оче-
редь на то, чтобы «исправить» преступника, вновь 
сделать его законопослушным членом общества.

Ни для кого не является секретом, что привле-
чение к уголовной ответственности носит, скорее, 
карательный, нежели воспитательный характер. 
Во всяком случае, это редко способствует ис-
правлению правонарушителя. Напротив, оказан-
ное обществом доверие в виде замены уголов-
ной ответственности ее альтернативным видом, 
имеет общепризнанное положительное значение.  
В Чехии, к примеру, сотрудник службы пробации 
в рамках этого института выполняет две функ-
ции. С одной стороны, он отвечает за медиацию 
(процедуру примирения) между потерпевшим и 
правонарушителем. С другой, он в дальнейшем 
на протяжении всего срока пробации осуществля-
ет пробационный надзор за правонарушителем. 
Данный надзор имеет элементы, как социально-
психологической поддержки, так и руководства 
и контроля [8].

Опираясь на вышесказанное, просматрива-
ются положительные черты, которые позволяют 
говорить о введении института пробации в отече-
ственное уголовное законодательство. Но каждая 
деятельность должна быть чётко регулирована 
и, в связи с этим, мы предлагаем следующие 
теоретико-практические рекомендации:

1) создание службы пробации на территории 
Украины, в обязанности которой должны будут 
входить такие функции как: примирение правона-
рушителя и пострадавшего, а также приостанов-
ление уголовной ответственности. В свою очередь 
сотрудники данных служб должны будут, с одной 
стороны, отвечать за медиацию (процедуру прими-
рения) между потерпевшим и правонарушителем, 
а с другой – они в дальнейшем на протяжении 
всего срока пробации должны будут осущест-
влять пробационный надзор за правонарушителем. 
Данный надзор должен будет нести элементы 
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как социально-психологической поддержки, так 
и руководства и контроля;

2) должны быть выработаны и введены в на-
циональную науку уголовного права следующие 
основные понятия: пробация, коммунитарная при-
говорная пробация, досудебная пробация, постпе-
нитенциарная пробация, служба пробации и др.;

3) должен быть чёткий перечень субъектов 
пробации. К ним можно отнести лица, которые 
находятся в конфликте с уголовным законом и 
достигшие 14-ти летнего возраста. К тому же, 
по нашему мнению, следует отметить, что лицо 
должно добровольно согласиться на проведение 
в отношении него пробации;

4) должны быть чётко расписаны права и обя-
занности субъектов пробации;

5) должны быть определены основные направ-
ления деятельности пробации;

6) необходимо разделить пробацию на виды 
в зависимости от стадии, на которой проводили 
пробацию, и дать юридический анализ каждой 
разновидности;

7) установить принципы проведения проба-
ции, которые не противоречили бы Конституции 
Украины;

8) определить сроки применения пробации к 
лицу, совершившему преступное деяния. Здесь, по 
нашему мнению, следует учитывать личностные 
характеристики преступника.

Выводы. Исходя из выше сказанного можно 
сделать вывод, что отечественное законодатель-
ство является далеко не совершенным. В стра-
не всё чаще перестают уважать в преступнике 
человека, личность. И забывают, что наказание 
не только должно удерживать от преступления 
третьих лиц, но и должно исправлять личность 
совершившего преступное деяние и тем самым 
защищать общество от повторного (рецидивного) 
антиобщественного деяния со стороны лица ранее 
привлекаемого к уголовной ответственности. По 
нашему мнению, этого можно достигнуть не с 
помощью устрашения, а более достойным и бла-
городным образом, а именно через исправление 
павшего.

В данной статье сделан акцент на личность 
преступника и предложено ввести институт про-
бации в уголовное законодательство с целью 
защиты общества с одной стороны, и защиту 
прав преступника с другой. Также выработаны 
теоретико-практические рекомендации о законо-
дательном закреплении института пробации, что 
позволит существенно уменьшить криминогенную 
обстановку в стране.
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Шапоренко О. І. Інститут пробації як аль-
тернатива позбавлення волі

Анотація. Визначені напрямки розвитку 
інституту покарання, що дозволить істотно змен-
шити криміногенну обстановку у нас в країні. 
Наголошено на тому, що при винесенні вироку 
особі, яка вчинила злочинне діяння суд повинен 
враховувати особистісні дані обвинуваченого.

Ключові слова: покарання, ізоляція, вихован-
ня, ресоалізація, пробація, пробаційний нагляд.

Shaporenko O.I. Instіtute of probatіon as an 
alternatіve to іmprіsonment

Summary. Determining the direction of the 
Institute of punishment, which will significantly 
reduce the crime situation in our country. To stress 
that when sentencing a person who committed 
a criminal offense the court must consider the 
personal data of the accused.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ пОКАРАНННЯ  
У ВИДІ пОЗбАВЛЕННЯ ВОЛІ НА пЕВНИЙ СТРОК,  

ЩО ЗАСТОСОВУЄТьСЯ ДО НЕпОВНОЛІТНІх

Анотація. На основі кримінального, кримі-
нально-виконавчого законодавства, літератури та 
практики застосування покарань до неповнолітніх 
досліджена ефективність застосування до неповно-
літніх позбавлення волі на певний строк. З’ясовані 
причини широкого застосування позбавлення волі 
на певний строк до неповнолітніх. Пропонуються 
шляхи вирішення проблеми.

Ключові слова: позбавлення волі неповноліт-
ніх, покарання неповнолітніх, ефективність по-
збавлення волі.

Постановка проблеми. Одними з основних 
завдань кримінального законодавства є забезпе-
чення гарантованих прав та законних інтересів 
громадян, в тому числі злочинців, вдосконалення 
заходів їх соціально-правового захисту, а також 
впровадження правових норм, які сприяють інди-
відуалізації та диференціації кримінальної відпо-
відальності та покарання, відповідають принципам 
гуманізму, справедливості, індивідуалізації, еконо-
мії заходів кримінальної репресії. Саме тому у КК 
України вперше закріплено окремий розділ (ХV), 
присвячений особливостям кримінальної відпові-
дальності та покарання неповнолітніх. Вперше у 
кримінальному законодавстві містяться особливі 
положення щодо видів покарання неповнолітніх. 
Законодавець закріпив окрему статтю (98) в Кри-
мінальному кодексі, де передбачив види покарань, 
що можуть бути застосовані до неповнолітньо-
го злочинця: 1) штраф (як основне та додатко-
ве покарання); 2) позбавлення права обіймати 
певні посади або займатися певною діяльністю 
(як додаткове покарання); 3) громадські роботи;  
4) виправні роботи; 5) арешт; 6) позбавлення волі 
на певний строк (як основні покарання). Особли-
вістю наведеної системи є те, що вона як і ст. 51, 
так і у ст. 98 КК України побудована починаючи з 
менш суворого до більш суворого покарання. На 
сьогодні, найбільш суворим покаранням, що може 
бути застосоване до неповнолітнього злочинця є 
позбавлення волі на певний строк.

Проаналізовано положення КК та КВК Укра-
їни, наук кримінального профілю з приводу за-
стосування даного виду покарання, та вчинено 

спробу вказати на недоліки та деякі позитивні 
моменти позбавлення волі, запропонувати зміни 
та доповнення до кримінального та криміналь-
но-виконавчого законодавства, які б покращили 
застосування позбавлення волі на певний строк. 
Для досягнення поставлених цілей, слід зверну-
тися до питання сутності даного виду покарання.

Взагалі, система покарань неповнолітніх по-
винна бути покликана створювати можливість 
здійснення судовими органами диференційованого 
підходу до вибору покарання неповнолітньому й 
бути спрямованою на переорієнтацію судової прак-
тики на досить широке застосування більш м’яких 
покарань, в основному покарань, не пов’язаних з 
позбавленням волі. Такий підхід, як уявляється, 
найбільш перспективний, тому що будь-яка ізо-
ляція неповнолітніх від суспільства й поміщення 
їх у кримінальне середовище веде до деградації 
особистості. Про це свідчать численні досліджен-
ня вітчизняних і зарубіжних вчених, таких як  
Є. В. Болдирев, В. Д. Єрмаков, Г. М. Міньков-
ський, В. В. Невський, А. Б. Сахаров та ін. Склад-
ність застосування видів покарання до неповноліт-
ніх злочинців сьогодні полягає також у тому, що 
до них майже неможливо застосовувати які-небудь 
інші види покарання, не пов’язані з позбавленням 
волі. Хоча вчені неодноразово вказували, що ізо-
ляція від суспільства у формі позбавлення волі 
– особливо сувора форма державного примусу й 
до неповнолітніх вона повинна застосовуватися як 
надзвичайний захід (В. Д. Єрмаков, І. І. Карпець, 
Г. М. Міньковський, А. Б. Сахаров та ін.). А за 
даними судової статистики до 40% засуджених 
неповнолітніх не працювали і не навчались до 
засудження. Реальна можливість призначення  
неповнолітньому злочинцю покарання, не пов’яза-
ного з позбавленням волі, у цей час зведена до 
мінімуму. Однією із причин є та, що існуючі види 
покарання, не пов’язані з ізоляцією від суспіль-
ства, не розширюють на практиці можливості суду 
у виборі справедливої міри покарання. Саме тому 
до неповнолітніх найбільш широко застосовується 
покарання, пов’язане з ізоляцією від суспільства, 
– позбавлення волі на певний строк. Проблеми 
покарання у виді позбавлення волі неповнолітніх є 
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дуже актуальними для України та обумовлюється 
обов’язком точного виконання актів міжнарод-
но-правового характеру із цих питань, діючого 
кримінального й кримінально-виконавчого зако-
нодавства України, необхідністю вдосконалення 
системи заходів, спрямованих на надання допо-
моги засудженим до позбавлення волі на певний 
строк неповнолітнім, на постпенітенціарний вплив 
і здійснення контролю за ними.

Аналіз останніх досліджень та виокрем-
лення нерозв’язаних проблем. В науковій лі-
тературі проблемами позбавлення волі, взагалі, 
та неповнолітніх, зокрема, удосконаленням цьо-
го виду покарання займалися З. А. Астеміров,  
І. М. Гальперін, С. І. Дємєнтьєв, О. М. Джу-
жа, В. М. Дрьомін, М. М. Гернет, Ф. Ліст,  
В. О. Меркулова, О. С. Міхлін, В. В. Панкратов, 
В. Ф. Пирожков, А. Б. Сахаров, Л. С. Халдеєва, 
Г. Ф. Хохряков, Є. Г.Ширвіндт, Н. Г. Яковлева та 
ін. Однак, дослідження позбавлення волі неповно-
літніх на певний строк у світлі проведених у кра-
їні правових, соціальних і економічних реформ в 
останні десятиліття, заснованого на діючих актах 
міжнародно-правового характеру, кримінальному 
та кримінально-виконавчому законодавстві Укра-
їни детально не проводилися, ці питання є досі 
проблемними та вимагають подальшої теоретичної 
розробки. При цьому, статистичні дані Держав-
ного департаменту України з питань виконання 
покарань свідчать, що серед неповнолітніх, які 
відбувають покарання у виді позбавлення волі на 
певний строк, значний відсоток осіб, які реально 
відбувають цей вид покарання повторно [1]. Тому 
закономірним є питання про ефективність і доціль-
ність його застосування до неповнолітнього в тих 
значних масштабах, які ми відмічаємо сьогодні. 

Викладення основного матеріалу. У відповід-
ності зі ст. 63 КК України покарання у виді по-
збавлення волі на певний строк полягає в ізоляції 
засудженого та поміщенні його на певний строк 
до кримінально-виконавчої установи. Ст. 102 КК 
України вказує на особливість застосування цього  
виду покарання до неповнолітніх і закріплює, що 
неповнолітні, засудженні до покарання у виді 
позбавлення волі, відбувають його у спеціаль-
них виховних установах. Сутністю даного виду 
покарання і його основною ознакою є ізоляція 
засудженого від суспільства шляхом поміщення 
неповнолітнього в закриту установу, забезпечення 
охорони й здійснення за ним постійного нагляду. 
Ізоляція як правообмеження спричиняє й інші, 
пов’язані з нею негативні наслідки для засудже-
ного, такі, як обмеження волі пересування й ви-
бору місця проживання, визначення розпорядку 
дня, вибору роду занять, можливості за влас-
ним розсудом організовувати дозвілля й т. ін.  

Ізоляція як примус і характерна риса позбав-
лення волі виступає як вимушена міра, тому що 
вона суперечить єству буття людини й принципу 
недоторканості особи. У цьому зв’язку вона по-
винна: носити правовий характер; застосовувати-
ся вузьким колом суб’єктів (судом) в інтересах 
захисту суспільства; виконуватися спеціальними 
органами й в установах зі спеціальним режимом; 
діяльність по її застосуванню й виконанню під-
контрольна й може бути оскаржена; бути обме-
жена тимчасовими рамками й не повинна являти 
собою повної відірваності конкретної людини від 
зовнішнього світу. Окремі автори трактують ізо-
ляцію від суспільства як часткову, тобто від не-
великого кола осіб, а не від усього суспільства  
[2, 25; 3, 223]. Це обґрунтовується тим, що режим 
виконання позбавлення волі все-таки допускає 
різні форми взаємодії засудженого й суспіль-
ства (за допомогою засобів масової інформації, 
листування з рідними й близькими й т.п.). Інші 
вчені заперечують таке розуміння ізоляції, об-
ґрунтовуючи це тим, що розрив і навіть тимчасове 
порушення соціальних зв’язків у всіх випадках 
веде до дезадаптації особистості в суспільстві.  
У ч. 2 ст. 102 КК України законодавець чітко за-
кріпив положення про незастосування позбавлен-
ня волі до тих неповнолітніх, які вперше вчинили 
злочин невеликої тяжкості. Цим, вважаємо, за-
конодавець врахував особистість злочинця, а саме 
неповноліття винного, врахував особливості його 
розвитку і з огляду на те, що неповнолітня особа 
перебуває ще на стадії формування особистості з 
урахуванням ступеню вчиненого злочину, повністю 
відмовився від застосування до неповнолітнього 
за вчинений злочин невеликої тяжкості покарання 
у виді позбавлення волі. Згідно ч. 1 ст. 102 КК 
України покарання у виді позбавлення волі осо-
бам, які не досягли на момент вчинення злочину 
вісімнадцятирічного віку, за загальним правилом, 
не може бути призначене на строк більше 10 років 
(як і КК Російської Федерації у ст. 88 [4] та КК 
Республіки Білорусь у ст. 115 [5]), а у випадках 
вчинення особливого тяжкого злочину, поєднано-
го з умисним позбавленням життя людини – не 
більше п’ятнадцяти років. Таким чином, за Кри-
мінальним кодексом України, максимальний строк 
покарання у виді позбавлення волі для неповно-
літніх не відрізняється від максимального строку 
цього покарання, призначуваного для дорослих 
злочинців. Позиція законодавця з цього приводу 
не зрозуміла. Ми вважаємо, що до неповноліт-
ніх цей вид покарання, а тим паче на тривалий 
термін повинен застосовуватися дуже обережно. 
Саме при призначенні позбавлення волі неповно-
літнім суд не повинен забувати про принцип гу-
манізму. На нашу думку, у виняткових випадках, 
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коли суд прийде до висновку про недоречність 
застосування інших видів покарання до неповно-
літньої особи, яка негативно характеризується, 
скажемо, у разі вчинення особою особливо-тяж-
кого злочину, призначення позбавлення волі і в 
такому випадку неповнолітньому має відповідати 
принципам гуманізму і максимальний строк по-
збавлення волі, як і при застосуванні інших ви-
дів покарання до неповнолітніх (цим, вважаємо, 
законодавець доводить встановлену у п. 3 ч. 1  
ст. 66 КК України тезу, що неповноліття саме 
по собі визнається пом’якшуючою обставиною) 
повинне бути скорочено удвоє стосовно непо-
внолітнього. Про доречність скорочення строків 
покарань для неповнолітніх злочинців свідчить 
і законодавча новела. Так, Закон України «Про 
внесення змін до Кримінального та Кримінально-
процесуального кодексів України щодо гуманізації 
кримінальної відповідальності» [6] закріпив ско-
рочення мінімального строку позбавлення волі на 
певний строк для неповнолітніх до шести місяців. 
До цього моменту діяло положення КК України у 
редакції 2001 р., згідно якого мінімальний строк 
позбавлення волі був один рік. Тобто, для непо-
внолітніх з дня опублікування вказаного закону, 
мінімальний строк був скорочений наполовину від 
передбаченого до цього. Вважаємо, законодавець 
проявив принцип гуманізму, як було вказано і 
в самій назві закону, та принцип індивідуаліза-
ції, знову довів, що неповноліття саме собою є 
пом’якшуючою обставиною. 

Ефективність будь-якого виду покарання, як 
відомо, визначається його здатністю досягати по-
ставлених перед ним цілей. У юридичній літера-
турі висловлюється думка про те, що наша пені-
тенціарна система не справляється певною мірою 
з покладеним на неї завданням – виправленням 
засуджених, що головне – це кара, а виправлення 
і виховання на даному етапі, як категорія не по-
винна мати місце [7, 97]. Такі думки нам здаються 
необґрунтованими. Тим паче, коли мова йде про 
виправлення неповнолітніх злочинців. Законода-
вець цілями позбавлення волі, як, втім, і покаран-
ня взагалі, закріпив, у відповідності зі ст. 50 КК 
України, кару, виправлення засуджених, а також 
попередження вчинення злочинів як засудженими, 
так і іншими особами. Якщо головною метою по-
карання у виді позбавлення волі визнати кару, то 
даний вид покарання, як і діяльність виконуючих 
його пенітенціарних установ, варто вважати ціл-
ком ефективною. Якщо ж в основі даного виду 
покарання поставити виправну й профілактичну 
роль позбавлення волі (що відповідає всім міжна-
родно-правовим та національним джерелам права), 
то ситуація перестає бути настільки однозначною. 
Режим відбування покарання у виховній колонії, 

активна виховна робота, суспільно корисна праця, 
загальноосвітнє й професійно-технічне навчання 
повинні привести до виправлення найбільш педа-
гогічно занедбаних неповнолітніх. У той же час 
передбачається, що застосування позбавлення 
волі до неповнолітніх повинне справити і дієвий 
попереджувальний вплив як на самого неповно-
літнього, так і на однолітків злочинця з нестійкими 
звичками, схильних до вчинення злочинів. В остан-
ні роки опубліковано ряд робіт, у яких представ-
лена критична позиція стосовно спеціального та 
загального попередження, виправного потенціалу 
покарання у виді позбавлення волі [8, 238-244].  
У цих роботах цілком обґрунтовано, на наш по-
гляд, стверджується, що сутність покарання у виді 
позбавлення волі глибоко суперечлива, оскільки в 
процесі його виконання виникають такі негативні 
процеси і явища, які не тільки істотно ускладню-
ють процес досягнення мети виправлення, але й 
найчастіше виключають можливість досягнення 
подібного результату. Невипадково, аналізуючи 
ефективність даного покарання, Г.Ф. Хохряков 
відзначає, що більшість фахівців ставляться до 
нього більш як до вимушеного явища, ніж до 
бажаного [9, 65]. 

На Європейській конференції в Берліні в травні 
2000 року по проблемі «Реалізації європейських 
норм в галузі позбавлення волі, а також санкцій 
і заходів громадського впливу» наголошувалося 
не на застосуванні покарання, а на застосуванні 
заходів саме громадського впливу на злочинця. 
Хотілося б доповнити, що у випадках, коли не-
повнолітнім вчинено злочин і його виправлення 
неможливе без призначення йому покарання, це 
твердження могло б бути складовою покаран-
ня, так як застосування будь-якого позитивного 
впливу більш суттєво, коли мова йде про неповно-
літнього злочинця, який, як погоджуються вчені 
кримінального профілю, є особою, яка піддається 
виправно-трудовому впливові та здатна виправи-
тися. І саме виправно-трудовий вплив справляє 
позитивний вплив на злочинця при застосуванні 
будь-якого покарання. Тому кримінальне законо-
давство повинне бути побудоване саме з урахуван-
ням даних положень. Система покарань переважно 
повинна містити саме види покарань пов’язані з 
виправно-трудовим впливом, інакше покарання 
буде відігравати роль лише відплати і ніяк не 
виправлення особи, яка вчинила злочин і, вірогід-
ніше, якщо не виправиться, вчинить його ще раз. 
На нашу думку, суспільство повинне будувати 
кримінальну політику, направлену не в минуле, а 
саме в майбутнє. Спрямовувати свої зусилля не 
на те, щоб відплатити, а інколи і в більш суворій 
формі, за вчинене суспільно-небезпечне діяння, 
а на те, щоб у майбутньому ця особа не вчиняла 
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злочину. На протиріччя, властиві покаранню у 
виді позбавлення волі, у свій час звертав увагу 
А. Я. Яковлєв, відзначаючи, що при засуджені 
до покарання у виді позбавлення волі людина 
відривається від життя в нормальних умовах, ізо-
люється від суспільства, потрапляє в обстановку, 
що різко відрізняється від життя на волі; засу-
джені утримуються в оточенні інших злочинців, де 
можливість взаємного «зараження» негативними 
звичками значно зростає; перебування в місцях 
позбавлення волі позбавляє людини самостійності, 
привчає до пасивного сприйняття навколишнього 
світу [10, 101-102]. М. Райт наголошував на тому, 
що «в’язниці дорого коштують, навіть якщо їх пе-
ревантажити і створювати у них нелюдські умови. 
Ще дорожче обходиться створення гуманніших 
умов: виникає потреба у робочих місцях, навчанні 
та людських стосунках, так само як і допомога у 
подоланні наслідків позбавлення волі як такого» 
[11, 7]. При відбуванні позбавлення волі особа 
ізолюється від суспільства, що може призвести в 
майбутньому до зміни місця проживання, навчання 
або роботи. Позбавлення волі помітно послабляє 
соціально корисні зв’язки засуджених. Позбавлен-
ня волі, саме по собі, справляє психотравмуючий 
ефект. Сама обстановка місць позбавлення волі 
нерідко призводить до виникнення у неповноліт-
ніх негативних емоцій, неврозів, психічних зривів, 
агресивної поведінки, спрямованої іноді на самого 
себе, а найчастіше зовні – на порушення режиму 
відбування покарання, посягання на особистість 
інших.

Невипадково тому VIII конгрес ООН по по-
передженню злочинності й поводженню із пра-
вопорушниками у Кубі в 1999 р. розробив нову 
концепцію розвитку системи покарань, що була 
прийнята ООН і рекомендована державам-чле-
нам ООН для використання при реформуванні 
національних і правових пенітенціарних систем. 
У концепції вказується, що застосування по-
збавлення волі лише в невеликій мірі захищає 
суспільство від злочинності, особливо повторної. 
Позбавлення волі, як було визнано, є найменш 
ефективним, але, у той же час, найбільш доро-
гим видом покарання. Тому застосовуватися воно 
повинне лише як надзвичайний захід за тяжкі 
злочини відносно тих злочинців, які становлять 
небезпеку для суспільства [12, 3-4]. Цілком згодні 
із цим твердженням і вважаємо, що це в першу 
чергу стосується застосування позбавлення волі 
на певний строк до неповнолітніх злочинців, вплив 
на яких цього покарання, в більшості положень,  
негативний. 

Висновки. Уявляється, що в ч. 2 ст. 102 КК 
України слід внести зміни та викласти частину 
у такій редакції:

«2. Позбавлення волі неповнолітнім може бути 
призначено лише за вчинення умисних тяжких, 
пов’язаних із фізичним насильством над особою 
та особливо тяжких злочинів». 

Як зарубіжний, так і вітчизняний досвід бо-
ротьби зі злочинністю (особливо зі злочинністю 
неповнолітніх) показує помилковість і неви-
правданість широкого застосування покарання 
у виді позбавлення волі. На сьогоднішній день 
більшістю вчених і практиків уже не оспорюється 
твердження про те, що ізоляція засудженого від 
суспільства не є ефективним способом виправ-
лення злочинця. 

Узагальнення й аналіз практики застосування 
даного покарання свідчить про те, що неповноліт-
нього варто позбавляти волі тільки у виняткових 
випадках, коли інші заходи кримінально-правового 
впливу не можуть дати належний ефект.
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Березовская Н. Л. Усовершенствование на-
казания в виде лишения свободы на опреде-
ленный срок, которое применяется к несовер-
шеннолетним

Аннотация. На основании уголовного, уголов-
но-исполнительного законодательства, литературы 
та практики применения наказаний к несовершен-
нолетним исследована эффективность применения 
к несовершеннолетним лишение свободы на опре-
деленный срок. Установлены причины широкого 
применения лишения свободы на определенный 
срок к несовершеннолетним. Предлагаются пути 
решения проблемы.

Ключевые слова: лишение свободы несовер-
шеннолетних, наказание несовершеннолетних, 
эффективность лишения свободы.

Berezovska N. L. Improvіng the punіshment 
of іmprіsonment for a term that applіes to mі-
nors

Summary. Based on the criminal, criminal-exec-
utive legislation, literature and practice of punish-
ment for juveniles to investigate the effectiveness 
of juvenile imprisonment for a specified period. Give 
reasons for widespread use of imprisonment for a 
term to minors. We offer solutions to problems.

Key words: juvenile detention, juvenile sen-
tence, the effectiveness of imprisonment.
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КОНцЕпТУАЛьНІ ЗАСАДИ КРИМІНАЛьНОГО пРАВА: 
НЕОбхІДНІСТь ВИЗНАЧЕННЯ ТА УЗГОДЖЕННЯ

Анотація. В статті аналізується проблема не-
узгодженості концептуальних засад кримінального 
законодавства України. Запропоновано закріпити 
в КК України центральні концепти кримінально-
правового впливу, узгодити їх.

Ключові слова: концепти кримінального права, 
кримінально-правовий вплив, покарання, загальні 
види звільнення від кримінальної відповідальності, 
покарання та його відбування.

Постановка проблеми. Однією з найстаро-
давніших соціальних практик стосовно злочинів, 
яка здавна і повсюди використовувалася на всіх 
історичних щаблях розвитку цивілізації, є засто-
сування каральних засобів [1, 527]. Каральна ж 
діяльність держави, за словами М. С. Таганцева, 
реалізується через систему покарань [2, 26-27]. 

Призначення покарання згідно з правовими 
установленнями, на думку Нілса Крісті, означає 
завдання болю і передбачене саме для цього – це 
основний зміст покарання [3, 19]. Цей зміст, не-
зважаючи на певну ідеологізацію та ідеалізацію 
покарання за різних історичних періодів, і сьогодні 
притаманний покаранню. В концептуальному плані 
покарання в Україні відіграє роль одного з голо-
вних мотивоутворюючих факторів, існування та 
застосування якого переслідує певні цілі – кару 
і виправлення засуджених, запобігання вчиненню 
нових злочинів як засудженими, так і іншими 
особами.

Разом із цим, паралельно з представленим 
підходом в реагуванні на злочинність, досить 
давно існують і пропагандуються ідеї некараль-
ного впливу. Зокрема, кримінальне законодавство 
України містить норми і інститути, реалізація яких 
не завжди (або не в повній мірі) характеризу-
ється застосуванням кари. Наприклад, інститути 
звільнення від кримінальної відповідальності, по-
карання та його відбування. Слід зазначити, що в 
КК України не вказується на мету застосування 
цих інститутів. 

Актуальною посилкою у зв’язку з наведеним є 
положення, закріплене у ст. 1 КК України, яким 
визначено завдання кримінального законодавства 
та заходи з його реалізації, а саме: для здійснення  

передбаченого завдання Кримінальний кодекс 
України визначає, які суспільно небезпечні діяння 
є злочинами та які покарання застосовуються до 
осіб, що їх вчинили. Тобто, згідно зі змістом ч. 2 
ст.1 КК України, коло заходів, спрямованих на 
здійснення завдання кримінального законодавства, 
є чітко окресленим і в частині реакції на злочин 
і, відповідно, злочинність, зводиться виключно 
до покарання, що входить в протиріччя з іншими 
концептами, які хоча й формально не визначені, 
але містяться в КК України. 

На тлі наведених міркувань неминуче постає 
питання визначення концептуальних засад, що 
складають фундамент сучасного кримінально-пра-
вового впливу на злочинність в Україні.

Аналіз останніх досліджень та виокремлення 
нерозв’язаних проблем. Висвітленню проблем, 
пов’язаних з визначенням окремих концептів кри-
мінально-правового впливу на злочинність при-
святили свої праці такі вчені: З. А. Астеміров, 
Ю. В. Баулін, К. К. Вавілов, Г. Б. Віттенберг,  
І. М. Даньшин, О. М. Джужа, В. М. Дрьомін,  
А. П. Закалюк, С. Г. Келіна, О. М. Костенко,  
М. М. Кропачьов, В. В. Скибицький, В. О. Мер-
кулова, Н. А. Мирошниченко, П. П. Михайленко, 
В. І. Шакун, В. О. Туляков та ін. Разом з цим, 
проблема визначення та узгодження в чинному 
кримінальному законодавстві України концептів 
кримінального права потребує комплексного по-
глибленого дослідження.

Отже, метою даної статті є вироблення пропо-
зицій з узгодження певних концептів криміналь-
но-правового впливу на злочинність в чинному 
кримінальному законодавстві України.

Виклад основного матеріалу. Кримінальне за-
конодавство, як відомо, засноване на певних ідеях, 
які, у свою чергу, знаходять реалізацію в нормах 
кримінального кодексу. Як вже зазначалось, у ст. 1  
КК України визначено завдання кримінального за-
конодавства та заходи з його реалізації. Виходячи 
зі змісту ч. 2 ст. 1 КК України, всі кримінально-
правові засоби і в теоретичній, і в практичній 
площинах мають розглядатися в контексті завдан-
ня кримінального законодавства та передбачених 
законом заходів з їх реалізації, тобто покарання. 
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КК Російської Федерації узгоджує в собі більш 
логічно існування завдань кримінального зако-
нодавства та заходів їх реалізації. Так, у ст. 2  
«Завдання Кримінального кодексу Російської 
Федерації» глави 1 «Завдання та принципи Кри-
мінального кодексу Російської Федерації» пере-
лічено завдання кримінального законодавства і 
визначено, що, окрім покарання, є й інші заходи 
кримінально-правового характеру за вчинення  
злочинів [4, 3-4, 35-36].

Аналіз кримінального законодавства зарубіжних 
країн дозволяє зробити висновок про те, що в кри-
мінальних кодексах різних країн дещо по-різному 
визначаються та реалізуються концепти кримі-
нального права, що обумовлено, очевидно, осо-
бливостями державно-правового генезису, належ-
ністю до певних правових сімей, традиціями тощо.

Б. Т. Раггільдяєв, розмірковуючи над актуаль-
ністю законодавчого закріплення завдань кримі-
нального законодавства, зазначав: «Без встанов-
лення завдань кримінального права неможливо 
сформулювати ефективну правотворчу та право-
застосовну політику у сфері кримінального пра-
ва” [5, 4]. Враховуючи, що Україна має спільний 
правогенез із державами колишнього СРСР і це 
прямо стосується кримінального законодавства, 
думається, що кримінальне законодавство України 
повинно містити завдання та засоби їх реалізації 
– як це і має місце у КК України тепер. 

Перелік засобів, завдяки яким має вирішувати-
ся завдання кримінального законодавства України, 
на даний момент в концептуальному плані є не 
об’єктивно обмеженим. Реальні соціальні відно-
сини та їх правове унормування є значно склад-
нішими за концепт реагування на злочинність, 
закріплений у ч. 2 ст. 1 КК України. В даному 
випадку мова йде, зокрема, про концептуальні 
засади інститутів звільнення від кримінальної 
відповідальності, покарання та його відбування 
– загальні підстави звільнення від кримінальної 
відповідальності, покарання та його відбування.

Аналіз наукової літератури з проблеми свідчить 
про певну дискусійність теоретичних розробок у 
сфері визначення загальних підстав звільнення 
від кримінальної відповідальності, покарання та 
його відбування, що вказує на складність пору-
шеної проблеми. 

Більше того, в науці існують твердження про 
відсутність у потребі визначення загальних юри-
дичних підстав існування інституту звільнення від 
кримінальної відповідальності в сучасному праві 
через фактично умовний їх характер і відсутність 
вирішення прагматичних завдань [6, 71] тощо.  
Це ж стосується певною мірою і визначення під-
став звільнення від кримінального покарання та 
його відбування. 

Здається, що вчені та практичні працівники, які 
є прибічниками позиції про відсутність необхіднос-
ті визначення підстав загальних видів звільнення 
від кримінальної відповідальності, упускають з 
поля зору той факт, що загальні види звільнен-
ня від кримінальної відповідальності у сукуп-
ності утворюють інститут кримінального права  
[7, 282]. Цей інститут є елементом системи кримі-
нального законодавства України і його структура 
наділена ознаками системи: центральною ідеєю, 
взаємопов’язаними елементами тощо. Відмова від 
виділення та дослідження в теорії кримінального 
права загальних підстав звільнення від криміналь-
ної відповідальності, думається, може згубно по-
значитися на узгодженості концептів, закладених 
в основу кримінального законодавства, криміналь-
но-правового впливу. Це напряму стосується і 
загальних підстав звільнення від кримінального 
покарання та його відбування. 

Труднощі в однозначному вирішенні проблеми 
підстав загальних видів звільнення від криміналь-
ної відповідальності, покарання та його відбуван-
ня, як уявляється, пов’язані також і з неоднознач-
ністю уявлень про підстави та умови (передумови) 
звільнення від кримінальної відповідальності, по-
карання та його відбування, про розмежування 
власне цих підстав; складністю семантичного зміс-
ту поняття «підстава» [8, 168] тощо, що значним 
чином ускладнює однозначне вирішення проблеми.

Узагальнений аналіз підстав звільнення від 
кримінальної відповідальності вперше, за словами 
В. В. Скибицького, дав Г. Б. Віттенберг [9, 45]. 

Г. Б. Віттенберг, аналізуючи питання звільнен-
ня від кримінальної відповідальності і покарання 
із застосуванням заходів громадського впливу, па-
раграф третій третьої глави монографії присвятив 
дослідженню правових підстав і загальних переду-
мов звільнення від кримінальної відповідальності і 
покарання із застосуванням заходів громадського 
впливу, де, зокрема, зазначав: «Подібно до того, 
як підставою кримінальної відповідальності є вчи-
нення особою діяння, що містить склад злочину, 
підставою застосування тієї чи іншої форми звіль-
нення від кримінальної відповідальності і покаран-
ня завжди служить вся та сукупність передумов 
(обставин), які законом визначені для відповідної 
форми звільнення» [10, 163]. Стосовно інституту 
звільнення від кримінальної відповідальності і по-
карання із застосуванням заходів громадського 
впливу (кримінально-правовий аспект) ними є, 
по-перше, можливість виправлення винного без 
застосування кримінального покарання, за допо-
могою одних лише заходів громадського впливу, 
по-друге, невелика суспільна небезпечність вчи-
неного діяння, і, по-третє, невелика суспільна 
небезпечність винної особи [10, 166]. 
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Наведена позиція багато у чому аналогічна 
баченню проблеми К. К. Вавіловим, який також 
схилявся до думки про те, що підставами звіль-
нення від кримінальної відповідальності є неве-
лика суспільна небезпечність особи і вчиненого 
діяння [11, 10-13].

До числа перших науковців, хто здійснив ґрун-
товне дослідження підстав загальних видів звіль-
нення від кримінальної відповідальності у вітчиз-
няній науці, належить С. Г. Келіна. Розглядаючи 
теоретичні питання звільнення від кримінальної 
відповідальності, вчена вказувала на те, що кри-
мінальне законодавство допускає звільнення від 
кримінальної відповідальності за наявності двох 
підстав: невеликої суспільної небезпечності вчине-
ного злочину і відсутності, або невисокого ступе-
ня суспільної небезпечності особистості винного, 
який внаслідок цього або взагалі не потребує 
виправлення, або може бути виправлений без 
застосування покарання [12, 19, 49] (аналогічний 
висновок про загальні підстави звільнення робив 
Т. Т. Дубінін [13, 80, 83]). 

Як зауважує А. В. Єндольцева, різні види 
звільнення від кримінальної відповідальності не 
містили єдиної та загальної підстави для них, 
але аналіз положень КК РСФСР дозволяв ви-
значити таку підставу – це невисокий ступінь 
суспільної небезпечності злочину в сукупності з 
невисоким ступенем небезпечності особистості 
винного [14, 22]. Як випливає із викладеного, 
позиція А. В. Єндольцевої є аналогічною позиції  
С. Г. Келіної із зазначеного питання, думається, 
обидві тези є раціональними та такими, що засно-
вані на аналізі радянського та частково постра-
дянського кримінального законодавства ХХ ст.

Близькою до досліджених є позиція В. В. Ски-
бицького, який зазначав, що основною вимогою 
закону при звільненні від кримінальної відпові-
дальності і покарання є невеликий ступінь сус-
пільної небезпечності особи, що звільняється, і 
можливість виправлення або перевиховання її без 
ізоляції від суспільства, без повного або част-
кового відбування кримінального покарання [9, 
48]. Погоджуючись в цілому з С. Г. Келіною,  
В. В. Скибицький, разом із цим, наголошує на 
певній недостатності визначених нею підстав 
звільнення. На його думку, коло наведених фак-
торів є неповним, не включає досягнення цілей 
покарання і виконання завдань кримінального за-
конодавства [9, 49].

Таким чином, виходячи із здійсненого аналізу, 
можна зробити висновок про те, що, по-перше, 
підстави загальних видів звільнення від криміналь-
ної відповідальності, покарання та його відбування 
необхідно диференціювати, і, по-друге, ними в за-
лежності від приналежності до певного інституту 

звільнення є невисокий ступінь суспільної небез-
печності злочину (найбільш іманентно інституту 
звільнення від кримінальної відповідальності) в 
сукупності з невисоким ступенем небезпечності 
особистості винного, а також можливість виправ-
лення злочинця без повного або часткового (по-
дальшого) відбування покарання.

В зв’язку з цим, вважаємо за необхідне ві-
добразити зазначену позицію в чинному кримі-
нальному законодавстві України: узгодити концеп-
туальні засади кримінально-правового впливу в 
частині визначення реакції на злочин не виключно 
покаранням, а й іншими заходами, та підкорити 
їх загальній меті.

На підставі викладеного, напрями подальших 
розробок вбачаємо в дослідженні та обґрунту-
ванні загальних концептів кримінально-правового 
впливу та їх закріпленні в чинному кримінальному 
законодавстві України.
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Березовский А. А. Концептуальные основы 
уголовного права: необходимость определения 
и согласования

Аннотация. В статье анализируется проблема 
несогласованности концептуальных основ уголов-
ного законодательства Украины. Сделано пред-
ложения о закреплении в УК Украины централь-
ных концептов уголовно-правового воздействия, 
а также о необходимости их согласования. 

Ключевые слова: концепты уголовного пра-
ва, уголовно-правовое влияние, наказание, общие 
виды освобождения от уголовной ответственнос-
ти, наказание и его отбывание.

Berezovskіy A. A. Conceptual bases of 
crіmіnal law: necessіty of determіnatіon and 
concordance

Summary. The problem of inconsistency of 
conceptual bases of criminal statute of Ukraine is 
analysed in the article. Suggestions are done about 
fixing in KK of Ukraine of central konceptov of 
criminal-law influence, and also about the necessity 
of their concordance.

Key words: koncepty of criminal law, criminal-
law influence, punishment, general views of release 
from criminal responsibility, punishment and his 
servings.
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ЗАхОДИ КРИМІНАЛьНО-пРАВОВОГО ВпЛИВУ НА ЗЛОЧИНИ: 
пОНЯТТЯ, УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ВИДИ

Анотація. У статті представлена авторська 
позиція щодо поняття, умов застосування та видів 
заходів кримінально-правового впливу на злочини. 

Ключові слова: кримінально-правовий вплив, 
звільнення від кримінальної відповідальності, 
звільнення від покарання та його відбування.

Постановка проблеми. Попередження зло-
чинності засобами кримінального права є однією 
з актуальних кримінологічних проблем, оскільки 
кримінально-правова матерія – це підґрунтя кри-
мінальної юстиції як такої. Остання ж потребує 
ретельного аналізу з огляду на необхідність не 
просто підвищення ефективності діяльності її ор-
ганів, а створення ідеології протидії злочинності, 
у першу чергу, тим її видам, які формують «об-
личчя» цього виду девіантності.

Саме ці обставини зумовлюють доцільність 
звернення до, на перший погляд, суто теоретич-
них проблем та питань. 

Аналіз останніх досліджень та виокремлен-
ня нерозв’язаних проблем. Серед сучасних до-
сліджень в сфері кримінально-правового впливу 
досить ґрунтовними та такими, що носять комп-
лексний характер, є монографії В. К. Дуюнова, 
крім того, низка питань вказаного напрямку пі-
діймалася І. М. Горбачовою, О. В. Козаченком,  
Н. А. Лопашенко. 

Метою даної статті є намагання висвітлити 
питання понятійного апарату, без чого неможливо 
заглиблюватися в окремі кримінологічні аспекти 
аналізу значення кримінального закону для проти-
дії злочинності в контексті захисту прав людини.

Викладення основного матеріалу. В науковій 
літературі питання про форми реакції держави 
на кримінальні правопорушення так само, як і 
питання про зміст вказаної реакції, традиційно 
розглядаються в аспекті форм реалізації кримі-
нальної відповідальності. Разом із тим, форми 
кримінальної відповідальності не охоплюють всі 
можливі наслідки злочинного діяння. 

По-перше, кримінальній відповідальності підля-
гають виключно ті особи, в діяннях яких присутні 
ознаки складу злочину (ст. 2 КК України), тоді 
як інші різновиди кримінально-правового впливу 

можуть застосовуватися і без наявності складу 
злочину. Тобто у залежності від об’єкта здій-
снення існує два різновиди кримінально-правового 
впливу: кримінально-правовий вплив на злочини 
(злочинність) та кримінально-правовий вплив без 
наявності складу злочину [1, 6]. В останньому 
випадку мова йде про ті його різновиди, котрі в 
деяких державах застосовуються до вчинення зло-
чинів (наприклад, примусова ізоляція осіб, схиль-
них до вчинення злочинів) або у разі відсутності 
обов’язкових елементів складу злочину (напри-
клад, примусові заходи медичного характеру, що 
застосовуються до неосудних осіб або примусові 
заходи виховного характеру, що застосовуються 
до малолітніх), адже наявність складу злочину – 
це не єдина підстава застосування кримінально-
правового впливу [1, 6]. 

По-друге, кримінально-правовий вплив на зло-
чини може виражатися як у формі притягнення 
винного до кримінальної відповідальності, так і у 
формі звільнення його від такої (наприклад, ст. 45 
КК України, ст. 46 КК України, ст. 47 КК України, 
ч. 1 ст. 97 КК України). В останньому випадку має 
місце прояв до винної особи певної поблажливості 
з боку держави, а не беззастережне її пробачення. 

В рамках кожного різновиду кримінально-пра-
вового впливу функціонує система заходів, які, 
будучи способами існування та прояву змісту 
останнього, забезпечують гнучкість реагування 
на асоціальну активність. 

«Захід» – це сукупність дій або засобів для 
досягнення, здійснення чого-небудь [2, 339]. 

Серед науковців відсутня єдність поглядів 
щодо поняття заходів кримінально-правового впли-
ву та їх видів. Незалежно від існуючих підходів у 
цій сфері, для застосування заходів кримінально-
правового впливу необхідними є дві умови:

1. Факт вчинення суспільно небезпечного ді-
яння, передбаченого кримінальним законом та 
встановленого відповідним компетентним органом 
(навіть тоді, коли в діянні особи не має всіх ознак 
складу злочину); 

2. Вказівка на конкретний захід в криміналь-
ному законодавстві, тобто його нормативне за-
кріплення [3, 362].
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З огляду на предмет запропонованого науко-
вого дослідження, далі нами будуть розглянуті 
заходи кримінально-правового впливу, що засто-
совуються до осіб, які вчинили злочини. 

Оскільки ми ведемо мову про кримінальне пра-
во, настільки природним є застосування каральних 
заходів, покарання. Ця «природність» призвела до 
того, що покарання довгий час вважалося голо-
вним засобом кримінально-правового регулювання. 
М. І. Ковальов так і писав: «…єдиним методом 
регулювання кримінально-правових відносин є 
загроза застосування покарання, що міститься в 
кримінально-правових санкціях, та його застосу-
вання, у випадках вчинення кримінально-карного 
діяння» [4, 82].

В нових умовах суспільного життя вже не ви-
кликає сумнівів той факт, що каральний спосіб в 
кримінальному праві втратив свій монополістич-
ний статус. Як стверджують Н. І. Загородніков 
та А. Б. Сахаров, «…в умовах історичного пово-
роту в бік послідовної гуманізації … суспільства 
великої уваги та подальшого розвитку потребує 
некаральний метод кримінально-правового регу-
лювання, який реалізується через заохочувальні 
норми кримінального закону» [5, 70].

Аналіз відповідних наукових джерел свідчить, 
що однією з найпоширеніших класифікацій є роз-
межування заходів кримінально-правового впливу 
за їх функціональним призначенням. 

Так, І. М. Горбачова всі кримінально-правові 
заходи поділяє на: покарання; заходи компенса-
ції (реституції), заходи соціального захисту та 
заходи безпеки. На її думку, «…покарання спря-
моване на кару, відплату та залякування особи, 
яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, ком-
пенсаційні заходи спрямовані на відновлення со-
ціальної справедливості та попереднього стану 
потерпілого від злочинного посягання. Соціальна 
профілактика – це сукупність найрізноманітніших 
видів допомоги громадянам, які визначають їх 
успішну соціалізацію й ресоціалізацію, а заходи 
безпеки є елементом спеціально-профілактичного 
ситуативного попередження злочинності (нейтра-
лізація чи припинення криміногенної ситуації), 
або, згідно з деякими нормативними моделями, 
заходи обмеження можливостей вчинення зло-
чину в майбутньому конкретною особою, яка для 
кримінального права знаходиться у «небезпечному 
стані» для суспільства» [6, 13]. 

Використовуючи аналогічний класифікаційний 
критерій, О. В. Козаченко вважає, що криміналь-
но-правові заходи, тобто заходи, які передбаче-
ні кримінальним законом, являють собою певну 
трихотомію: покарання; кримінальна відповідаль-
ність, не пов’язана з покаранням і інші кримі-
нально-правові заходи (заходи, які не пов’язані з  

кримінальною відповідальністю і покаранням). 
Мета застосування інших кримінально-правових 
заходів не обмежується нормативно визначени-
ми цілями: покаранням, превенцією загальною та 
особливою, виправленням, а характеризується 
вирішенням завдань по відновленню порушених 
в процесі вчинення злочину прав і законних ін-
тересів потерпілої особи, компенсування витрат 
по подоланню негативних наслідків злочинної ді-
яльності та ін. [7, с.238]. 

На наш погляд, виокремлення заходів кри-
мінально-правового впливу на підставі цілей їх 
застосування є дещо умовним, оскільки крім спе-
цифічних цілей, кожен із заходів спрямований 
на досягнення загальних, інтегративних завдань 
кримінального законодавства, закріплених в ч. 1 
ст. 1 КК України. Тобто, одна й та ж ціль кримі-
нального законодавства, наприклад, попереджен-
ня злочинів, може бути досягнута за допомогою 
різних заходів. 

Тому більш логічним та доцільним з практичної 
точки зору є поділ заходів кримінально-правового 
впливу за ступенем їх репресивності на покарання 
та інші заходи кримінально-правового впливу, які 
умовно можна назвати «некаральними».

Дуалізм кримінально-правових наслідків зло-
чинного діяння знайшов легальне закріплення в 
кримінальних законодавствах ряду держав. Згідно 
з ч. 2 ст. 2 КК Казахстану Кримінальний кодекс 
«...встановлює покарання та інші заходи кримі-
нально-правового впливу...» за вчинення злочинів 
[8, 27]. Згідно з ч. 2 ст. 2 КК Азербайджану «...
Кримінальний кодекс встановлює .... види, межі 
і об’єм покарань та інші заходи кримінально-пра-
вового характеру за вчинення злочинів» [9, 33] 
Згідно з ч. 2 ст. 2 КК Російської Федерації, «...
Кримінальний кодекс ... встановлює види покарань 
та інші заходи кримінально-правового характеру 
за вчинення злочинів» [10, 27].

Відповідно до ч. 2 ст. 1 КК України, Кримі-
нальний кодекс України визначає, які суспільно 
небезпечні діяння є злочинами та які покарання 
застосовуються до осіб, що їх вчинили. В той 
же час, з положень інших статей та розділів КК 
України слідує, що існують наступні групи за-
ходів кримінально-правового впливу на осіб, які 
вчинили злочини:

1. Покарання (види покарань, вичерпний пере-
лік яких міститься в ст. 51 КК України – для до-
рослих; в ст. 98 КК України – для неповнолітніх).

2. Звільнення від покарання та його відбування 
(наприклад, звільнення від відбування покарання 
з випробовуванням (ст. 75 КК України), або звіль-
нення неповнолітнього від покарання із застосу-
ванням примусових заходів виховного характеру 
(ч. 1 ст. 105 КК України).
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3. Звільнення від кримінальної відповідальності 
(наприклад, звільнення від кримінальної відпо-
відальності у зв’язку з дійовим каяттям (ст. 45 
КК України); примиренням з потерпілим (ст. 46 
КК України); передачею на поруки (ст. 47 КК 
України); із застосуванням до неповнолітнього 
примусових заходів виховного характеру (ч. 1  
ст. 97 КК України). 

На підставі вищевикладеного можна сформу-
лювати наступні висновки:

1. Під заходами кримінально-правового впли-
ву на злочини необхідно розуміти передбачені 
Кримінальним кодексом (Загальною і Особливою 
частинами) засоби впливу на поведінку особи, яка 
вчинила суспільно-небезпечне діяння, що містить 
усі ознаки складу злочину.

2. Для застосування заходів кримінально-пра-
вового впливу на злочини необхідними є дві умови: 

– факт вчинення суспільно небезпечного ді-
яння, передбаченого кримінальним законом та 
встановленого відповідним компетентним органом, 
яке містить усі ознаки складу злочину; 

– вказівка на конкретний захід в криміналь-
ному законодавстві, тобто його нормативне за-
кріплення.

3. За ступенем репресивності заходи криміналь-
но-правового впливу на злочини можна поділити 
на покарання (види покарань, вичерпний перелік 
яких міститься в ст. 51 КК України – для дорос-
лих; в ст. 98 КК України – для неповнолітніх) та 
«некаральні» заходи (підсистема видів звільнення 
від покарання та його відбування, а також під-
система видів звільнення від кримінальної відпо-
відальності).
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Вечерова Е. Н. Меры уголовно-правового 
воздействия на преступления: понятие, условия 
применения и виды

Аннотация. В статье представлена авторская 
позиция относительно понятия, условий примене-
ния и видов мер уголовно-правового воздействия 
на преступления. 
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ствие, освобождение от уголовной ответственнос-
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Summary. The article presents the author’s 
position regarding the concepts, conditions of use 
and the types of measures of criminal-legal influ-
ence on the crime.
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НОВИЙ пОГЛЯД  
НА Об’ЄКТ КРИМІНАЛьНО-пРАВОВИх ВІДНОСИН

Анотація. У статті аналізуються не тільки по-
няття «об’єкт правовідносин», «об’єкт права», 
«об’єкт прав», але й розглядається об’єкт з точки 
зору філософії. Досліджуються об’єктні реалії в 
тісному зв’язку із здійсненням права через правові 
відносини. Констатується, що об’єкт кримінально-
правових відносин є безпосереднім провідником 
правових приписів, за допомогою яких упорядко-
вуються суспільні відносини. Тому в криміналь-
ному праві він є багатогранним.

Ключові слова: об’єкт, об’єкт правовідносин, 
об’єкт права, кримінально-правові відносини, ме-
ханізм реалізації кримінальної відповідальності.

Постановка проблеми. Незважаючи на те, 
що проблема об’єкта правовідносин піддава-
лася плідному дослідженню багатьма вченими  
(С. С. Алексєєв, А. Б. Венгеров, Б. Л. Лазарєв,  
С. Ф. Кечек’ян, Ю. М. Ткаченко, В. М. Кудряв-
цев, О. С. Іоффе, Р. О. Халфіна, Ю. К. Толстой 
та інші), однак дотепер немає переконливої кон-
цептуальної оцінки поняття про нього, його міс-
ця й функціонального призначення в механізмі 
правового регулювання, в тому числі в механізмі 
реалізації кримінальної відповідальності. 

Аналіз останніх досліджень та виокремлен-
ня нерозв’язаних проблем. Про дискусійність 
окреслених питань свідчить те, що під об’єктом 
правовідносин розуміють суспільні відносини, 
що підлягають регулюванню [1,  64], предмети 
матеріального та духовного світу [2, 292], дії 
учасників правовідносин та блага [3, 142], пове-
дінку суб’єктів правовідносини [4, 38], поведінку 
зобов’язаної особи [5, 230]. Допускається й на-
явність безоб’єктних правовідносин [6, 213-217]. 

Отже, у загальній теорії права не існує єди-
ної концепції об’єкта правовідносин, що створює 
підґрунтя для розуміння під ним різних явищ та 
утворень – від фактів об’єктивної дійсності до 
явищ психічного порядку. Однак слід зауважи-
ти, що об’єктні реалії незмінно аналізуються в 
найтіснішому зв’язку зі здійсненням права че-
рез правовідносини, тобто у зв’язку з динамікою 
правової та соціальної матерії. Це пов’язано з 

тим, що справжнє життя права полягає в його 
здійсненні, реалізації. 

Поняття «об’єкт» багатозначне. Для мети на-
шого дослідження необхідно обговорити методо-
логічні засади, керуючись якими можна вийти не 
на визначення «об’єкта» взагалі, а на об’єкт саме 
кримінально-правових правовідносин. Крім того, 
необхідно наголосити на тому, що, на нашу думку, 
необхідне послідовне розрізнення понять «об’єкт 
права», «об’єкт прав» і «об’єкт правовідносин». 

Викладення основного матеріалу. В одній з 
ранніх робіт С. С. Алексєєв запропонував роз-
межовувати об’єкт права та об’єкт правовідносин. 
Об’єктом права є суспільні відносини, а об’єктом 
правовідносин – блага (у цивільному праві – речі, 
продукти духовної творчості, особисті блага, ре-
зультати дій) [2,  285, 289]. Аналогічну точку 
зору висловлює й А. Б. Венгеров, який вважає, 
що об’єкт права – це суспільні відносини, що 
регулюються системою норм, а об’єкт правовід-
носин – це різні блага, які прагнуть одержати 
уповноважені суб’єкти (стани, яких вони праг-
нуть досягти, поведінка, яку вони очікують від 
зобов’язаних суб’єктів тощо) [7, 482]. У сучасній 
вітчизняній юридичній науці ця тенденція теж 
знайшла належну підтримку. Так, Є. В. Курінний 
розглядає категорії «об’єкт адміністративно-пра-
вових відносин», «об’єкт права» та «об’єкт пу-
блічного права», визначаючи їх через узагальнені, 
суспільні і публічні потреби та інтереси відповідно 
[8, 12, 16, 17].

Але якщо поняття «об’єкт права» замінити 
звичнішою, розповсюдженішою і, головне, рівно-
значною формулою «предмет правового регулю-
вання», то проблема диференціації об’єкта права 
та правовідносин набуває повністю іншого змісту. 
Тоді питання буде полягати в тому, чи мають від-
носини, що є предметом правового регулювання, 
(до врегулювання їх нормами права) свої власні 
об’єкти, і якщо так, то яке їхнє співвідношення 
з об’єктами відповідних правовідносин? Інакше 
кажучи, об’єкт права єдиний і універсальний – 
це суспільні відносини, що вимагають правового 
регулювання, тоді як об’єкти прав і правовідносин 
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множинні та ця їхня множинність у високому сту-
пені обумовлена природою й розмаїттям відповід-
них неюридичних соціальних і індивідуальних благ. 

В. М. Протасов небезпідставно вважає, що 
складність та дискусійність теорії об’єкта право-
відносин пояснюється не лише проблематичним 
характером предмета дослідження, але й недо-
сконалістю методологічних підходів, відставанням 
у розвитку категоріального апарату. Остання 
обставина, на його погляд, суттєво впливає на 
нерозв’язаність теоретичних питань та дискусій 
в юриспруденції. Саме тому вдосконалення дефі-
ніцій юридичної науки має бути постійно в полі 
зору вчених як особлива теоретико-правова про-
блема [9, 53]. Підтвердженням цьому є те, що 
вчені по-різному оцінюють можливості філософ-
ської категорії «об’єкт» при дослідженні проблем 
об’єкта правовідносин – від повного заперечення 
її значення до повної абсолютизації.

Так, С. С. Алексєєв вважає, що стосовно право-
відносин термін «об’єкт» (вчені по-різному оціню-
ють можливості філософської категорії «об’єкт») 
може бути замінений іншим, оскільки при цьому 
має місце лише термінологічна схожість, а понят-
тю об’єкта правовідносин притаманний особли-
вий, спеціально-юридичний зміст. Обґрунтовуючи 
свою думку, він посилається на те, що в юри-
дичній науці категорія об’єкта безпосередньо не 
пов’язується з суб’єктом, а розуміється в іншому, 
спеціальному ракурсі – об’єкти розглядаються 
стосовно правовідносин [10, 154-155]. Виходячи 
з цих доводів, автор фактично ототожнює об’єкт 
правовідносин з предметом навколишнього світу, 
тобто матеріальним або нематеріальним благом, з 
приводу якого склалися правові відносини [11, 72].

Слід зазначити, що поняття об’єкт використо-
вується у загальній теорії права не лише стосовно 
правовідносин. Крім того, в усіх випадках у право-
вій теорії об’єктом прийнято вважати явище, що 
зазнає впливу з боку іншого юридичного явища, 
хоча від останнього і не вимагають відповідності 
філософським ознакам суб’єкта. На цій підставі 
виокремлюються, наприклад, об’єкти суб’єктивних 
прав та юридичних обов’язків, об’єкти правопору-
шень, об’єкт правового регулювання. Тому осно-
вний зміст поняття «об’єкт» зберігається і в праві. 
У зв’язку з цим, розуміння об’єкта правовідносин 
як предмета навколишнього світу, тобто матері-
ального або нематеріального блага, з приводу 
якого склалися правовідносини, не відповідає мо-
ніністичній і лише частково узгоджується з плю-
ралістичною концепцією об’єкта правовідносин.

А. П. Дудін, всупереч точці зору С. С. Алексє-
єва, категорично наполягає на необхідності спи-
ратися на загальнофілософське розуміння об’єкта 
під час розв’язання проблем поняття «об’єкт  

правовідносин». Так, на його думку, загально-
філософська категорія «об’єкт» є тим фундамен-
том, тим науковим підґрунтям, відштовхуючись 
від якого, як від єдиної відправної точки, можна 
рухатися далі, вирішувати, зокрема, проблему 
об’єкта правовідносин. Користуючись катего-
рією «об’єкт» як доведеною, як сходинкою до 
пізнання конкретного, і чітко дотримуючись цієї 
принципової засади, можна рухатися у напрямі 
з’ясування специфіки об’єкта правових відно-
син [12, 14]. При цьому автором підкреслюється 
те, що філософія співвідносить об’єкт лише з 
суб’єктом, тобто не з будь-яким явищем, а лише 
з таким, яке наділено свідомістю та волею, тобто  
людиною [12, 15].

А. П. Дудін, враховуючи результати свого до-
слідження, дійшов висновку, що на об’єкт вплива-
ють суб’єкти правовідносин за схемою: суб’єкт – 
об’єкт – суб’єкт [12, 17, 21-22, 33]. Об’єкт право-
відносин, на його думку, відрізняється від об’єкта 
в загальнофілософському розумінні лише тим, що 
на останній впливає суб’єкт, поведінка якого де-
термінується як зовнішнім світом, так і самим 
об’єктом, а не на об’єкт правовідносин впливає 
суб’єкт правових відносин, тобто такий суб’єкт, 
поведінка якого детермінується не безпосеред-
ньо об’єктом правовідносин, а правом [12, 33].

У результаті проведеного дослідження А. П. Ду - 
дін дійшов висновку, що об’єктом правовідносин є 
предмет, на який спрямована діяльність суб’єктів 
правовідносин, що здійснюється при реалізації 
ними своїх суб’єктивних прав та юридичних 
обов’язків [12, 68]. Цей висновок, в принципі, 
перебуває в межах тих методологічних переду-
мов, що покладені в основу дослідження. Однак, 
автор несподівано погоджується з існуючими у 
літературі поглядами щодо поділу об’єктів пра-
вовідносин на: 1) речі (матеріальні блага), тобто 
предмети, що мають просторові межі; 2) резуль-
тати творчої діяльності; 3) особисті нематеріальні 
блага (ім’я, честь і гідність); 4) дії (утримання 
від дій) суб’єктів правовідносин; 5) результати 
дій суб’єктів правовідносин [12, 76]. 

Такий підхід автора не відповідає ним же дано-
му визначенню об’єкта правовідносин, що ставить 
під сумнів все проведене А. П. Дудіним досліджен-
ня, оскільки врешті-решт він назвав об’єктами 
ті самі явища, що є традиційними для загальної 
теорії права. Крім того, сформульоване вченим 
визначення об’єкта правовідносин, з одного боку, 
не повною мірою узгоджується з філософським 
розумінням об’єкта, а з іншого – перебуває в іс-
нуючих суперечностях з тим переліком об’єктів, 
що наводиться ним в кінці дослідження. Цей пере-
лік підтримується тими науковцями, які запере-
чують загальнофілософське розуміння об’єкта і на  
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противагу йому пропонують як спеціально-юри-
дичний підхід концепцію «об’єкт – благо».

В. М. Протасов, критично підійшовши до ви-
значення об’єкта правовідносин, запропонованого 
А. П. Дудіним, зазначив, що воно (визначення 
об’єкта) відступає від філософського розуміння 
об’єкта, оскільки є вужчим за змістом – в ньому 
йдеться про діяльність, що здійснюється при реа-
лізації прав і обов’язків, а отже, про діяльність у 
правовому значенні. З точки зору юриспруденції 
дефініція «об’єкт правовідносин», запропонована 
А. П. Дудіним, не досягає необхідного ступеня 
конкретності. Це пов’язано з тим, що практично 
неможливо виокремити об’єкти серед тих пред-
метів та явищ, з якими доводиться стикатися 
суб’єктам правовідносин при реалізації своїх прав 
та обов’язків. Напевно, з прагненням конкретизу-
вати коло об’єктів правовідносин, якось визначити 
його, пов’язано те, що насамкінець автор пого-
дився з існуючим у літературі поділом об’єктів, 
хоча він і не випливає з його власного розуміння 
об’єкта правовідносин [9, 57].

М. О. Огурцов при дослідженні питання про 
об’єкт правовідносин спирався на закономірності 
філософського зв’язку «суб’єкт – об’єкт», що на-
дало йому можливість визнати концепцію множин-
ності об’єктів правовідносин та розуміння об’єкта 
як блага [13, 38-47]. Внаслідок цього він дійшов 
висновку, що об’єктом кримінально-правових від-
носин, які за своїм функціональним призначенням 
визнаються правоохоронними, є злочин [13, 66].  
У запропонованій концепції закладені суперечнос-
ті щодо розуміння об’єкта як блага, що звужує 
обсяг поняття «об’єкт правовідносин».

Слід зазначити, що розуміння об’єкта пра-
вовідносин як блага в загальній теорії права є 
доволі поширеним. Так, О. Ф. Скакун визначає 
об’єкти правовідносин як матеріальні та немате-
ріальні блага, з приводу яких суб’єкти вступають 
у правовідносини, здійснюють свої суб’єктивні 
права і виконують суб’єктивні юридичні обов’язки  
[14, 365]. П. М. Рабінович вважає, що об’єктом 
правовідносин є певне особисте або соціальне бла-
го, для здобуття і використання якого встановлю-
ються взаємні права та обов’язки суб’єктів [15, 83]. 

Л. О. Морозова під об’єктом правовідносин 
розуміє те, на що спрямована діяльність суб’єктів, 
або реальне благо, на користування яким і охо-
рону якого спрямовані суб’єктивні права та юри-
дичні обов’язки. Іноді об’єктом правовідносин 
називають інтерес його суб’єктів. Дійсно, без 
інтересу відповідні суб’єкти не вступають у пра-
вовідносини. Виняток, на думку Л. О. Морозової, 
становлять лише кримінально-правові та адміні-
стративно-правові відносини, в яких є наявним 
інтерес держави [16, 76].

Наведені точки зору можна віднести до під-
тримки концепції «об’єкт правовідносин – мате-
ріальне або нематеріальне благо», яка взагалі не 
може враховувати особливостей відновлюваль-
них кримінально-правових відносин, в межах 
яких реалізується кримінальна відповідальність.  
У зв’язку з цим, слід звернути увагу на погляди 
М. М. Марченка, який підкреслив, що визначити 
об’єкт правовідносин набагато складніше, коли 
йдеться про спрямованість суб’єктивних прав та 
юридичних обов’язків не на речі, а на особисті 
немайнові блага, а також на певну поведінку, 
яка виявляється в діях або бездіяльності людей.  
У таких випадках об’єкт правовідносин доречніше 
розглядати не стільки на загальнотеоретичному, 
скільки на прикладному рівні, відносно кожного 
конкретного випадку [17, 654] і з урахуванням 
особливостей кримінального права. 

Отже, традиційний підхід до розгляду питань 
про об’єкт правовідносин не може задовольнити 
потреб теорії правових відносин. Тому цілком 
справедливою слід визнати точку зору тих вчених, 
які розглядають ці питання у взаємодії суб’єкта з 
об’єктом правовідносин. Так, О. В. Юриста зазна-
чає, що інший підхід до розв’язання розглядуваної 
проблеми, при якому ігнорується загальнофіло-
софське розуміння категорії об’єкта і суб’єкта, 
а також їх співвідношення, є неправильним і, як 
наслідок, ставлять нас перед суперечностями, які 
неможливо вирішити: або об’єкт розглядається не 
у співвідношенні з суб’єктом, а у співвідношенні 
з правовідносинами в цілому, або ототожнюється 
з суб’єктом, або заперечується як такий [18, 5].

З’ясування різних точок зору на поняття 
«об’єкт правовідносин» свідчить про те, що різні 
вчені знаходять відповідні аргументи, обґрунто-
вуючи свої думки, але, незважаючи на існуючу 
полярність у поглядах, вони зводять це поняття 
до двох теоретичних концепцій – моніністичної 
та плюралістичної.

Обидві ці теорії мають право на існування, як 
і окремі точки зору таких вчених, як О. С. Іоффе  
та В. С. Нерсесянц, які намагалися зламати сте-
реотипні погляди щодо розуміння об’єкта право-
відносин. Так, О. С. Іоффе вказував, що якби 
право було безпосередньо спрямоване на інтереси, 
до задоволення яких воно призводить внаслідок 
його здійснення, то тоді, залежно від найближчого 
засобу задоволення цих інтересів, у одних випад-
ках об’єктами виступали б речі, а в інших – дії. 
Але право насамкінець призводить до задоволення 
охоронюваних ним інтересів, а безпосередньо воно 
спрямоване лише на забезпечення певної поведін-
ки зобов’язаних осіб. У разі, якщо така поведінка 
достатня для задоволення інтересів уповноваже-
ного, цим вичерпувалася би функція правових 
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відносин. Якщо ж уповноважений для задоволення 
своїх інтересів потребує певної речі, то право 
може забезпечити умови для її створення або 
передачі у користування або розпорядження упо-
вноваженої особи, але самостійно воно не може ні 
створити цієї речі, ні передати її уповноваженому. 
Відповідно право в обох випадках спрямоване на 
забезпечення певної поведінки зобов’язаних осіб, 
яка безпосередньо або опосередковано призво-
дить до задоволення уповноваженого [19, 129]. 
В. С. Нерсесянц під об’єктом правовідносин про-
понує розуміти абстрактний зміст норми чинного 
об’єктивного права, що реалізується, тобто від-
повідні абстрактні гіпотези та санкції [20, 503]. 
Під предметом правовідносин, на його думку, слід 
вважати конкретні суб’єктивні права та конкретні 
суб’єктивні обов’язки, для набуття, здійснення та 
виконання яких конкретні суб’єкти, за наявності 
необхідних правових умов, вступають у конкретні 
правовідносини і відповідно до вимог норми права, 
що реалізується, вчиняють належні правомірні 
дії. Поняття предмета правовідносин виражає 
правовий зміст, призначення, мету правовідно-
син – конкретизацію абстрактного змісту норми 
права, що реалізується. Предмет правовідносин 
– це реалізоване вираження об’єкта правовідно-
син [20, 504].

Взагалі така дискусія не може знайти підтвер-
дження у реальній дійсності, оскільки категорія 
«правовідносини» розглядається як наукова аб-
стракція, що була розроблена вченими для харак-
теристики правової форми «життя» нормативних 
приписів. Невипадково Р. О. Халфіною було за-
значено, що ця категорія вважається однією з 
ключових дефініцій загальної теорії права [6, 23]. 
Однак, на наш погляд, цінність будь-якої право-
вої абстракції полягає не в тому, щоб викликати 
полеміку з того чи іншого питання, (хоча саме 
у дискусіях і народжується справжня теорія), а 
щоб пояснити, описати та вдосконалити правовий 
інструментарій механізму реалізації норм права, 
з’ясувати рівень втілення у життя ідеальної мо-
делі поведінки.

Саме тому під час пошуку об’єкта правовідно-
син важливо враховувати не тільки те, що такий 
об’єкт повинен прямо та безпосередньо реагувати 
на суб’єктивне право, але й те, як він це робить. 
Поведінка носіїв суб’єктивних прав і обов’язків 
охоплює два різні, хоча й взаємозалежні, види 
діяльності: предметно-практичну та розумову. 
Перша має справу з реальними предметами, інша 
спирається на їхні психічні моделі [21, 185]. 

Діяльність людини з реальними предметами 
є результатом опредмечення його свідомості й 
волі, тому право може впливати на поведінку, ді-
яльність не прямо, а опосередковано, тобто через 

свідомість і волю. Воно, таким чином, упливає 
на те, що обумовлює поведінку, а не на те, що 
саме є обумовленим. Практична діяльність, ці-
леспрямовано здійснювана під впливом права на 
свідомість суб’єкта, визнається не чим іншим, 
як процесом регулювання суспільних відносин. 
Між фактичною діяльністю та правом немає пря-
мих контактів, точок безпосереднього зіткнення. 
Контакт має місце лише опосередкований, через 
свідомість зобов’язаної особи, яка і є єдиним 
об’єктом правовідносин.

Свідомість як функція людського мозку не 
тільки відображає об’єктивну дійсність, але й 
спрямована на зміну, перетворення цієї дійсності. 
Така характеристика людської свідомості лише із 
зовнішньої, діяльністної його сторони є неповною. 
Людина, перш ніж перетворювати навколишній 
світ, спочатку трансформує його за допомогою від-
чуття, сприйняття, уявлення, мислення, уважнос-
ті, волі, тобто ідеально. При виробленні ідеальної 
моделі реальної поведінки підлягають врахуванню 
також вимоги права та вироблені на цьому під-
ґрунті вид і міра можливої (належної) поведінки, 
що складають зміст правовідносин. Тому праві ті 
вчені, які вважають, що активність свідомості не 
можна розглядати лише як зовнішній її прояв у 
діяльності, як це робить біхевіористська психо-
логія. Активність свідомості виражається як у 
формі внутрішнього напруження свідомості (сила 
думки, почуттів і волі), так і у формі зовнішнього 
її прояву (діяльності) [22, 85].

Очевидно, що при такому розумінні об’єкта та 
змісту правовідносин не знаходиться місця неуре-
гульованим суспільним відносинам. Останні при-
сутні в перетвореному правому вигляді, лише як 
ідеальна модель. Вид і міра можливої (належної) 
поведінки суб’єктів правовідносин є по суті їх пра-
вовими кордонами. До того, як суб’єкти вчинять 
фактичні дії, вид і міра можливої поведінки упо-
вноваженої особи усвідомлюються зобов’язаною 
особою та враховуються останньою (ідеально) при 
виробленні алгоритму власної поведінки. Після 
того, як зобов’язана особа опредмечує свій алго-
ритм у фактичній поведінці, останньою реалізу-
ється одночасно й зміст правовідносин. 

Висновки. Наведений аналіз показує, що об’єкт 
кримінально-правових відносин є безпосереднім 
провідником правових приписів, за допомогою 
яких впорядковуються суспільні відносини. Із цієї 
причини об’єкт правовідносин слід розглядати не 
як те, з приводу чого виникають відповідні від-
носини, а як те, на що спрямоване регулювання 
суспільних відносин. Таке розуміння дозволяє на-
близитися до з’ясування ролі та значення об’єкта 
кримінальних правовідносин в механізмі реалізації 
кримінальної відповідальності.
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Такий об’єкт є багатогранним. Це пов’язано з 
тим, що кримінально-правові відносини спрямова-
ні, по-перше, на охорону та захист (забезпечення) 
нормального функціонування конституційних, ци-
вільних, господарських, сімейних, трудових, ад-
міністративних і будь-яких інших правовідносин, 
що виникають та регулюються будь-якою галуззю 
права. Охороняючи та захищаючи ці правовідноси-
ни, кримінально-правові відносини беруть участь 
у їхньому регулюванні шляхом визначення меж 
правомірної поведінки, запобігання порушен-
ням цих меж суспільно небезпечними діяннями.  
По-друге, у разі вчинення цих діянь об’єкт кримі-
нально-правових відносин поділяється: вони продо-
вжують застерігати від злочинів учасників інших 
правовідносин у сфері, у якій виявилася злочинна 
поведінка, і разом з тим спрямовується на новий 
об’єкт – реалізацію кримінальної відповідальності 
винного та визначення обсягу обмежень його прав 
та законних інтересів. По-третє, поява цього но-
вого об’єкта викликає до життя ще один об’єкт, 
що є обов’язковим супутником цілеспрямованої 
реалізації кримінальної відповідальності, а саме: 
забезпечення задоволення природного права по-
терпілого від злочину на відновлення порушених 
благ або їх відшкодування.

Саме при такому розумінні об’єкта криміналь-
но-правові відносини виступають як невід’ємна 
частина механізму реалізації кримінальної відпові-
дальності (досліджений підхід виводить нас на по-
няття кримінальної відповідальності як обов’язку 
особи, яка вчинила злочин, дати звіт за вчинене, 
що втілюється у життя через конкретні кримі-
нально-правові засоби впливу на вказану особу). 
Саме на розглянутий об’єкт спрямована діяльність 
суб’єктів розглядуваних відносин.
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Митрофанов И. И. Новый взгляд на объект 
уголовно-правовых отношений

Аннотация. В статье анализируются не только 
понятия «объект правоотношения», «объект пра-
ва», «объект прав», но рассматривается объект с 
точки зрения философии. Исследуются объектные 
реалии в теснейшей связи с осуществлением пра-
ва через правовые отношения. Констатируется, 
что объект уголовно-правовых отношений являет-
ся непосредственным проводником правовых пред-
писаний, с помощью которых упорядочивается 
общественное отношение. Поэтому в уголовном 
праве он является многогранным.

Ключевые слова: объект, объект правоотноше-
ния, объект права, уголовно-правовые отношения, 
механизм реализации уголовной ответственности.

Mytrofanov I. I. A new look at an object of 
crіmіnal law relatіonshіp 

Summаry. This article analyzes not only the 
concept «object relationship», «object of law», the 
«object of rights», but is considered an object in 
terms of philosophy. We investigate the reality 
of the object in close connection with the imple-
mentation of rights through the legal relationship. 
States that the object of criminal legal relations is 
a direct conduit of legal requirements with which 
the public attitude is ordered. Therefore, in criminal 
law it is multifaceted.

Key words: object, object relationship, the ob-
ject of law, criminal law relationship, the mecha-
nism of implementation of criminal justice. 
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ АСпЕКТЫ РЕЛИГИОЗНОГО 
ЭКСТРЕМИЗМА В СВЕТЕ ИЮНьСКИх СОбЫТИЙ 2010 ГОДА  
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Аннотация. В данной статье проводится ком-
плексный криминологический анализ детерминан-
тов проявления религиозного экстремизма в свете 
июньских событий 2010 года произошедших на 
юге Кыргызской Республике.
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тельность.

Постановка проблемы. С обретением сувере-
нитета 31 августа 1991 г. Киргизская Республика 
избирает демократический путь развития, что на-
шло своё закрепление в Конституции страны в 
1993 году. Так в статье 1 Конституции указыва-
лось «Киргизская Республика является унитар-
ным, светским, демократическим, построенным 
на началах правового государства» [1].

Однако демократический процесс столкнулся с 
рядом проблем социального, экономического, по-
литического характера. В свете демократических 
преобразований в Киргизской Республике данные 
предпосылки обусловили появления негативных 
явлений криминального характеров подрывающие 
общественный порядок и общественную без-
опасность в частности проявления религиозного 
экстремизма получивших особую актуальность 
в последнее время в свете июньских событий  
2010 года в Киргизской Республике. 

Анализ последних исследований. Проблема 
религиозного экстремизма в Киргизской Респу-
блике, как показывают результаты деятельности 
правоохранительных органов, а также контент-
анализ публикаций в СМИ, приобретает в послед-
ние годы характер злободневности. Некоторые 
публикации напрямую связывают это обстоятель-
ство с произошедшими трагическими июньскими 
событиями на юге республики. В частности, вы-
сказывается мнение о том, что межнациональные 
столкновения между представителями киргизской 
и узбекской части населения в г. Оше и Джалал-
Абаде (а также некоторых близлежащих районах 
одноименных областей), повлекшие большие чело-
веческие жертвы и разрушения, способствовали 
активизации религиозно-экстремистских проявле-

ний [2]. В некоторых источниках заявляется что, 
радикальные силы прежней власти попытались 
взять реванш совместно с криминальными экс-
тремистски настроенными группировками, спро-
воцировали кровопролитные столкновения между 
представителями киргизской и узбекской общин, 
веками мирно живших бок о бок друг с другом [3].

Все это позволяет говорить о том, что опас-
ность роста и распространения религиозно-экстре-
мистских настроений и убеждений превращается 
в реальную угрозу для современного Киргизстана. 
Данная тенденция усиливается в контексте об-
щих для всего Центрально-Азиатского региона 
условий, связанных с географической близостью 
к Афганистану и Пакистану, где базируются 
международные террористические группировки, 
идеологической базой которых являются идеи 
радикального ислама.

Таким образом, для уточнения сущности и со-
держания религиозного экстремизма в Киргиз-
ской Республике на данном этапе и в обозримом 
будущем необходимо проведение комплексного 
криминологического исследования данного нега-
тивного явления. Выявления причин и условий 
проявления данного феномена. 

Изложение основного материала. При по-
верхностном сравнительном анализе в Киргиз-
стане, как и на Северном Кавказе отмечаются 
тенденции к слиянию религиозно-экстремистских 
устремлений с сепаратизмом и политическим экс-
тремизмом. Кроме того, особую тревогу вызывает 
в последнее время то обстоятельство, что оппози-
ционный потенциал, накапливающийся в связи с 
непростой общественно-политической ситуацией 
в республике, зачастую принимает религиозно-
экстремистскую направленность. 

В условиях глобализации ислама социальный 
портрет лиц, склонных к такого рода воззрени-
ям, динамично изменяется. Несколькими годами 
ранее это были, в основном, мужчины среднего 
и старшего возраста, со средним или неокончен-
ным высшим образованием, преимущественно 
из сельской местности, в преобладающем боль-
шинстве являющиеся жителями южных областей,  
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где сильно влияние ислама. Исследования Жээн-
бекова Э. Т. проведенное в относительно мирное 
для Киргизской Республики время 2003-2006 год, 
свидетельствуют о существенной разнице между 
числом мужчин и числом женщин, совершающих 
преступления экстремистской направленности 
(98,9% мужчин и 1,1% женщин). Интересным 
показателем при характеристике личности рели-
гиозного экстремиста является его семейное по-
ложение: абсолютное большинство экстремистов 
были женаты (или замужем) и имели несколько 
детей [4, 103-104]. Сегодня же правоохранитель-
ными органами выявляется все больше молодежи 
(особенно сельской или мигрирующей в столицу), 
а также женщин. 

В средствах массовой информации отмечается, 
что в Киргизстане растет влияние экстремистских 
организаций на эти слои населения, так как «при-
верженцы религиозно-экстремистских течений – 
опытные проповедники, хорошие психологи и ора-
торы, способные смутить человека и внушить ему 
свои идеи как непреложную истину, традиционная 
религия сегодня не всегда может противостоять 
проповедникам «Таблиги Джамаата», «Хизб ут-
Тахрира» [5] и других подобных течений, число 
которых постоянно увеличивается». В этом от-
ношении официальное духовенство вносит свою 
«лепту» Духовное управление мусульман Кир-
гизстана (ДУМК) дает право на жизнь духовные 
лидеры всячески способствуют раскрутке выше-
означенного движения. Например, при ДУМК ор-
ганизованы месячные курсы для «таблиговцев», 
после окончания, которых слушателям выдается 
сертификат и разрешение на проведение «давата» 
(пропаганды) сроком на шесть месяцев [6].

Условия, способствующие росту экстремист-
ских взглядов, обычно связаны с социально-эконо-
мическими кризисами, транзитными (переходными 
и переломными) этапами в развитии общества, 
социальным расслоением общества, неспособно-
стью властей быстро и эффективно решать острые 
общественные проблемы.

Для того чтобы уголовно-правовые и кримино-
логические меры противодействия религиозному 
экстремизму создавали действенную базу для уго-
ловной превенции и правоприменительной практи-
ки по предотвращению и пресечению криминаль-
ной экстремистской деятельности по религиозным 
мотивам, необходимо иметь четкое представле-
ние обо всех факторах и детерминантах, способ-
ствующих данным противоправным явлениям.

В этой связи необходимо прояснить те ме-
тодологические подходы, которые являются, с 
точки зрения современной криминологии и на-
уки уголовного права, наиболее выверенными в 
данной сфере.

Общепризнанно, что экстремизм в самом об-
щем виде является проявлением крайних взглядов 
и склонности к крайним действиям, этот его при-
знак является обязательным и для различных его 
форм и разновидностей, в том числе таких, как 
религиозный экстремизм. 

При рассмотрении данного социального явления 
не возможно без рассмотрения, анализа законо-
мерностей, оценки состояния и выявления основ-
ных причин его существования и распространения. 

Условно их можно разделить по уровню дей-
ствия на общие и специфические присущие Кир-
гизской Республике.

Общие факторы, которые способствуют рели-
гиозному экстремизму, то необходимо выделить, 
прежде всего, факторы социально-экономическо-
го характера, которые порождают определенные 
негативные моменты в связи с их влиянием на 
самочувствие и сознание людей (например, не-
удовлетворенность условиями жизни), а также 
проявления кризисного состояния экономики 
(имущественное и социальное неравенство, без-
работица, инфляция и т.п.). 

К общим факторам, негативно влияющим на 
изменения общественного сознания, относятся 
и политические факторы, например, отсутствие 
у государства в тот или иной период развития 
политико-правовых инструментов для противо-
действия отчуждению определенных слоев на-
селения от реального влияния на должное, по 
их мнению, общественное развитие. В частности, 
неспособность государства осуществлять равное 
применение правовых установлений порождают 
не только правовой нигилизм, но может способ-
ствовать и сознательному уходу человека от этих 
«мирских» вопросов. 

Кроме этого, к числу факторов, способствую-
щих росту религиозного экстремизма, по нашему 
мнению, можно отнести и такие процессы, как 
доминирование в системе ценностей материальных 
интересов над духовными или несовпадение обще-
национальных ценностей с общечеловеческими (на 
наш взгляд, сюда следует отнести и традицион-
ные, например, семейные ценности.

Мы разделяем также мнение известного иссле-
дователя религиозного экстремизма В. А. Бурков-
ской о том, что к числу детерминант необходимо 
относить и факторы нравственного порядка: объ-
ективное «несовпадение многих нравственных и 
моральных норм (например, мораль, в отличие от 
многих традиционных религий может оправдывать 
эвтаназию, а религия, в отличие от морали от-
дельных обществ, может допускать причинение 
смерти иноверцу» [7, 32].

Отдельно следует выделить факторы, отно-
сящиеся к сфере духовности в целом. Среди  
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которых, на наш взгляд, применительно к данному 
исследованию, необходимо указать на низкий по-
рог терпимости к духовным ценностям других ре-
лигий, а более широко – другого мировоззрения, 
отсутствие иных критериев истинности духовных 
ценностей, кроме веры.

Если попытаться применить данную класси-
фикацию к реалиям современного общества в 
Киргизстане, то можно увидеть, что таковые, 
действительно, имеют место с учетом некоторых 
местных особенностей. Так, сложные социально-
политические процессы, которые привели в 2010 
году к широким социальным протестам населения 
и, в конечном счете, к свержению авторитарного 
семейно-кланового режима, были обусловлены, 
прежде всего, экономическими и политическими 
факторами. 

Резкое ухудшение жизненного уровня насе-
ления вследствие резкого повышения тарифов 
на электроэнергию, роста цен, а также массовая 
безработица на фоне перерождения политической 
власти в коррумпированную тоталитарную си-
стему власти одного семейного клана – все это 
вызвало широкое возмущение различных слоев 
населения.

Вместе с тем, среди наиболее активной части 
населения с протестными взглядами (особенно 
молодежи), как показывают данные правоохра-
нительных органов, достаточно большое числе 
составляли люди с радикальными религиозными 
воззрениями. В основном, это та категория сель-
ского населения, которая под влиянием указанных 
негативных факторов, становится все более и 
более маргинальной. В этих условиях сознание 
данной части населения становится особенно 
подверженным различного рода воздействиям со 
стороны не только официального мусульманского 
духовенства, но и тех религиозно-экстремистских 
организаций, которые заметно активизировали 
свою подрывную работу среди населения в соб-
ственных, далеко идущих целях. 

Кроме факторов общего характера, необходимо 
также выделить причины и условия, специфически 
влияющие на формирование, распространение и 
рост рассматриваемых негативных социально-пра-
вовых явлений. С точки зрения В. А. Бурковской 
– это, в основном, факторы духовного порядка, 
а именно: характерный для ситуации идеологиче-
ского вакуума всплеск религиозной духовности; 
интегративная функция религии, ее способность 
объединять и выступать в ряде случаев основой 
для самоидентификации, в том числе и как «сред-
ство национальной самоидентификации» [7, 38].

Все эти специфические факторы также нахо-
дят свое проявление в современном Киргизстане: 
так, число верующих, по данным официальной 

статистики, увеличивается с каждым годом, о чем 
свидетельствует не только увеличение количества 
строящихся мечетей и рост числа мусульман, но 
и увеличивающееся количество приверженцев 
других конфессий, в том числе и ранее чуждых 
для данного региона религиозных сект (например, 
таких, как секта Муна и др.).

На наш взгляд, увеличение роста последо-
вателей нетрадиционных для страны и региона 
верований среди местного населения является 
одним из проявлений интегративной функции ре-
лигии и ее компенсаторной функции в условиях 
краха прежних светских идеологических ориен-
тиров. Так, растущее количество этнических кир-
гизов, посещающих различные немусульманские 
секты («Свидетели Иеговы», адвентисты и др.), 
наблюдается не только среди жителей столицы 
и северных областей страны, но и традиционно 
исламского юга.

Но последнее может быть связано и с попыт-
ками завуалировать свои связи с запрещенными 
религиозными организациями. В этой связи ин-
тересен следующий факт, о котором сообщило 
недавно национальное информационное агентство 
«24.kg»: двух агитаторов запрещенной в Киргиз-
стане религиозно-экстремистской партии «Хизб 
ут-Тахрир» задержали сотрудники местной мили-
ции Баткенской области на юге страны, которые 
представлялись членами протестантской секты 
«Свидетели Иеговы». Однако, на самом деле у 
них были изъяты свыше сотни книг, журналов, 
листовок и тетрадей, содержащих информацию 
религиозно-экстремистской направленности, сви-
детельствующую об их причастности к «Хизб ут-
Тахрир» [8].

Среди специфических детерминант распростра-
нения религиозно-экстремистских идей следует 
также назвать и активность таких религиозных 
объединений радикального толка, которые, поль-
зуясь ростом обращения населения к традици-
онному исламу, скрытно проповедуют крайние 
религиозные взгляды и идеи. Так, в современном 
Киргизстане за годы суверенитета и независимо-
сти заметно повысился престиж духовного обра-
зования, в том числе и получения теологических 
знаний за рубежом. Для этого используются воз-
можности, предоставляемые различными фондами 
и грантами со стороны исламских стран Ближнего 
Востока, Северной Африки и Турции.

Особенно большое число молодых людей на-
правляется на учебу для получения исламского 
образования. С большой вероятностью можно 
предполагать, что часть из них оказывается в 
процессе учебы в указанных странах уязвимой 
к воздействию более радикальных идей. Кроме 
того, с учетом близости Афганистана и Пакистана, 
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где расположены лагеря для подготовки боеви-
ков террористических организаций, по данным 
спецслужб, наиболее радикальная и фанатичная 
часть из числа новых адептов радикального ис-
лама подвергается такого рода перерождению и 
обработке в этих центрах для последующей под-
рывной работы.

Как отмечает А. В. Матвеев, «с аналогичными 
проблемами столкнулись практически все госу-
дарства-участники СНГ». В этой связи к уже на-
званным общим факторам, детерминирующим рост 
и распространение религиозного экстремизма в 
Киргизстане, следует, на наш взгляд, отнести и 
негативное влияние глобальных процессов эко-
номического характера, связанных с финансовым 
кризисом, и оказывающих дестабилизирующее 
воздействие на социально-экономические про-
цессы, в том числе и в странах Центрально-ази-
атского региона, включая Киргизстан.

На распространение религиозно-экстремист-
ских взглядов и идей, сопряженных зачастую с 
террористическими устремлениями и политиче-
ским экстремизмом, оказывает импульс и гло-
бализация информационных сетевых ресурсов, в 
связи с чем возможность пропаганды религиозно-
экстремистских лозунгов и идей становится фак-
тически неконтролируемой по своим масштабам.

С учетом того, что в Киргизстане, как и во 
всем Центрально-азиатском регионе (как отмечает 
А. В. Матвеев), «экстремистская деятельность 
направлена на замену легитимных форм государ-
ственного устройства и органов государственной 
власти либо на создание «теневых» структур ква-
зигосударственной власти; политическая экстре-
мистская деятельность осуществляется под при-
крытием религиозных идей, выступающих лишь в 
качестве инструмента смены основных легитимных 
конструктов государства, закрепленных в кон-
ституционном порядке» [9, 19]; есть реальные 
основания определить религиозный экстремизм в 
качестве одной из реальных угроз безопасности 
страны.

Как известно, в большинстве радикальных 
религиозно-экстремистских течений, распростра-
няемых в регионе, вынашивается возрождение 
политико-религиозных проектов по созданию 
«нового Великого халифата» (например, такие 
идеи проповедуются запрещенной партией «Хизб 
ут-Тахрир»). В этой связи становится очевидной 
связь между религиозным и политическим экс-
тремизмом, что, в частности, проявилось во вре-
мя трагических прошлогодних событий на юге 
Кыргызстана. 

Говоря о причинах, способствующих росту экс-
тремистских настроений в духовной сфере, следу-
ет учесть и неоднозначную роль в этом вопросе 

средств массовой информации. Некорректная, 
непрофессиональная деятельность СМИ может 
не только обострить ситуацию, уже связанную с 
религиозно-экстремистскими или этно-религиоз-
ными экстремистскими проявлениями, особенно 
с сепаратистской окраской, но и напрямую стать 
одним из источников нарастания напряженности 
и эскалации конфликтного потенциала на рели-
гиозной и этнической почве.

Например, в период, предшествовавший ука-
занным событиям, подобные действия ряда СМИ, 
как кыргызскоязычных (некоторых газет), так и 
узбекскоязычных телеканалов (Ош-ТВ, Мезон-
ТВ), размещавших информацию провоцирующего 
характера, оказали, по признанию национальной 
и международной комиссий по расследованию 
межнационального конфликта, свое негативное 
влияние на эскалацию конфликта.

Поскольку обычно исходящая от СМИ ин-
формация в обыденном сознании «традиционно 
воспринимаются читательской, слушательской 
и зрительской аудиторией как изложение ком-
петентного, авторитетного мнения, достойного 
доверия», это требует соблюдения от СМИ осо-
бой осторожности взвешенности в освещении и 
интерпретации такого рода событий. 

Кроме указанных выше специфических фак-
торов, способствующих росту религиозного экс-
тремизма, необходимо учесть и деятельность ино-
странных организаций, которые имеют в странах 
СНГ свои интересы, в том числе геополитиче-
ские, что применительно к Кыргызстану является 
весьма актуальным в связи с его географическим 
расположением. Так, например, организации, пред-
ставляющие собой мировые исламские центры 
или религиозные течения фундаменталистского 
толка, которые пытаются проводить, по данным 
спецслужб и правоохранительных органов, опреде-
ленную подрывную работу по изменению соотно-
шения сил в регионе, что не может не сказываться 
на внутренней ситуации в республике. 

Выводы. Учет всех вышеперечисленных фак-
торов необходим для эффективной работы пра-
воохранительных органов по противодействию 
распространению религиозного экстремизма не 
только в Кыргызстане и Центрально-азиатском 
регионе, но и всех государств СНГ. 

В свете этого изучение и анализ различных 
аспектов проблемы религиозного экстремизма 
является не только научной проблемой и до кон-
ца неизученный феноменом современности, но и 
практически значимой задачей.
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ТАКСОНОМІЧНА ФУНКцІЯ ВТОРИННОЇ КЛАСИФІКАцІЇ 
ЗАСУДЖЕНИх ДО пОЗбАВЛЕННЯ ВОЛІ

Анотація. Стаття присвячена негативним на-
слідкам існуючої системи розміщення засудже-
них в УВП, а також тим критеріям, які повинні 
використовуватись при вторинній класифікації 
засуджених до позбавлення волі. Автор статті 
ґрунтуючись на власних дослідженнях, аналізує 
існуючу систему класифікації засуджених в кон-
тексті найбільш ефективного просторового роз-
міщення останніх. 

Ключові слова: засуджений, казармена систе-
ма, критерії класифікації, ресоціалізація.

Постановка проблеми. Зазначимо, що про-
сторове порядкування людей вивчає таксономія 
і, хоча традиційно її тлумачили як жорстку та 
централізовану класифікацію об’єктів, в контек-
сті вторинної класифікації засуджених її функція 
– характеризувати (тобто згладжувати індивіду-
альну своєрідність) та будувати класи (об’єкти) 
засуджених для здобування «найбільшої вигоди» 
[1]. Як уявляється, ця «найбільша вигода» і корі-
ниться у площині цілей кримінально-виконавчої 
системи. Таксономічна функція вторинної класи-
фікації засуджених до позбавлення волі дозволяє 
класифікувати останніх в межах установ вико-
нання покарань (далі УВП) використовуючи су-
часні техніки класифікацій таким чином, що б це 
коригувало певні недоліки первинної класифікації 
та знижувало негативний вплив на особистість 
умов позбавлення волі, мінімізувало міжгрупові 
та особистісні конфлікти.

Аналіз останніх досліджень та виокремлення 
нерозв’язаних проблем. Не зважаючи на те, що 
існування вторинної класифікації засуджених до 
позбавлення волі та необхідність її дослідження 
визнається багатьма вченими, її науковим опра-
цюванням практично ніхто не займався. Деякі 
аспекти розглядали О. С. Четверикова, І. С. Яко-
вець, О. Г. Колб у рамках питань індивідуаліза-
ції та диференціації процесу виконання покарань. 
Складність наукових пошуків у цьому напрямку 
ми пов’язуємо з необхідністю проникнення у за-
крите середовище УВП, а також рівнем досто-
вірності тих даних, які отримуються у результаті 
анкетування засуджених в УВП, практично повної 

відсутності законодавчого регулювання цього пи-
тання тощо. З цими та іншими проблемами зу-
стрівся автор даної статті у процесі дослідження. 
Дана стаття написана з метою проаналізувати 
критерії класифікації та просторові моделі роз-
міщення засуджених в УВП. 

Викладення основного матеріалу. Термін 
«таксономія» (від грец. – «класифікація») має 
кілька значень, та в контексті цієї статті буде ви-
користовуватись як наука про об’єднання живих 
істот у групи на основі аналізу притаманних їм 
ознак (критерій). Як функція вторинної класифі-
кації засуджених таксономія організовує складні 
простори, водночас архітектурні, функціональні 
та ієрархічні. Це ті простори, які, як стверджує 
Фуко, «забезпечують фіксацію» і унеможливлю-
ють рух; вони виділяють індивідуальні сегменти 
і встановлюють оперативні зв’язки; позначають 
місце та вказують на «вартість»; забезпечують 
покору індивідів і кращу економію часу та рухів 
[1]. Раціональна вторинна класифікація засудже-
них повинна розробити певні «живі таблиці» [1] 
з ціллю спостерігати, контролювати, впорядкову-
вати небезпечну множинність загальної маси за-
суджених. Для того, щоб впорядкувати, а точніше 
класифікувати засуджених на певні групи у про-
сторі УВП, потрібно проаналізувати, які критерії 
при цьому слід використовувати.

Зазначимо, що законодавство не закріплює 
поняття та критеріїв вторинної класифікації за-
суджених до позбавлення волі. Співробітники 
УВП, проводячи вторинну класифікацію, у своїй 
діяльності керуються лише методичними рекомен-
даціями Державної пенітенціарної служби України 
(далі ДПтСУ) щодо класифікації засуджених та її 
врахуванні при формуванні відділень соціально-
психологічної служби, організації індивідуально 
– профілактичної роботи з різними категоріями 
засуджених. Не маючи обов’язкового характеру, 
дані рекомендації використовуються не в усіх 
УВП, а класифікація здійснюється на власний 
розсуд адміністрації УВП.

Коли новоприбулі засуджені перебувають у 
відділенні карантину, діагностики та розподі-
лу (далі КДіР), починається процес вторинної 
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класифікації засуджених до позбавлення волі.  
У рамках вищезазначених рекомендацій розро-
блено положення про дільницю карантину, діа-
гностики і розподілу засуджених в УВП. Згідно 
цього положення, рішення стосовно розподілу 
засуджених у межах УВП приймається відповід-
ною комісією у складі: начальника установи, його 
заступників, начальника відділу спеціального об-
ліку, начальника медичної частини, психолога та 
начальника відділу КДіР

Слід зазначити, що в результаті проведених 
нами структурованих інтерв’ю з співробітниками 
УВП в Одеській області ми пришли до висновку, 
що в деяких колоніях комісії не створюються на-
віть формально, а рішення про розподіл засу-
джених приймається начальником відділу КДіР. 
Говорити також про критерії, які впливають на 
класифікацію засуджених і використовуються «ко-
місією» не уявляється можливим, і хоча дані про-
веденого нами анкетування серед співробітників 
УВП свідчать про те, що вони, так би мовити, ви-
користовують такі критерії, як ступінь суспільної 
небезпеки засудженого (30 експертів); керуються 
поведінкою його в дільниці КДіР (25 експертів), 
відношенням засудженого до умов відбування по-
карання тощо (10 експертів).

Однак, за результатами наших досліджень 
можна сформувати висновок про відсутність ви-
користання в процесі класифікації засуджених 
до позбавлення волі вищезазначених критеріїв, 
виходячи із наступних аспектів.

Згідно ст. 96 КВК України, засуджені, які три-
маються в дільниці ресоціалізації (а такі особи 
становлять загальну масу засуджених, переве-
дених із ДкіР), розподіляються по відділенням 
соціально-психологічної служби і розміщуються 
в житлових приміщеннях з локальним сумісним 
проживанням членів відділення [2]. Кожне відді-
лення, як правило, розміщує від 80-100 засудже-
них до позбавлення волі. Крім того, засуджені 
усередині кожного відділення розміщуються згідно 
«казарменій системі», тобто вони повинні «за-
йняти усі вільні місця». Таким чином, засуджені 
проживають у приміщеннях на зразок гуртожитків  
по 12-25 осіб в кожній окремій кімнаті (!). Як 
правило, проживають вони певними трудовими 
бригадами за для зручності виведення їх на ви-
робничу зону1. Іноді, якщо УВП передбачає наяв-
ність декількох відділень соціально-психологічної 
служби (а це насамперед залежить від наявності 
або відсутності в УВП будівель, споруд), ці відді-
лення формуються із осіб працюючих (так звані 
1 Зазначимо, що в кожній УВП, як правило виділяється 
дві локальні ділянки (виробнича, і та, на якій засуджені 
безпосередньо проживають). До прикладу, загальна площа 
підприємства виправної колонії № 74 в Одеській області, 
складає 7225 м2, виробнича площа – 6103 м2. 

«локалки робочих») та непрацюючих осіб («локал-
ки лентяйки») Така «класифікація» засуджених 
в УВП, як уявляється нічим особливо не відріз-
няється і за кількістю і за способом розміщення 
осіб від класифікації засуджених, яка існувала в 
радянській системі та носила назву «загінної сис-
теми». Нагадаємо, що суть даної системи розподі-
лу зводилась до класифікації колективу (курсив 
автора) засуджених у колонії, на загони, бригади 
з ціллю успішного виконання виробничого плану. 

Цілком прийнятна, з точки зору відомчих інтер-
есів, система казарменого утримання засуджених 
має бути переглянута на користь блочної системи 
із більшим контролем за станом фізичного і психо-
логічного збереження та подальшої ресоціалізації 
особи злочинця. 

Звісно, така система не може бути запрова-
джена одразу. Її модель повинна стати предметом 
консенсусу науковців і практиків, громадськості 
і політиків, які спільними зусиллями зобов’язані 
встановити межі державного примусу в процесі 
виконання покарання у виді позбавлення волі та 
визначити чіткі параметри ефективності установ 
виконання покарань.

Слід зазначити, що актуальність порушених 
питань певною мірою дістала визнання сучасних 
українських науковців, відтак, можемо сподівати-
ся на появу найближчим часом більш розгорнутих 
викладів ідеї «нової моделі УВП». Цікавий екс-
перимент було проведено у рамках українсько-
швейцарського міжнародного співробітництва2 на 
базі Білоцерківської ВК №3. Перший етап цього 
проекту передбачав зменшити кількість засудже-
них, що припадає на одного начальника відділен-
ня соціально-психологічної служби з 100/150 до  
50 осіб. Це значно змінило навантаження на одно-
го соціального працівника i підвищило якість його 
роботи (під час реалізації проекту з 50 особами із 
числа засуджених працювали по два соціальних 
працівника позмінно). Крім того, було введено до-
даткову посаду психолога установи. Другий етап 
передбачав створення належних умов утримання 
засуджених, а саме переобладнання гуртожитків 
у житловій зоні [3].

Цей проект не передбачав ліквідацію казар-
мених форм колективізму, та не вирішив голов-
ного в сучасній пенітенціарній практиці питання 
– розмежування індивідуальної волі ув’язненого 
злочинця та накинутих поведінкових стереотипів 

2 Проект передбачав: наближення умов відбування по-
карань засуджених до міжнародних стандартів; збільшення 
штату соціальних працівників; переобладнання житлових i 
комунально-побутових приміщень; організацію професійно-
технічного навчання засуджених; створення різних умов утри-
мання в одній виправній колонії (запровадження прогресивної 
системи відбування покарання); переведення засуджених у 
дільницю-поселення при колонії; створення навчальної бази 
для соціальних працівників установ виконання покарань.
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асоціального оточення [4]. Однак дослідники за-
значають, що вже перші роки реалізації проекту 
показали, що у Білоцерківській виправній колонії 
№35 відбулися значні позитивні зміни, а саме – 
зниження майже на третину рівня правопорушень 
серед засуджених (завдяки надійній локалізації – 
майже повна відсутність правопорушень у нічний 
час; кількість порушень вимог режиму утримання 
в 2000 році порівняно з 1999 роком зменшилась 
на 30%); зменшення випадків створення засудже-
ними конфліктних ситуацій (кількість конфліктів 
в 2001 році порівняно з 2000 роком знизилася на 
39%, в 2000 році порівняно з 1999 роком – на 
26%); покращення морально-психологічного кліма-
ту серед засуджених; зменшення випадків суїциду; 
відсутність скарг засуджених на комунально-по-
бутові умови; покращення стосунків персоналу 
колонії із засудженими та інше [3]. 

Як зазначають більшість вчених, проблеми ви-
користання «казарменої системи» потрібно ще 
розглядати у площині сугестивності, або так зва-
ного навіювання, які досліджуються переважно 
у сфері психології та проблем скупчення за-
суджених.

У цьому контексті доречно привести думку  
В. М. Бехтерєва, який писав, що навіювання про-
никає в психічну сферу без особливої боротьби 
і опору з боку навіюваної особи. «Воно впливає 
– писав він, – не шляхом логічного переконання, 
а безпосередньо впливає на психічну сферу без 
відповідної переробки, завдяки чому відбувається 
справжнє прищеплювання ідей, почуття, емоцій 
або іншого психофізичного стану» [5, 6]. 

Те, як вдало сугестивність проявляє себе на 
практиці, обгрунтував у своїй дисертації В. Н. Пе - 
люшенко, який вивчив 230 кримінальних справ 
засуджених рецидивістів, що показали, що близь-
ко 40% засуджених вчинили новий злочин не 
однорідний першому [6].

Що цікаво, як зазначає Курт Бартол, критич-
ним фактором, який впливає на психологічні стани 
засуджених через сугестивність та скупченість, 
є саме «кількість осіб, що перебувають у камері, 
а не кількість вільного та доступного простору» 
[7]. Тому доцільно йти шляхом створення окремих 
секторів, відсіків, тобто керуючись принципом 
«елементарного розміщення або розкладання по 
камерах: кожному індивіду – своє місце, на кож-
не місце – по індивіду, треба уникати гуртового 
розподілу, розбивати колективні осередки, аналі-
зувати неясні, великі та невловні множини» [1].

Відомо, що до початку 60-х років радянський за-
суджений був позбавлений навіть індивідуального 
спального місця. Просторова організація сучасної 
системи не суттєво відрізняється від тієї, яка дія-
ла раніше, де кожен загін (від 80-140 засуджених)  

розташовується у великому приміщенні (так зва-
ному «спальному приміщенні», «гуртожитку») [8]. 
Розташування індивідуальних спальних місць на 
двох рівнях означає, що в кожного засудженого 
є мінімум п’ять найближчих сусідів. Відповідно 
до звичайної практики засуджені не мають права 
вибирати своїх сусідів, це стосується компетенції 
– начальника загону. Як зазначають більшість до-
слідників, позбавлення засудженого можливості 
впливати на організацію свого простору породжує 
численні конфлікти. Крім того, правила внутріш-
нього розпорядку УВП забороняють ув’язненим 
у будь-який спосіб «індивідуалізувати» простір у 
гуртожитках. Природною реакцією на це, є пошук, 
«затишних місць», у якому індивід може залиша-
тися на самоті й де йому забезпечена мінімальна 
свобода дій і ряд прав, які він не ділить ні з 
ким іншим. Потреба у цьому виникає у більшості 
осіб в УВП, а саме 76% засуджених із загальної 
вибірки, згідно нашого дослідження, відчувають 
потребу в індивідуальному просторі.

Про цей факт говорять і міжнародні документи, 
зокрема Європейські тюремні правила зазначають, 
що надання місць для сну, повинно проводитись 
з повагою людської гідності і, в міру можливості, 
із забезпеченням можливості самоти!

Тому так важливо, щоб визначені конкретні 
місця не тільки відповідали потребам нагляду й 
доконечності уривати небезпечні зв’язки, а й ство-
рювали «корисний простір», або так звані «затиш-
ні місця». Саме створення «корисного простору» 
індивідуалізує засуджених через локалізацію, яка 
не закріплює їх, а розподіляє, змушуючи рухатись 
у «мережі відносин» [1].

Також, яким чином будувати класифіковані 
об’єкти, «живі таблиці» засуджених, для отри-
мання «найбільшої вигоди», яка вбачається в ви-
правленні останніх та їх ресоціалізації. З цього 
приводу, цікавою вбачається точка зору Річардса 
і Джонса, які зазначають, що «голос засуджених 
майже не має ваги при вирішенні питань їх ви-
правлення та класифікації Принаймні, було б ціка-
во знати, якої засуджений думки про це» [9]. Крім 
того, про врахування думки засудженого щодо 
його розміщення в певній УВП, говорять і між-
народні документи. Європейські тюремні правила 
зазначають, що по можливості, слід з’ясувати 
думку ув’язненого відносно призначення для нього 
місця відбування покарання і будь-яких переве-
день із однієї пенітенціарної установи в іншу. 
Однак, проведене нами дослідження свідчить, що 
на жаль, голос засуджених не враховується в 
процесі їх класифікації.

Але на підставі аналізу саме думки засудже-
них, щодо сумісного їх проживання, ми виявили 
цікаві тенденції та закономірності.



141№ 2-2011

Науковий вісНик МіжНародНого гуМаНітарНого уНіверситету

Проведене нами анкетування засуджених (1500 
чоловік), засвідчило, що вони хотіли б уникнути 
спільного проживання з особами, які схильні до 
вживання наркотичних засобів, які страждають 
на психічні, а також на інфекційні захворювання.

Слід зазначити, що ці категорії осіб, завдають 
найбільшої «незручності» як самим засудженим, 
так і співробітникам УВП, що запровадили сис-
тему «професійного обліку». Даний облік виявляє 
частку засуджених осіб, які потребують підви-
щеної уваги.

Таким чином, аналіз кількості засуджених, ко-
трі перебувають на профілактичному обліку пси-
хологів, свідчить про стійку динаміку збільшення 
чисельності таких осіб. Так, якщо станом на 1 
січня 2011 року на профілактичних обліках психо-
логів перебувало 15,4% засуджених, від їх загаль-
ної чисельності, то станом на 1 січня 2010 року  
зазначений показник складав 14,9% [10].

На жаль, виділені класифікаційні групи ви-
користовуються в УВП в неофіційних цілях.  
Ці категорії осіб не класифікуються у окремі 
групи та не ізолюються від загальної маси засу-
джених до позбавлення волі. Як зазначали деякі 
співробітники, тримання окремо цих груп засу-
джених, породжує їх стигматизацію та порушує 
право рівності цих громадян перед законом: «ми 
не повинні відноситися до засуджених з позиції 
«це вбивця, а це ґвалтівник» та класифікувати 
їх таким чином, щоб це підкреслювати»1. Така 
гуманна позиція персоналу УВП по відношенню 
до засуджених, є позитивним явищем і необхід-
ною умовою ефективної діяльності УВП. Однак, 
зазначимо, що суть вторинної класифікації зво-
диться зовсім не до цього. Вторинна класифікація 
засуджених повинна формувати певні класифі-
каційні групи осіб та розміщувати їх відповідно 
ізольовано, не з ціллю якось порушити їх права 
на рівність перед законом та наділити їх «стиг-
мою», а навпаки, збільшити виправний вплив на 
них, зменшити психічне та нервове напруження 
засуджених, які постійно перебувають у стані 
фрустрації. І, хоча, як зазначає О. С. Четвери-
кова, вторинну класифікацію засуджених до по-
збавлення волі не можна розглядати (курсив 
автора) як одну із форм індивідуалізації процесу 
виконання покарань, однак саме індивідуалізація 
«зважає на самого злочинця, на його вдачу, на 
його спосіб життя і мислення, на його минувшину, 
як на «якість» [11].

З цього приводу, цікавим вбачається той факт, 
що найбільша кількість серед засуджених, що при-
ймали участь у нашому анкетуванні, відмітили, що 
бажання спільного проживання з тими чи іншими  

1 Цитата з проведеного інтерв’ю з начальником відділу за 
контролем по виконанню судових рішень в Одеській області. 

засудженими не залежить від виду вчиненого зло-
чину, а тільки від особистих якостей особи. Тобто, 
«юридична тяжкість злочину аж ніяк не править 
за однозначну вказівку на виправність чи на ви-
правність злочинця» [1]. Отже, при вторинній 
класифікації засуджених до позбавлення волі ви-
значаючим критерієм повинен бути особистісний, 
оскільки їх поведінка визначається насамперед 
типом особистості, виразністю особистих якостей. 
Водночас із потребою паралельної класифікації 
злочинів і кар «прокльовується потреба індиві-
дуалізації покарань відповідно до індивідуальної 
вдачі кожного злочинця» [1].

Проаналізувавши низку конкретних фактів із 
досвіду роботи начальників відділень, психологів 
та інших співробітників УВП, зазначимо, що озна-
ки соціально-психологічного порядку, які знайшли 
своє втілення в даних класифікаційних групах, 
на жаль, ними не враховані, окрім складання 
психологічної характеристики у рамках індивіду-
альних програм соціально –психологічної роботи. 
Однак, і такі характеристики містять недостатньо 
даних для дослідження стану емоційно-вольової 
сфери засудженого до позбавлення волі. Також 
рекомендації досить часто носять формальний 
характер. До прикладу, наведемо витяг із психо-
логічної характеристики засудженого К.: «спрямо-
ваність особистості як внутрішня так і зовнішня.  
При роботі з ним необхідне його попереднє де-
тальне вивчення, перше візуальне враження у 
більшості випадків оманливе. Доцільно тримати 
під підвищеним контролем».

У зв’язку з цим, виникає одразу декілька за-
питань: по-перше, про який підвищений контроль 
йдеться, з боку кого. Як ми вже зазначали, на 
практиці діє певний профілактичний облік, чи про 
нього йдеться. І друге, якщо попереднє вивчення 
засудженого здійснюється психологічною службою 
в дільниці КнДР, його детальне вивчення пови-
нно відбуватися в процесі відбування покарань 
психологами УВП, але недостатня кількість яких, 
унеможливлює цей процес.

З точки зору практичної цінності для вторин-
ної класифікації засуджених до позбавлення волі 
інтерес представляють критерії кримінологічного 
напрямку. Саме з цих позицій більшість науковців 
обговорюють питання про сегрегацію в рамках 
однієї УВП засуджених за корисливі злочини від 
усіх інших, тобто, виходячи із характеру вчине-
ного злочину та мотиву кримінальної діяльності. 

Більшість авторів, які виступають за даний 
підхід, пов’язують необхідність його використання 
з наступними чинниками:

– для осіб, що вчинили корисливі злочини, 
загальним критерієм виправлення буде сумлін-
не відношення до праці й суспільної власності, 



142

Науковий вісНик МіжНародНого гуМаНітарНого уНіверситету

а для осіб, засуджених за злочини некорисного 
характеру, більш важливим у порівнянні з іншими 
показниками виправлення буде дисциплінованість 
і суворе дотримання правил внутрішнього роз-
порядку;

– такий їх розподіл повинен враховуватися 
при проведенні виховної роботи, але роздільно 
утримувати ці групи не обов’язково.

Наведене вище свідчить про те, що в основі 
класифікації на певні групи засуджених до позбав-
лення волі лежить характер вчиненого злочину, 
у якім, як уявляється, відбивається небезпека 
особи.

Однак, у науковій юридичній літературі зустрі-
чаються й супротивники організації роздільної 
виховної роботи серед розглянутих категорій за-
суджених. Так, наприклад, М. Стурова зазначає, 
що «розподіл засуджених усередині колонії на 
групи за статейними або якими-небудь іншими 
ознаками може привести до виникнення злочинних 
угруповань, які були б ліквідовані із введенням за-
гінної системи. Отже, це було б кроком назад» [6].

Ми не можемо погодитися з такими висновка-
ми. По-перше, ми дослідили негативні наслідки 
використання «загінної системи», а по-друге, як 
стверджують більшість вчених, угруповань се-
ред хуліганів, ґвалтівників, убивць, в історії не 
тільки виправно-трудових таборів, але й колоній, 
не спостерігалося. Вони виникли саме в період 
організації виправно-трудових таборів, коли в міс-
цях позбавлення волі повністю відмовилися від 
принципу роздільного утримання засуджених за 
корисливі й некорисливі злочини.

Наступним контрмотивом деяких авторів, 
щодо заперечення диференційованого підходу 
до цих класифікаційних груп засуджених є те, 
що через однорідні особистісні якості даних кла-
сифікаційних груп засуджених, що складаються 
цілком з хуліганів, ґвалтівників, убивць, будуть 
постійним розсадником безладу і напруженості в 
колонії. У контексті цього зазначимо, що наукові 
дослідження й практичні здобутки переконливо 
підтверджували, що засуджені за корисливі зло-
чини поводяться нітрохи не краще, ніж засуджені 
за некорисливі злочини. Крім того, при вивченні 
осіб, які є злісними порушниками режиму, ви-
явлено, що найчастіше порушниками є саме за-
суджені за корисливі злочини, а не особи із числа 
вбивць, хуліганів, ґвалтівників тощо. Цікаві дані 
приводить О. С. Четвертикова, щодо того, як за-
суджені за різним характером вчиненого злочину 
по різному сприймають позбавлення волі та його 
наслідки. А саме, найбільш тяжко переживають 
це особи, засуджені за насильницькі злочини. Се-
ред засуджених за зґвалтування особи, що най-
більш глибоко переживають позбавлення волі,  

складають 88%, розбій – 79%, вбивство – 74%, 
тілесні ушкодження – 74%. Серед засуджених, 
які відбувають покарання за корисливі злочини 
– крадіжки та шахрайство – 44%. Якщо вірно 
використовувати ці переживання, їх вплив на по-
ведінку засуджених в умовах виправних установ, 
це буде тільки сприяти досягненню мети пока-
рання [12,  145]. 

Таким чином, диференційована типологія може 
служити методологічною основою вторинної кла-
сифікації засуджених, оскільки вона розкриває 
внутрішні, стійкі зв’язки між істотними ознаками, 
чим сприяє виявленню закономірностей, властивих 
засудженому як певному типу. На практиці існує 
умовна класифікація засуджених на певні групи 
виходячи з того, що більше 50% засуджених від-
бувають покарання за корисливі злочини, при-
близно – 27% – за насильницькі діяння, близько 
20% – за корисливо-насильницькі злочини [13]. 
Тому доцільно використовувати до цих груп ди-
ференційовані виправні механізми, що сприятиме 
їх виправленню та ресоціалізації. Крім того, якщо 
виходити з умовного існування цих груп, то слід 
зазначити, що і соціально-демографічні дані (рі-
вень освіти, соціальне положення, рід занять), 
кримінальне минуле, соціально-психологічні стани 
цих класифікаційних груп різняться.

Висновки. Таким, чином, використовуючи 
таксономічну функцію вторинної класифікації 
можливо класифікувати засуджених позбавлен-
ня волі таким чином, щоб згладжувати індивіду-
альну своєрідність та будувати класи (об’єкти) 
засуджених для здобування «найбільшої вигоди», 
яка коріниться в їх виправленні та ресоціалізації. 
Критерії вторинної класифікації повинні носити 
особистісний характер і бути, головним чином, 
направлені на ліквідування негативних аспектів 
ув’язнення.

Усі наведені міркування свідчать про те, що 
головною перешкодою проведення ефективної вто-
ринної класифікації засуджених до позбавлення 
волі є існування «казарменої системи» в УВП. 
Всі проблеми, які виникають у зв’язку з цим, 
потребують «сконструювати в’язницю так, щоб 
вона сама ліквідовувала несприятливі наслідки, 
які породила, зібравши у одному місці строкату 
юрбу засуджених: душила можливі змови та бун-
ти, перешкоджала знайомству майбутніх спільни-
ків, запобігала ймовірному шантажеві, не давала 
формуватися аморальності в середовищі, де повно 
«таємничих зв’язків» [1].



143№ 2-2011

Науковий вісНик МіжНародНого гуМаНітарНого уНіверситету

Література:
1. Фуко Мішель. Наглядати й карати: Народжен-

ня в’язниці : пер. з французького П. Таращук / Фуко 
Мішель. – К. : Основи, 1998. – 392 с.

2. Кримінально-виконавчий кодекс України : наук.-
практ. коментар / Степанюк А. Х., Яковець І. С. ;  
за заг. ред. А. Х. Степанюка. – Х. : Дісей, 2005.

3. Міжнародне співробітництво [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу : http://www.magnus.kiev.
ua/~ces/word.htm

4. Павло Кравчук Геть від ГУЛАГу! Абрис тюремної 
реформи [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.magnus.kiev.ua/~ces/word.htm

5. Бехтерев B. M. Внушение и его роль в обществен-
ной жизни / B. M. Бехтерев. – 1908. – С. 6-7.

6. Пелюшенко В. Н. Классификация осужденных к 
лишению свободы и распределение их по исправитель-
ным учреждениям : дис. ... канд. юр. наук: 12.00.08 /  
В. Н. Пелюшенко. – Краснодар, 1998. – 155 с.

7. Бартол Курт. Психология криминального пове-
дения / К. Бартол. – СПб : ПРАЙМ-Еврознак, 2004.  
– 325 с.

8. Олейник А. Н. Тюремная субкультура в России: 
от повседневной жизни до государственной власти /  
А. Н. Олейник. – М. : ИНФРА–М, 2001. – 418 с.

9. Stephen C. Richards. Jefferey ian Ross A convict 
perspective on the classification of prisoners / Stephen 
C. Richards, Jefferey ian Ross // Reaction essay.  
– № 2. – 2003. – P. 245-252.

10. Огляд результатів соціально-виховної роботи 
із засудженими в установах Державної кримінально-
виконавчої служби України у 2010 році

11. Четвертикова О. С. Вторинна класифікація за-
суджених до позбавлення волі, індивідуалізація й 
диференціація виконання покарань / О. С. Четверти-
кова // Проблеми законності: Акад. зб. наук. праць. 
1976–2006. – Вип. 84. – С. 189-203.

12. Четвертикова О. С. Вторинна класифікація засуд-
жених до позбавлення волі та її практичне здійснення 
за Кримінально-виконавчим кодексом України.  
– С. 140-145.

13. Денисова Д. Принцип соціальної справедливості: 
проблеми практиків / Д. Денисова // Система исполне-
ния наказаний в Украине и стандарты Совета Европы: 
материалы регионального семинара / «Донецкий Мемо-
риал». – Донецк, 2000. – 134 с.

Марчук А. И. Таксономическая функция вто-
ричной классификации осужденных в местах 
лишения свободы 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению 
отрицательных последствий размещения осуж-
денных в учреждениях исполнения наказаний, а 
также тем критериям, которые должны при этом 
процессе использоваться. Автор, основываясь на 
собственных эмпирических исследованиях, анали-
зирует существующую систему классификации 
осужденных в контексте ее эффективности. 

Ключевые слова: осужденный, казарменная си-
стема, критерии классификации, ресоциализация

Marchuk A. I. Taxonomіc functіon of a 
secondary classіfіcatіon of іmprіsoned persons

Summary. The report is a consideration of 
negative imprisonment results, system of allocation 
convicted persons into the places of imprisonment. 
The author has analyzed criteria which have to 
be taken into account during the secondary 
classification of imprisoned persons Also attention 
was paid to the positive aspects which could be 
brought by the effective system of classification of 
convicted persons

Key words: on prison leave, imprisonmentit, 
resocialization of prisoners, reclassification
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ВАЖНЕЙШИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ  
В ДЕЯТЕЛьНОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЯ (ЧАСТь 2)

Аннотация. Обсуждается проблема форми-
рования и разрешения стратегических задач в 
деятельности следователя на основе данных со-
временной науки управления и последних дости-
жений криминалистики.
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Разработка стратегии расследования осущест-
вляется в соответствии с выбраным направлением 
с целью установления обстоятельств подлежащих 
доказыванию по уголовному делу. Для этого с 
учетом наличной информации выдвигаются версии, 
в соответствии с которыми составляется план 
расследования по уголовному делу и организовы-
вается работа следователя. Пророческим явилось 
мнение видного криминалиста Р. С. Белкина о 
том, что «криминалистическая стратегия на деле 
как раз является современным представлением 
об организации и планировании расследования» 
[5, 80]. Однако, на наш взгляд, криминалистиче-
скую стратегию возможно так трактовать в узком 
смысле этого понятия, а если взять изначальное 
понятие стратегии как «искусство подготовки и 
ведения войны и крупных военных операций» и 
перенести на деятельность по подготовке и осу-
ществлению предупреждения, раскрытия и рас-
следования преступлений, то становится очевид-
ным, что организация и планирование безусловно 
лежат в основе любой деятельности в том числе 
стратегической, но отнюдь не сводятся к ней. 
Стратегическая деятельность понятие значительно 
шире и предполагает не только организацию и 
планирование, но и реализацию запланированного. 
Скорее всего здесь необходимо говорить о плани-
ровании стратегии расследования преступления 
или групы преступлений, а не о всей стратегии.

При разработке стратегии расследования 
планируется комплекс оперативно-розыскных 
мероприятий и следственных дествий, направлен-
ных на достижение поставленых целей, то есть  

моделируется набор ответов на вопросы как будем 
действовать. При этом, применяя творческий под-
ход, необходимо решить кто, что, когда, какими 
средствами и методами будет реализовывать, из-
бранное стратегическое направление.

В отдельных случаях стратегия требует пе-
ресмотра ранее запланированного, радикальной 
смены курса, например, при появлении непред-
виденных событиий, установлении новых фактов, 
когда внутренние и внешние факторы существенно 
изменились Поэтому для стратегии очень важно 
продумать и действия по преодолению непред-
виденных обстоятельств.

Реализация, воплощение стратегии при рас-
следовании преступлений – это превращение 
теоретической стратегии в систему проводимых 
конкретных оперативно-розыскных мероприятий 
и следственных действий.

В науке управления для реализации стратегии 
рекомендуется:

– создание организации способной выпол-
нить избранную стратегию;

– распределение ресурсов;
– выработка политики и процедур в под-

держку стратегии;
– информирование работников о пересмотре 

стратегии;
– создание условий для эфективного вы-

полненния стратегических задач;
– стимулирование работников на эфектив-

ноую реализацию стратегии;
– создание корпоративной культуры стиму-

лирующей реализацию стратегии;
– внедрение передовых методик и политики 

непрерывного совершенствования;
– создание системы формального и не-

формального лидерства. [4, 49]. Относительной 
детективной деятельности (выявление, пред-
упреждение, раскрытие и расследование престу-
плений) рекомендации науки управления имеют 
непосредственное отношение. Все действительно  
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начинается с создания следственно-оперативной 
группы, которая выезжает на место совершенного 
преступления, успех деятельности которой зави-
сит от качества ее состава, психологической со-
вместимости и т.п. По сложным многоэпизодным 
или свершенных группой, организованными со-
обществами преступников организация детектив-
ной деятельности более сложная. Безусловно, что 
все рекомендации, которые разработаны наукой 
управления являются руководством к действию. 

Оценка деятельности по реализации страте-
гии – обязанность следователя или руководителя 
следственно-оперативной группы определиться с 
тем, насколько качественно проводились опера-
тивно-розыскные мероприятия и следственные 
действия. На сколько соответствуют получен-
ные доказательства принципам допустимости и 
относимости. 

В соответствии с достигнутыми результатами 
подводятся итоги и вносятся коррективы в даль-
нейшую тактику и стратегию деятельности сле-
дователя. Осмысливается эфективность работы. 
Если достижения не достаточны, нет прогресса, то 
требуется внесения изменений в стратегический 
план, поэтому необходимо постоянно отслежи-
вать наличие успеха в деятельности, искать новые 
средства и методы, пути доказывания при необхо-
димости корректировать действия. При этом наи-
более сложные задачи, которые возникают перед 
следователем, необходимо решать комплексно.

При этом следователю с точки зрения стра-
тегии необходимо знать возможные уровни его 
действий, которые используются при противо-
действии преступности: на межгосударственном 
уровне по транснациональным преступлениям; на 
уровне государства; на уровне областей, Авто-
номной республики Крым; на районном уровне; 
на уровне городов, поселков; комбинированный.

На межгосударственном уровне общую стра-
тегию противодействия преступности готовят 
группы профессионалов и окончательно опре-
деляют при подписании соответствующих меж-
государственных соглашений. При этом может 
иметь место делегирование части своих полно-
мочий отдельным государственным органам этих 
государств. По уголовным делам стратегическое 
взаимодействие возможно в соответствии с меж-
государственными соглашениями, с договорами по 
линии Интерпола, региональными приграничными 
соглашениями и т.п..

На уровне государства, областей общая страте-
гия продиводействия преступности определяется 
общегосударственными органами, разными ведом-
ствами и их подразделениями, каждое разрабаты-
вает свою стратегию в части своих полномочий, 
результаты которой представляет собой плод  

усилий всех учасников процесса. Положительным 
является то, что каждый участник становится 
соисполнителем ее реализации. При этом под-
ходе высшее руководство предлагает отдельным 
специалистам и целым рабочим группам выдви-
гать предложения по стратегическому развитию 
соответствующего направления деятельности, 
например, при подготовке проекта Криминаль-
но-процесуального кодекса, из которых потом, 
лучше на конкурсной основе, выбирают наибо-
лее оптимальные, перспективные варианты. Такое 
привлечение помощи возможно только при нали-
чии соответствующей культуры подготовки зако-
нопроектов, кадрового потенциала. По уголовным 
делам стратегия проявляется при выполнении по-
ручений следователя, при взаимодействии между 
подразделениями правоохранительных органов, с 
населением, СМИ, например, во время проведения 
стратегических операций, по наркотикам, торговле 
людьми, контрабанде и т.п.

На уровне района, городов общая стратегия 
противодействия преступности определяется, 
как правило, единолично или с использованием 
коллективной помощи, советов коллег и подчи-
ненных, а иногда и ветеранов. При раскрытии и 
расследовании преступлений стратегия реализу-
ется в соответствии с планом расследования по 
уголовным делам каждым следователем или след-
ственно-оперативными группами. При этом могут 
иметь место рекомендации, указания стратегиче-
ского характера вышестоящих должностных лиц 
(начальника следственного отдела, управления, 
прокурора) сам следователь может также давать 
поручения для проведения оперативно-розыскных 
мероприятий или следственных действий, то есть 
делегировать выполнения отдельных стратегиче-
ских решений.

При этом возможно делегирование выполне-
ния отдельных стратегических решений опреде-
ленным должностным лицам, может быть также 
и совместное формирование стратегии в след-
ственно-оперативных группах, но такие вариан-
ты связаны с определенными изъянами. В част-
ности, при этом типичным недостатком может 
быть поручение выполнить определенные опера-
тивно-розыскные мероприятия или следственные 
действия лицам, которые не всегда обладают до-
статочной информацией и опытом для реализа-
ции стратегических решений. Кроме того, всегда 
существует опасность, что специалисты других 
подразделений предпочтут не рисковать и вы-
берут консервативную безопасную стратегию в 
ситуации, когда требуется новый, творческий и 
дерзкий подход. Недостаток поручений еще и в 
том, что на процесс формирования и реализации 
стратегии могут серьезно повлиять неформальные 
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лидеры или коалиции, отстаивающие собственные 
интересы. Отклонения от оптимальной при раз-
работке и особенно при реализации стратегии 
возможны и при совместном подходе, поскольку 
представители оперативно-розыскных служб, у 
которых находятся оперативно-розыскные дела 
по расследуемому событию, могут договориться 
между собой и выработать выгодный для себя 
стратегический план. Интриги и непродуктивное 
использование служебного положения обычны 
в ситуациях, когда нет единого мнения о том, 
какую стратегию наиболее верна. Кроме того, 
совместная разработка стратегии требует боль-
ше времени из-за соответствующего количества 
участников, что приводит к потери времени и не-
редко к опозданию, несвоевременному проведению 
следственных действий или оперативно-розыскных 
мероприятий.

Преимущество привлечения не только внутрен-
них, но и внешних резервов – одновременно и 
его недостаток. С одной стороны, этот подход 
побуждает всех работников искать оптимальные 
возможности, предлагать инновационные страте-
гии и брать на себя ответственность. Следователь, 
оперативные уполномоченные со стратегически 
привлекательными предложениями получают воз-
можность и средства для их реализации, обеспе-
чивая успех. С другой стороны из-за того, что 
инициативы исходят от разных подразделений они 
могут иметь разные цели, их трудно согласовать 
или свести в единый стратегический план без 
жесткого иерархического руководства со стороны 
руководителя следственно-оперативной группы. 
При этом подходе руководители высшего ранга 
должны выбирать те предложения своих подчи-
ненных, которые укрепляют общую стратегию ор-
ганизации; в противном случае может случиться, 
что частные стратегические инициативы войдут 
в противоречие с общей стратегией следственно-
оперативной группы. У подобного подхода есть 
еще один недостаток: стремясь сохранить за собой 
репутацию предусмотрительного и осторожного 
руководителя, он либо присваивает идеи, или по-
просту топит любые новые предложения. И в 
отдельных случаях рядовому члену следственно-
оперативной группы не всегда удается провести 
свое неординарное предложение по всей цепи ин-
станций, теряется возможность комбинированного 
использования методов и средств, возможностей 
различных уровней в соответствии с масштабами 
задач по уголовному делу. 

Выводы. На завершение подчеркнем, разра-
ботка и реализация стратегии имеют свои пре-
имущества и недостатки и может привести к успе-
ху или провалу: тут многое зависит от стоящих 
задач, материального обеспечения, организации 

деятельности и професионального уровня чле-
нов следственно-оперативной группы разрешать 
стоящие задачи, умения определять оптимальное 
направление расследования, и наконец, професси-
онального качества реализации стратегического 
плана расследования по уголовному делу. Все 
эти аспекты входят в содержание стратегии след-
ственной деятельности и подлежат дальнейшему 
исследованию. 
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Аннотация. Автор выделяет основные группы 
связей, которые надлежит изучить при исследо-
вании системы уголовно-правовых наук, обосно-
вывает вывод о необходимости в формировании 
и разработке общей теории действия уголовно-
правовой системы. 
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гия, уголовное право, уголовный процесс, методо-
логия, принципы изучения взаимосвязей, теория 
действия, уголовно-правовая система.

Постановка проблемы. В своей трехтомной мо-
нографии, посвященной формированию и развитию 
Теории Криминалистики [1], профессор Рафаил 
Самуилович Белкин уже в первом томе сфор-
мулировал очень ценную Идею о необходимом 
развитии научных исследований систем связей 
криминалистики с уголовным процессом и уголов-
ным правом. К сожалению, очень многие работы 
современных ученых направлялись на то, чтобы 
доказать полную независимость криминалистики 
от других наук. Рафаил Самуилович прозорливо 
отмечал, что развитие Криминалистики зависит 
от укрепления связей с другими правовыми наука-
ми. Изучения, проведенные в этом направлении, 
показали исключительную ценность этой Идеи, 
равно как и многих других Его Идей.

Развитие науки осуществляется на основе уже 
познанных закономерностей. К таким закономер-
ностям относятся процессы интеграции и диффе-
ренциации. Интеграция проявляется в постоян-
но развивающихся закономерных связях между 
различными науками. Углубление и расширение 
целей научного исследования неминуемо приво-
дит к тому, что для их достижения необходимо 
использовать данные других наук, тесно взаимо-
действовать с ними. Взаимодействие постоянно 
порождает новые методы, средства исследования, 
что позволяет расширять сферу познания явлений 
и процессов.

В развитии современной науки все больше 
проявляются интеграционные процессы. Услож-
няются объекты исследования, что требует взаи-
модействия ряда уже сложившихся наук, создания 

новых отраслей знаний. Усложняющиеся процес-
сы изучения объективного мира, социальной дей-
ствительности делают интеграционные процессы 
обязательным условием развития наук. Такая же 
тенденция происходит и в праве. Появление новых 
объектов исследования (космос, экология и т.д.), 
новых углубленных задач исследований приводит 
к формированию новых отраслей права.

Но интеграционные процессы проявляют себя 
и в тенденции формирования циклов, блоков на-
учных знаний. Необходимость этого определяется 
наличием общей цели, единого объекта воздей-
ствия. Такая тенденция проявляется и в праве, в 
частности в формировании научного комплекса, 
призванного обеспечить борьбу с преступностью.

Изучение взаимосвязей между науками уго-
ловно-правового цикла постепенно становится 
необходимым объектом их исследования. Наибо-
лее часто упоминают о связях между уголовным 
правом и уголовным процессом.

Анализ последних исследований. При раскры-
тии сущности этой связи в работах юристов часто 
приводится цитата из работы К. Маркса «Дебаты 
по поводу закона против кражи дров», в которой 
характеризовалась связь уголовного процесса с 
уголовным правом. Автор указывал, что судебный 
процесс рассматривают только как «надежный 
конвой, который должен препроводить противника 
в тюрьму, простое приготовление к экзекуции, а 
где процесс желает быть чем-то большим, там его 
заставляют молчать» [2, 157]. Далее К. Маркс, 
развивая свой анализ, писал: «Если судебный про-
цесс сводится к одной только бессодержательной 
форме, то такая пустая формальность не имеет 
никакой самостоятельной ценности. С этой точки 
зрения, китайское право стало бы французским, 
если бы его втиснули в форму французской про-
цедуры; материальное право, однако, имеет свои 
необходимые, присущие ему процессуальные фор-
мы. Как в китайском праве, обязательно фигури-
рует палка; как с содержанием средневекового 
уголовного уложения, в качестве процессуальной 
формы, неразрывно связана пытка, – подобно 
этому гласный, свободный процесс составляет 
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необходимую принадлежность гласного по своей 
природе содержания, продиктованного свободой, 
а не частным интересом. Судебный процесс и 
право так же тесно связаны друг с другом, как, 
например, формы растений связаны с растениями, 
а формы животных – с мясом и кровью животных. 
Один и тот же дух должен одушевлять судебный 
процесс и законы, ибо процесс есть только фор-
ма жизни закона, следовательно, проявление его 
внутренней жизни» [2, 158].

По поводу этой цитаты М. С. Строгович в 
своем «Курсе уголовного процесса» писал: «Эта 
яркая и выразительная характеристика очень хо-
рошо показывает роль и значение процессуаль-
ных форм и их связей с материальным правом. 
Они неотделимы друг от друга, так как через 
уголовный процесс находит свое осуществление 
и применение в жизни уголовное материальное 
право» [3, 86].

В действительности же приведенная цитата, 
образно характеризуя зависимость уголовного 
процесса и уголовного права, совершенно не 
претендует на раскрытие связей между этими 
науками. Да такая задача никогда и не стояла. 
Совершенно ясно, что исследование связей между 
науками требует глубокого раздельного иссле-
дования их содержания, выяснения общих задач 
этих наук, путей их решения. 

В настоящее время без глубокого изучения 
связей нельзя развивать дальше ни уголовный 
процесс, ни уголовное право, Как они влияют друг 
на друга, какое влияние эти связи оказывают на 
конечный результат – борьбу с преступностью, 
как можно и следует регулировать эти связи? 
Эти, и многие другие вопросы еще требуют вни-
мательного исследования.

В юридической литературе рассматривались 
взаимосвязи уголовного права и криминологии. Но 
детально исследование целей, сущности, методов 
взаимосвязей не осуществлялось.

Имеются указания общего характера на вза-
имосвязь уголовного права и криминалистики. 
Интересно отметить, что наиболее точно сущ-
ность этой взаимосвязи определил еще Г. Гросс 
при формировании новой науки криминалисти-
ки. Он писал: «Криминалистика по природе сво-
ей начинается лишь там, где уголовное право,  
также по своей природе, прекращает свою работу: 
материальное уголовное право имеет своим пред-
метом изучение преступного деяния и наказания, 
формальное уголовное право (процесс) заключает 
в себе правила применения материального уго-
ловного права. Но каким именно способом со-
вершаются преступления? Как исследовать эти 
способы и раскрывать их, какие были мотивы 
совершения такового, какие имелись в виду цели 

– обо всем этом нам не говорит ни уголовное 
право, ни процесс. Это составляет предмет кри-
миналистики» [4, 8].

Впоследствии это общее указание оказалось 
забытым и о месте уголовного права в кримина-
листике упоминают лишь в разделе «Методика 
расследования отдельных видов преступлений», 
как об обстоятельстве, конкретизирующем на-
правленность различного содержания методик 
расследования.

Обращалось внимание и на связь уголов-
ного процесса и криминалистики. Профессор  
П. С. Элькинд делала вывод, что «дальнейшее 
развитие уголовно-процессуальной науки и законо-
дательства, как и дальнейшее совершенствование 
технико-криминалистических средств в уголовном 
судопроизводстве, возможно только при условии 
взаимообогащения науки уголовного процесса и 
криминалистики» [5, 109]. Но на какой теорети-
ческой основе должно происходить это взаимоо-
богащение, в чем оно заключается, как должно 
реализовываться?

Обычно ограничиваются указанием, что при 
осуществлении следственных действий обязатель-
но должны выполняться все требования уголовно-
процессуального законодательства. Но это только 
одна из сторон связи уголовного процесса и кри-
миналистики. Проблема изучения связей стала 
настоятельно необходима с появлением термина 
«науки уголовно-правового цикла». Значит, име-
ется целая группа наук, которые тесно связаны 
между собой. В чем заключаются эти связи, как 
их надо развивать и совершенствовать? Какое 
влияние они оказывают на развитие каждой на-
уки, на достижение общей цели борьбы с пре-
ступностью?

Изложение основного материала. Ответить на 
эти и многие другие вопросы можно только в том 
случае, если целенаправленно, системно выявить, 
а затем комплексно исследовать все их связи. 
К сожалению, «цикл уголовно-правовых наук» 
в комплексе пока не изучается. В то же время 
совершенно очевидно, что проблема активизации 
борьбы с преступностью настоятельно требует 
проведения таких исследований. Это, безусловно, 
выявит новые горизонты в управлении общим 
процессом борьбы с преступностью, откроет и 
новые возможности в развитии каждой из наук, 
входящих в этот цикл.

Практика крайне нуждается в подобных ис-
следованиях. Такая потребность существует на 
тактическом и стратегическом уровнях. И сле-
дователь, и судья, при расследовании, судебном 
рассмотрении уголовных дел комплексно приме-
няют знания уголовного права, уголовного про-
цесса, криминалистики и других наук. Эти знания  
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используются и при разработке государственных 
программ, мероприятий, направленных на органи-
зацию борьбы с преступностью. Отсюда требуется 
и комплексное изучение этих наук.

Что же надо делать для такого комплексного 
изучения? Прежде всего, возникает необходи-
мость формирования методологической основы 
исследования. Такая база имеется у уголовного 
права, процесса, криминалистики. Но когда ста-
вится задача исследовать комплекс в целом, ме-
тодологическая основа каждой из этих наук уже 
недостаточна. Новая методологическая основа, 
прежде всего, обеспечивается применением струк-
турного подхода. Совокупность наук всего цикла 
должна рассматриваться как система. Это дает 
возможность определить содержание этой систе-
мы: какие науки должны входить в совокупность 
ее элементов. Причем важно установить, какие 
науки-элементы являются системообразующими, 
а роль каких определяется только решением кон-
кретных практических или теоретических проблем, 
возникающих в ходе борьбы с преступностью на 
отдельных ее этапах.

При изучении системы необходимо:
1. Определить общую цель формирования, 

действия создаваемой системы. Такой общей 
целью является борьба с преступностью. Часто 
считается достаточным ограничиться указанием на 
то, что общность цикла уголовно-правовых наук 
определяется их относимостью к единой цели – 
борьбе с преступностью. Но определение общей 
цели является только первоначальным этапом 
исследования. Если мы хотим использовать все 
положительные свойства общности этих наук, 
управлять процессом воздействия этой общности 
на борьбу с преступностью, следует значительно 
глубже изучать их в комплексе, устанавливая 
роль каждой науки, определяя, как каждая из 
наук дополняет, влияет на другие для достижения 
общей цели – усиление борьбы с преступностью. 

2. Общая цель создает «дерево» целей, кото-
рые в свою очередь конкретизируют ее, опреде-
ляют основные пути ее достижения. В связи с 
этим научные исследования постоянно направлены 
на выявление новых элементов в общей систе-
ме целей, на выявление всех составляющих, из 
которых складывается обеспечение общей цели 
(сбор информации, предупреждение преступле-
ния, пресечение преступлений, расследование, 
судебное рассмотрение, исполнение наказания, 
ресоциализация и т.д.).

3. Определение всей системы функций, кото-
рые реализуются в деятельности по осуществле-
нию борьбы с преступностью.

4. Определение всех видов связей в изучаемой 
системе.

Науки рассматриваемого цикла определяют, 
что является преступлением, как его можно пред-
упреждать, выявлять, доказывать, определять 
вину и т.д. В этом их общая логическая связь. 
Но надо устанавливать и всю совокупность на-
учно-необходимых и обоснованных связей. Это 
составная часть системно-структурного подхода, 
так как структура состоит не только из элемен-
тов (наук), но и связей между ними, отдельными 
функциями, действиями.

Для исследования связей в изучаемой системе 
уголовно-правовых наук предварительно необхо-
димо иметь достаточно полное представление о 
самом понятии «связи». Следует основываться 
на том, что философские исследования процес-
сов отражения и многочисленные исследования 
естественных и социальных наук, подтвержденные 
экспериментальным изучением большого эмпи-
рического материала, убедительно показали, что 
связи между явлениями проявляются как взаимо-
действие. Значит, уголовное право воздействует 
на процесс, а уголовный процесс, в свою очередь, 
влияет на формирование уголовного права. И так 
во всех дисциплинах, входящих в данную систему 
наук.

Взаимосвязи создаются специально для до-
стижения намеченных целей, для решения 
поставленных задач, имеют различные уровни, 
виды. Взаимосвязи могут быть причинно-след-
ственными, выступать в виде прогнозируемых 
зависимостей, могут определяться результатами 
исследования. Они могут проявлять себя как вза-
имозависимости, взаимодействие, взаимовлияние 
(непосредственное, опосредованное). Наконец, 
различными могут быть и цели взаимодействия: 
установление методологической или теоретиче-
ской основы, взаимодействие при осуществлении 
функций, реализации средства, создании условий 
для явления, действия. 

Все это указывает на исключительное многооб-
разие роли взаимосвязей, а отсюда и сложности 
их изучения.

При реальном существовании множества от-
дельных наук формирование целостного комплек-
са может осуществляться только через изучение 
систем связей. 

Для проведения подобных исследование пред-
ставляется необходимым сформулировать основ-
ные методологические принципы их осуществле-
ния. Можно указать на следующие принципы:

1. Изучение всех видов связей: системных, 
структурных, генезисных, функциональных, ком-
муникативных.

2. Изучение всех форм проявления связей: при-
чинно-следственных, зависимостей, спонтанных, 
внешне случайных и т.д.



152

Науковий вісНик МіжНародНого гуМаНітарНого уНіверситету

3. Изучение связи каждой науки с основной 
целью образования системы. Конкретизируются 
цели, функции каждой науки по отношению к 
общей цели системы, ее функциям. Цели и функ-
ции конкретной науки основываются на обще-
системных целях и функциях и, в тоже время, 
конкретизируют, обогащают, совершенствуют их. 
Причем этот процесс может идти по следующим 
направлениям; 1) осмысление и углубленное ис-
следование реально существующих, функциони-
рующих связей; 2) поиски следов возможно су-
ществующей, но скрытой связи для исследования 
ее действительной значимости и ее полной лега-
лизации в системе наук; 3) выдвижение гипотез 
о связях, которые надо устанавливать, развивать 
для формирования системы наук, развития каждой  
науки.

4. Изучение всех связей с другими науками, 
входящими в изучаемую систему. Только такой 
подход обеспечит достижение общей цели си-
стемы – организацию и активизацию борьбы с 
преступностью, развитие вклада каждой науки 
в достижение этой общей цели. Поскольку эти 
связи полностью не выявлены и не обозначены, 
это приводит к тому, что и изучены они недо-
статочно. К примеру, в науке уголовного права 
неплохо разработаны связи с криминологией, 
исправительным правом, в меньшей степени с 
уголовным процессом, совсем мало с юридиче-
ской психологией, юридической этикой, теорией 
профилактики, криминалистикой.

В криминологии изучение внешнесистемных 
связей развито еще меньше, связи с уголовным 
процессом, криминалистикой практически не ис-
следованы. В то же время, именно криминалисти-
ка изучает материальную сторону преступления, 
которая во многом определяется социальными 
связями, отношениями. Отсюда ясно, что ис-
пользование результатов криминалистического 
изучения материальной структуры преступления 
крайне важно для исследования и тех социальных 
факторов, которые изучает криминология.

Можно выделить три основные группы связей, 
которые надлежит изучить при исследовании си-
стемы уголовно-правовых наук.

Первая группа – это системообразующие свя-
зи. Они формируют цели, методологические осно-
вы, функции системы, то есть все то, что создает 
базис любой интеллектуальной системы. Здесь 
создается основа связей между всеми науками: 
формируется их общая цель («дерево» целей), 
функции выполняемые системой.

Вторая группа – внешние связи системы наук. 
Система не существует сама по себе. Это относит-
ся и к системам наук: они определяются и зависят 
от потребностей общества (тех экономических, 

социальных, технологических систем, которым 
призваны служить); от других групп наук и т.д.

Внешние связи влияют на формирование тео-
ретической, методологической основы наук, на ус-
ловия их развития, на цели, объекты и предметы 
исследования. Эти связи двухсторонние: система 
наук через них обогащается и в то же время обо-
гащает их своими знаниями. Связи между науками 
позволяют устанавливать общие методологические 
основы исследования образуемой системы наук.

Только анализ и синтез всех внутренних и 
внешних связей каждой науки позволит правильно 
определить общую методологию исследования, 
сформировать в конечном итоге эффективно дей-
ствующую систему борьбы с преступностью.

Третья группа – это связи внутри системы. 
Они существуют между всеми элементами, систе-
мами (науками). Эти связи направлены на взаи-
мообогащение каждой науки. Они обеспечивают 
формирование методологической и теоретической 
основы каждой науки, возможность использовать 
уже разработанные в других науках методы, сред-
ства, рекомендации. Связи создаются для выпол-
нения общесистемных целей, функций, что, в свою 
очередь, формирует системообразующие связи с 
целями, функциями общей системы.

Реализация системного подхода и изучение 
группы уголовно-правовых наук закономерно 
должна привести и к углубленному изучению 
каждой науки, входящей в систему. Каждая из 
них, в свою очередь, рассматривается как система 
и изучается по выше изложенным принципам. Это 
значит, что должны изучаться: 1) все внешние 
связи конкретной науки, которые определяют, 
влияют на ее содержание и развитие, и те, ко-
торые обеспечивают воздействие содержанием, 
результатами своих исследований на другие науки; 
2) связи, формирующие самостоятельность науки; 
3) связи, формирующие систему данной науки.

Конкретное изучение связей между науками, 
безусловно откроет много нового и неожидан-
ного. Самое главное, что это определит новые 
горизонты исследования, будет способствовать 
развитию общей системы научного обеспечения 
борьбы с преступностью.

Так, исследование связей закономерно приво-
дит к созданию условий для более углубленного 
исследования функций как системы в целом, так 
и применительно к каждой науке.

Особенность цикла уголовно-правовых наук 
проявляется в том, что каждая из них обязатель-
но оказывает влияние, обеспечивает, помогает 
становлению, развитию всех других наук своего 
цикла. Именно поэтому они и создают единую 
систему. Такая специфическая взаимосвязь наук 
приводит к формированию методологической 
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функции. Каждая наука обязана обобщать, си-
стематизировать свои теории, методы, средства, 
содержание таким образом, чтобы эта информа-
ция как можно полнее могла быть воспринята 
другими науками.

Методологическая функция уже прочно опре-
делилась в юридической психологии, юридиче-
ской этике за счет тесных связей с такими на-
уками как психология, этика, теория права. Но 
эта функция существует и у уголовного права, 
уголовного процесса, криминалистики, что опре-
деляется исследуемым содержанием, связями с 
социальными науками, общей теорией познания, 
отражения и т.д. Выделение такой функции будет 
способствовать консолидации и развитию каждой 
науки цикла, системы в целом.

Целостное исследование системы уголовно-
правовых наук приведет к существенному обо-
гащению методологических основ и каждой из них. 
Это обеспечивается внутренними связями каждой 
науки, общими целями и функциями, связями с 
другими науками, входящими в систему уголов-
но-правового цикла. Так, существенное развитие 
методологических основ закономерно ожидается 
от связей с развитием юридической психологии, 
юридической этики. Они изучают психологиче-
ские, нравственные отношения в обществе, их 
влияние на правовую систему. Соответственно 
эти знания, уже в качестве методологической 
основы, будут использоваться в уголовном пра-
ве, исправительном праве, уголовном процессе, 
криминалистике. 

Исследование связей позволит существенно 
активизировать изучение профилактической де-
ятельности. У права имеется общая цель – пред-
упреждения возникновения дефектов, опасностей, 
конфликтов в обществе. Решение этой задачи 
присуще в этой или иной мере уголовному праву, 
уголовному процессу, криминалистике, юридиче-
ской психологии. Таким образом, каждая наука 
выполняет профилактическую функцию. 

Выявление связей, образующихся сочетанием 
функций профилактики в каждой науке, приво-
дит к выводу о наличии общесистемной функции 
профилактики преступлений, которая уже опре-
деляет, организует, конкретизирует реализацию 
этой функции в уголовном праве, уголовном про-
цессе, криминалистике и т.д. Множественность 
связей по функции профилактики между всеми 
науками требует их упорядочения, то есть созда-
ния самостоятельной общей теории (а, возможно, 
и самостоятельной науки) – профилактики пре-
ступлений.

Изучение систем связей способно выделить 
еще одну функцию – предсказательную. Появля-
ется возможность предвидеть, какие институты, 

теории следует разрабатывать в пределах системы 
уголовно-правовых наук.

Выявление всех видов связей между науками 
уголовно-правового цикла является необходимым 
средством развития каждой науки и всей системы 
в целом.

Изучение связей, объединение их в группы 
может привести к необходимости формирования 
новых отраслей в существующей системе уголов-
но-правовых дисциплин. Это происходит в тех 
случаях, когда цели установленных взаимосвязей 
не могут быть обеспечены существующим ком-
плексом наук. Так, последовательное применение 
системного подхода к изучению целей и связей 
позволяет сделать вывод о необходимости фор-
мирования науки управления процессами борьбы 
с преступностью, комплексно исследующей воз-
можности уголовно-правовых наук в реализации 
общей задачи правового государства по обеспе-
чению безопасности общества и каждой личности 
во всех сферах жизни.

Изучение связей может привести и к измене-
нию системы построения отдельных наук данного 
цикла. Они должны в большей степени учиты-
вать необходимость исследования всех систем 
связей, последовательность в их изучении. Воз-
никает необходимость более четко определять 
основные блоки каждой науки (например, выде-
лять общую и особенную часть) и изучать связи, 
зависимости между этими блоками. Это должно 
стать обязательным принципом развития всех 
наук уголовно-правового цикла. Так, например, 
в криминалистике последовательное применение 
системного подход к изучению связей привело к 
формированию нового раздела – криминалисти-
ческая стратегия. 

Изложение значимости и путей исследования 
системных связей позволяет сделать вывод о 
том, что появилась потребность в формировании 
и разработке общей теории действия уголовно-
правовой системы. Создание такой общей теории  
(а значит и системы методов, средств) должно 
осуществляться самостоятельной наукой – теори-
ей системы уголовно-правовых наук. Формирова-
ние такой теории явится существенным вкладом в 
развитие всех наук цикла, в повышение их роли в 
активизации практической деятельности по борьбе 
с преступностью, повысит системность, органи-
зованность, управляемость этой деятельности.



154

Науковий вісНик МіжНародНого гуМаНітарНого уНіверситету

Литература:
1. Белкин Р. С. Курс криминалистики : в 3-х т. /  

Р. С. Белкин. – М. : Юристъ, 1997. – 480 с.
2. Маркс К. Сочинения / К. Маркс., Ф. Энгельс. – 

2-изд. – Т. 1. 
3. Строгович М. С. Курс советского уголовного про-

цесса / М. С. Строгович. – М. : Наука, 1968. – 469 с. 
4. Гросс Г. Руководство для судебных следователей 

как система криминалистики : пер. с нем. / Г. Гросс.  
– СПб, 1908. – 263 с. 

5. Элькинд П. С. Цели и средства их достиже-
ния в советском уголовно-процессуальном праве /  
П. С. Элькинд. – Л., 1976. – 143 с.

Дулов А. В. Осягнення взаємозв’язків наук 
кримінально-правового циклу – основа форму-
вання загальної теорії боротьби із злочинністю

Анотація. Автор виділяє основні групи зв’язків, 
які належить вивчити при дослідженні системи 
кримінально-правових наук, обґрунтовує висно-
вок про необхідність у формуванні та розробці 
загальної теорії дії кримінально-правової системи.

Ключові слова: технічні науки, кримінальне 
право, кримінальний процес, методологія, прин-
ципи вивчення взаємозв’язків, теорія дії, кри-
мінально-правова система.

Dulov A. V. The comprehensіon of the 
relatіonshіps scіences of the crіmіnal law cycle 
– the basіs of formatіon of the general theory 
of the struggle wіth crіme

Summary. The author singles out the main 
groups of relations, which should be studied in 
the study of the system of criminal legal sciences, 
justifies the conclusion about the necessity of the 
formation and development of the general theory 
of action of the criminal-legal system.

Key words: criminal law, criminology, criminal 
law, criminal process, methodology, principles 
studies of the relationship, the theory of action, 
the criminal-legal system.



155№ 2-2011

Науковий вісНик МіжНародНого гуМаНітарНого уНіверситету

УДК 343.98.

Комаров И. М.,
д.ю.н., профессор,

 заведующий кафедрой судебной экспертизы и криминалистики
Белгородского государственного университета 

К ВОпРОСУ О пОНЯТИИ ВЕРСИИ СЛЕДСТВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ  
В РАССЛЕДОВАНИИ пРЕСТУпЛЕНИЙ 

Аннотация. В настоящей статье дается крат-
кий теоретический анализ основных этапов раз-
вития криминалистического учения о версии 
предварительного расследования преступлений, 
рассматривается вопрос о версии следственного 
действия в качестве одного из способов решения 
следователем его (следственного действия) так-
тических задач. 

Ключевые слова: криминалистическая версия, 
следственное действие, предварительное рассле-
дование, ситуация следственного действия, оценка 
условий, планирование, криминалист. 

Постановка проблемы и анализ последних 
исследований. Начало разработки учения о кри-
миналистической версии и планировании рассле-
дования преступлений и судебного разбиратель-
ства по уголовному делу отечественная крими-
налистика связывает с именем В. И. Громова.  
В специальной литературе советского периода 
первые рекомендации по планированию рассле-
дования и построению умозаключений при работе 
с доказательствами были сделаны Н. В. Кры-
ленко «Дознание и предварительное следствие 
(теория и техника расследования преступлений)». 
Термин версия, по нашим данным, впервые был 
употреблен авторами учебника по криминалистике  
1935 года. Они не рассматривали логическую при-
роду версии и ограничивались указаниями на то, 
что версии лежат в основе плана расследования 
и выдвигаются на втором этапе расследования – 
после проведения первоначальных следственных 
действий, если с их помощью следователь «все 
же не получает определенных указаний о лич-
ности и местонахождении преступника» [1, 141].  
По мнению авторов учебника, перечень следствен-
ных действий, необходимых для проверки вер-
сии, образует собой план расследования [1, 143].  
В учебнике криминалистики 1938 года раздел 
«Планирование расследования» принадлежит пер-
су С. А. Голунского. В нем он привел рекоменда-
ции, связанные с умением пользоваться версиями 
расследования. Однако учебники криминалисти-
ки и другие криминалистические исследования 
указанного периода не содержали определения 

понятия версии. Первое определение было дано 
Б. М. Шавером и выглядело следующим обра-
зом: «Под версией понимается основанное на 
материалах дела предположение следователя о 
характере расследуемого преступления, мотивах, 
в силу которых оно совершено, и лицах, которые 
могли совершить преступление» [2, 76]. Следуя 
традициям первого периода развития советской 
криминалистики Б. М. Шавер рассматривал во-
просы, относящиеся к основаниям и содержанию 
версии, в неразрывной связи с рекомендациями по 
планированию расследования и считал разработку 
версии началом составления плана расследования. 
Послевоенные работы криминалистов продолжили 
исследование вопросов связанных с версиями в 
контексте планирования предварительного рассле-
дования преступлений. Так, Т. М. Арзуманян опре-
делил версию как основанное на фактах предполо-
жение следователя, исследование которого может 
обеспечить раскрытие преступления и изобличе-
ние преступника [3, 115]. Значение версии для 
предварительного расследования преступлений в 
средине 50-х годов привлекло внимание и ученых 
уголовно-правовой специализации. В этой связи 
А. А. Пионтковский писал: «Вызывает сомнение 
и обычное рассмотрение в криминалистической 
литературе вопроса о построении версии среди 
других вопросов планирования следствия. Хотя 
планирование тесным образом связано с выдви-
жением версии, однако по своей природе выдви-
жение следственных версий как орудия познания 
объективной истины является самостоятельным 
и одним из наиболее ответственных этапов след-
ственной работы» [4, 28]. Данное высказывание 
выпадало из традиционной концепции взглядов 
на версию, которые сложились у криминалистов 
к тому периоду времени. Поэтому, первым, кто 
возразил А. А. Пионтковскому, был А. Н. Ко-
лесниченко. Он подчеркивал, что единство про-
цесса мышления в форме гипотезы, включающего 
накопление и изучение фактического материала, 
высказывание предположений о причинах и иных 
связях, выведение из них следствий и проверку, 
есть единый процесс и его нельзя разделить на 
две части, отнеся первые два момента к версии,  
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а третий – к планированию [5, 165]. Этот же 
период времени ознаменован появлением в иссле-
дованиях терминов «судебная версия» [6], «след-
ственная версия» [7, 120; 8, 110], обоснованием 
взглядов на версию как разновидность гипотезы, 
новыми определениями понятия версии [8, 110; 9, 
41; 10, 13; 11, 13] и их классификациями [9, 40; 11, 
14]. Эти авторы, также как и Братковская В. В.,  
другие криминалисты, не отрывают теорию вер-
сии от теоретических положений планирования 
расследования и рассматривают их как единое 
теоретическое построение. Между тем, на заседа-
ниях Совета ВНИИ криминалистики Прокуратуры 
СССР в 1955 году высказывались мнения о раз-
работке самостоятельной теории версии как раз-
дела криминалистики, но тогда возобладала точка 
зрения А. Н. Васильева – «разработка проблемы 
следственных версий может быть плодотворной 
только в сочетании с вопросами планирования, 
так как само планирование тесно и органически 
связано с выдвижением и проверкой версии»  
[12, 151]. Однако, в 1959 году Г. Н. Александров 
опубликовал статью «Версия» где обосновал свои 
взгляды на эту криминалистическую категорию 
и необходимость создания самостоятельного раз-
дела криминалистики – учения о версии [13].  
В тот период времени данные взгляды поддерж-
ки не получили, но анализ специальной лите-
ратуры проблематики вопроса (прошлого и со-
временного периода развития криминалистики) 
свидетельствует о том, что авторы неизменно 
связывают проблемы версии с планированием 
расследования, как в теории, так и на практике, 
а это закономерно приводит к выводу: разработка 
вопросов версии неизбежно влечет за собой раз-
работку аспектов планирования (а не наоборот), 
то есть «учения о криминалистической версии и 
планировании судебного исследования» [14, 483].  
За последние десятилетия вопрос криминалисти-
ческой версии исследовался достаточно подробно 
и разносторонне.

Изложение основного материала. В настоя-
щей статье мы не станем утомлять читателя при-
ведением имен известных ученых, которые по-
святили проблематике вопроса свои исследования, 
специалистам они хорошо итак известны. Беглый 
исторический экскурс нам понадобился для того, 
чтобы еще раз обратить внимание на значение 
необходимости дальнейшего развития кримина-
листического учения о версии и планировании, 
как одном из важнейших методов и средств пред-
варительного расследования преступления и су-
дебного разбирательства по уголовному делу. 
Далее мы намерены предпринять попытку обо-
снования понятия, которое не встречается в ис-
следованиях различных аспектов криминалисти-

ческой версии. Это понятие – «версия следствен-
ного действия». В процессе подготовки матери-
алов к данной статье мы не обнаружили в специ-
альной литературе определения понятия версии 
следственного действия, которое, на наш взгляд, 
может быть полезным практике предварительно-
го расследования. Предпримем попытку его обо-
снования и определения. Исходным моментом в 
данном вопросе будет понятие криминалистиче-
ской версии. Оно является родовым для искомо-
го определения. Мы склоняемся к мнению  
Р. С. Белкина, что криминалистическая версия 
– это обоснованное предположение относительно 
отдельного факта или группы фактов, имеющих 
или могущих иметь значение для дела, указыва-
ющее на наличие или объясняющее происхожде-
ние этих фактов, их связь между собой и содер-
жание и служащее целям установления объек-
тивной истины [14, 493]. Очевидно, что это опре-
деление имеет прикладное значение для предва-
рительного расследования и судебного разбира-
тельства по уголовному делу как элементов 
уголовного судопроизводства. Следственное 
действие – элемент системы досудебного произ-
водства, преимущественно предварительного рас-
следования преступления. Поэтому определение 
версии следственного действия мы будем обо-
сновывать для прикладных целей предваритель-
ного расследования. Следственное действие в 
процессе реализации следователем имеет следу-
ющие общие цели: получение доказательственной 
и ориентирующей криминалистически значимой 
информации, подтверждение факта ранее выдви-
нутой версией, проверка версии, установление 
причин и условий, способствующих совершению 
преступлений. Эти цели подразумевают конечный 
результат следственного действия, так сказать, 
формирование на его основе источника доказа-
тельства по уголовному делу. Этот источник, за-
крепленный следователем в процессуальной фор-
ме – протоколе, никак не связан с процессом 
проведения следственного действия, то есть с 
криминалистическим механизмом достижения 
следователем этих целей. Данный же механизм, 
как свидетельствует практика, представляет со-
бой сложную систему действий следователя, его 
тактическое построение, оптимальная реализация 
которого обеспечивает эффективность в дости-
жении конечной цели следственного действия – 
формирования на его основе полноценного ис-
точника доказательств. Данный тезис справедлив 
для любого следственного действия, предусмо-
тренного действующим Уголовно-процессуальным 
кодексом РФ. Как в процессе подготовки, напри-
мер, к допросу следователь должен разрабатывать 
определенные варианты (версии) своего поведения 
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на случай изменения его ситуации, в силу воз-
никновения тех или иных объективных и субъек-
тивных обстоятельств, так и возможные измене-
ния ситуации при производстве других следствен-
ных действий без непосредственного вербально-
го контакта следователя и участника следствен-
ного действия должны быть учтены и при необ-
ходимости оптимизированы (в соответствии с 
версиями) в целях увеличения результативности 
данного действия. Последняя часть тезиса озна-
чает, что изменение ситуации, например, в про-
цессе осмотра места происшествия должно пред-
полагать наличие у следователя соответствующей 
версии осмотра на тот случай, когда определенный 
в начале данного действия алгоритм поведения 
следует изменить для увеличения его результа-
тивности. Тактическое построение следственного 
действия мы относим к важному существенному 
признаку понятия версии следственного действия. 
По существу это алгоритм линии поведения сле-
дователя «привязанный» своим содержанием к 
оценке ситуации, в которой данное следственное 
действие проводится. Вместе с тем, этот алгоритм 
должен быть его «домашней заготовкой», то есть 
заранее, на подготовительной части следственно-
го действия, спланированной линией поведения 
следователя. В зависимости от сложности след-
ственного действия, личностей его участников, 
других обстоятельств предварительного рассле-
дования таких «заготовок» должно (может) быть 
несколько, что, разумеется, не лишает следова-
теля возможности творческой импровизации, в 
«непросчитанных» ситуациях предварительного 
расследования. В основе содержания тактическо-
го построения лежит тактический прием (такти-
ческая комбинация). С учетом постоянного мони-
торинга и оценки ситуации следственного дей-
ствия, своим применением тактический прием 
(тактическая комбинация) рассчитан на достиже-
ния целей, которые определил следователь. По-
нятия ситуации следственного действия в крими-
налистике нет. На наш взгляд, для того, чтобы 
определить его для содержания (процессуальный 
и криминалистический аспект) следственного дей-
ствия следует экстраполировать на его понятие 
группы компонентов (условий) следственной си-
туации, определенные Р. С. Белкиным, естествен-
но, в их видовом приложении к следствен- 
ному действию [14, 631] Итак, что же собой мо-
жет представлять ситуация производства след-
ственного действия, из оценки каких условий  
должен исходить следователь применяя то или  
иное теоретическое построение для проведения 
следственного действия и достижения по- 
ставленной ему цели? Во-первых, это компоненты  
психологического характера. Для вербальных  

(с участниками, дающими показания) и невер-
бальных следственных действий они отличны, так 
как включают оценку результата возможного 
конфликта между следователем и противостоя-
щего ему лица, собственную оценку следователем 
своих психологических свойств и т.п. факторы. 
Во-вторых, компоненты информационного харак-
тера: осведомленность следователя об обстоя-
тельствах преступления, возможных доказа-
тельств и возможностях их обнаружения, местах 
сокрытия искомого и пр., осведомленность про-
тивостоящих следователю и иных проходящих по 
делу лиц, о степени информированности следо-
вателя и свидетелей, об обнаруженных и необ-
наруженных доказательствах, о намерениях сле-
дователя и пр. обстоятельствах. Компоненты 
процессуального и тактического характера отно-
сятся к третьей группе условий, влияющих на 
оценку ситуации следственного действия. К ним 
относится состояние производства по делу, воз-
можность избрания меры пресечения, изоляции 
друг от друга проходящих по делу лиц и т.д. 
Четвертым компонентом, рассматриваемой кри-
миналистической категории являются материаль-
ные и организационно-технические условия про-
изводства следственного действия (возможность 
мобильного маневрирования наличными силами 
и средствами, наличие средств передачи инфор-
мации из учетных аппаратов органов внутренних 
дел и пр.). Таким образом, на основе аналитиче-
ской оценки данных условий, ситуацией проведе-
ния следственного действия можно называть 
обстановку, в которой осуществляется следствен-
ное действие, где доминирующей является ин-
формационная компонента. Правда, определяя 
свои взгляды на содержание следственной ситу-
ации, Р. С. Белкин отметил, что сочетание этих 
компонентов (условий), составляющее содержание 
следственной ситуации, есть результат воздей-
ствия факторов, влияющих на ее формирование, 
но оценка сложившейся следственной ситуации 
и принятие на основе такой оценки тактического 
решения в понятие и содержание ситуации не 
входят [14, 631]. Полагаем, вторая часть данного 
тезиса является актуальной для версии следствен-
ного действия и ее необходимо включать в со-
держание этого понятия. В ходе следственного 
действия следователь должен постоянно прово-
дить оценку ситуации его проведения, а при ее 
изменении оперативно принимать тактические 
решения об использовании другой версии след-
ственного действия с новым тактическим постро-
ением. То есть он должен использовать другую, 
более оптимальную версию его производства, 
когда оценкой ситуации установлено, что прежняя 
версия не обеспечит достижения поставленной 
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следственному действию цели. Таким образом, 
наряду с тактическим построением, ситуационный 
подход к производству следственного действия 
является следующим существенным признаком 
понятия версии следственного действия. Остался 
не исследованным еще один вопрос относительно 
того, какой субъективный фактор является до-
минирующим при построении следователем версий 
следственного действия, при условии, если ис-
ключить типичные версии, например, подозрева-
емый будет давать правдивые показания, подо-
зреваемый откажется от дачи показаний и пр. 
Мы имеем в виду более сложную систему отно-
шений следователя как творческого субъекта до-
казывания и главного участника стадии предва-
рительного расследования преступлений, когда 
отсутствует необходимость решать тактические 
задачи по примитивному алгоритму следственной 
деятельности. На наш взгляд таким субъективным 
фактором, практически не исследованным в кри-
миналистике, является следственная рефлексия. 
Данного вопроса касался только А. Р. Ратинов 
[15, 185-197]. В приложении к предварительному 
расследованию его теоретическое исследование 
было бы достаточно полезным. В психологии реф-
лексия это умственная активность субъекта, кон-
центрирующаяся на определенном содержании 
сознания инстинкт и влечение, включающие в 
себя поиски смысла. Она характеризуется как 
обращенность сознания назад или к внутреннему 
миру, при которой вместо непосредственной, не-
медленной и непреднамеренной реакции на объ-
ективные стимулы в «дело» вступает психологи-
ческое размышление. В результате подобного 
размышления как следствие свободной мысли 
возможны весьма индивидуализированные и от-
носительные ответы. Рефлексия дает толчок серии 
внутрипсихических образов еще до того, как пред-
принято само действие. С помощью рефлектив-
ного инстинкта стимул становится психическим 
содержанием, опытом, посредством которого ста-
новится возможным преобразовать естественный 
процесс в осознанный и созидающий [15, 131-132]. 
Несколько сложно, а если этот тезис упростить, 
то рефлексия, хотя и инстинктивна, но выступа-
ет как процесс сознательный, предполагающий 
использование воображения при принятии реше-
ний и последующего действия. Предметно-реф-
лексивные отношения следователя в процессе 
построения версий для такого следственного дей-
ствия, как, например, допрос могут быть выра-
жены отображением допрашиваемого в следую-
щей схеме: каков этот субъект в действитель-
ности; как этот субъект оценивает сам себя; 
каким, с позиции этого субъекта, он видится 
окружающим. В соответствии с ответами на эти 
вопросы и могут быть выстроены версии допроса. 

Выводы. Таким образом, искомое понятие – 
версия следственного действия, на наш взгляд 
содержит следующие существенные признаки: 
1) теоретическое построение; 2) ситуация след-
ственного действия; 3) рефлексия следователя. 
Следовательно, ее можно определить как осно-
ванное на рефлексии следователя ситуационное 
тактическое построение, линию его поведения с 
целью установления криминалистически значимой 
информации в расследовании преступлений. 
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Комаров І. М. До питання про поняття версії 
слідчої дії в розслідуванні злочинів 

Анотація. У даній статті надається короткий 
теоретичний аналіз основних етапів розвитку кри-
міналістичного вчення про версію попереднього 
розслідування злочинів, розглядається питання 
про версію слідчої дії як один із способів вирішен-
ня слідчим його (слідчої дії) тактичних завдань.

Ключові слова: криміналістична версія, слідча 
дія, попереднє розслідування, ситуація слідчої дії, 
оцінка умов, планування, криміналіст.

Komarov I. M. The questіon іs about the 
system of provіng process іn crіmіnal legal 
proceedіngs

Summаry. In the present article the short 
theoretical analysis of the basic stages of 
development criminalistics doctrines about the 
version of preliminary investigation of crimes is 
given, the question on the version of investigatory 
action as one of ways of the decision by its 
inspector (investigatory action) tactical problems 
is considered.

Key words: criminalistics version, investigatory 
action, preliminary investigation, a situation of 
investigatory action, an estimation of conditions, 
planning, the criminalist.
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ВІДНОВНЕ пРАВОСУДДЯ ЯК СпОСІб РОЗВ’ЯЗАННЯ 
КРИМІНАЛьНО-пРАВОВОГО КОНФЛІКТУ 

Анотація. Обговорюється проблема розв’язан-
ня кримінально-правового конфлікту засобами від-
новного правосуддя. 

Ключові слова: кримінально-правовий кон-
флікт, конфлікт, відновне правосуддя, медіація.

Постановка проблеми. Забезпечення прав 
суб’єктів кримінального процесу, зокрема їх ре-
ального захисту на досудовому слідстві – явля-
ється важливим напрямком гуманізації у сфері 
кримінальної юстиції. Так, статтею 3 Конституції 
України встановлено, що утвердження і забезпе-
чення прав і свобод людини є головним обов’язком 
держави. Особливої гостроти та актуальності на 
сучасному етапі розвитку законодавчого забез-
печення права на ефективний захист набувають 
питання, примирення з метою відновлення та 
захисту прав потерпілих від злочину в ситуації 
конфлікту з особою яка вчинила злочин.

Англійський філософ і соціолог Г. Спенсер 
вважав конфлікт невід’ємним явищем в історії 
суспільства та стимулом соціального розвитку [1].

Конфлікт – це постійний супутник нашого 
життя. Проблема регулювання кримінально-пра-
вового конфлікту виходить із можливості впливати 
на причини конфліктної ситуації, певним чином 
спрямовувати його в русло, де є можливість до-
сягнення примирення або порозуміння між сто-
ронами конфлікту.

Визнаючи універсальність і постійність кон-
фліктів у суспільстві, не можна вважати що 
конфлікт є неминучим в той формі, в тих масш-
табах, в яких він виступає. Вірним є визначення 
неможливості уникнення всіх конфліктів, але це 
не означає, що не можна уникнути жодного з 
них. Проблеми регулювання соціальних конфлік-
тів походить із можливості вплинути на причини 
конфліктної ситуації, певним чином спрямовува-
ти протікання самого конфлікту, для того щоб 
використовувати його результати, або подолати 
негативні наслідки. Питання про регулювання кон-
флікту – це самостійна проблема. Дослідники 
вважають, що регулювання конфлікту є найбільш 
раціональним підходом до нього. Не завжди можна 
уникнути відкритого зіткнення, але завжди слід 

намагатися уникнути надмірної шкоди, занадто 
великої розплати за непідконтрольний розвиток 
конфлікту. 

Злочин, злочинна поведінка, що є виявом ін-
тересів правопорушника, суперечать інтересам 
суспільства і його окремих громадян. Протиріч-
чя злочинних і суспільних інтересів у багатьох 
випадках виливається в протистояння інтересів 
злочинця (злочинців) і конкретної особи (групи). 
Злочин, де є потерпілі – конкретні особи, як пра-
вило, створює конфліктну ситуацію або прямий 
міжособистісний конфлікт [2, 28]. 

Позитивний вплив ідей відновного правосуд-
дя на сторони кримінально-правового конфлікту, 
є безумовним, адже за допомогою його засобів 
можна досягти більш високого рівня задоволення 
потреб потерпілого, а саме задоволенням резуль-
татами розгляду справи, зменшити рівень реци-
диву, підняти рівень довіри громадян до системи 
кримінального правосуддя. 

Аналіз останніх досліджень та виокремлен-
ня нерозв’язаних проблем. На жаль, в сучасній 
кримінально-процесуальній літературі недостатньо 
сучасних фундаментальних наукових розробок, 
пов’язаних з проблемою регулювання відновного 
правосуддя, що негативно впливає на їх розвиток, 
на формування договірної кримінальної юстиції. 
Значний масив принципових питань правового 
регулювання вказаних відносин не одержав ви-
рішення у нормотворчій практиці та належного 
висвітлення у теоретичних дослідженнях, що обу-
мовлено не розробленістю доктринальних засад 
регулювання компромісних відносин і не сприяє 
стабільності їх правового регулювання та викорис-
тання на практиці, не дозволяє визначити належне 
їм місце у системі кримінально-процесуального 
права, виявити критерії й чітко відмежувати від 
суміжних правових конструкцій, встановити ха-
рактер взаємозв’язку із суміжними правовими кон-
струкціями. Формування науково обґрунтованих 
засад вирішення наведених проблем сприятиме 
адекватному нормативному регулюванню вказаних 
відносин.

Викладення основного матеріалу. Сьогодні, 
процеси за допомогою, яких здійснюється вирішення  
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конфлікту між жертвою злочину та правопоруш-
ником повинні привертати до себе увагу, оскільки 
суди не завжди спроможні якісно виконати за-
вдання, які стоять перед ними. Вивідним вказаного 
стає втрата довіри суспільства до представників 
влади, які неспроможні відновити порушені охоро-
нювані права та виконати мету покарання – пере-
виховати правопорушника, запобігти злочинові. 

Відновне правосуддя є перспективним підходом 
до реакції держави на злочин та його наслідки, 
до розв’язання кримінально-правового конфлікту 
у межах кримінального процесу.

На жаль, цього неможливо досягти за допо-
могою використання карального підходу бороть-
би зі злочинністю, який Україна успадкувала від 
радянських часів, згідно ст. 2 Кримінально-про-
цесуального кодексу України, яка встановлює 
завдання кримінального судочинства, а саме, 
щоб кожний хто вчинив злочин був притягнутий 
до відповідальності. Але, Кримінальний кодекс 
України передбачає, що покарання має на меті 
не тільки кару, а й виправлення засуджених, а 
також запобігання вчиненню нових злочинів як 
засудженими, так і іншими особами. Відновне 
правосуддя має великий потенціал для вирішення 
провідного завдання кримінальної політики держа-
ви, а саме, запобігання вчиненню нових злочинів 
засудженими та іншими особами. Відновний про-
цес спрямований не тільки на покарання, а також 
на залагодження стосунків, відновлення спокійної 
атмосфери в суспільстві та повернення правопо-
рушників до нормального життя. Судовий вирок 
не в повній мірі задовольняє інтереси потерпілого, 
останньому не менш важливо почути осмислене 
вибачення правопорушника, і розуміння того, що 
він скоїв. Злочинці мають можливість побачити 
у жертвах реальних людей, осмислити скоєне, 
висловити розкаяння і просити вибачення. Вста-
новлення консенсусу, який відповідає інтересам 
усіх задіяних в конфлікті сторін не менш важливе, 
ніж постановлення вироку ім’ям держави.

Держава взяла на себе обов’язок по переслі-
дуванню та покаранню правопорушника, проте, 
потерпілий, його інтереси залишаються непріо-
ритетними. На противагу каральному, відновний 
підхід орієнтований на потерпілого, сприяє тому, 
щоб правопорушник усвідомив свої дії та при-
йняв відповідальність по виправленню наслідків 
цих дій. Відновний підхід передбачає соціальну 
відповідальність, а не кримінальну [3, 7].

Діюча в Україні система правосуддя, спрямо-
вана виключно на змагальність сторін, а не на 
співпрацю, однак часто змагальність виключає 
можливість подальшої нормалізації відносин між 
сторонами. Нільс Крісті у своїй роботі «Конфлікти 
як власність» доходить висновку, що держава 

«вкрала» у громадян самим вирішувати свої кон-
флікти. Діюча сьогодні модель правосуддя у цен-
трі уваги розмістила державні інтереси, а інтереси 
жертви злочину залишились не на першому місті. 
Українська система правосуддя, не надає потер-
пілому можливості позбутися статусу «жертви», 
людина продовжує жити з цим переживанням. 
Концепція відновного правосуддя розвивалася 
на основі стародавньої практики розв’язання 
конфліктів у різних народів, а також на христи-
янських цінностях та традиціях. В. Землянська 
виділяє найбільш поширені форми відновного пра-
восуддя, та класифікує їх за трьома категоріями: 
медіація між потерпілим та правопорушниками, 
конференції та кола правосуддя. Слід наголосити 
на тому, що практика впровадження відновного 
правосуддя відрізняється в залежності від форми, 
тоді як принципи та мета для кожної форми, є 
однаковими [4, 7].

Враховуючи те, що Рада Європи у 1999 році 
прийняла Рекомендацію «Про медіацію у кримі-
нальних справах», щоб сприяти країнам учасницям 
у питаннях становлення або подальшого розвитку 
практики медіації [5, 12]. Далі Європейський Союз 
в 2001 році прийняв рішення «Про становище 
жертв злочинів у кримінальному судочинстві», у 
відповідності до якого до 22 березня 2006 року 
кожна держава – учасниця ЄС повинна була у 
своєму законодавстві закріпити можливість про-
ведення медіації (одна з форм відновного право-
суддя) у випадках вчинення злочинів. Економічна 
та Соціальна Рада ООН 24 липня 2002 року при-
йняла Резолюцію «Про основні принципи вико-
ристання відновного правосуддя у кримінальних 
справах», яка закликала держави – учасниці ООН 
розробити стратегії та політику спрямовану на 
впровадження відновного правосуддя [6].

За підтримки Верховного Суду України та Мі-
ністерства юстиції України з 2003 року в Україні 
відновне правосуддя успішно розвивається. На 
сьогодні реалізація програм відновного право-
суддя здійснюється у багатьох регіонах України. 
Застосовуються різні механізми передачі справ 
на медіацію – їх передають судді, прокурори, 
служби у справах дітей, тощо. Завдяки позитив-
ним результатам оцінки цього проекту, а також 
запровадженню правових реформ, як складової 
процесу євроінтеграції, Міністерство юстиції 
України розробило законопроекти, спрямовані 
на закріплення програм відновного правосуддя 
у законодавстві України [4, 18].

Висновки. На завершення слід наголосити, 
що є мінімум два шляхи вирішення цієї про-
блеми: удосконалення традиційного проваджен-
ня по кримінальним справам та створення різ-
них процесуальних конструкцій, які являються  
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альтернативними кримінальному переслідуванню. 
В першому варіанті, які б покращання не при-
ймалися до провадження, потерпілому від злочину 
приходиться ще раз страждати, коли йому при-
ходиться зявлятися до органів розслідування та 
суду, приймати участь у слідчих діях, звертатися 
за допомогою до адвокатів тобто терпіти мораль-
ний та матеріальний збиток і т.п.. Разом з тим, 
основною метою повинно бути не необхідність 
покарання за злочин, а відновлення прав особи, 
яка потерпіла від злочину. Тобто потерпілому 
необхідно повернути його права повноправного 
учасника спору, рішення якого повинно реально 
впливати на процесуальний розвиток криміналь-
ної справи. Одним із таких напрямків вирішення 
даного питання являються договірні компромісні 
правовідносини в кримінальному процесі.
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Аннотация. Обсуждается проблема решения 
уголовно-правового конфликта средствами вос-
становительного правосудия.

Ключевые слова: уголовно-правовой конфликт, 
конфликт, восстановительное правосудие, меди-
ация.

Nelevda N.V. Restoratіve Justіce as a way 
to decіsіon of the crіmіnal-legal conflіct 
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пРОбЛЕМИ пІДСТАВ ЗАТРИМАННЯ  
ТА ВЗЯТТЯ пІДОЗРЮВАНОГО пІД ВАРТУ  

В КОНТЕКСТІ ЄВРОпЕЙСьКИх СТАНДАРТІВ

Анотація. У статті аналізуються проблеми 
реформування інституту запобіжних заходів 
у кримінальному процесі, приведення його у 
відповідність до міжнародних стандартів та 
Конституції України, проблеми забезпечення вер-
ховенства права у кримінальному процесі. 

Ключові слова: запобіжні заходи, міжнародні 
стандарти, верховенство права, практика Євро-
пейського Суду з прав людини.

Постановка проблеми. Обумовлюється як 
наявністю практичних проблем застосуванні 
інституту запобіжних заходів, так і новими 
обертами судово-правової реформи, взятим 
державою курсом на приведення чинного про-
цесуального законодавства у відповідність до 
основних міжнародно-правових актів та рішень 
Європейського Суду з прав людини.

Переважна частина позовів громадян України 
до Європейського суду з прав людини пов’язана 
з фактами незаконних затримань чи арештів, по-
рушення прав затриманих, нелюдських умов та 
нерозумних строків тримання під вартою, пору-
шення права підозрюваних на захист. 

Аналіз останніх досліджень та виокремлення 
нерозв’язаних проблем. Проблеми реформуван-
ня процесуального законодавства в центрі уваги 
науковців [1-14]. Але існуючі публікації не ви-
черпують всю складну проблему, а швидше ут-
ворюють фундаментальну базу для її подальшого 
дослідження. 

Мета даної роботи – визначити шляхи ре-
формування інституту затримання та ареш-
ту підозрюваних і обвинувачених в контексті 
міжнародних правових актів та пре цедентної 
практики Європейського Суду з прав людини.

Викладення основного матеріалу. В прак-
тичній діяльності щодо протидії злочинності 
правоохоронні органи стикаються з певною 
конкуренцією правових норм що визначають за-
вдання забезпечити розкриття злочину і вста-
новлення істини та забезпечити при цьому вер-
ховенство права. Особливу складність являють 
собою тлумачення фактичних підстав затримання 

та арешту запідозреної у вчиненні злочину особи. 
Згідно Конституції України, норми якої мають 

найвищу юридичну силу, «Кожна людина має пра-
во на свободу та особисту недоторканність. Ніхто 
не може бути заарештований або триматися під 
вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду 
і тільки на підставах та в порядку, встановлених 
законом. У разі нагальної необхідності запобігти 
злочинові чи його перепинити уповноважені на 
те законом органи можуть застосувати тримання 
особи під вартою як тимчасовий запобіжний захід, 
обгрунтованість якого протягом сімдесяти двох 
годин має бути перевірена судом. Затримана особа 
негайно звільняється, якщо протягом сімдесяти 
двох годин з моменту затримання їй не вручено 
вмотивованого рішення суду про тримання під 
вартою. 

Якщо щодо формальних підстав тримання 
особи під вартою неясності з аналізу указаних 
положень практично не виникає, то в сенсі фак-
тичних підстав взяття особи під варту можна 
стверджувати лише те, що рішення про засто-
сування указаних обмежень свободи має бути 
обґрунтованим і вмотивованим.

Зважаючи на узагальнюючий характер 
конституційних норм є потреба більш детально-
го аналізу міжнародних європейських стандар-
тів щодо застосування інституту запобіжних  
заходів. 

Міжнародні стандарти забезпечення прав 
людини у кримінальному судочинстві – звід ос-
новних загальновизнаних і загальнообов’язкових 
норм і принципів, викладених як у міжнародних 
правових актах, так і в прецедентних рі-
шеннях Європейського Суду з прав люди-
ни та міждержавних угодах, які закріплюють 
стандартизовані правила поведінки сторін і інших 
учасників кримінального судочинства. 

Право на свободу і особисту недоторканність 
як європейський стандарт забезпечення прав лю-
дини у кримінальному процесі включає: право на 
свободу від свавільного затримання та взяття під 
варту; право бути позбавленим свободи тільки 
«на підставі закону»; право бути невідкладно 
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повідомленим про причини затримання або взят-
тя під варту; право бути позбавленим волі на 
законних підставах лише протягом «розумного 
строку»; право на безвідкладний судовий кон-
троль за затриманням та взяттям під варту; право 
бути звільненим з-під варти до судового розгля-
ду при наявності гарантій явки в суд; право на 
можливість оскаржити законність затримання або 
взяття під варту; право на компенсацію за неза-
конне затримання або взяття під варту [10, 68-69].

Що стосується застосування затримання чи 
взяття під варту, то ст. 5 Європейської конвенції з 
прав людини, констатуючи, що кожна людина має 
право на свободу та особисту недоторканність та 
зазначаючи, що ніхто не може бути позбавлений 
волі інакше як у випадках і порядку встановлених 
законом (п. 1), встановлює, що таким, законним 
взяття під варту може вважатись «законне за-
тримання чи взяття під варту особи, здійснене 
з тим, щоб вона предстала перед компетентним 
органом по обгрунтованій підозрі у вчиненні пра-
вопорушення, чи коли наявні достатні підстави 
вважати, що необхідно попередити вчинення ним 
правопорушення чи помішати їй зникнути після 
його вчинення».

У даній не менш узагальнюючій правовій нормі 
взяття під варту підозрюваного пов’язується з 
обгрунтованою підозрою вчинення ним злочину, 
та наявністю достатніх підстав вважати, що він 
буде скриватися. 

Застосування інституту затримання та взяття 
під варту в певній мірі знаходить певну деталізацію 
у багатьох рішеннях Європейського Суду з прав 
людини, які, по-перше, представляють собою 
достатньо об’ємний комплекс висновків, право-
вих дефініцій, принципів і положень, по-друге, 
окрім виконання функції тлумачення Європейської 
конвенції з прав людини, являють собою ще й знач-
ний пласт прецедентної практики як унікального 
джерела права, по-третє, являють собою нор-
мотворчу систему що динамічно розвивається, 
по-четверте, підлягають як безпосередньому 
застосуванню в кримінальному судочинстві, так і 
потребують додаткового узагальнення, кодифікації 
і імплементації в кримінально-процесуальне за-
конодавство України.

Зазначимо, що Європейський Суд з прав лю-
дини, час від часу розглядаючи справи позивачів 
з різних країн, робить спробу гармонізувати за-
конодавство європейських держав, деталізувати 
або конкретизувати свої раніш прийняті рішення, 
користуючись принципами правової визначеності, 
верховенства права, та справедливості. Але при 
цьому маючи справу з досить складним явищем, 
Суд шукає ту розумність, яка має розв’язувати 
притаманну усім країнам проблему конкуренції 

цінностей, що знаходяться у стані єдності і 
боротьби протилежностей, яка, як зазначає  
В. М. Тертишник, «гармонізувала б баланс 
публічних та приватних інтересів, засоби забез-
печення встановлення істини та гарантії прав і 
свобод людини» [12, 12]. А це одна з найбільш 
складних проблем юриспруденції. 

Так, у справі «Мюррей проти Сполученого 
Королівства» (1994) Суд визначив, що «факти, 
які є причиною виникнення підозри не повинні 
бути не повинні бути такими ж переконливими, 
як то, що є необхідними для обгрунтованого об-
винувального вироку чи й просто висунення об-
винувачення, черга якого надходить на наступній 
стадії процесу кримінального розслідування».

Уже в справі «Влох проти Польщі» (2000) Суд 
зазначає, що «обгрунтованої підозри», безперечно, 
не може бути, якщо дії або факти, які ставлять за 
провину утримуваній під вартою особі, не містили 
складу злочину. 

У справі «Канджов проти Болгарії» (2008) Суд, 
аналізуючи дії заявника, які полягали в збиранні 
підписів під закликом про відставку міністра 
юстиції та демонстрації двох плакатів, де остан-
нього названо «повним ідіотом» (top idiot), Суд не 
знайшов достатніх підстав для арешту, оскільки 
не знайшов доказів, які б показували на наявність 
в його діях ознак злочину.

Зважаючи на недосконалість чинної редакції 
ст. 106 КПК України, залишеної у спадщину з 
минулих років, коли законодавець на протязі 
певного історичного етапу регламентував затри-
мання підозрюваного як невідкладну слідчу дію, 
відповідним чином визначаючи і підстави даного 
заходу, а уже в наш час став розглядати затри-
мання як тимчасовий запобіжний захід, залиша-
ючи в незмінному вигляді підстави його застосу-
вання, доцільно звернути увагу на трактування 
подібних проблем Судом щодо позовів громадян 
країн зі схожими національними процесуальними 
інститутами затримання.

Так, у справі «Степуляк проти Молдови» 
(2007) Суд констатував, що єдиною підставою, 
на яку посилався слідчий орган, беручи під варту 
заявника та просячи суд видати постанову про 
його досудове ув’язнення, було те, що потерпіла 
особа прямо указала на нього, як на виконавця 
злочину. Слідчі органи не здійснивши ретельної 
перевірки фактів з метою встановити наявність 
обґрунтованої підозри, просо заарештували особу. 
Суд робить висновок, що інформація, яка є в його 
розпорядженні не може «переконати об’єктивного 
спостерігача в тому, що відповідна особа могла 
вчинити це правопорушення». Суд вирішив, що 
незалежно від того, чи заявника заарештували 
навмисно, чи в результаті того, що фактичні  
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обставини справи не були зважені належним 
чином, чи внаслідок щирої помилки (bona fide 
mistake), Суд не бачить у матеріалах справи яких-
небудь доказів на підтвердження обґрунтованості 
підозри в тому, що заявник скоїв злочин.

Як видно, Європейський Суд з прав людини 
тут затримання уже пов’язує з наявністю доказів 
вчинення злочину. І це правильно. Іншого й бути 
не може. 

Спробуємо проаналізувати в контексті викла-
деного деякі положення нового проекту КПК 
України, розробленого під егідою Міністерства 
юстиції України (далі – проект), де зроблена спро-
ба кодифікації існуючих законоположень.

У статті 204 Проекту зазначається, що «упов-
новажена посадова особа має право без ухвали 
суду затримати особу безпосередньо після вчи-
нення кримінального правопорушення, якщо оче-
видець, в тому числі потерпілий, або сукупність 
очевидних ознак на тілі, одязі чи місці події вка-
зують на те, що саме ця особа щойно вчинила 
кримінальне правопорушення. Уповноважена по-
садова особа має право затримати особу, щодо 
якої вона має достатні підстави для обґрунтованої 
підозри, що існує ухвала про затримання цієї  
особи».

Проблема підстав затримання та застосування 
запобіжних заходів є досить гострою і не випад-
ково неоднозначно розуміється вченими і прак-
тичними працівниками.

Деякі автори, наприклад, стверджують, що 
докази вчинення злочину потрібні лише для 
пред’явлення обвинувачення, а підстави засто-
сування запобіжних заходів – це доведені в 
матеріалах кримінальної справи обставини (фак-
ти), що обумовлюють наявність у конкретного 
підозрюваного, обвинуваченого чи підсудного 
достатнього мотиву спробувати ухилитися від 
слідства та суду або від виконання процесуаль-
них рішень, перешкодити встановленню істини у 
справі чи продовжити злочинну діяльність [4, 13]. 

Тут виникає цікаве питання, як можна мати 
докази того, що підозрюваний, обвинуваче-
ний, підсудний, засуджений буде продовжува-
ти злочинну діяльність, без наявності доказів 
того, що таку злочинну діяльність він уже по-
чав і здійснював. Інакше кажучи, чи можна мати 
докази того, що підозрюваний, обвинувачений, 
підсудний, засуджений буде продовжувати зло-
чинну діяльність, при відсутності доказів того, що 
таку злочинну діяльність він взагалі здійснював. 

Цікава в цьому аспекті думка Тертишника В. М.,  
який зазначає, що «фактичні підстави застосу-
вання запобіжних заходів – це наявність систе-
ми незаперечних доказів вчинення відповідною 
особою злочину». Оскільки, на його думку, «запо-

біжні заходи застосовуються, як правило, до об-
винуваченого, а постанова про притягнення як 
обвинуваченого виноситься лише за наявності 
достатніх доказів, які викривають особу у вчиненні 
злочину, то й запобіжні заходи можуть бути обрані 
тільки за наявності таких доказів. Іншого й бути 
не може. Адже в силу Закону України «Про поря-
док відшкодування шкоди, завданої громадянинові 
незаконними діями органів дізнання, досудово-
го слідства, прокуратури і суду», громадянин 
має право на відшкодування матеріальної та 
моральної шкоди у разі його незаконного ареш-
ту, а вказане право виникає в тому разі, коли 
у розслідуваній справі винесено постанову про 
її закриття за відсутністю складу злочину або 
недоведеністю участі обвинуваченого у вчиненні 
злочину. Отже, законними як арешт, так і інші 
заходи примусу вважатимуться тільки в разі, коли 
доведено наявність у діях обвинуваченого складу 
злочину, коли зібрано кримінально неспростовні 
докази вчинення обвинуваченим (підозрюваним, 
підсудним) караного діяння [11, 509]. 

При розв’язанні проблем конкуренції завдань 
розкриття злочину і дотримання гарантій права на 
свободі і особисту недоторканність, слід виходи-
ти з принципу верховенства права, та допускати 
обмеження прав людини лише як випадок край-
ньої необхідності, за умови його обґрунтованості 
і пропорційності. З такого підходу має виходити 
законодавче визначення підстав арешту, затри-
мання та застосування інших запобіжних заходів. 

Виникає необхідність окремого врегулювання 
кримінально-процесуальним законом підстав і по-
рядку затримання підозрюваного.

Системний аналіз рішень Європейського Суду з 
прав людини (наприклад, «Коваль проти України» 
– 2007, «Яковенко проти України» – 2008, «Юхан 
проти України» – 2008, Невмержитський проти 
України» – 2005 та ін.), показує, що Європейський 
Суд з прав людини фактично орієнтує нашу дер-
жаву на реформування усієї законодавчої системи 
запобіжних заходів.

Час обумовлює необхідність звуження обсягу 
застосування затримання та арешту підозрюваного 
(обвинувачуваного), а також запровадження в за-
конодавство й розширення застосування системи 
так званих [4] неізоляційних запобіжних заходів: 
1) нагляд міліції; 2) заборона відвідування певних 
місць; 3) домашній арешт тощо.

Висновки. Реформування інституту запобіжних 
заходів має відбуватись з застосуванням за-
гальновизнаних норм і принципів, викладених у 
міжнародних правових актах та прецедент них 
рішеннях Європейського Суду з прав людини, з 
беззаперечним дотриманням принципу верховен-
ства права, і проваджуватись, в першу чергу, в 
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напрямку гуманізації і демократизації інституту 
запобіжних заходів.

Перспективи подальшого дослідження про-
блеми вбачаються в розробці концептуальних мо-
делей застосування окремих запобіжних заходів.
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Уваров В. Г. Проблемы оснований задержа-
ния и заключения подозреваемого под стражу 
в контексте европейских стандартов

Аннотация. В статье анализируются проблемы 
реформирования института мер пресечения в уго-
ловном процессе, приведения его в соответствие с 
Европейскими стандартами и Конституцией Укра-
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пОНЯТИЕ И СТРУКТУРА КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ 
хАРАКТЕРИСТИКИ ЭКОЛОГИЧЕСКИх пРЕСТУпЛЕНИЙ, 

СВЯЗАННЫх С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ВОД

Аннотация. Рассматриваются дискуссионные 
вопросы и структура криминалистической характе-
ристики преступления. Предлагается элементный 
состав криминалистической характеристики пре-
ступлений, связанных с загрязнением вод. 

Ключевые слова: экология, криминалистиче-
ская характеристика, структура криминалистиче-
ской характеристики загрязнения вод.

Постановка проблемы. Сегодня достижения 
цивилизации, часто используется во вред природе. 
Преобладание экономических интересов над эко-
логическими привело к тому, что антропогенная 
нагрузка на природную среду превысила возмож-
ности ее самовосстановления. Создалась реаль-
ная опасность уничтожения природных объектов 
и изменения естественных свойств компонентов 
природной среды. Проблема сохранения природы 
превратилась в одну из глобальных общечелове-
ческих проблем, от которой зависят жизнь и здо-
ровье нынешнего и будущего поколений людей. 
Состояние экологических проблем, их масштабы 
и острота указывает на актуальную проблему сло-
жившийся ситуации. В этой обстановке охрана 
окружающей среды стала приорететным направ-
лением, одной из важнейших сфер деятельности 
государства. Так, Уголовный кодекс Украины со-
держит целый ряд норм, направленных на охра-
ну природы от преступных посягательств (раздел 
VIII «Преступления против экологии», ст. 236-254).  
При этом, как свидетельствует практика, расследо-
вание этих преступлений представляет не простую 
проблему. Такое положение требует активных 
научных исследований, разработки конкретных 
мер, направленных на улучшение методики рас-
следования преступлений данного вида. В основе 
методики, как известно лежит криминалистиче-
ская характеристика преступлений. Раскрывая, 
методику расследования экологических престу-
плений, целесообразно руководствоваться учением 
о криминалистической характеристике. При этом 
на первый план выдвигается проблема уяснения 
его сущности, заключающейся в целенаправленном 
исследовании обстановки преступления, типичных 

способов, процесса следообразования в целях раз-
работки на этой основе наиболее эффективных ре-
комендаций по обнаружению следов, экологических 
преступлений, типичных черт лиц совершающих 
преступления данного вида. Мы попытаемся рас-
крыть понятие и структуру криминалистической 
характеристики преступлений связанных с за-
грязнением вод. 

Анализ последних исследований. Перечень 
работ, посвященных Криминалистической харак-
теристике, достаточно обширен. Однако до сих 
пор остается дискуссионным вопрос о её понятии, 
структуре, значении для методики расследования. 
Так, Г. А. Густов определяет криминалистическую  
характеристику преступления как – «основан-
ное на практике правоохранительных органов 
и криминалистических исследованиях описание 
преступления как реального явления, имеющее 
своей целью оптимизацию процесса раскрытия 
и расследования преступления и решения задач 
правосудия» [1, 44]. И. А. Возгрин пишет, что 
криминалистическая характеристика «представляет 
собой описание состояния и особенностей борьбы 
с различными категориями преступных действий». 
В структуру криминалистической характеристики 
он включает следующие элементы [2, 7]:

1) характеристика исходной информации;
2) сведения о предмете преступного посягатель-

ства;
3) данные о способах приготовления, соверше-

ния и сокрытия преступлений и типичных послед-
ствиях преступных действий;

4) сведения о типичных личностных особенно-
стях преступников и потерпевших;

5) обобщенные данные о наиболее распростра-
ненных мотивах преступления;

6) характеристика предмета доказывания.
На наш взгляд, «характеристика исходной 

информации и характеристика предмета доказы-
вания» являются такими элементами, которые 
пересекаются с остальными, что с точки зрения 
логики не допустимо.

В. Г. Танасевич включает в понятие кримина-
листической характеристики преступления: «такие 
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взаимосвязанные элементы, как: способ совершения 
преступления, обстановка совершения преступле-
ния, непосредственный предмет преступного пося-
гательства, условия охраны его от посягательства 
(включая характеристику лиц, связанных с обе-
спечением неприкосновенности блага, на которое 
произведено покушение), личность субъекта пре-
ступления; маскировка, направленная на сокрытие 
преступного деяния и виновных лиц, осуществляе-
мая как в процессе совершения преступления, так 
и после него» [3, 92].

Л. Л. Каневский под криминалистической харак-
теристикой понимает «взаимосвязанную совокуп-
ность индивидуальных особенностей определенной 
категории преступлений, характеризующих обста-
новку, способ и механизм совершения и сокрытия 
преступления, личность преступника и потерпев-
шего, которые имеют значение для выявления, 
расследования и раскрытия преступлений» [4, 92].

И. Ф. Пантелеев отмечает, что «чем больше и 
детальнее в видовой криминалистической характе-
ристике преступлений будут находиться элементы, 
имеющие криминалистическое значение, тем со-
держательнее и ценнее она будет для следственной 
практики». В нее могут входить любые элементы, 
которые способны повлиять на эффективность 
расследования. Уточнение дополнение основных 
ее элементов находится в прямой зависимости от 
криминалистической характеристики отдельных 
видов преступлений определяется их ролью в 
расследовании этих преступлений. В литературе 
встречается мнение о возможности и целесообраз-
ности разработки криминалистической характери-
стики конкретного преступления.

Р. С. Белкин считает ошибочными рассуждения 
о существовании криминалистической характери-
стики конкретного преступления. В своих работах 
он пишет: «Это не характеристика, а описание 
конкретного преступления; оно не может быть 
распространено на все подобные преступления 
именно в силу своей индивидуальности» [5, 688]. 
По его мнению, «в криминалистической характе-
ристике конкретного преступления нет никакой 
практической надобности, поскольку она не мо-
жет выполнять те функции, которыми обладает 
криминалистическая характеристика как элемент 
криминалистической методики».

Криминалистическая характеристика основыва-
ется на анализе следственной, экспертной, опера-
тивно-розыскной, судебной практики конкретных 
уголовных дел, обобщенные данные которых по-
зволяют сформировать криминалистическую ха-
рактеристику группы преступлений и используется 
этой практикой через методику расследования пре-
ступлений соответствующего вида, для разработки, 
которой она является исходной базой. Ценностью 

такой видовой характеристики являются выявлен-
ная «совокупность закономерных, причинно-след-
ственных и иных зависимостей, присущих данному 
виду преступлений, установленные корреляционные 
связи между элементами структуры преступления, 
в том числе между различными комбинациями этих 
элементов». 

Изложение основного материала. Анкетирова-
ние уголовных дел по преступлениям о загрязне-
нии вод (70 уголовных дел), рассмотренных судами 
Одесской области за 2000-2011 г.г.), анализ научной 
литературы позволяет прийти нам к следующим 
суждениям. Криминалистическая характеристика 
данного вида, преступлений на наш взгляд, состоит 
из следующих структурных элементов: 

1) предмет преступного посягательства на во-
дные объекты;

2) способы, совершения и сокрытия престу-
пления;

3) обстановка и время совершения престу-
пления; 

4) последствия совершенного преступления;
5) характеристика лиц, совершающих эти пре-

ступления;
6) данные об обстоятельствах, способствую-

щих загрязнению вод;
7) типичные следы, возникающие в результате 

его совершения;
Особое значение имеют такие элементы, как 

предмет преступного посягательства, способ, обста-
новка и время, последствия. Как наиболее инфор-
мативные, они определяют, какой степени загряз-
нения подвергается водный объект и насколько он 
жизнеспособен. А также позволяют установить 
источник загрязнения (по делам, связанным с его 
наличием) и (или) характеризуют личности пре-
ступников, образ их действий. Изучение предмета 
(водные объекты) преступного посягательства по-
зволяет наиболее эффективно устанавливать связи 
между ним и признаками, относящимися к другим 
элементам криминалистической характеристики 
преступления, а также имеет важное значение как 
предмет доказывания, который позволяет, исходя 
из сложившейся ситуации, выдвинуть версии о 
совершенном преступлении, о способе соверше-
ния и сокрытия следов преступления и личности 
преступника.

Преступное посягательство может быть на-
правлено на окружающую среду в целом или от-
дельные ее компоненты. В соответствии с этим 
можно выделить интегрированные (естественные 
экологические системы, природные комплексы, при-
родные ландшафты), дифференцированные (вода, 
земли, почва, недра, животные и растения), особо 
охраняемые (заповедники, животные и растения, 
занесенные в Красную книгу и т. п.) объекты  
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посягательства. Данные о способе совершения и 
сокрытия преступления ( нарушение правил охраны 
вод и загрязнения вод) – центральная часть крими-
налистической характеристики, поскольку именно 
они выражают функциональную сторону преступной 
деятельности. Без их знания, без знания тех при-
знаков, которые указывают на их использование, 
невозможно расследовать преступление. Недаром в 
криминалистике существует принцип: «от способа 
совершения преступления к способу его выявления 
и раскрытия» [6, 686].

 Г. Г. Зуйков рассматривает способ соверше-
ния преступлений как систему действий по под-
готовке, совершению и сокрытию преступления, 
детерминированных условиями внешней среды и 
психофизиологическими свойствами личности, мо-
гущих быть связанными с избирательным исполь-
зованием соответствующих орудий или средств и 
условий места и времени [7, 10]. Когда, мы говорим 
об обстановке и времени, то это позволяет нам 
установить, где и когда были нарушены соответ-
ствующие экологические нормы и правила, и кто 
предположительно виновен в этом.

Так, например, загрязнение воды ядохимикатами 
указывает на нарушение агротехнических правил со 
стороны агронома и лиц, непосредственно вносив-
ших химикаты в почву; слив неочищенных загряз-
няющих веществ указывают на отсутствие, неис-
правность или неправильную эксплуатацию очист-
ных сооружений предприятий и, как следствие, 
причастность к преступлению лиц, ответственных 
за их установку и эксплуатацию. Характер загряз-
нения окружающей среды, направление и время 
распространения вредных веществ позволяют 
установить место расположения объекта-загряз-
нителя, даже если он расположен на значительном 
удалении от места обнаружения последствий пре-
ступления (слив вредоносных неочищенных вод; 
гибели рыбы и животных). Нарушение правил 
охраны вод, загрязнение моря, по своей конструк-
ции являются материальными, и для установления 
последствий, наибольшую сложность, представля-
ют определение характера и размера причиненного 
вреда, установление причинной связи между на-
ступившим вредом и нарушением природоохранных 
правил конкретными лицами. При этом необходимо 
учесть, что наступление последствий по делам об 
экологических преступлениях обусловлено значи-
тельным влиянием на них естественных природных 
процессов, таких как сила и направление течения, 
выпадение осадков, разливы рек и др. Их наличие, 
сила, продолжительность во многом определяют 
саму возможность обнаружения последствий рас-
сматриваемых преступлений. 

Криминалистическая характеристика может 
применяться не только в процессе расследования  

экологических преступлений, ее можно использовать 
в оперативно-розыскной деятельности, поскольку в 
ней имеются данные о типичных способах совер-
шения и сокрытия данной категории преступлений, 
включает сведения о характеристике личности типич-
ного преступника и, тем самым, содержит необходи-
мые ориентиры для выявления типичных версий осу-
ществления ОРД. В соответствии с этим, необходимо 
постоянное исследование преступлений, связанных 
с загрязнением водных ресурсов и формирование 
обновленных, современных, криминалистических 
характеристик данного вида преступлений. Такие 
знания необходимы для совершенствования методик 
раскрытия экологических преступлений на основе 
познания сущности реальных деяний, механизма их 
совершения, способов сокрытия, закономерностей 
процесса следообразования, обстановки и типичных 
черт преступников.

Выводы. Таким образом, криминалистическая 
характеристика преступлений связанная с загряз-
нением вод это типичные признаки уголовно-нака-
зуемых деяний предусмотренных ст. ст. 242, 243 УК 
Украины, имеющие значение для предупреждения, 
раскрытия и расследования преступления данного 
вида. 
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злочинів, пов’язаних із забрудненням вод

Анотація. В статті розглядаються дискусійні 
питання та структура криміналістичної характе-
ристики злочину. Пропонується елементний склад 
злочинів, пов’язаних із забрудненням вод. 

Ключові слова: екологія, забруднення вод, 
криміналістична характеристика, структура 
криміналістичної характеристики, забруднення 
вод.

 

Galytska O. K. The concept and structure of 
crіmіnalіstіc characterіstіcs of ecologіcal crіmes 
concernіng water pollutіon

Summary. The article «The concept and struc-
ture of criminalistic characteristics of ecological 
crimes concerning water pollution» focuses on 
the controversial issues and structure of crimi-
nalistic characteristics. The component elements 
of criminalistic characteristics of water pollution 
are featured.

Key words: ecology, water pollution, criminal-
istic characteristics, criminalistic characteristics’ 
structure.
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пРАВОВЫЕ пРИНцИпЫ ИНТЕГРАцИИ ГОСУДАРСТВ 

Аннотация. Статья посвящена изучению прин-
ципов межгосударственной интеграции и детерми-
нирующих их факторов. Каждому типу межгосу-
дарственных объединений (политическому, эконо-
мическому) соответствует своя система правовых 
принципов их функционирования, складывающа-
яся на основе общих принципов международного 
права и отражающая особенности конкретного 
межгосударственного объединения.

Ключевые слова: интеграция государств, пра-
вовые принципы.

Постановка проблемы. Сотрудничество, в том 
числе в форме создания различных по своей на-
правленности, функциональному назначению и ви-
дам объединений государств, сопровождало чело-
вечество во все времена его истории. Продолжи-
тельные, благоприятные для развития духовности, 
культуры, благосостояния периоды объединения 
народов, примерами чего служат времена Римской 
империи и Византии, сменялись периодами недо-
верия, вражды, ненависти, ввергавшими мир в 
гибельный для него хаос. 

Анализ последних исследований. Отмечаемая 
с давних времен цикличность в смене интеграцион-
ных и дезинтеграционных периодов объясняется в 
диалектической философии проявлением действия 
закона развития. Как отмечает В. Я. Янчук, уже «в 
философии Спенсера интеграция и дезинтеграция 
представляют необходимое условие развития, …» 
[1]. В современной философии понятие «интегра-
ция» трактуется как сторона процесса развития 
[2]. В современном мире понимание объективности 
процессов интеграции дополняется осмыслением 
на новом уровне идеи единства как безальтер-
нативной формы отношений, обеспечивающей 
условия для развития, а с некоторого времени и 
самосохранение, человеческой цивилизации. На-
чало очередного интеграционного цикла относит-
ся к первой четверти XX века. С этого периода 
«распавшийся, по образному суждению Николая 
Бердяева, мир новой истории,..., разными путя-
ми стремится к универсальному единству, к пре-
одолению того исключительного национального 
обособления, которое довело нации до падения 
и разложения» [3, 426-427].

Изложение основных положений. Если инте-
грация как общемировой процесс имеет объектив-
ный, исторически предопределенный характер, то 
успешность конкретных интеграционных проектов 
в большей степени зависит от субъективного фак-
тора: научного осмысления законов интеграции, 
их восприятия на политическом уровне и правиль-
ного отражении в правовых актах создаваемых 
межгосударственных объединений. 

Несмотря на разнообразие известных в про-
шлом и существующих в наше время видов меж-
государственных образований, все они основаны 
и подчиняются в своем бытии определенным 
принципам, в которых находит проявление их 
сущностная характеристика.

Правовая сущность межгосударственных об-
разований предполагает международно-правовой 
механизм их создания и функционирования. Его 
основу образуют основные принципы междуна-
родного права, реализуемые в договорах, согла-
шениях и иных правовых актах, регулирующих 
отношения между государствами-участниками 
созданных ими межгосударственных образований. 
Основные принципы международного права сфор-
мулированы в принятой Генеральной Ассамблеей 
ООН в 1970 г. Декларации о принципах между-
народного права, касающихся дружественных от-
ношений и сотрудничества между государствами 
в соответствии с Уставом ООН, и в Декларации 
принципов, являющихся частью Заключительного 
акта СБСЕ, принятой в 1975 г. В последующие 
годы перечень основных принципов был дополнен 
сложившимися первоначально на региональном 
уровне и приобретшими затем всеобщее значение 
принципами территориальной целостности и не-
рушимости границ [4, 298].

Основные принципы образуют единую систе-
му, общий правовой организм, чем и объясняется 
сложившееся в международном праве и практи-
ке его применения понимание того, что «каждый 
принцип должен рассматриваться в комплексе 
всех других принципов» [4, 297]. 

Необходимость комплексного рассмотрения 
принципов международного права не единствен-
ный фактор, осложняющий их применение. Для 
правильного толкования и понимания содержания  
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принципов существенное значение имеет отсут-
ствие между ними какой-либо формальной сопод-
чиненности, явного доминирования одних принци-
пов над другими. Вместе с тем, в научной литера-
туре высказано мнение о неодинаковом реальном 
значении основных принципов международного 
права. Так, известный российский государствовед 
профессор И. И. Лукашук полагал очевидным 
первенство принципа неприменения силы, от со-
блюдения которого зависит эффективность всех 
иных принципов [4, 299].

Фактором, осложняющим применение основных 
принципов международного права, является также 
и развитие их содержания как следствие общего 
развития международного права, проявляющееся 
в частности в формулировании новых принципов 
международных отношений, примером чему и 
служат принципы территориальной целостности 
и нерушимости границ. 

Отдельно взятый основной принцип, таким об-
разом, не предопределяет результат рассматривае-
мой на его основе частной международно-правовой 
ситуации. Он формулирует лишь общую посылку, 
исходный императив (подход) ее рассмотрения. 
В этом смысле можно говорить о несоответствии 
фактического содержания принципов их формаль-
ной определенности, о неодинаковом реальном 
значении принципов1. 

Основные принципы международного права от-
носятся к наиболее общим нормам, определяющим 
его главное содержание. Но ни какая система 
общих норм не в состоянии учесть специфику 
регулируемых ею правоотношений. Выстраивание 
полноценной системы правового регулирования 
любой области международных отношений требу-
ет формулирования и использования в качестве 
основы нормативного регулирования специальных 
принципов, учитывающих сущностные особенно-
сти данной области отношений и дополняющих си-
стему общих основных принципов международного 
права. Понимание необходимости формулирования 
и нормативного закрепления специальных прин-
ципов находит проявление в правовых системах 
крупных межгосударственных объединений, при-
мером чему служит право Европейского Союза. 
Именно специальные (отраслевые и функциональ-
ные) принципы определяют основные начала дея-
тельности Европейского Союза в конкретных во-
просах общественной и правовой жизни [5, 77-80].

1 Практическое применение принципов международного 
права осложняется еще и тем, что международные споры 
возникают, как минимум, между двумя субъектами между-
народного права, которые могут основывать свои правовые 
позиции, опираясь на разные принципы. Такова ситуация, 
например, между Грузией, апеллирующей к принципу тер-
риториальной целостности, и Абхазией, Южной Осетией, 
исходящих в своем споре с Грузией из принципа равноправия 
и самоопределения народов. 

Специальные принципы, обретающие в между-
народных договорах правовую силу, имеют дис-
позитивный характер и обязательны лишь для 
сформулировавших и признавших их субъектов 
международного права, хотя сами принципы могут 
обладать и признаками универсальности. 

Выбор закрепляемых в межгосударственных 
соглашениях специальных принципов обуслов-
лен некоторыми факторами. Во-первых, общими 
интересами, достижение которых и побуждает 
субъектов международного права интегрировать-
ся в межгосударственные объединения. Пред-
ставление об общности интересов как условии 
интеграции не должно трактоваться в смысле 
равенства (одинаковости) обретаемых в объ-
единении выгод и преимуществ. Принцип равен-
ства неизбежно приводит к установлению между 
участниками объединения дискриминационных 
отношений, поскольку «уравнивание» всегда до-
стигается за счет преференций и особых усло-
вий, предоставляемых государствами-партнерами 
стороне, считающей себя обделенной. Условием 
честной интеграции должен быть не принцип 
равенства, а принцип разумной достаточности, 
мера которой определяется каждым партнером 
самостоятельно с учетом условий, в которых  
он находится.

Интересы государств-участников международ-
ных объединений могут быть классифицированы 
по различным основаниям. В. М. Шумилов услов-
но подразделяет их «с точки зрения их предмета 
на: экономические, политические, территориаль-
ные, правовые, интеллектуальные (духовные, со-
циокультурные)» [6]. Наибольшее практическое 
значение в международных отношениях имеют, 
по-видимому, интересы политические, экономи-
ческие и военные. Именно они лежат в основе 
образования большинства существующих межго-
сударственных объединений. 

Во-вторых, соответствием специальных прин-
ципов универсальным, своего рода «отраслевым», 
законам, управляющим соответствующей обла-
стью социальных отношений (экономической, по-
литической и т.д.). 

Учет и применение «отраслевых» законов, име-
ющих изначально внеправовое содержание, тре-
бует их адаптации к публичным отношениям, что 
достигается отражением их сущности в правовых 
нормах-принципах, формулируемых участниками 
международных отношений. Наибольшую право-
вую адаптацию получили «отраслевые» законы, 
относящиеся к сфере политических отношений. 
Они то и сформулированы в виде общепризнан-
ных основных принципов международного пра-
ва. Грамотное дополнение их функциональными 
принципами, определяющими, прежде все го, 
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порядок формирования и принятия решений над-
государственными органами объединений, меха-
низм обеспечения исполнения решений, создает 
достаточную правовую предпосылку для успеш-
ного функционирования политических межгосу-
дарственных объединений. 

Экономические отношения подчиняются соб-
ственной логике развития и собственным законам, 
отличающимся от законов политической жизни, 
вследствие чего непосредственное применение для 
их регулирования принципов международного пра-
ва оказывается неприемлемым. Экономические от-
ношения должны строиться на специальных прин-
ципах, гармонизированных с законами экономики. 
Они объективны и, в этом смысле, универсальны. 
Действие законов экономики должно обобщать-
ся в принципах их функционирования, которые, 
как и сами законы, обретают в этом случае ка-
чество объективности. С помощью юридической 
техники эти принципы «включаются» в систему 
социальных отношений в виде ее регуляторов 
– законов, а в международных отношениях – в 
виде договорных специальных норм-принципов. 
Противоречие норм-принципов законам экономики 
приводит к несоответствию между экономически-
ми результатами и интересами государств, след-
ствием чего может стать изменение, денонсация 
или фактическое неисполнение международного  
договора. 

Причиной построения экономических объедине-
ний на основе норм-принципов плохо сочетающих-
ся с законами экономики остаются кардинально 
отличающиеся подходы государств к управлению 
в сфере внешнеэкономической деятельности. 
«Баланс между рыночными механизмами между-
народных хозяйственных связей и государствен-
ным регулированием экономики устанавливается 
в противоречиях между либерализацией и про-
текционизмом» [6]. Неизбежно противоречивы и 
создаваемые такими государствами межгосудар-
ственные объединения экономической направлен-
ности, поскольку их участникам не удается сфор-
мулировать четкие, ясные, логически выверенные 
принципы экономических отношений, тем более, 
соблюдать их. Если баланс и достигается, то он 
весьма нестабилен, что и проявляется в регуляр-
ных «экономических войнах» между партнерами 
по объединению, примером чему служат экономи-
ческие отношения между Россией и Белоруссией. 
Функциональные возможности подобных объеди-
нений ограничены, а правовое регулирование их 
деятельности чрезвычайно осложнено. Очевидно, 
не случайна констатация В. М. Шумиловым того 
факта, что «современное международное экономи-
ческое право рассчитано на взаимодействие между 
собой государств рыночного типа» [6]. 

Выводы. Регулирование отношений, возника-
ющих между государствами на основе перечис-
ленных выше видов интересов, должно, таким об-
разом, основываться на специальных принципах, 
соответствующих универсальным «отраслевым» 
законам. Специальные принципы находятся во 
взаимодействие с основными принципами меж-
дународного права, выполняющими роль систе-
мообразующего элемента. Их взаимодействие 
проявляется, в частности в том, что некоторые 
общие принципы международного права образуют 
содержательную основу отдельных специальных 
принципов. Например, общий принцип сотрудниче-
ства выступает в международных экономических 
отношениях в виде специального принципа эконо-
мического сотрудничества. Просматривается связь 
между принципом справедливости и экономиче-
ской недискриминации. В таком влиянии общих 
принципов международного права проявляется их 
всеобщий характер (универсальность). 

Взаимодействие в рамках одной системы от-
ношений общих и специальных принципов меж-
дународного права приводит к их изменению, в 
результате чего те и другие содержательно раз-
виваются. Сохраняя общую сущностную основу, 
они, в процессе их адаптации участниками право-
отношений к целям, задачам и формам интеграции, 
превращаются в нечто особенное, отражающее 
особенности создаваемых межгосударственных 
объединений. 

Диалектика взаимодействия специальных «от-
раслевых» принципов и общих принципов между-
народного права позволяет предположить, что 
каждому виду отношений, возникающих между 
государствами, и каждому виду объединений, 
создаваемых государствами для удовлетворения 
соответствующих видовых интересов (политиче-
ских, экономических и т.д.) соответствует своя 
система принципов регулирования отношений, ко-
торая должна детально разрабатываться и закре-
пляться в праве создаваемых межгосударственных 
объединений и прежде всего в их учредительных 
договорах. 
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Антоненко А. П. Правові принципи інтеграції 
держав 

Анотація. Стаття присвячена вивченню прин-
ципів міждержавної інтеграції і чинників, що де-
термінують їх. Кожному типові міждержавних 
об’єднань (політичному, економічному) відповідає 
своя система правових принципів їх функціонуван-
ня, що складається на основі загальних принци-
пів міжнародного права і відображає особливості 
конкретного міждержавного об’єднання.

Ключові слова: інтеграція держав, правові 
принципи.

Antonenko A.P. Legal prіncіples of іntegra-
tіon 

Summary. The article is devoted to the study 
of the principles of interstate integration, and fac-
tors that determine them. Each type of interstate 
organizations (political, economic) corresponds to 
its own system of legal principles of their function-
ing, emerging on the basis of the general principles 
of international law and reflecting specific features 
of the interstate association.

Key words: integration of states, the legal 
principles
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пОДАТКОВА ОпТИМІЗАцІЯ ТА пОДАТКОВЕ УхИЛЕННЯ У США: 
ОСОбЛИВОСТІ ВІДМЕЖУВАННЯ

Анотація. Стаття присвячена дослідженню 
сучасних підходів американського законодавця, 
судової практики і кримінально-правової науки до 
відмежування схем податкової оптимізації від кри-
мінально карного ухилення від сплати податків. 
Показана схожість цієї юридичної проблематики 
в США і Україні.

Ключові слова: податкова оптимізація, ухи-
лення від сплати податків, податковий злочин, 
Податковий кодекс.

Постановка проблеми. Суддя Верховного Суду 
США Олівер Холмс в одному із рішень Суду за-
значив, що податки – це платня за цивілізоване 
суспільство. У свою чергу під час виступу перед 
американським Конгресом, присвяченого проблемі 
ухилення від сплати податків (червень 1937 р.), 
Президент США Франклін Рузвельт, цитуючи 
слова Холмса, додав, що за умов такої «платні» 
занадто багато громадян прагнуть одержати ци-
вілізацію зі знижкою [1]. 70 років потому питан-
ня ефективної протидії шахрайським махінаціям, 
пов’язаним із несплатою податків, проблеми по-
передження маніпуляцій із порядком справляння 
обов’язкових платежів, а також пошук ефективних 
підходів до відмежування правомірної податкової 
оптимізації від злочинного ухилення від сплати 
податків залишаються відкритими у США, а та-
кож, на жаль, супроводжують негативні тенденції 
економічного розвитку і в Україні.

Сьогодні податкова оптимізація (уникнення, 
мінімізація) визнається урядами практично всіх 
демократичних держав. У більшості випадків таке 
визнання має негативний «присмак», адже схеми 
оптимізації зазвичай становлять собою загрозу 
принципам інтегрованості, рівності і справедливос-
ті, що притаманні сучасним податковим режимам. 

Податкова оптимізація, на відміну від ухилен-
ня від сплати податків, полягає у використанні 
платником податків дозволених чи незаборонених 
законодавством способів зменшення суми податко-
вих платежів. У такому разі дії платника податку 
не є податковим правопорушенням, у тому числі 
злочином і, відповідно, не викликають неспри-
ятливих наслідків для платника податку, таких, 

зокрема, як донарахування податків, накладення 
фінансових санкцій, нарахування пені, притягнен-
ня до кримінальної відповідальності.

На практиці податкова оптимізація знаходить 
свій вираз у виборі платником податків найбільш 
привабливих форм здійснення економічної ді-
яльності з метою обчислення оптимальної суми 
податків в конкретних умовах господарювання 
згідно з чинним законодавством. Під правовими 
формами розуміються передбачені законодавством 
варіанти поведінки – вибір організаційно-правової 
форми здійснення діяльності, податкового режиму, 
облікової політики, виду і умов цивільно-право-
вих договорів, використання пільг. Пошук опти-
мальних управлінських рішень, спрямованих на 
правомірну мінімізацію зобов’язань щодо сплати 
обов’язкових платежів, є характерним напрямом 
податкової політики суб’єкта господарювання за 
умов ринкових відносин.

Ст. 67 Конституції України закріплює обов’язок 
кожного сплачувати податки і збори в порядку і 
розмірах, установлених законом. Водночас бук-
вальне тлумачення цього положення Основного 
закону, а також звернення до властивого правовій 
державі принципу «дозволено все, що прямо не 
заборонено законом», дозволяє зробити логічний 
висновок про те, що податкова оптимізація є ціл-
ком законним і таким, що перебуває у межах пра-
вового поля, проявом поведінки платника податку. 

На превеликий жаль, Податковий кодекс Укра-
їни (далі у цій статті – ПК України) не пропонує 
визначення і взагалі не звертається до поняття 
«податкова оптимізація» або його синоніму, хоч 
цілком очевидно, що воно могло б стати важливим 
юридичним орієнтиром у повсякденній діяльнос-
ті суб’єктів податкових правовідносин. У науці 
податкового права під податковою оптимізацією 
традиційно розуміється зменшення розміру по-
даткового зобов’язання шляхом цілеспрямованих 
правомірних дій платника податку, що включають 
в себе повне використання всіх наданих законо-
давством пільг, податкових звільнень та інших 
законних переваг. Вочевидь наголос у цій дефіні-
ції повинен ставитись саме на правомірності дій 
учасника податкових відносин. У протилежному  
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випадку поведінка платника податків (його служ-
бової особи) може вийти за межі дозволеної зако-
ном або навіть набути ознак злочинного ухилення 
від сплати податків і зборів (ст. 212 КК України).

Не передбачає вітчизняне податкове законо-
давство і критеріїв, які б дозволили провести 
чітке розмежування між законним зменшенням 
податкових зобов’язань (податковою оптимізаці-
єю) та ухиленням від сплати податків. У зв’язку 
з цим актуальною залишається проблема «сірих 
схем», коли платник податків формально не по-
рушує жодну статтю ПК України, однак за до-
помогою схем податкового планування суттєво 
зменшує свої податкові зобов’язання порівняно 
з іншими платниками податків, які такі схеми не 
використовують. 

З огляду на очевидні прогалини у вітчизняно-
му законодавстві, вважаємо за доцільне звернути 
увагу на сучасний зарубіжний досвід розв’язання 
позначених питань. Зокрема, Сполучені Штати 
Америки по праву можуть пишатись чималими 
напрацюваннями у цій сфері функціонування сис-
теми оподаткування. Метою цієї статті є вивчення 
сучасного правового досвіду США в частині від-
межування схем податкової оптимізації від випад-
ків злочинного ухилення від сплати податків. Ав-
тор статті також прагнув провести порівняльний 
аналіз американського та вітчизняного підходів до 
юридичної оцінки таких дій платників податків.

Викладення основного матеріалу. Амери-
канські юридичні словники тлумачать податкову 
оптимізацію як використання особою дозволених 
законодавством можливостей податкового плану-
вання з метою зменшення фіскальних зобов’язань 
[2, 705]. Як вдало підкреслив суддя апеляційного 
суду 2 округу Джон Хенд в окремій думці у справі 
Комісіонер проти Ньюмана (1947 р.), ніхто не 
повинен, виконуючи свій громадський обов’язок, 
сплачувати більше, ніж того вимагає закон, адже 
податки – це вимушені відрахування, а не добро-
вільні внески [3].

Регулятивне законодавство США визнає по-
даткову оптимізацію правомірною поведінкою; на-
томість ухилення від оподаткування (як різновид 
податкового шахрайства) є суспільно небезпечним 
діянням, що тягне кримінальну відповідальність. 
Водночас на практиці мають місце ситуації, коли 
провести межу між цими двома видами юридич-
но значущої поведінки платників податків дуже 
важко або взагалі неможливо. На цю обставину 
звертає увагу американська дослідниця П. Мор-
ган, яка причину існування окресленої проблеми 
вбачає у складності податкових законів [4, 4]. До 
речі, у ряді випадків норми Податкового кодексу 
США (далі у цій статті – ПК США) не розкри-
вають використовувані поняття «оптимізація» та 

«ухилення», що лише ускладнює юридичну оцінку 
дій платників податків. Дещо забігаючи наперед, 
зазначимо, що американська судова практика у 
неоднозначних ситуаціях, пов’язаних із відмеж-
уванням податкової оптимізації від податкового 
ухилення, головним критерієм визнає суб’єктивне 
ставлення платника до виконання вимог податко-
вого закону: якщо наявні фактичні обставини, що 
підтверджують відверту впевненість платника по-
датків у правомірності своєї позиції, навіть якщо 
вона і не відповідає змісту відповідних положень 
ПК США, особа не буде визнаватись винною в 
злочинному ухиленні від сплати податків. Разом 
із тим, якщо платник податків усвідомлює, що 
його дії явно виходять за межі або прямо су-
перечать вимогам регулятивного законодавства, 
він може бути визнаний винним в ухиленні від 
сплати податків. Таким чином, суб’єктивне став-
лення платника податків до своєї поведінки з 
юридичної точки зору бере гору над властивим 
федеральному законодавству США формальним 
підходом: «є факт порушення – є підстава для 
настання юридичної відповідальності». 

Принагідно зауважимо, що, на відміну від де-
яких інших кримінально-правових норм, ст. 212 
КК України (так само, як і § 7201 ПК США) не 
містить вказівки на незаконність передбаченої 
нею поведінки належного суб’єкта, а тому небез-
пека охоплення кримінально-правовою репресією 
випадків податкової мінімізації (оптимізації) збе-
рігається. На перший погляд, пише О. О. Дудо-
ров, ознака незаконного зменшення податкових 
зобов’язань дозволяє безпроблемно розмежовува-
ти незаконне (у тому числі злочинне) ухилення від 
сплати податків і податкову мінімізацію. Водночас 
чимало авторів під ухиленням від оподаткування 
розуміють і обхід податків як правомірну діяль-
ність: використання недоліків фінансової системи, 
територіального характеру податкового суверені-
тету держави, міжнародного співробітництва тощо 
[5, 115]. За такого відверто «гумового» підходу до 
визначення меж злочинної поведінки, закріпленого 
у чинній редакції ст. 212 КК України, платника 
податків можуть звинуватити у здійсненні діяль-
ності, внаслідок якої держава зазнає майнових 
втрат, яких не було б, якби він діяв так, як інші 
і не був таким «розумним». Цілком очевидно, що 
таке занадто поширювальне тлумачення кримі-
нального закону порушує згаданий вище принцип 
правового суспільства – «дозволено все, що прямо 
не заборонено законом». 

Наведене підкреслює, що потреба у чіткій нор-
мативній регламентації меж кримінальної відпові-
дальності за ухилення від сплати податків і зборів 
залишається наразі актуальною. А тому поняття 
«податкова оптимізація» потребує належного  
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доктринального розроблення і подальшого зако-
нодавчого закріплення. При цьому, на наш по-
гляд, юридичні ознаки не кримінально-правового 
за своїм змістом терміну «податкова оптимізація» 
повинні бути закріплені саме у ПК, а не у КК 
України.

Федеральне податкове законодавство США, 
як, нагадаємо, і ПК України, визначення подат-
кової оптимізації наразі не пропонує. Як наслідок, 
цей термін тлумачиться американськими суддями 
та науковцями досить широко. Водночас фахівці 
коментують, що діюче податкове законодавство 
містить чимало нормативних «підказок» для того, 
щоб у більшості випадків юристи могли відмеж-
увати податкові схеми від реальних, економічно 
обґрунтованих трансакцій. Більше того: податкові 
юристи, як правило, усвідомлюють, коли вони 
перебувають на «межі» між дозволеним і заборо-
неним – між легальною податковою оптимізацією 
та кримінально караним податковим ухиленням. 

Тут доречно звернути увагу на застереження 
О. О. Дудорова, який, розмірковуючи над осо-
бливостями кримінально-правового статусу по-
даткових консультантів (податкових експертів, 
радників, працівників аудиторських фірм тощо), 
зазначає: притягнення таких осіб до криміналь-
ної відповідальності за співучасть у злочинному 
ухиленні від сплати податків буде виправданим за 
умови, що запропоновані ними схеми «податкової 
мінімізації» полягають саме в умисному порушенні 
вимог чинного законодавства, наприклад, у вне-
сенні перекручених відомостей у документи подат-
кової звітності. Водночас податкова оптимізація, 
яка не супроводжується порушенням законних 
інтересів держави та яка ґрунтується на творчо-
му використанні вад, суперечностей і лазівок у 
чинному законодавстві, не повинна бути сферою 
застосування кримінально-правової репресії. Якщо 
ж має місце не правомірна податкова мінімізація, 
а злочинне ухилення від сплати податкових плате-
жів, кримінально-правове реагування на незакон-
ну поведінку податкового консультанта повинне 
здійснюватись на підставі ч. 5 ст. 27, ст. 212 КК 
України [6, 415].

Податкова оптимізація, будучи одним із про-
явів соціально-правової поведінки, має власне 
ідеологічне підґрунтя, що дозволяє платникам по-
датків та їх представникам – податковим юристам 
не лише виправдовувати свою поведінку, а й роз-
глядати її як цілком законну і справедливу. Такою 
ідеологічною платформою податкової оптимізації 
у США є право на захист від зайвого втручання 
уряду в особисте життя, право на приватну влас-
ність, право на вільне укладання цивільних угод. 
Водночас критики схем податкового уникнення 
закидають їх прибічникам, що названі права і 

свободи слугують лише прикриттям справжніх 
спонукань – перенесення тягаря оподаткування 
на плечі менш заможних верств населення. На 
наш погляд, такий аргумент має повне право на 
існування. Відповідно, американське суспільство 
спостерігає за конфліктом двох основних демокра-
тичних ідеологій у цій сфері суспільних відносин 
– ідеології свободи «проти» ідеології рівності (що 
втілена передусім у вигляді прогресивної шкали 
ставок податків із доходів фізичних осіб та на 
прибуток корпорацій). 

Повертаючись із площини соціально-ідеологіч-
ної у площину юридичну, доречно звернути увагу 
на розмежувальні ознаки податкового ухилення 
і податкової оптимізації в США. Так, § 7201 ПК 
США, описуючи ознаки ухилення від сплати по-
датків, криміналізує саме умисне порушення ви-
мог податкового законодавства. Під час кримі-
нального переслідування за § 7201 ПК уряд як 
сторона обвинувачення повинен виконати певний 
стандарт доведеності вини підсудного – «поза 
справедливими сумнівами». Тобто прокурор по-
винен надати такі докази вини підсудного, щоб 
журі присяжних переконалось або щонайменше 
схилилось до висновку про те, що підсудний 
дійсно вчинив податковий злочин. У контексті 
застосування розглядуваної кримінально-право-
вої заборони державний обвинувач повинен про-
демонструвати, що платник податків свідомо та 
умисно не відобразив належним чином свої ділові 
операції у податковій звітності, унаслідок чого 
відбулось заниження податкового зобов’язання 
або виникнення податкової недоїмки. 

Аналіз ознак федеральних податкових злочинів 
і порівняння кримінальних податкових справ із 
цивільними спорами, пов’язаними із застосуван-
ням схем податкової оптимізації, дозволяє зробити 
висновок про те, що відмежування цих двох ви-
дів поведінки платника податків відбувається за 
ознакою умислу. Умисел як внутрішнє вольове 
ставлення особи до своїх дій, спрямованих на по-
рушення відомого правового обов’язку, є юридич-
ною ознакою саме злочину (зокрема, податкового). 

Інша справа з податковою оптимізацією. Для 
такої поведінки платника податків характерним є 
прагнення знизити фіскальне навантаження всіма 
законними способами. Незалежно від того, чи 
буде схема оптимізації успішною, платник по-
датків переконаний у тому, що його поведінка є 
абсолютно правомірною. 

Різницю між ухиленням та оптимізацією за 
ознакою свідомого і цілеспрямованого діяння з 
метою заниження податкового зобов’язання вста-
новити неможливо, оскільки обидва види подат-
кової поведінки відповідають цій вимозі. Відпо-
відно, правова «межа» у цьому питанні повинна  
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приводитись, виходячи із відвертості і досто-
вірності свідчень платника податків, а також 
з урахуванням того, чи стали дії платника ре-
зультатом порушення відомого йому юридичного 
обов’язку. Термін «податкове ухилення» може 
позначати поведінку, що поєднується з прихо-
вуванням, введенням контролюючих органів в 
оману, знищенням податкової звітності тощо; 
натомість поняття «податкова оптимізація» по-
значає поведінку, за якої платник сподівається 
знизити своє податкове зобов’язання, однак гото-
вий повністю розкрити свою позицію податковим  
інспекторам [7].

Окремі фахівці звертають значно більше уваги 
на відмітну юридичну природу податкової оптимі-
зації: у процесі реалізації плану податкової опти-
мізації платник не має причин боятися можливого 
розкриття цього плану. Навпаки, у більшості ви-
падків безпосередньо податковий закон вимагає 
від такої особи подання детального звіту про про-
ведені трансакції з метою гарантованого права на 
одержання податкових привілеїв. 

Критики наведеної позиції закидають, що го-
товність повністю розкрити свою економічну та, 
відповідно, податкову позицію притаманна лише 
незначній кількості платників – учасників схем по-
даткової оптимізації. Адже, хоч податковий опти-
мізатор може і не мати причин боятися можливих 
кримінальних санкцій, він все одно боятиметься 
можливого викриття, оскільки часто на практи-
ці часто успішна схема податкової оптимізації 
– це нерозкрита схема податкової оптимізації. 
Врешті-решт кінцева мета такої особи полягає у 
зменшенні податкових зобов’язань, і досягнення 
цієї мети не лише робить будь-яку ділову опера-
цію більш привабливою, а й взагалі, як свідчить 
практика, у багатьох випадках є єдиною причиною 
її проведення [8].

Наведені вище міркування спонукають нас 
замислитись над ключовим питанням: чи можна 
створити ефективні правові критерії відмежування 
некримінальної податкової оптимізації від кримі-
нально караного податкового ухилення? Відповідь 
на це питання непроста і, враховуючи результати 
опрацювання відповідної судової практики, буде, 
вочевидь, різною у кожній конкретній податко-
вій справі. Тут доречно послатись на обстоювану 
Верховним Судом США позицію, відповідно до 
якої у кримінальних справах особа, яка своїми 
діями свідомо і цілеспрямовано «підійшла» до 
межі дії кримінально-правової заборони, повинна 
усвідомлювати ризик притягнення до кримінальної 
відповідальності у разі «перетинання» цієї межі 
[9]. Вочевидь, це правило поширюється і на до-
сліджувану нами проблематику: платник податків, 
реалізуючи схему податкової оптимізації, повинен  

усвідомлювати потенційні ризики і наслідки своєї 
поведінки, якщо він, прагнучи максимально змен-
шити свої податкові зобов’язання, «перетне» межу 
між сферами дозволеної і забороненої податковим 
законом поведінки.

Хоч податкові оптимізатори можуть помиля-
тися з питання правомірності своєї поведінки та 
додержання вимог регулятивного законодавства, 
вони можуть бути звільнені від кримінальної від-
повідальності, якщо доведуть відверте та чесне 
нерозуміння вимог закону. Американська кримі-
нально-правова доктрина, посилаючись на низку 
рішень Верховного Суду США, створила і за-
провадила прецедентне виключення із загальної 
презумпції правової обізнаності особи. Особливо 
помітно це виключення знайшло своє втілення 
під час розгляду кримінальних податкових справ 
[10, 170-179]. 

Зокрема, у справі Сполучені Штати проти 
Крітізера (1974 р.) апеляційний суд четвертого 
округу підтвердив, що у тих випадках, коли зміст 
закону є занадто розмитим чи навіть спірним, вва-
жається, що підсудний не мав фактичного наміру 
порушити цей закон [11]. У цій справі платник 
податків одержав від двох федеральних органів – 
Служби внутрішніх доходів США та Бюро зі справ 
індіанців два протилежні висновки щодо визнання 
доходу від оренди земель на території індіанської 
резервації оподатковуваним. У результаті такого 
спірного тлумачення норм податкового законодав-
ства з боку державних установ платник податків 
цей дохід не задекларував, фактично приховавши 
важливу фінансову інформацію від контролюючого 
органу. Суд дійшов висновку, що таке недекла-
рування не можна визнати кримінально караним 
податковим шахрайством. 

На завершення хотілось би ще раз зверну-
тись до вже згаданого на початку статті висту-
пу Президента Рузвельта перед американським 
Конгресом. Президент підкреслив, що усі методи 
уникнення оподаткування є схожими в тому, що 
вони однаковою мірою суперечать «духу» закону. 
Усі вони є схожими в тому, що уособлюють ці-
леспрямовані прагнення окремих індивідуумів, у 
порушення законодавчої волі Конгресу, уникнути 
сплати податків. Нарешті, усі вони є схожими 
в тому, що сприяють переміщенню тягаря опо-
даткування на плечі тих, хто має значно менше 
можливостей сплачувати податки [12]. Не під-
даючи критиці висловлювання Президента США, 
водночас візьмемо не себе сміливість зауважити, 
що сьогодні, за інших умов економічного розви-
тку, питання дотримання правового балансу між 
проявами податкової оптимізації і податкового 
ухилення залишається відкритим і злободенним 
як у США, так і в Україні.
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Проведене вище дослідження особливостей від-
межування податкової оптимізації від податкового 
ухилення у федеральному праві США дозволяє 
сформулювати декілька узагальнюючих і значущих 
у порівняльно-правовому контексті висновків. 

По-перше, враховуючи значний рівень подат-
кового навантаження як у США, так і в Україні, 
стає зрозумілим прагнення багатьох платників по-
датків всіма дозволеними (а часом і забороненими) 
засобами оптимізувати чи взагалі не виконувати 
покладені на них податкові зобов’язання. У ви-
падку з Україною додатковою причиною таких 
дії є відверто незадовільний порядок справляння 
податкових внесків, а також значно нижча, ніж 
у США, податкова культура населення і бізнесу.

По-друге, проведений нами аналіз судової прак-
тики США у справах про порушення податкового 
законодавства дозволяє обґрунтувати таку тезу: 
якщо податковий шахрай повністю зосереджує 
зусилля на приховуванні своєї поведінки, а не на 
суперечливості нормативних приписів, то податко-
вий оптимізатор, навпаки, концентрує свою увагу 
на неоднозначності вимог податкового закону – 
виявляє прогалини і змістовні недоліки в тексті 
юридичних норм або в практиці їх застосування, 
після чого активно їх використовує. 

По-третє, істотному вдосконаленню практики 
відмежування проявів податкової оптимізації від 
злочинних ухилень від сплати податків могло б 
сприяти доповнення податкових кодексів США 
та України детально розробленим визначенням 
податкової оптимізації.

По-четверте, американський правовий досвід 
переконує, що прояви податкової оптимізації є не 
спонтанними одиничними випадками, а побудовані 
на певній ідеологічній платформі. У випадку із 
США мова йде про ліберальну ідеологію. Наведе-
не спонукає нас замислитись над більш глибинни-
ми, системними причинами протиправної поведінки 
українських платників податків; вимагає виявлен-
ня цих причин, їх систематизації, а також розро-
блення рекомендацій щодо їх усунення. Врешті-
решт, культивування поваги до закону взагалі і 
податкового зокрема є однією із запорук успішної 
розбудови цивілізованого суспільства, про яку 
писав згаданий на початку цієї статті суддя Холмс.
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Каменский Д. В. Налоговая оптимизация и 
налоговое уклонение в США: особенности от-
граничения

Аннотация. Статья посвящена исследованию 
современных подходов американского законодате-
ля, судебной практики и уголовно-правовой науки 
к отграничению схем налоговой оптимизации от 
уголовно наказуемого уклонения от уплаты на-
логов. Показано сходство данной юридической 
проблематики в США и Украине.
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уклонение от уплаты налогов, налоговое престу-
пление, Налоговый кодекс.

Kamensky D.V. Tax Optіmіzatіon and Tax 
Evasіon іn the Unіted States: Dіstіnguіshіng 
Features 

Summary.The article is devoted to the research 
of modern approaches by the American legislator, 
judicial practice and criminal law representatives 
to the separation of tax optimization schemes from 
criminal tax evasion; similarity of the researched 
legal problem in the United States and Ukraine is 
demonstrated.

Key words: Tax optimization, tax evasion, tax 
crime, Tax Code.
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ЗАхИСТ пРАВА НА ЖИТТЯ В ЕКСТРАДИцІЙНІЙ пРОцЕДУРІ 

Анотація. Стаття присвячена розгляду питання 
захисту прав та свобод осіб, яким загрожує за-
стосування смертної кари внаслідок видачі. Дер-
жави, надаючи правову допомогу у кримінальних 
справах, повинні виконувати свої зобов’язання 
щодо захисту права на життя  особи, видача якої 
вимагається.

Ключові слова: екстрадиція, смертний вирок, 
право на життя, відмова від видачі.

Постановка проблеми. Одним із важливих та 
ефективних інструментів у боротьбі зі злочинністю 
на міждержавному рівні виступає екстрадиція. 
Водночас однією з цілей екстрадиції є захист прав 
особи, видача якої запитується. У літературі вка-
зується, що в розвитку інституту екстрадиції про-
являються суперечливі тенденції, що випливають 
з одного боку, із необхідності боротьби з між-
народною злочинністю, а з іншого - безумовного 
обов’язку дотримання прав видаваної особи [1]. 
Гуманні міркування як підстава відмови у видачі 
відіграють важливу роль у захисті прав людини 
в екстрадиційному процесі. У зв’язку з цим ак-
туальним є дослідження такої підстави невидачі, 
як смертна кара.

Аналіз останніх досліджень та виокремлення  
нерозв’язаних проблем. Питання екстрадиції, зо-
крема дотримання прав особи, залученої до екс-
традиційної процедури, розглядали у своїх науко-
вих дослідженнях вітчизняні та закордонні вчені, 
серед яких можна назвати О. П. Бичківського,  
С. М. Вихриста, Н. А. Зелінську, О. І. Бойцова, 
І. І. Лукашука, Н. А. Сафарова, М. Ш. Бассіуні, 
К. Вінджерт, Г. Джилберта та ін.

Необхідно відмітити, що не дивлячись на зна-
чну кількість наукових праць,  що свідчать про 
інтерес до інституту видачі, проблема забезпечен-
ня прав і свобод людини в механізмі екстрадиції 
не отримала достатньої уваги.

Метою даної статті являється дослідження та 
аналіз на основі доктринальних джерел, договір-
ної та судової практики питання захисту прав та 
свобод осіб, яким загрожує застосування смертної 
кари внаслідок видачі.

Викладення основного матеріалу. Стаття 2 
Конвенції про захист прав людини та основних 

свобод 1950 р. (далі – Конвенція) встановлює, 
що «право кожної людини на життя охороняється 
законом. Ніхто не може бути навмисне позбав-
лений життя інакше як на виконання смертного 
вироку, винесеного судом за вчинення злочину, 
у відношенні якого законом передбачене таке 
покарання». Протокол № 6 до Конвенції, який 
стосується скасування смертної кари від 28 квіт-
ня 1983 р. у ст. 1 передбачив, що смертна кара 
скасовується. Нікого не може бути засуджено до 
такого покарання або страчено. У ст. 2 Протоколу 
вказувалося, що держава може передбачити у 
своєму законодавстві смертну кару лише за дії, 
вчинені під час війни або невідворотної загрози 
війни. Протокол № 13 до Конвенції, прийнятий 5 
травня 2002 р. забороняє застосовувати смертну 
кару до людей за будь-яких обставин, у тому числі 
на війні або в умовах близької загрози воєнних 
дій. Жодних застережень документ не дозволяє. 
Проте, суперечки про необхідність скасування 
або збереження смертної кари не припиняються.

Клаузула про можливість відмови у видачі 
особи у зв’язку із загрозою застосування у за-
питуючій державі смертної кари має в екстради-
ційній практиці більш ніж столітню історію. Вона 
зустрічається у Південноамериканській конвенції 
1889 р., у договорах про екстрадицію між Порту-
галією та Великобританією 1892 р., між США та 
Португалією 1908 р. й т. п. [2, 79]. Застосування 
смертної кари  відносно  осіб, які вчиняють тяжкі 
злочини проти публічних і приватних інтересів, 
відноситься до числа факторів, які в сучасних 
умовах не можуть розглядатися безвідносно до 
такої проблеми, як захист прав людини. Хоча 
сама постановка питання про гарантії прав осіб, 
яким загрожує смертна кара, є досить складна й 
суперечлива, проте різні правові сфери, у тому 
числі сфера екстрадиції, не можуть не брати до 
уваги можливість винесення смертних вироків від-
носно видаваної особи [3, 215]. Рух у напрямку 
відміни смертної кари поставив на повістку дня 
питання про негуманність даного виду покарання 
як такого (безвідносно до способів виконання), 
а також про необхідність дотримання гарантій 
захисту прав засуджених осіб до смертної кари. 
У цьому контексті в екстрадиційній практиці  
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почав оформлюватися принцип невидачі внаслідок 
загрози смертної кари [4,  725].

Положення ст. 11 Європейської конвенції про 
видачу правопорушників 1957 р. визначає, що 
у видачі особи, яка вчинила злочин може бути 
відмовлено, якщо правопорушення, за яке ви-
магається видача, карається смертною карою за 
законодавством запитуючої держави і якщо за-
конодавство запитуваної держави не передбачає 
смертної кари за таке правопорушення і запиту-
юча сторона не надає гарантії того, що смертний 
вирок не буде звернений до виконання. 

Правило про невидачу осіб за злочини, за які 
передбачається смертна кара, міститься і у на-
ціональних законодавчих актах. Так, наприклад, 
відповідно до ст. 33 Конституції Португалії, не 
допускається видача за злочин, за який закон 
держави, що вимагає видачі, передбачає смертну 
кару [5]. У ст. 44 Закону Канади «Про екстради-
цію» вказано, що у видачі може бути відмовлено 
у випадку, якщо за законодавством запитуючої 
держави за злочин, вчинений особою, передбачена 
смертна кара [6]. Аналогічне положення міститься 
у ст. 3.2.1 Закону Азербайджанської Республіки 
«Про видачу осіб, які вчинили злочини (екстра-
дицію)» 2001 р. [7]. 

У ряді екстрадиційних договорів, а також у 
національних актах держав, прийняття позитив-
ного рішення про видачу пов’язане з отриманням 
гарантій незастосування смертної кари або не 
приведення її до виконання у випадку призна-
чення. Видача правопорушників з урахуванням 
можливості винесення смертного вироку лише тоді 
може бути припустима, якщо запитувана держава 
має достатні підстави вважати, що смертна кара 
не буде призначена або вирок не буде зверну-
тий до виконання [8, 335]. Так, наприклад, ст. 9 
Договору між Сполученими Штатами Америки 
та Італією «Про екстрадицію» 1983 р. встанов-
лює, що «видача за злочини, за які передбачене 
покарання у вигляді смертної кари, може бути 
здійснена тільки після надання достатній гарантій 
про незастосування даного виду покарання» [9]. У 
відповідності зі ст. 37 Федерального закону Швей-
царії «Про міжнародну взаємну правову допомогу 
у кримінальних справах» у видачі відмовляється, 
якщо запитуюча держава не надає гарантій того, 
що переслідувана особа не буде засуджена до 
смертної кари  або у випадку винесення подібного 
вироку він не буде приводитися до виконання 
[10]. Алогічне положення міститься у ст. 16 До-
говору між Україною та Республікою Індія «Про 
видачу правопорушників» 2002 р. [11]. У справі 
Mamatkulov and Abdurasulovіc v. Turkey Євросуд 
звернув увагу на той факт, що заявники були 
видані лише після того, як влада Узбекистану  

надала Туреччині гарантії, що вони не будуть 
піддаватися катуванню або засуджуватися до 
смертної кари [12, 134].

Таким чином, як міжнародні договори, так і на-
ціональні закони передбачають можливість видачі 
особи, якій загрожує смертна кара, лише після 
одержання достатніх гарантій про незастосування 
даного покарання. Такі гарантії надавалися в прак-
тиці міжнародних відносин латиноамериканських 
держав із приводу видачі осіб, обвинувачуваних 
у державній зраді, насильницькому захопленні 
влади, заколоті, оскільки ряд цих держав скасував 
смертну кару, а інші її зберігають [13, 75]. 

Підхід, викладений у ст. 11 Європейської кон-
венції про видачу правопорушників, по суті, є 
традиційною формулою при вирішенні питання 
щодо видачі особи за вчинення злочину, який ка-
рається смертною карою. На відміну від загальної 
клаузули, відповідно до якої у видачі може бути 
відмовлено, якщо запитуюча держава не надасть 
достатніх, на думку запитуваної держави гаран-
тій, що смертний вирок не буде винесений, а у 
випадку його винесення – не буде звернений до 
виконання, окремі екстрадиційні договори ще біль-
ше обмежують можливість видачі осіб до держав, 
законодавство яких передбачає смертну кару, та 
закріплюють необхідність отримання гарантій не-
винесення смертного вироку. Так, наприклад, у 
відповідності з Договором про екстрадицію між 
Іспанією та Австрією 1987 р., видача може від-
бутися тільки після гарантій, що смертний вирок 
не буде винесений ні при яких обставинах. У ст. 
7 Договору про екстрадицію між Бразилією та 
Іспанією вказується, що екстрадиція може бути 
поставлена під умову отримання попередніх гаран-
тій того, що видавана особа не буде осуджена до 
смертного вироку, довічного ув’язнення або тілес-
ного покарання або не стане об’єктом катувань 
та нелюдського поводження чи покарання [2, 79].

Інтерес представляє рішення Конституцій-
ного Суду Португальської Республіки у справі 
відносно заявника, заарештованого в Макао. 
Від органів Китайської Народної Республіки на-
дійшов запит про видачу громадянина Китаю за 
навмисне вбивство своєї нареченої. Високий суд 
Макао задовольнив запит про видачу, взявши до 
уваги запевняння не засуджувати підозрювано-
го до смертної кари  або довічного тюремного 
ув’язнення та не видавати його третім державам. 
У своєму остаточному рішенні Конституційний 
Суд Португальської Республіки визнав розгляду-
вану норму закону неконституційною у тій мірі, 
у якій вона допускає видачу за злочин, за який 
у запитуючій державі за законом передбачаєть-
ся смертна кара, незалежно від наданих гаран-
тій про її заміну іншим покаранням [14, 107].  
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Тому за законодавством Португалії смертна кара 
не може бути назначена ні при яких обставинах, 
та ні за які види злочинів.

З 1986 по 1989 роки розглядалася справа Йен-
са Соурінга (Soering case), громадянина ФРН, 
який під час проживання в США вбив батьків 
своєї подруги і разом з нею переховувався у Ве-
ликобританії. Справа дійшла до Європейського 
Суду з прав людини та розглядалася у зв’язку 
з порушенням ст. 3 Європейської конвенції про 
захист прав людини і основних свобод 1950 р., 
оскільки заявник обґрунтовував свою скаргу тим, 
що його видача в США та засудження до смертної 
кари за вчинені злочини, супроводжувані трива-
лим періодом (часом 6-8 років) очікування при-
ведення покарання у виконання, являють собою 
нелюдське поводження (т.зв. «феномен смертного 
ряду» – «death row phenomenom»). Проблеми з 
екстрадицією Сорінґа виникли у зв’язку з мож-
ливістю призначення йому покарання у вигляді 
смертної кари, яка в Англії була скасована. Про-
курор штату Вірджинія повідомив, що у випадку 
визнання Сорінґа винним у вчиненні вбивства він 
буде домагатися для Сорінґа винесення смерт-
ного вироку. Суддя де Мейєр у своїй окремій 
думці вказав, що екстрадиція заявника до Спо-
лучених Штатів Америки не лише поставила б 
його під загрозу нелюдського чи такого, що при-
нижує гідність, поводження або покарання, вона, 
насамперед, порушила б його право на життя. 
Суддя також відзначив, що коли мова йде про 
право людини на життя, жодна держава, до якої 
звернулися із запитом про видачу, не має права 
допустити, щоб запитуюча держава вчинила такі 
дії, які запитувана держава сама не вправі вчи-
нити [15]. Незабаром після того, як Суд виніс рі-
шення, Великобританія заручилася зобов’язанням 
державного прокурора штату Вірджинія про 
те, що він не буде вимагати смертного вироку.  
У результаті Сорінґ був виданий США.

Використання розглядуваної нами підстави 
відмови у видачі сполучено з певними трудноща-
ми. Так, виникає дискусія щодо питання про до-
статність гарантій незастосування смертної кари.  
Як відзначає А. Б. Мезяєв, практика свідчить, що 
держави наділені повною свободою в тлумаченні 
терміна «достатні» [2, 80]. Суди деяких держав 
(наприклад, Португалії) виходять із того, що ніякі 
гарантії не можуть уважатися такими [16, 221].

Однак подібний підхід є скоріше виключенням, 
ніж правилом. У цілому, держави довіряють отри-
маним гарантіям незастосування смертної кари, 
хоча в ряді випадків держави порушують дані 
ними раніше гарантії.

На теоретичному рівні виділяють певні критерії 
прийнятності гарантій незастосування смертної кари.  

Так, гарантії повинні виходити від офіційного 
органа, у компетенції якого перебуває рішення 
відповідного питання, вони не повинні містити 
застережень, які ставили б їх виконання в за-
лежність від яких-небудь умов, і повинні оціню-
ватися поряд з урахуванням загальної ситуації в 
запитуючій державі; наявністю на території цієї 
держави міжнародних правозахисних організації; 
існуванням між запитуваною і запитуючою дер-
жавами двосторонніх міжнародних договорів про 
правову взаємодопомогу; зовнішньополітичною 
репутацією держави.

Наприклад, широко відомою є справа М. Фі-
дана. М. Фідан, громадянин Туреччини, був за-
арештований у Франції і на прохання турецьких 
властей повинен був бути виданий по обвину-
ваченню у вбивствах. У відповідності із законо-
давством Туреччини за вчинення цих злочинів 
передбачено покарання у вигляді смертної кари. 
Державна Рада Франції, розглядаючи його апеля-
цію, послалася на Закон від 9 жовтня 1981 року,  
згідно з яким смертна кара у Франції була від-
мінена, а також на Додатковий протокол VI до 
Європейської конвенції з прав людини. Державна 
Рада Франції ухвалила, що застосування смертної 
кари до особи, яка була би видана Францією, 
суперечило б французькому публічному праву. 
Уряд Франції не отримав завірень від турецьких 
офіційних осіб про те, що смертна кара відносно 
Фідана не буде застосована. В цих умовах апеля-
ція М. Фідана була задоволена, і розпорядження 
про його видачу анульовано [2, 80].

Виникають питання також про те, які саме 
органи вправі надавати запитуваній державі га-
рантії того, що смертний вирок не буде винесений 
(приведений у виконання). Це можуть бути судові 
органи, відповідальні за винесення вироків, орга-
ни, що здійснюють міжнародне співробітництво 
у кримінально-процесуальній сфері (прокурату-
ра, міністерство юстиції), або політичні органи 
(глава держави, міністерство закордонних справ). 
У деяких договорах вказується, наприклад, що 
суб’єктами надання гарантій виступають «офіційні 
особи виконавчої влади»: договір США з Болівією 
1995 р., США з Люксембургом 1996 р.. На думку 
деяких авторів, повноваження по дачі відповід-
них гарантій можуть бути надані кожному із цих 
органів, важливо лише, щоб вони були офіційно 
закріплені [16, 221]. У цілому дана проблема є 
виключно національною [4, 735]. Проте, більшість 
договорів не визначає конкретно суб’єктів, упо-
вноважених вирішувати питання надання гарантій 
про незастосування смертної кари. 

Висновки. В процесі здійснення екстрадиції 
не можна не брати до уваги можливість винесен-
ня смертного вироку відносно видаваної особи.  
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Прийняття рішення про видачу даної особи по-
винне ґрунтуватися на уважному дослідженні 
всіх обставин справи, пов’язаних з виключен-
ням можливих порушень прав і свобод індивіда, 
і передусім, права на життя, які гарантуються 
міжнародно-правовими актами в сфері захис-
ту прав людини та основних свобод. Проблема 
дотримання прав і свобод людини в інститу-
ті екстрадиції потребує подальшого вивчення 
і дослідження. Держави, надаючи правову до-
помогу у кримінальних справах, повинні вико-
нувати свої зобов’язання щодо захисту прав 
та інтересів осіб, залучених до екстрадиційної  
процедури. 
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Нестеренко С. С. Защита права на жизнь в 
экстрадиционной процедуре

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению 
вопросов защиты прав и свобод лиц, которым 
угрожает смертная казнь в результате выдачи. 
Государства, оказывая правовую помощь по уго-
ловным делам, должны выполнять свои обяза-
тельства по защите права на жизнь лица, выдача 
которого запрашивается.

Ключевые слова: экстрадиция, смертная казнь, 
право на жизнь, отказ от выдачи.

Nesterenko S. S. Protectіng the rіght to lіfe 
іn the extradіtіon procedure

Summary. Article deals with the problem of the 
protection of the rights and freedoms of individu-
als, the death penalty to whom will be applied as 
a result of the extradition. States, providing legal 
assistance in criminal cases, should to perform 
their obligations to protect the right to life of the 
person whose extradition is required.

Key words: extradition, death penalty, right to 
life, refusal of extradition.
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МІЖНАРОДНИЙ ДОГОВІР  
ЯК ДЖЕРЕЛО КРИМІНАЛьНОГО пРАВА

Анотація. У роботі розглядається місце і роль 
норм міжнародного права в кримінальному праві 
України, аналізується відповідна нормативно-пра-
вова база. Обгрунтовується необхідність розши-
рення кола джерел кримінального законодавства 
і включення в нього міжнародних договорів.

Ключові слова: кримінальне право, міжна-
родний договір, джерело кримінального права, 
кримінальний закон, правозастосування.

Постановка проблеми. У теорії права (у тому 
числі права кримінального) питання визначення 
його джерел є вкрай важливим, оскільки має без-
посереднє значення для вирішення багатьох тео-
ретичних і практичних проблем. Використання не-
точних підходів до вивчення джерел кримінального 
права може спричинити певні негативні наслідки, 
зокрема, виникнення помилкового уявлення про 
зміст кримінально-правових норм та порядок їх 
застосування [1, 3].

Ситуація ускладнюється тим, що у вітчиз-
няній науці кримінального права тривалий час 
превалювала позиція, відповідно до якої єдиним 
джерелом кримінального права визнавався Кри-
мінальний кодекс. Зі ст. 3 КК України випливає, 
що вітчизняне законодавство про кримінальну 
відповідальність становить лише КК України. 
Між тим, є всі підстави стверджувати, що вка-
заний Закон, безперечно, є основним, однак не 
єдиним джерелом кримінального права. З огляду 
на сучасні глобалізаційні процеси, у тому числі 
тенденції інтеграції законодавства різних країн, 
формування наддержавних організацій на кшталт 
Європейського Союзу, міжнародні договори на-
бувають особливого значення саме як джерела 
кримінального права; тим більше, що наразі «за-
гальнокримінальні» злочини все частіше набува-
ють транснаціонального характеру, а кількість 
злочинів, вчинюваних іноземними громадянами, 
а також стосовно них збільшується.

Теоретична розробка питання про місце міжна-
родного договору в кримінальному праві України 
дозволить вийти на нові, науково обґрунтовані 
шляхи щодо вдосконалення вітчизняного кримі-
нального законодавства, підвищення якості та 

ефективності дії кримінально-правових інститу-
тів, вдосконалення діяльності правозастосовних 
органів.

Аналіз останніх досліджень та виокрем-
лення нерозв’язаних проблем. Слід зазначи-
ти, що з’ясуванню кримінально-правової спе-
цифіки джерел права присвятили свої роботи, 
зокрема, такі науковці, як П. П. Андрушко,  
О. М. Бібік, О. М. Броневицька, Л. В. Іногамова-Хегай,  
А. Е. Жалінський, Д. В. Кайсин, О. Г. Кибаль-
ник, B. I. Коняхин, Н. О. Лопашенко, В. О. На-
вроцький, М. І. Пікуров, Ю. В. Трунцевський,  
М. І. Хавронюк. Разом із тим, у вітчизняній кри-
мінально-правовій науці ґрунтовних досліджень 
у вказаному напрямі не проводилось, тому й пи-
тання щодо ролі міжнародних договорів у кримі-
нальному праві України не отримало остаточного 
вирішення.

Таким чином, у цій роботі маємо на меті дослі-
дити ступінь впливу міжнародного законодавства 
на вітчизняне кримінальне право та з’ясувати до-
цільність розширення кола джерел кримінального 
законодавства за рахунок міжнародних договорів.

Викладення основного матеріалу. Відпо-
відно до ст. 9 Конституції України міжнародні 
нормативні акти, ратифіковані Верховною Радою 
України, є частиною національного законодавства. 
Також законодавець у ст. 19 Закону України від 
29 червня 2004 року «Про міжнародні договори 
України» закріпив таке положення: якщо міжна-
родним договором України, котрий набрав чин-
ності у встановленому порядку, визначено інші 
правила, ніж ті, що передбачені у відповідному 
акті законодавства України, то застосовуються 
правила міжнародного договору [2]. Необхідно 
підкреслити, що винятків стосовно жодної галузі 
законодавства, включаючи кримінальне законо-
давство, тут не передбачено.

Крім того, положення самого КК України із 
розглядуваного питання дещо дисонують. З одного 
боку, в ст. 3 КК говориться, що він є єдиним дже-
релом кримінального законодавства, а, з іншого, в 
ст. 11 КК, яка регулює питання відповідальності 
за злочини, вчинені не громадянами України, міс-
титься таке положення: «…підлягають в Україні 
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відповідальності за цим Кодексом у випадках, 
передбачених міжнародними договорами…» [3].

Також відповідно до диспозицій деяких кри-
мінально-правових норм міжнародні договори 
визначають окремі обов’язкові елементи скла-
дів злочинів. Так, відповідно до ч. 1 ст. 438 КК 
України перелік форм об’єктивної сторони перед-
баченого цією нормою злочину не є вичерпним, 
і кримінально караними вважаються ще й інші 
порушення законів та звичаїв війни, передбачені 
міжнародними договорами, згода на обов’язковість 
яких надана Верховною Радою України. А згід-
но зі ст. 439 КК, що передбачає відповідаль-
ність за застосування зброї масового знищення,  
і ст. 440 КК України, в якій закріплено караність 
розроблення, виробництва, придбання, зберігання, 
збуту й транспортування зброї масового знищен-
ня, міжнародними договорами визначається пред-
мет зазначених злочинів. Як бачимо, у вказаних 
випадках питання кримінальної відповідальності 
певним чином регулюються у тому числі відповід-
ними нормами міжнародних договорів. Щоправда, 
це суперечить ч. 3 ст. 3 КК, у якій вказується, 
що злочинність діяння, а також його караність та 
інші кримінально-правові наслідки визначаються 
тільки КК.

Розглядаючи міжнародні нормативні акти як 
джерело кримінального права, необхідно під-
креслити, що вони виступають як в ролі його 
матеріального джерела, закріплюючи або вста-
новлюючи певний устрій суспільних відносин у 
різних сферах, так і в ролі формального джерела, 
встановлюючи низку норм, які безпосередньо ре-
гулюють кримінально-правові відносини [4, 46].

Безперечно, перший із вказаних аспектів впли-
ву міжнародних договорів на кримінальне право 
є досить поширеним та більш звичним для на-
ціонального законодавства з точки зору впливу 
на зміст кримінально-правових норм. Дуже час-
то міжнародні документи містять положення про 
необхідність закріплення караності певних діянь 
у національному законодавстві (наприклад, Кон-
венція Ради Європи від 23 листопада 2001 р. про 
комп’ютерні злочини, Конвенція Ради Європи від 
27 січня 1999 р. про боротьбу з корупцією тощо). 
Крім того, вони, як правило, не передбачають 
конкретних санкцій, залишаючи вирішення цього 
питання на розсуд національного законодавця.  
У цьому випадку міжнародні договори впливають 
на національне кримінальне законодавство опо-
середковано, стаючи приводом внесення змін до 
КК України.

Однак предметом кримінального права є від-
носини, які виникають унаслідок вчинення зло-
чину та застосування відповідного покарання. 
Отже, до сфери регулювання кримінального права  

належать не лише питання, пов’язані із закрі-
пленням караності того чи іншого діяння, а й 
визначенням меж, цілей і принципів криміналь-
но-правової дії на злочинність і злочинців, умов 
відповідальності за злочини, системи покарань, 
вихідних положень, умов і меж їх застосування 
тощо. Із цих питань значення міжнародних до-
говорів не можна применшувати.

Наприклад, Конвенція Ради Європи від 30 бе-
резня 1978 р. про передачу провадження у кримі-
нальних справах стосується питань кримінального 
переслідування за злочини, вчинені громадянами 
України та особами без громадянства за межами 
України [5], а Конвенція Ради Європи від 28 трав-
ня 1978 р. про міжнародну дійсність кримінальних 
вироків має важливе значення при вирішенні пи-
тань щодо повторності чи рецидиву злочинів [6]. 

Між іншим, недостатня увага до міжнародних 
договорів як до джерела кримінального права при-
зводить до помилок на практиці. Зокрема, Кон-
венція Ради Європи від 21 березня 1983 р. про 
передачу засуджених осіб передбачає дві окремі 
процедури визнання та виконання вироків інозем-
них держав: процедуру продовження виконання 
вироку іноземної держави (пункт «а» ч. 1 ст. 9 
і ст. 10 Конвенції) та процедуру заміни вироку 
іноземної держави (пункт «b» ч. 1 ст. 9 і ст. 11 
Конвенції) [7]. Ці процедури є різними за своєю 
природою. Вивчення ж судової практики показує, 
що при винесенні рішення про виконання вироків 
іноземних судів на території України суди не роз-
межовують ці дві процедури і часто некоректно 
вживають їх у постановах (ухвалах) [8].

З огляду на зростання масштабів транснаці-
ональної злочинності, значення міжнародних до-
говорів буде лише збільшуватися, а вітчизняний 
КК просто не може й навіть не повинен вміщувати 
весь масив норм міжнародних договорів кримі-
нально-правового характеру. Окрім того, міжна-
родне право виступає своєрідним орієнтиром, з 
яким узгоджуються внутрішньодержавна нормот-
ворчість і національна правозастосовна практика; 
норми міжнародного права слугують фактором, 
який впливає на формування вітчизняного кримі-
нального права, на визначення об’єкта, змісту і 
цілей правового регулювання; міжнародно-правові 
норми є уніфікованими правилами, механізм ви-
конання яких закладений в системі національного 
кримінального права [9, 19].

Загалом, положення Загальної та Особливої 
частин КК України узгоджуються з конституцій-
ним приписом про відповідність внутрішнього за-
конодавства принципам і нормам міжнародного 
права. Структура Особливої частини КК України в 
цілому свідчить про сприйняття принципів і норм 
міжнародного права як джерел універсального і 
конвенційного характеру.
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Очевидно, що положення вітчизняного Кримі-
нального кодексу щодо обмеження кола джерел 
кримінального права, яке наразі не відповідає 
сучасним потребам регулювання кримінально-
правових відносин, потребує змін. Видається, що 
ст. 3 КК України варто доповнити положенням 
про те, що у випадку прогалин у чинному КК 
необхідно застосовувати відповідні норми між-
народного права.

Не зовсім послідовною із розглядуваного пи-
тання виглядає позиція В. П. Попович. Спочатку 
вона зазначає, що на території України норми 
міжнародного гуманітарного права не можуть 
безпосередньо впливати на обов’язки людини в 
сфері відносин, що охороняються кримінальним 
законодавством [10, 9]. Згодом авторка вказує 
на доцільність введення до КК України окремої 
статті з бланкетною диспозицією, яка б відсилала 
до норм міжнародного права [10, 12]. При цьому 
мову про розширення джерел кримінального за-
конодавства України В. П. Попович не веде.

На думку О. М. Броневицької, можлива ко-
лізія між положеннями кримінального законо-
давства України та положеннями міжнародних 
договорів не може бути вирішена національними 
органами досудового слідства або суду, позаяк 
це – компетенція законодавця [11, 4]. Виходить, 
що вітчизняні правозастосовні органи не вправі 
безпосередньо застосовувати міжнародно-право-
ві акти, які по-іншому порівняно з КК України 
вирішують те чи інше питання, пов’язане з кри-
мінальною відповідальністю. Вважаємо, що цей 
підхід не зовсім узгоджується з іншою тезою О. 
М. Броневицької – про те, що міжнародно-право-
ві договори, які поліпшують становище особи, є 
самовиконуваними, тобто реалізуються без вне-
сення змін до національного кримінального за-
конодавства [11, 6].

Висновки. Таким чином, можемо констатува-
ти, що, оголосивши норми міжнародного права 
складовою частиною вітчизняного законодавства 
і передбачивши так зване правило примату між-
народного права над національним, Україна фак-
тично обмежує безпосереднє застосування між-
народних договорів у сфері кримінального права.

Виходячи з вищевикладеного, на сьогодніш-
ньому етапі розвитку кримінально-правової науки 
можна говорити про змістову невідповідність по-
нять «джерело кримінального права» та «джерело 
кримінального законодавства». Адже якщо дже-
релом кримінального законодавства є виключно 
КК України, то джерела кримінального права не 
обмежуються кримінальним законом, бо включа-
ють, зокрема, й інші нормативні акти, у тому чис-
лі міжнародні договори, які ратифіковані Верхо-
вною Радою України та які стали внаслідок цього  

частиною національного законодавства. Як слушно 
зазначає П. П. Андрушко, джерелами криміналь-
ного права є нормативні приписи і правові позиції, 
які підлягають обов’язковому використанню при 
застосуванні кримінального закону і на які має 
бути посилання або у формулі кваліфікації, або у 
мотивувальній частині вироку чи іншому процесу-
альному документі для обґрунтування криміналь-
но-правової кваліфікації, призначення покарання, 
застосування інших заходів кримінально-правового 
характеру [12, 21].

Разом з тим, визнання міжнародних договорів 
частиною кримінального законодавства України 
(а не просто джерелом кримінального права), що 
можна здійснити шляхом розширення закріпленого 
в ст. 3 КК переліку відповідних джерел, матиме 
істотне позитивне значення для ефективної проти-
дії небезпечним тенденціям світової злочинності, у 
тому числі транснаціональної, дозволятиме ширше 
використовувати прогресивні ідеї щодо вирішення 
кримінально-правових проблем.
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Тертыченко Т. Н. Международный договор 
как источник уголовного права

Аннотация. В работе рассматривается место 
и роль норм международного права в уголовном 
праве Украины, анализируется соответствующая 
нормативно-правовая база. Обосновывается не-
обходимость расширения круга источников уго-
ловного законодательства и включения в него 
международных договоров.

Ключевые слова: уголовное право, между-
народный договор, источник уголовного права, 
уголовный закон, правоприменение.

Tertychenko T.N. Treaty as the Source of 
Crіmіnal Law

Summary. The place and the role of internation-
al law in the criminal law of Ukraine are considered 
in the article through the analysis of relevant legal 
framework in this issue. The necessity of expand-
ing the range of sources of criminal legislation by 
the means of inclusion of international treaties is 
grounded.

Key words: criminal law, treaty, source of 
criminal law, criminal legislation, law enforcement.
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ТИпОЛОГІЧНІ ОСОбЛИВОСТІ РОМАНО-ГЕРМАНСьКОЇ 
КРИМІНАЛьНО-пРАВОВОЇ СИСТЕМИ: ЗАГАЛьНЕ ТА ОСОбЛИВЕ

Анотація. Статтю присвячено дослідженню 
типологічних особливостей романо-германської 
кримінально-правової системи, аналізу націо-
нальних моделей, для яких характерні оригінальні 
теоретичні доктрини, специфічні законодавчі по-
ложення, особливі форми та методи практичного 
здійснення цілей та завдань кримінального права. 

Ключові слова: французька кримінально-
правова система, німецька кримінально-правова 
система, романо-германська кримінально-право-
ва система, типологічні особливості, національні 
моделі, кримінальне право.

Постановка проблеми. До проблем типологіч-
них особливостей кримінально-правових систем 
вітчизняні вчені звернулись досить недавно, зу-
пиняючись в своїх дослідженнях, переважно, на 
загальних рисах, притаманних кримінально-право-
вій системі в цілому, ігноруючи багатоманітність 
національних моделей, котрі наділені не лише ти-
повими, але й особливими ознаками.

Аналіз останніх досліджень та виокрем-
лення нерозв’язаних проблем. Так, на думку  
О. Наумова, «відмінною рисою романо-герман-
ського кримінального права являється яскраво 
виражене прагнення до писаного права та від-
мова від прецедентного чи звичаєвого права, до 
визнання закону єдиним нормативним джерелом 
кримінального права, до кодифікації кримінальних 
законів. Іншою характерною рисою цієї системи 
права слід визнати специфічний спосіб формуван-
ня кримінально-правових заборон, що відрізня-
ється від абстрактного способу їх описання, що 
виражається в лаконічності мови кримінального 
закону, що передбачає узагальнююче формулю-
вання кримінально-правових норм, розраховане на 
застосування до максимально-типових випадків їх 
проявлення» [1, 50].

До речі, такої ж думки дотримується проф. 
О. Ведернікова, яка до відмінних рис романо-
германського типу кримінально-правових систем 
відносить: прагнення до писаного права, не вико-
ристання прецеденту як джерела права, визнання 
закону єдиним джерелом кримінального права, 
кодифікація більшості кримінально-правових за-
конів [2, 70].

Н. Крилова вважає, що для романо-германської 
кримінально-правової системи характерні наступні 
основні риси: закон і право не ототожнюються, 
право тісно пов’язане з моральністю; оптимальна 
узагальненість норми права, тобто норма форму-
ється як певні абстрактні правила поведінки, вони 
не представляють собою конкретний прецедент і 
адресовані невизначеному колу осіб; поділ права 
на самостійної гілки – галузі; наявність добре роз-
робленого законодавства та ієрархії нормативних 
актів; в ієрархії законів головне місце займає 
Конституція держави; здійснюється кодифікація 
та систематизація нормативних актів; оскільки 
право і закон не ототожнюються, певну роль віді-
грає тлумачення, що надається судами; обмежена 
роль правового звичаю серед джерел права [3, 17].

Викладення основного матеріалу. І хоча пи-
тання специфічних рис, притаманних для даної 
кримінально-правової системи, залишається пред-
метом дослідження вчених-правників, проблема-
тика особливостей кримінально-правових систем 
регіонального типу, рис, що відрізняють націо-
нальні моделі від «материнської», залишається 
поза увагою поля зору вчених.

Не претендуючи на повне охоплення відмінних 
особливостей романо-германської кримінально-
правової системи та специфічності національних 
моделей, зупинимось на найбільш важливих рисах, 
що визначають характер кримінального права. 

Серед особливостей романо-германської кримі-
нально-правової системи слід відмітити, по-перше, 
яскраво виражений кодифікаційний характер. Осо-
бливістю романо-германської кримінально-право-
вої системи є те, що кримінальне право повністю 
не кодифіковане. Відомо, що першочергово кри-
мінальне право французької та німецької моде-
лей тяжіло до повної кодифікації кримінального 
законодавства, що повністю відповідало ідеям 
класичної школи кримінального права, ідеї якої 
надихали творців перших кримінальних кодексів 
Франції 1810 р. та Баварії 1813 р. Однак, на даний 
момент ні у французькій, ні у німецькій кримі-
нально-правових моделях кримінальний кодекс не 
являється єдиним кримінально-правовим законо-
давчим актом. Так, у Франції існує досить ши-
роке законодавство, що передбачає кримінальну  
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відповідальність за вчинення злочинних діянь. 
Окрім Кримінального кодексу Франції, криміналь-
но-правові норми та інститути містяться в інших 
кодексах, спеціальних кримінальних законах та 
законах, що не мають в цілому, кримінально-пра-
вового характеру, підзаконних актах. В Німеччині 
спостерігається подібна тенденція – існування 
великої кількості законодавчих актів, що перед-
бачають кримінальну відповідальність за тран-
спортні, екологічні, фінансові злочини, причому 
більшість з них не включені до кримінального 
кодексу, а існують наряду з ним.

Загалом для кодексів даної кримінально-право-
вої системи характерно: 

а) «неповнота кримінального закону», що вира-
жається в відсутності в КК загальних теоретичних 
визначень та норм-цілей;

б) відсутні деякі інститути, що заповнюються 
доктринально (наприклад, групові злочини, ре-
цидив);

в) кодифікація кримінального права носить 
частковий характер – додатковим кримінальним 
правом вважаються всі ті закони, котрі містять 
правові приписи та ставлять певні дії під загрозу 
кримінального покарання.

По-друге, особлива специфіка романо-герман-
ської кримінально-правової системи пов’язана із 
застосуванням формального визначення поняття 
злочину. Так, в КК Франції загальне поняття зло-
чинного діяння відсутнє. Його окремі ознаки мо-
жуть бути виділені із норм Загальної та Особливої 
частин КК. Так, в ст. 111-1 ведеться мова про 
тяжкість здійсненного діяння; ст. 111-2 визначає 
протиправність та караність злочинного діяння; ст. 
121-3 – закріплює таку ознаку злочинного діяння 
як вина. Аналогічний підхід знайшов своє відо-
браження в КК Німеччини, де в різних статтях ви-
значені ознаки злочинного діяння: протиправність, 
винність та караність. Як бачимо, законодавець 
відмовився від «суспільної небезпеки» як ознаки 
злочинного діяння, що багато в чому пояснюється 
тим, що основний акцент ставиться на суспільну 
небезпечність злочинця.

По-третє, одна із особливостей романо-гер-
манської кримінально-правової системи полягає 
у поділі права на приватне та публічне. Як відомо, 
основний критерій, котрий покладений в основу 
класифікації являється інтерес. Для публічного 
права перевагу має публічний інтерес, що мате-
ріалізується в інтересах соціальної громади, а 
критерієм визначення приватного права виступає 
приватний інтерес, який направлений на забез-
печення правом інтересів окремих осіб. 

В правовій системі Франції кримінальне пра-
во відноситься до приватного права. При цьому, 
як зазначає М. Марченко: «хоча кримінальне 

право за своєю суттю та характером являється 
публічним правом, тим не менш за французькою 
класифікацією воно відноситься до приватного 
права, оскільки містить в собі безліч положень, 
направлених на захист приватних інтересів та від-
носин» [4, 38]. Натомість у кримінально-правовій 
системі Німеччини кримінальне право, навпаки 
відноситься до публічного права.

По-четверте, відмінною рисою романо-герман-
ської правової системи є ієрархічність джерел 
кримінального права. Сучасне французьке та 
німецьке кримінальне право представлено у ви-
гляді певної ієрархічної системи, на вершині якої 
знаходяться конституція та міжнародно-правові 
акти, далі слідують кримінальні кодекси та інші 
кодифіковані акти, закони та підзаконні акти.

По-п’яте, специфічність романо-германської 
кримінальної системи полягає у застосуванні ши-
рокого підходу до розуміння кримінально-караного 
діяння, котре включає не лише злочини, але й 
проступки, що об’єднуються в єдину категорію 
«кримінальні правопорушення» чи «протиправні 
діяння». 

Тим не менше, за зовнішньою схожістю ро-
мано-германської кримінально-правової системи 
приховується різноманіття національних моделей 
французького та німецького кримінального права, 
котре полягає у своєрідності законодавчих поло-
жень, теоретичних доктрин та особливих форм і 
методів практичного здійснення цілей та завдань 
кримінального права.

Для німецької кримінально-правової системи 
характерний дуалізм кримінального законодавства: 
воно може виходити як від федерації в цілому, 
так і від кожної з земель, що входять до скла-
ду федерації. Співвідношення між федеральним 
кримінальним законодавством і законодавством 
земель засновується на принципі «конкуруючого 
законодавства». Це означає, що суб’єкт федерації 
може урегулювати питання, що відносяться до 
предмету конкуруючої компетенції в тому випадку 
і в тому об’ємі, що не урегульовані федерацією. 
Іншими словами, якщо федеральний законодавець 
скористався наданими йому повноваженнями і ви-
дав норми в якійсь області кримінального права, 
то в цій області втрачають силу всі попередні 
видані кримінальні закони окремих земель і в 
подальшому в цій сфері їх законодавча діяльність 
виключається.

Своєрідність німецької кримінально-правової 
системи полягає в тому, що на відміну від фран-
цузької групи, німецька склалась не на основі 
інтеграції загального законодавчого зразка, а 
шляхом розповсюдження доктринального впливу.  
Як відмічає В. Додонов, «майже всі кодекси країн 
німецької групи носять самостійний характер і 
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часом необхідно докласти зусиль, щоб відшукати 
їх доктринну єдність» [5, 35]. 

Типологічною ознакою, що відрізняє німецьку 
кримінально-правову модель від французької, по-
лягає у ролі Конституційного суду в контролі за 
відповідністю законодавства основним положен-
ням Конституції. «Його рішення нарівні з законом 
обов’язкові для всіх органів, в тому числі і для 
суду, – підкреслює А. Саідов, – якщо у звичай-
ного суду при розгляді справи виникають сумніви 
в конституційності норм, що підлягають засто-
суванню, він призупиняє справу, звертається із 
запитом до Конституційного суду, а потім вирішує 
справу у відповідності з висновком останнього» 
[6, 268]. Натомість, у Франції Конституційна Рада 
має більш обмежену компетенцію, що передба-
чає можливість лише попереднього контролю за 
конституційністю законопроектів, і не має змоги 
вплинути на всі прийняті закони.

Типологічною особливістю французької кри-
мінально-правової моделі являється визнання 
за виконавчою владою права на автономну ре-
гламентативну владу. Так, Кримінальний кодекс 
Франції складається з двох частин: законодавчої 
та регламентаційної. Кожна з цих частин склада-
ється із семи книг. Положення, що містяться в 
регламентаційній частині КК Франції уточнюють, 
пояснюють, доповнюють законодавчу частину КК. 
Категорія «порушення» віднесена до компетенції 
виконавчої влади, а відповідно регулюється ре-
гламентаційною частиною КК Франції.

Окрім вище згаданих відмінних рис романо-
германської кримінально-правової системи є і інші 
особливості. До числа таких слід віднести провід-
ну роль закону як джерела кримінального права. 
Разом з тим, на відміну від кримінально-правової 
системи загального права континентальне кримі-
нальне право «проявило себе як «негнучку» пра-
вову сім’ю, в котрій практично не зустрічаються 
гібридні правопорядки. Пояснюється це тим, що 
європейські країни по відношенню до колишніх 
колоній проводили переважно політику правової 
асиміляції» [7, 49]. Іншою відмінною рисою мож-
на назвати практично повну відсутність зв’язків 
між національними моделями кримінально-право-
вих систем в даній сім’ї, що і обумовлює само-
бутність кримінального права.

Висновки. Розглянуті нами типологічні особли-
вості романо-германського кримінального права не 
є вичерпними. Тим не менш вони дають загальне 
уявлення про романо-германську кримінально-
правову систему.
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пОИСК НАИбОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ МОДЕЛИ СООТНОШЕНИЯ
 

Аннотация. В статье рассматривается про-
блема соотношения коммунитарного права и 
национального законодательства Греции. Автор 
анализирует противоречия между некоторыми за-
конодательными актами и отдельными статьями 
Конституции Греции, с одной стороны, и прин-
ципом прямого действия норм коммунитарного 
права, с другой. На примере судебных решений, 
вынесенных Государственным Советом Греции, 
раскрывается двойственная позиция греческих 
властей по вопросу верховенства коммунитарно-
го права над национальным законодательством в 
целом и Конституцией страны в частности.

Ключевые слова: Европейский Союз, Греция, 
коммунитарное право, национальное законодатель-
ство, Конституция Греции.

 
Постановка проблемы. Присоединение Гре-

ции к Европейскому Экономическому Сообществу  
(с 1992 Европейский Союз) стало импульсом для 
проведения масштабных институциональных ре-
форм и новеллизации греческого законодательства. 
Процесс реформ был осложнен, с одной стороны, 
неготовностью греческого общества к изменениям, 
а с другой стороны, непониманием многими пред-
ставителями юридической элиты Греции механизма 
и принципов деятельности комунитарного права.

Анализ последних исследований. Соотноше-
ние коммунитарного права и национального за-
конодательства стран-членов ЕС является одним 
из острых дискуссионных вопросов среди европей-
ских функционеров, политологов и юристов. Этой 
проблеме посвящены многочисленные монографии 
и научные статьи. Особую остроту вопросу при-
дает то, что он связан с дискуссией о природе и 
пределах ограничения государственного суверени-
тета в условиях европейской интеграции. Вместе с 
тем, в современной отечественной науке проблема 
соотношения коммунитарного права и законода-
тельства отдельных стран-членов ЕС остается 
малоизученной. В этой связи научный аппарат 
данной статьи составили преимущественно ра-
боты зарубежных ученых Николопулоса Илиаса, 
Янниса Зросуса, Констандиноса Мавриаса и др.

Изложение основных положений. Анализ опы-
та гармонизации греческого законодательства к 
коммунитарным правовым стандартам имеет как 
общетеоретическое, так и прикладное значение. 
На его основе могут быть сформулированы ре-
комендации странам, которые определили всту-
пление в ЕС в качестве внешнеполитического 
приоритета, и которым в процессе интеграции 
предстоит столкнутся со схожими трудностями.

С момента присоединения Греции к ЕЭС и до 
настоящего времени наиболее острой проблемой, 
связанной с вхождением страны в общеевропей-
ское правовое пространство, было и остается при-
знание греческими судами принципа верховенства 
коммунитарного права и принципа прямого дей-
ствия коммунитарного права. Первый принцип 
состоит в том, что в случае коллизии норм на-
ционального права и норм комунитарного права 
преимущественную силу имеют последние. Второй 
принцип состоит – в непосредственном примене-
нии норм коммунитарного права на территории 
стран-членов ЕС без принятия соответствующих 
актов имплементации. 

Рассмотрение споров, связанных с примене-
нием норм коммунитарного права на территории 
Греции, относится к ведению системы администра-
тивных судов, возглавляемой Государственным 
Советом. Отдельные решения административных 
судов в этой сфере обрели знаковый характер, 
оказав влияние на развитие правовой системы 
Греции в целом. 

Административные суды при осуществлении 
правосудия длительное время фактически не при-
знавали принцип верховенства коммунитарного 
права. Первые противоречия возникли сразу по-
сле присоединения Греции к ЕЭС. В частности, 
по поводу Закона 1386/1983 «Об организации 
экономической реконструкции предприятий», ко-
торый предоставлял греческому правительству 
полномочия увеличивать капитал и регулировать 
долги компаний, которые имели долговые обяза-
тельства перед частными банками. Этот закон 
противоречил Директиве 77/91 ЕС о требованиях 
к капиталу компаний. Однако, при рассмотрении 
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дела по существу греческий суд отдал предпо-
чтение нормам национального законодательства. 
Такая позиция греческого суда стала основанием 
для рассмотрения в Суде ЕЭС первого дела про-
тив Греции в качестве ответчика. Только после 
рассмотрения в Суде ЕЭС двух последующих резо-
нансных дел – Ассоциация членов Евангелической 
церкви против Греции С-381/89, Кареллас против 
Министра промышленности С-19 и 20/90 – адми-
нистративные суды в конечном итоге признали 
верховенство коммунитарного права [1, 345].

Верховный Суд (высший судебный орган Гре-
ции) подтвердил принцип верховенства коммуни-
тарного права в решении по делу 1008/1993, резо-
лютивная часть которого предоставила граждани-
ну Италии право приобрести недвижимость в Гре-
ции на тех же условиях, что греческие граждане, 
несмотря на указ Президента Греции 1927 года, 
препятствующий приобретению гражданами дру-
гих государств недвижимого имущества в Греции. 
В мотивировачной части решения Верховный Суд 
Греции сослался на нормы коммунитарного права, 
которые предусматривают более либеральный под-
ход к рынку недвижимости в странах-членах ЕС. 

Правовая позиция Верховного Суда повлия-
ла на практику административных судов. Так, 
Государственный Совет, вынося решение по  
делу № 3502/1994, констатировал противоречие 
между национальным законодательством, кото-
рое запрещало гражданам Греции, являющими-
ся должниками греческого государства, покидать 
страну, и одной из свобод Общего Рынка – сво-
бодой передвижения лиц, закрепленной нормами 
коммунитарного права. Вместе с тем, Государ-
ственный Совет признал, что последние обладают 
высшей юридической силой.

Камнем преткновения остается вопрос о верхо-
венстве коммунитарного права над Конституцией 
Греции. С одной стороны, ст. 28 Конституции 
Греции предусматривает, что международные со-
глашения составляют неотъемлемую часть грече-
ского национального законодательства и имеют 
превалирующую силу в случае противоречия с 
национальным законом [2, 255]. Данная статья 
наделяет Парламент полномочиями по имплемен-
тации международных договоров, в соответствии 
с которыми осуществляется передача конститу-
ционных прав международным организациям. 
С другой стороны, п. 3 ст. 28 предусматривает 
исключения из этой норма, которые касаются 
правовых актов, противоречащих национальным 
интересам, посягающих на права человека и осно-
вы демократического правления. Эти положения 
Конституции Греции неоднократно приводили к 
противоречивым последствиям при осуществлении 
правосудия греческими судами [3, 106].

Одной из сфер правового регулирования, в 
которой отмечается противоречия коммунитар-
ного права и конституционных традиций Греции, 
является деятельность в области СМИ.

В частности, п. 9 ст. 14 Конституции Греции 
предусматривает отстранение компаний, связан-
ных с управлением СМИ, от участия в тендерах на 
получение государственных заказов. Ограничение, 
установленное Конституцией Греции было детали-
зировано в законах, каждый из которых заменял 
предыдущий (3021/2002, 3310/2005 и 3414/2005).

Директивы 2004/18/EC и 2004/17/EC о госу-
дарственных закупках гарантируют всем без ис-
ключения европейским компаниям равный доступ 
к получению государственных заказов и вступают 
в противоречие с п. 9 ст. 14 Конституции Греции. 
Цель директив обеспечить открытость и прозрач-
ность процедур получения государственных зака-
зов, создать дополнительные преграды для корруп-
ции, и в конечном итоге, способствовать развитию 
международной конкуренции на рынке потребле-
ния. Благодаря применению директив в странах-
членах ЕС в среднем на 30% снизилась цены 
на товары и услуги, закупаемые государством.

Несоответствие норм Конституции Греции нор-
мам коммунитарного права по вопросу регулирова-
ния государственных закупок и подрядов неодно-
кратно становилось объектом особого внимания 
со стороны ЕС. В апреле 2005 года Европейская 
Комиссия направила официальное уведомление 
греческому правительству, в котором обязывало 
последнее в трехнедельный срок гарантировать 
верховенство коммунитарного права в данном 
вопросе и внести изменения в Конституцию и 
соответствующие законы. В противном случае, 
Европейская Комиссия угрожала обращением в 
Суд ЕС на основании п. 2 ст. 226 Договора о 
ЕС. Жесткая позиция Европейской Комиссии вы-
нудило греческие власти, заявить о готовности 
принять соответствующие меры и гарантировать, 
что нормы Конституции Греции, которые противо-
речат нормам коммунитарного права, не будут 
иметь определяющее значение при рассмотрении 
дел по существу.

Однако уже год спустя Государственный Совет 
решеним по делу 3670/2006 вновь фактически под-
твердил верховенство норм Конституции Греции 
над нормами коммунитарного права, указав на 
правомерность ограничений, установленных при 
проведении тендеров на получение государствен-
ных заказов для компаний, руководство которых 
связано родственными узами с управлением СМИ.

Еще одной сферой правого регулирования, в 
которой проявляется несоответствие норм Кон-
ституции Греции нормам комунитарного права 
– образование. Показательным в данном вопросе 
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стало решение по делу Кацару против ДИ.КА.
ТСА 3458/1998. Конституция Греции наделяет 
правом предоставления высшего образования 
исключительно национальные университеты, ко-
торые основаны, финансируются и управляются 
государством (ст. 16). Гражданка Греции Кацару 
получила степень магистра во французском уни-
верситете Лилль. Частично обучение в магистра-
туре основывалось на прохождении двухгодичного 
курса обучения в частном институте Греции, не 
обладающем статусом национального универси-
тета. Когда она обратилась за признанием своего 
диплома магистра к греческим властям, ей было 
отказано. Кацару было предложено стать сту-
денткой третьего курса юридического факультета 
греческого университета, по окончании которого 
она сможет претендовать на получение степени 
доктора права. В своих возражениях Кацару ука-
зывала на то, что принятое решение противоречит 
коммунитарному принципу свободного передви-
жения лиц, а также Директиве 89/48ЕС о вза-
имном признании квалификаций по юридическим 
специальностям.

В связи с противоречием между ст. 16 Кон-
ституции Греции и указанной директивой, 6 из 7 
судей палаты Государственного Совета, первона-
чально рассматривающей дело, выскзали мнение 
о том, что Конституция с точки зрения иерар-
хии имеет большую юридическую силу и поэтому 
превалирует над коммунитарным правом. В силу 
исключительной важности, рассматриваемого во-
проса, его окончательное решение было перене-
сено на пленарное заседание Государственного 
Совета Греции .

Большинство членов Государственного Совета 
(17 судей) настаивали на первостепенном значении 
при расмотрении данного спорного вопроса ст. 149 
Договора о ЕС, согласно которой ЕС «в полной 
мере уважает ответственность стран-членов за со-
держание образовательной программы и организа-
цию учебного процесса, так же как и культурное и 
лингвистическое разнообразие». Ссылаясь на эту 
статью, они настаивали на том, что организация 
системы образования, в том числе высшего, при-
знание иностранных научных степеней и содержа-
ния учебных программ находится в исключитель-
ной компетенции стран-членов ЕС, и исключается 
любое вмешательство в регулирование данной 
сферы со стороны ЕС. Судьи также сослались на 
ст. 126 Договора о ЕС, которая содержит обя-
зательство ЕС «содействовать культурному про-
цветанию стран-членов и уважать национальное и 
региональное разнообразие». Опираясь на выше-
приведенную аргументацию, судьи сделали вывод,  
что Директива 89/48 ЕС предметно не связана 
со ст.126 Договора о ЕС, и в силу того, что этот 

вопрос относится к национальной юрисдикции и 
не затрагивает коммунитарное право, нет необ-
ходимости в обращении в Суд ЕС.

Оставшиеся в меньшистве 12 членов Государ-
ственного Совета высказали несогласие с такой 
позицией и настаивали на применении норм ком-
мунитарного права и обязательном обращении в 
Суд ЕС. Они высказали мнение о том, что высшее 
образование относиться к профессиональному об-
учению, которое предполагает свободу передви-
жения лиц и право на получение образования 
внутри ЕС, и что реализация этих прав и свобод 
будет затруднено в случае, если страна-член ЕС 
откажет в признании квалификации, полученной 
в другой стране-члене ЕС.

Итоговым решением по делу 3458/1998 Госу-
дарственный Совет в очередной раз фактически 
подтвердил верховенство коммунитарного права 
над национальным законодательством Греции, за 
исключением норм Конституции.

Положение, когда политическая элита Греция 
на официальном уровне декларируют свою привер-
женность общеевропейским правовым ценностям, 
а судебная практика свидетельствует об их непри-
ятии, вызывает острую критику как со стороны 
функционеров ЕС, так и со стороны экспертного 
сообщества Греции. По мнению Стелы-Ирини Ве-
цика и Вассилиса Дзевелекоса, в Греции наблюда-
ется подмена понятий «законодательный патрио-
тизм» и «законодательный провинциализм» [4, 22].

Несмотря на то, что и в последние годы су-
дебная система Греции неоднократно получала 
замечания от европейских институтов по пово-
ду несоблюдения принципа верховенства комму-
нитарного права, можно сделать вывод, что в 
целом удалось добиться признания верховенства 
последнего над национальным законодательством 
страны. Спорным остается вопрос о верховенстве 
коммунитарных норм над нормами Конституции 
Греции, что способствует формированию напря-
женности в отношениях с ЕС, приводит к новым 
резонансным судебным делам, которые рассма-
триваются в Суде ЕС с участием Греции в каче-
стве ответчика, что, в свою очередь, негативно 
сказывается на международном имидже страны.
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Дворніченко Д. Ю. Коммунітарне право та 
національне законодавство Греції: пошук най-
більш ефективної моделі співвідношення 

Анотація. В статті розглядається проблема 
співвідношення між комунітарнім правом та на-
ціональним законодавствам Греції. Автор аналізує 
протиріччя між деякими законодавчими актами та 
окремими статтями Конституції Греції, з одного 
боку, та принципом прямої дії норм комунітарного 
права, з іншого. На прикладі судових рішень, що 
були прийняти Державною Радою Греції, роз-
кривається двояка позиція грецької влади щодо 
питання верховенства комунітарного права над 
національним законодавством в цілому та Кон-
ституцією зокрема.

Ключові слова: Європейський Союз, Греція, 
комунітарне право, національне законодавство, 
Конституція Греції.

Dvornіchenko D. Communіty law and 
natіonal legіslatіon of Greece: search the most 
effectіve model of correlatіon

Summary. The problem of relation between 
Community law and national legislation of Greece 
is examined in the article. The author analyses the 
contradictions between some national laws and 
certain articles of Constitution, on the one hand, 
and the direct effect principle of community law, on 
the other. The Decisions, made by the Council of 
State, reveal the dual position of Greek authorities 
towards the principle of supremacy of Community 
legal order over the national law in general and 
the Greek Constitution in particular.

Key words: European Union, Greece, Com-
munity law, national law, Constitution of Greece.
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 викладач кафедри міжнародного права 

 та порівняльного правознавства 
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пРИНИцИпИ МІЖНАРОДНОГО пРИВАТНОГО пРАВА

Анотація. У статті розглядається проблема 
визначення системи принципів міжнародного при-
ватного права. Робиться висновок про наявність 
трьох рівнів у системі принципів міжнародного 
приватного права.

Ключові слова: принципи міжнародного при-
ватного права, автономія волі, найбільш тісний 
зв’язок, публічний порядок.

Постановка проблеми. Незважаючи на довго-
тривалість створення спеціального закону, який 
би регулював колізійні питання приватноправових 
відносин, ускладнених іноземним елементом, на 
сьогоднішній день прийнятий у 2005 році Закон 
України «Про міжнародне приватне право» не 
встановлює принципів міжнародного приватно-
го права. Внаслідок такої законодавчої невизна-
ченості у правовій доктрині висувається різний 
перелік основних начал правового регулювання 
транскордонних приватноправових відносин, що 
справляє негативний вплив на практику застосу-
вання колізійних норм та обумовлює актуальність 
обраної тематики дослідження. 

Аналіз останніх досліджень та виокремлення 
нерозв’язаних проблем. В українській доктрині 
окремих монографічних досліджень, присвячених 
визначенню принципів міжнародного права немає, 
лише деякі аспекти автономії волі можна знайти в 
дисертаційній роботі В. І. Кисіля. Але достатньо 
значну увагу даному питанню приділяли російські 
вчені, зокрема М. Вольф, О. М. Макаров, О. Пі-
ленко, О. І. Абдулін, С. Б. Крилов, Л. О. Лунц, 
І. С. Перетерський. 

Метою даної статті є за допомогою історич-
ного аналізу визначити принципи, що склались 
під час становлення та формування міжнародного 
приватного права та шляхом аналізу положень 
Закону України «Про міжнародне приватне право» 
визначити загальні засади правового регулювання 
приватноправових відносин, ускладнених інозем-
ним елементом, що пронизують всю систему цієї 
галузі права.

Викладення основного матеріалу. Перш за 
все, зазначимо, що з’ясування питання основних 
начал правового регулювання міжнародних при-
ватних відносин тісно пов’язано з проблемою  

визначення місця міжнародного приватного пра-
ва в системі права, оскільки останнім часом 
з’являється все більше публікацій, що повніс-
тю дискредитують існування даної галузі як са-
мостійної, мотивуючи це тим, такі галузі права 
як цивільне, трудове, сімейне та ін. охоплюють 
правове регулювання відносин і з іноземцями,  
що власне і породжує відсутність міжнародного 
приватного права. Але виходячи з вимог теорії 
права необхідними елементами для виділення 
галуззі в якості самостійної є предмет та метод 
правового регулювання суспільних відносин. Деякі 
вчені зазначають ще й принципи. 

Серед чисельних пропозицій стосовно виді-
лення принципів на особливу увагу заслуговує 
думка О. М. Толочко. Автор, зокрема, пропонує 
виділяти принципи регулювання приватноправо-
вих відносин взагалі та принципи, які регулюють 
окремі групи таких відносин (колізійні принци-
пи). При цьому, до перших включаються: принцип 
національної (внутрішньодержавної) юрисдикції 
щодо міжнародних приватних відносин; принцип 
колізійного регулювання; принцип безумовного 
застосування іноземного законодавства відповід-
но до колізійної норми; принцип диспозитивності 
(автономії волі); принцип одноразового застосу-
вання колізійної норми; принцип пріоритету норми 
міжнародного договору перед нормою національ-
ного законодавства. До спеціальних або колізій-
них принципів О. М. Толочко відносить основні 
колізійні прив’язки, визнані доктриною МПрП 
загальними правилами визначення права в регу-
люванні окремих сфер приватних відносин з іно-
земним елементом. Зокрема, до таких прив’язок, 
на думку дослідниці, належать: принцип місцез-
находження речі у відносинах власності; принцип 
місцезнаходження основного виконавця за уго-
дою у договірних відносинах; принцип прапору у 
відносинах міжнародного перевезення тощо [1]. 
Більш чітко формулює систему принципів МПрП 
Л. П. Ануфрієва. Вона зазначає, що до основних 
засад МПрП слід віднести національний режим, 
взаємність, режим найбільшого сприяння, ретор-
сії, публічний порядок, обхід закону та зворотне 
відсилання [2, 103]. Виходячи з аналізу запро-
понованих принципів, приходимо до наступних 
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висновків: О. М. Толочко в системі своєї системи 
принципів надає перелік колізійних прив’язок, що 
є сталими для багатьох держав. Але в теорії між-
народного приватного права це явище увійшло 
під назвою формули прикріплення, і навіть якщо 
розглядати їх як принципи, то виходить, що всі 
колізійні норми можуть вважатись принципами. 
Разом з тим, одним із основних начал він називає 
колізійне регулювання, внаслідок чого виникає 
запитання як співвідносяться принцип запропо-
нованих прив’язок та власне колізійне регулю-
вання. Крім того, загальновизнаним є визначення 
колізійно-правове регулювання у якості методу 
правового регулювання міжнародного приватного 
права. Аналогічну помилку формальної логіки до-
пускає і В. М. Завгородня, яка в якості принципу 
міжнародного приватного права називає принцип 
поєднання колізійного і матеріально-правового 
способів у регулюванні міжнародних приватних 
відносин. Звернемо увагу на те як згаданий на-
уковець називає методи, – способами правового 
регулювання, що по-перше, породжує невизна-
ченість у такому випадку методів міжнародного 
приватного права, а по-друге, якщо визначити 
колізійне та матеріально-правове регулювання у 
якості принципів міжнародного приватного права, 
то власне «безметодність» призводить до відсут-
ності МПП в якості самостійної галуззі права 
взагалі. Л.П. Ануфрієва серед принципів визначає 
обхід закону, зворотне відсилання та відсилання 
до третьої держави, але дані категорії представ-
ляють собою правила колізійного регулювання, а 
міжнародне приватне право зводиться не тільки до 
колізійного регулювання, в результаті чого через 
відсутність універсалізму вони не можуть бути 
визнані в якості принципів. Крім того, до принци-
пів включаються і національний режим та режим 
найбільшого сприяння, що створює підстави для 
запитання: чому тоді до принципів не включений 
спеціальний чи преференціальний режими? 

Вважаємо, що принципи міжнародного при-
ватного права можна представити у вигляді 
трьохрівневої системи: перший рівень складають 
принципи приватного права, зокрема юридична 
рівність, автономія, добровільність, диспозитив-
ність, координація, загальний дозвіл, правовий 
захист приватного інтересу та ін.; другий рівень 
складають принципи міжнародного публічного пра-
ва, що справляють вплив на правове регулювання 
транскордонних приватноправових відносин (прин-
ципи поваги до прав людини; незастосування сили 
чи погрози силою; вирішення міжнародних спорів 
мирним шляхом; невтручання у внутрішні справи 
інших держав; співробітництва; недискримінації; 
рівноправ’я та самовизначення народів; суверен-
ної рівності держав; добросовісного виконання  

міжнародних договорів); і, насамкінець принципи 
власне міжнародного приватного права, вияв яких 
можливий через призму аналізу історії становлен-
ня МПП, яка в повній мірі відображає дієвість 
саме тих основних положень, що справляють 
вплив на регулювання впродовж тривалого часу. 

Історія розвитку науки міжнародного приватно-
го права показує, що колізійне регулювання відно-
син завжди спиралось на певні основи, формуван-
ня яких обумовлювалось потребою міжнародного 
співробітництва або особливостями транскордон-
них приватних правовідносин. Так, Б. Дюмулен 
(1500 – 1566 рр.), автор численних коментарів 
до кутюмів, цікавий тим, що він уперше розви-
нув та обґрунтував так звану теорію автономії 
сторін при вирішенні колізійних питань. Думка 
його зводиться до того, що до договорів належить 
застосовувати право, яке мали на увазі сторони. 
Якщо в самому договорі це право недостатньо ви-
ражено, необхідно звертати увагу на обставини, 
за яких воля сторін була висловлена. Інакше ка-
жучи, важливо усвідомити собі те право, що було 
в думках контрагентів і яке вони мали на увазі, 
хоча виразно й не назвали. Отже, в питаннях, що 
залежать від волі сторін, цей правник допускає 
вільний аналіз. Причому, за його погляду, воля 
сторін має бути чітко висловленою або такою, 
яку сторони лише мають на увазі при укладенні 
угоди, що випливає з обставин справи [3, 66]. 
Виведений у такий спосіб принцип автономії волі 
покладено в підґрунтя сучасних диспозитивних 
колізійних норм [4, 215]. 

Дійсно, законодавець також визначає дане 
положення у якості принципу правового регу-
лювання відносин, зокрема п. 5 статті 1 Закону 
України «Про міжнародне приватне право» ви-
значає автономію волі як принцип, згідно з яким 
учасники правовідносин з іноземним елементом 
можуть здійснити вибір права країни, що підлягає 
застосуванню до відповідних відносин. Автономія 
волі пронизує всю систему відносин міжнародного 
приватного права та в окремих відносинах про-
являє регулятивну дію або повністю, або в об-
меженому вигляді. Наприклад, під час укладення 
зовнішньоекономічних угод сторони можуть ви-
бирати право будь-якої країни щодо змісту майже 
всіх правочинів, в той час як при захисті речових 
прав автономія волі обмежується вибором заявни-
ка або права держави, в якій знаходиться майно, 
або права країни суду. Свою дію автономія волі 
проявляє і в деліктних зобов’язаннях, і в питаннях 
сімейного та спадкового права.

Ф. Савіньї у своїй праці «Система сучасного 
римського права» (1849 р.) для врегулювання між-
народних колізій запровадив формулу, що зна-
чно вплинула на подальшу теорію конфліктного 
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права: «Для кожного правовідношення повинна 
бути знайдена та система права, до якої це право-
відношення за своєю природою належить або якій 
воно підпорядковується (місце знаходження)».  
Ф. Савіньї запропонував застосовувати в кожному 
окремому випадку закон, з яким відповідні право-
відносини за своєю природою мали юридичний 
зв’язок, тобто в якому вони б знаходилися, так 
би мовити, на своєму місці. Ця формула привела 
науковця до висновку про необхідність вирішення 
конфліктних питань з урахуванням не територіаль-
ності правопорядків, а з погляду їх міжнародної 
спільності [5, 26]. В нинішній час цей принцип 
увійшов у правову реальність під назвою принцип 
найбільш тісного зв’язку. Найбільш тісний зв’язок 
визнається в якості загального начала регулю-
вання приватноправових відносин, ускладнених 
іноземним елементом, у зв’язку з тим, що він 
пронизує майже всі інститути міжнародного при-
ватного права. Так, у договірних зобов’язаннях, у 
випадку, якщо сторони не скористались автономі-
єю волі для встановлення управомоченого право-
порядку, для врегулювання відносин застосову-
ється право країни, яке має більш тісний зв’язок 
із правочином. Вважається, що правочин більш 
тісо пов’язаний із правом країни, в якій сторона, 
що повинна виконати дію вирішального значення 
для змісту такого правочину, має своє місце про-
живання або місцезнаходження (ч.ч.2,3 ст.32). 

При визначення правового статусу фізичних 
осіб принцип найбільш тісного зв’язку також зна-
ходить свою реалізацію, зокрема частина 2 статті 
16 визначає особистий закон біпатрида. Так, якщо 
фізична особа є громадянином двох або більше 
держав, її особистим законом вважається право 
тієї з держав, з якою особа має найбільш тісний 
зв’язок, зокрема, має місце проживання або за-
ймається основною діяльністю. В сімейному праві 
даний принцип знаходить свою реалізацію у пра-
вах та обов’язках батьків і дітей, але з умовою, 
що обране право є більш сприятливим для дитини.

Наступним принципом, що витримав перевірку 
часом, є дія публічного порядку. Дж. Манчіні 
(1817–1888 рр.), який висунув конфліктний прин-
цип, що отримав потім широке визнання – націо-
нальний, тобто застосування до правовідношення, 
ускладненого іноземним елементом, національного 
закону його учасника. Винятками із загального 
правила екстериторіальної дії національного за-
кону він вважав лише випадки застосування ка-
тегорії «публічний порядок» [6, 36]. У сучасній 
літературі застереження про публічний порядок 
розглядається здебільшого як категорія або інсти-
тут міжнародного приватного права, покликаний 
запобігати можливим негативним наслідкам колі-
зійного відсилання до іноземного права, внаслідок 

чого виявляється його значення для врегулювання 
всієї системи суспільних відносин, що складають 
предмет МПП, та обумовлює його визначення в 
якості керівного начала.

Висновки. Таким чином, система принципів 
міжнародного приватного права складається 
з трьох рівність: принципів приватного права; 
принципів міжнародного публічного права, що 
мають значення для врегулювання міжнародних 
приватноправових відносин та власних принципів 
міжнародного приватного права, до яких відно-
сяться автономія волі, найбільш тісний зв’язок 
та публічний порядок. 
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Аннотация. В статье рассматривается пробле-
ма определения системы принципов международ-
ного частного права. Делается вывод о наличии 
трех уровней в системе принципов международ-
ного частного права.

Ключевые слова: принципы международного 
частного права, автономия волы, наиболее тесная 
связь, публичный порядок.

Makarov I. M. Prіncіples of prіvate іnter-
natіonal law

Summary. The paper considers the problem of 
defining the principles of private international law. 
It is concluded that there are three levels in the 
principles of private international law. 

Key words: principles of private international 
law, the autonomy of the ox, the most closely 
linked, public policy.
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пРОбЛЕМА РАСИЗМА В ЕВРОпЕЙСКОМ ФУТбОЛЕ

Аннотация. Расизм определяют как веру в 
превосходство отдельной расы, религии или эт-
нической группы. Как правило, проявления ра-
сизма связаны с употреблением высказываний 
или совершением действий, которые унижают 
окружающих. 

Ключевые слова: расовая дискриминация, ра-
сизм, антирасистские акции, меры по предотвра-
щению проявлений расизма.

Постановка проблемы. «Расовая дискрими-
нация» означает любое различие, исключение, 
ограничение или предпочтение, основанное на 
признаках расы, цвета кожи, родового, националь-
ного или этнического происхождения, имеющие 
целью или следствием уничтожение или умаление 
признания, использования или осуществления на 
равных началах прав человека и основных свобод 
в политической, экономической, социальной, куль-
турной или любых других областях общественной 
жизни [1].

Дискриминация в отношении людей по при-
знаку расы, цвета кожи или этнического проис-
хождения представляет собой посягательство на 
достоинство человеческой личности и осуждается 
как отрицание принципов, изложенных в Уставе 
Организации Объединенных Наций, как наруше-
ние прав человека и основных свобод, провозгла-
шенных во Всеобщей декларации прав человека, 
как препятствие к поддержанию дружественных 
и мирных отношений между государствами и как 
обстоятельство, могущее нарушить международ-
ный мир и безопасность [2].

Проблема расизма крайне актуальна для евро-
пейского футбольного сообщества и для футбола 
вообще. Расистские выходки могут быть предна-
меренными или непреднамеренными – вызванны-
ми недостаточной информированностью и уровнем 
культур. Расизм может проявляться открыто, 
существовать в скрытой форме и принимать ор-
ганизованную форму.

Изложение основного материала. Полити-
ка Европейского союза футбольных ассоциаций 
(UEFA) – твердо противостоять любым формам 
проявления расизма или ксенофобии. Борьба с 
расизмом продолжается благодаря тесному со-
трудничеству с сетью «Футбол против расизма в 

Европе» (FARE), которая занимается проблемами 
расовой дискриминации на континенте [3].

FARE была основана в феврале 1999 году 
по инициативе австрийской кампании FairPlay и 
получила поддержку со стороны UEFA, FIFA и 
Европейской комиссии. Тогда фанатские клубы 
и антирасистские кампании пригласили футболь-
ные клубы, профсоюзы игроков и организации 
мигрантов в Вену, чтобы развить общую страте-
гию против расизма и ксенофобии в европейском  
футболе. 

УЕФА опубликовал План действий по борьбе 
против расистских инцидентов на стадионах, ко-
торый рекомендован всему европейскому футболь-
ному сообществу, особенно клубам, в качестве ру-
ководства к действию. План предусматривает ряд 
мер, которые следует предпринимать клубам для 
успешной борьбы с расизмом. Сюда входят дис-
циплинарные меры по отношению к игрокам или 
болельщикам, принимающим участие в расистских 
выходках. Клубы также должны предотвращать 
распространение литературы расистского харак-
тера на стадионах и вблизи от них. УЕФА ока-
зывает проводимым по инициативе национальных 
ассоциаций антирасистским акциям финансовую 
поддержку из средств созданного специально для 
той цели фонда  [4].

Антирасистские акции. Недели борьбы с расиз-
мом в европейском футболе, проводимые сетью 
FARE, продолжают заострять внимание обще-
ственности на столь важной социальной пробле-
ме. Каждый год сеть FARE проводит целый ряд 
мероприятий, которые направлены на решение 
проблем местного характера, а также выражения 
единого протеста проявлениям расизма в футболе. 
Инициативные группы получают большое количе-
ство агитационных материалов, как то плакаты, 
флаги FARE, футболки FARE, повязки для ка-
питанов с антирасистскими лозунгами, баннеры 
FARE, DVD-диски, красные карточки и т.п. Сво-
ими идеями и задумками делятся тысячи органи-
заций, включая фан-клубы, группы этнических 
меньшинств и неправительственные организации. 

Неделя по борьбе с расизмом координируется 
семью опытными организациями, входящими в 
состав FARE, которые располагаются в Австрии, 
Англии, Италии, Франции, Германии, Испании и 
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Польше [5]. Основная идея европейской акции 
футбола против раcизма – это организовать как 
можно больше мероприятий, ориентированных на 
проблемы с расизмом в местных клубах или со-
обществах. Кроме мероприятий, организованных 
профессиональными футбольными клубами, на-
циональными ассоциациями, лигами, такими как 
Чемпионская лига УЕФА, организация «Футбол 
против расизма в Европе» предоставляет воз-
можность клубам футбольных фанатов, группам 
меньшинств и местным футбольным командам 
поучаствовать в Европейской акции. 

В Испании, Франции и Италии группы «Ultra» 
организуют на стадионах зрелищные представле-
ния, чтобы выразить свой протест против про-
блемы, о которой продолжают твердить СМИ, 
в частности, чемпионат Mondiali Antirazzisti 
(Антирасистский чемпионат мира), проводимый 
в Италии в июле каждого года; мероприятия 
местного масштаба, организуемые болельщика-
ми, этническими меньшинствами и ассоциациями 
иммигрантов [6].

Свою поддержку выразили и другие предста-
вители европейского футбола. Футбольные ассо-
циации Австрии, Ирландии и Кипра провели анти-
расистские акции перед домашними отборочными 
матчами чемпионата мира 2010 г.

Расширение участия этнических меньшинств 
во всех сферах футбольной жизни и, в особен-
ности, присутствие представителей этнических 
меньшинств на трибунах во время матчей про-
фессиональных команд имеет большое значение 
для успеха кампании по искоренению расиз-
ма в футболе, так в Венгрии Общество прав  
человека им. Махатмы Ганди сформировало 
команду «Африканские звезды», состоящую из 
беженцев и потомков выходцев из стран Афри-
канского континента. 

Следует обратить внимание на то, что борьба 
с расизмом неизменно начинается по почину бо-
лельщиков. Таким образом, даже если болельщики 
частично виновны в существовании проблемы, они 
же принимают активное участие в ее решении. 
Именно традиционные особенности психологии и 
коллективной культуры болельщиков открывают 
возможности для поиска наиболее эффективных 
форм борьбы с расизмом, таких как: самодельные 
транспаранты болельщиков – они несут большую 
смысловую нагрузку, прославляют любимую ко-
манду и ее поклонников и оказывают психоло-
гическое давление на соперников. Именно такие 
самодельные транспаранты дали болельщикам воз-
можности впервые выразить свой протест против 
расизма на стадионах. 

Будучи во многих случаях зачинателями борь-
бы с расизмом, болельщики, объективно говоря, 

не могут добиться полной победы над расизмом 
только собственными силами, при помощи транс-
парантов, листовок и малотиражных изданий. 
Для осознания проблем расизма более широки-
ми кругами общественности и, в частности, для 
привлечения к ней внимания СМИ необходима 
поддержка со сторон игроков и клубов. Например, 
в ходе кампании «Расизму – красную карточку» 
игроки обратились к детям школьного возраста 
и молодежи с заявлениями, опубликованными в 
прессе или распространяемыми в видеозаписи. 
Звезды футбола являются кумирами молодежи, 
благодаря чему их выступления на темы расизма 
и его негативных последствий, с которыми фут-
болистам приходится сталкиваться в спортивной 
или повседневной жизни, могут оказать огром-
ное воспитательное воздействие на молодежную  
аудиторию.

Футбол привлекает огромное внимание СМИ, 
включая прессу, радио и телевидение, во всех 
уголках европейского континента. Активное со-
трудничество со СМИ дает участникам антира-
систских кампаний возможность привлечь внима-
ние общественности как к существованию про-
блемы расизма, так и к путям ее решения. 

Средства массовой информации должны вно-
сить важный вклад в укрепление мира и между-
народного взаимопонимания и в борьбу против 
расизма, апартеида и подстрекательства к войне. 
Мероприятия и деятельность, имеющие целью 
борьбу против расизма и расовой дискриминации, 
должны широко освещаться средствами массовой 
информации [7]. СМИ неоднократно освещали ан-
тирасистские акции болельщиков и общественных 
объединений в разных странах Европы, особенно 
в связи с конкретными мероприятиями, такими 
как дни или недели борьбы с расизмом под эгидой 
отдельных клубов или FARE, а также презента-
ции новых изданий и видеофильмов и открытие 
выставок с участием популярных звезд футбола. 

Более активную роль в пресечении расистских 
выходок на стадионах будут ныне играть делегаты 
и официальные лица Европейского футбольного 
союза – до и во время матчей представители 
УЕФА будут следить за появлением на трибунах 
расистской символики, требовать ее устранения, 
при необходимости фотографировать отдельные 
расистские выходки и вносить упоминание об этих 
инцидентах в официальный протокол УЕФА. 

Меры по предотвращению проявлений расиз-
ма на стадионах могут включать в себя разра-
ботку и доведение до сведения посетителей пра-
вил поведения на стадионе, обучение персонала, 
отвечающего за поддержание порядка, методам 
выявления и пресечения проявлений расизма, 
включая расистские лозунги, символику и надписи.
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Национальные ассоциации в ответ на собы-
тия в отдельных странах уже подготовили свои 
собственные документы по борьбе с расизмом в 
футболе.

Например, Английская футбольная ассоциа-
ция уже много лет выступает спонсором и органи-
затором антирасистских акций, включая кампанию 
«Расизму не место в футболе», осуществляемую 
под эгидой организации Kick It Out. Ассоциа-
ция разработала комплексный план соблюдения 
этических принципов и принципов равноправия в 
области спорта, утвержденный ее руководством 
и позволяющий проводить в жизнь комплексную 
стратегию обеспечения равноправия во всех об-
ластях деятельности ассоциации. В частности, 
ассоциация ежегодно впускает плакаты на анти-
расистские темы под девизом «Уважения заслу-
живает не только цвет майки» и способствует 
привлечению своих членов к борьбе против ра-
сизма. Футбольные организации Англии, следуя 
рекомендациям экспертов организации Kick It 
Out, разработали учебную программу, обучение 
по которой в ближайшие несколько лет пройдут 
все работники служб охран и поддержания по-
рядка на стадионах Англии и Уэльса. 

Норвежская футбольная ассоциация раз-
работала программный документ, включающий 
принципы, на которые должна опираться борьба с 
расизмом и дискриминацией в клубах. Возглавля-
емая президентом Норвежской ассоциации Пером 
Равн Омдалем кампания развернулась в ответ на 
убийство 15-летнего футболиста Бенжамина Хер-
мансена, сына выходца из Африки, известного как 
символ объединяющей роли футбола благодаря 
его антирасистским высказываниям, транслиро-
вавшимся норвежским телевидением. Соблюдение 
этих принципов, таких как: признание и уваже-
ние человеческого достоинства всех участников 
спортивной деятельности и любителей спорта; 
борьба со всеми видами дискриминации; недопу-
стимость насилия; участие всех без исключения 
членов футбольного сообщества, станет основой, 
позволяющей футбольным клубам рационально 
организовать деятельность по борьбе с расизмом.

Немецкая футбольная ассоциация приняла 
аналогичной документ по вопросам борьбы с ра-
сизмом, содержащий призыв к действию со сторон 
клубов и перечисленные выше положения. Подоб-
ные документы и заявления об основополагающих 
принципах на уровне отдельных стран могут стать 
эффективным призывом к дальнейшим действиям 

Вопрос об искоренении расизма с футболь-
ных стадионов Украины крайне важен, особен-
но в свете приближения подготовки страны к 
Европейскому чемпионату совместно с Польшей 
в 2012 году. Принимая во внимание серьёзность 

проблемы и трудностей на пути её решения Фе-
дерация футбола Украины готова внести свой 
вклад в решение общеевропейской проблемы и 
провести решительную работу по искоренению 
расизма в футболе. Изучив опыт европейских 
стран, таких как: Англия. Германия, Испания, 
Норвегия, Польша и др. разработаны комплекс-
ные меры относительно этого вопроса, федерация 
имеет решительное намерение совместно с этими 
странами и УЕФА объединить всех под лозунгом 
«Вместе против расизма!». Так, проект ВЕИР 
(Восточноевропейский институт развития), орга-
низованный в сотрудничестве с польской ассо-
циацией «Никогда больше» («Never Again») и 
FARE, привлекает внимание украинских фанов к 
этой проблеме. За время проведения Европейской 
Недели Акций против Расизма и Дискримина-
ции в Футболе в Украине состоялись несколь-
ко футбольных матчей в рамках Национального 
украинского чемпионата и Лиги чемпионов УЕФА. 
Во время проведения своих кампаний ВЕИР при-
влекала внимание общества к проблеме расизма 
и призывала ее устранить: перед футбольными 
матчами, болельщикам выдавались желто-черные 
флаера с надписью «футбол против расизма» и 
стикеры, показывающие «красный свет» расизму 
накануне чемпионата ЕВРО-2012, соорганизатором 
которого является Украина. Таким образом, при 
участии этнических меньшинств и в сотрудниче-
стве с группами болельщиков, украинский футбол 
стал частью инициативы FARE. 

Следует отметить, что в Польше популяр-
ность играющего за сборную страны нигерийца 
Эммануэля Олисадебе уже привела к пересмотру 
отношения к выходцам с африканского конти-
нента в лучшую сторону. Кроме того, польская 
национальная ассоциация в сотрудничестве с не-
правительственной организацией «Хватит» 
не только уделяет особое внимание проблемам 
антисемитизма, но применяет санкции, включая 
штраф и угрозу закрытия стадионов, к клубам, 
болельщики которых вступают на матчах с ло-
зунгами расистского толка.

Проблемами расизма в спорте занимаются та-
кие организации и ассоциации, как: Football Unites, 
Racism Divides; Buendnis Aktiver Fussballfans 
(BAFF); Международный Комитет Fair play; SOS. 
Racisme (Paris); European Network Against Racism 
(ENAR); «Союз ромов Испании». А также Amadeu 
Antonio Stiftung; СЕ, Европейская Комиссия про-
тив расизма и нетерпимости; European Monitoring 
Centre on Racism and Xenophobia; Equality and 
Human Rights Commission; Committee on the 
Elimination of Racial Discrimination CERD и др.

Выводы. Несмотря на разнообразие местных 
условий и специфики, из-за которых выработать 
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единый рецепт борьбы с расизмом практически 
невозможно, можно сформулировать ряд осно-
вополагающих принципов, соблюдение которых 
способствует решению проблем расизма:

• Утверждение основополагающих принципов 
проведения антирасистских акций для доведения до 
сведения широких кругов футбольного сообщества. 
Содействие максимально широкому распростране-
нию информации об основополагающих принципах;

• Разработка планов реализации основополага-
ющих принципов на основе плана УЕФА, лозунгов 
и девизов для кампаний по борьбе с расизмом 
с учетом местной специфики конкретных стран;

• Привлечение к сотрудничеству болельщи-
ков, игроков, правоохранительных органов, не-
правительственных организаций, располагающих 
опытом планирования и проведения общественных 
акций. Сотрудничество с этническими меньшин-
ствами и мигрантами;

• Уважительное отношение к традициям и 
культурным установкам болельщиков и их объеди-
нений, распространение антирасистских идей с ис-
пользованием методов и источников информации, 
пользующихся популярностью среди болельщиков;

• Подкрепление антирасистских лозунгов и 
идей авторитетом и мнением популярных фут-
болистов;

• Распространение антирасистских идей среди 
молодежи за счет сотрудничества с учебными за-
ведениями, молодежными клубами и изданиями;

• Внедрение систем выявления случаев расиз-
ма или дискриминации во всех сферах футбольной 
жизни;

• Неукоснительное применение санкций во 
всех случаях проявления расизма в футболе, 
служащее подтверждением непримиримого от-
ношения к расизму.

УЕФА занимает четкую позицию: «Мы не по-
терпим никаких проявлений насилия, расизма или 
дискриминации. Игнорируя проявления расизма, 
ты принимаешь их – выскажись против расизма, 
участвуй в неделе против расизма в футболе…» [8].
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ками, организациями этнических меньшинств и ор-
ганами власти. Поддерживая мелкие группы и объ-
единяя разрозненные голоса обычных болельщиков, 
FARE является главной сетью организаций, противо-
стоящих расизму и дискриминации по всей Европе.  
В августе 2001 г. УЕФА впервые оказал финансовое со-
действие в размере 1 млн. швейцарских франков союзу 

FARE, заложив, тем самым, основу для дальнейшего 
сотрудничества, за время которого УЕФА поддержал 
проведение антирасистских акций на ЕВРО-2004 и 
ЕВРО-2008, а также мероприятия на уровне массового 
футбола – официальный сайт UEFA – www.uefa.com

4. Фонд располагает суммами в размере до  
50 000 швейцарских франков на оплату 50% стоимости 
мероприятий, проводимых национальными ассоциаци-
ями. Вторая половина стоимости оплачивается непо-
средственно организующей мероприятие ассоциацией.

5. Ассоциация «Фэйрплей» / FairPlay. Different 
Colours. One Game Vienna Австрия. Ассоциация Kick 
It Out Unit London Великобритания. Ассоциация «Един-
ство футбола против расизма» / Football Unites Racism 
Divides (FURD) Sheffield Великобритания. Ассоциация 
«Расизму – красную карточку» / Show Racism the Red 
Card (SRTRC) Newcastle-upon-Tyne Великобритания. 
Итальянский союз за спорт для всех / Unione Italiana 
Sport Per Tutti (UISP) Roma Италия и Ассоциация 
Progetto Ultrа Via Riva Reno Bologna Италия. «Союз 
ромов Испании». SOS.Racisme Paris. Союз болельщи-
ков Bundnis Aktiver Fu_ballfans e.V. (BAFF) Hanau Гер-
мания. Ассоциация «Хватит» / Stowarzyszenie Nigdy 
Wiecej Warszawa Польша

6. Во время проведения первой недели борьбы с расиз-
мом под эгидой FARE (2001 г.), антирасистские транс-
паранты подняли на стадионах Италии болельщики клу-
бов «Перуджия», «Наполи», «Анкона», «Генуя», «Самп-
дория», «Аталанта», «Кавезе», «Венеция», «Пиза», 
«Тернана», «Болония» и других, а в 1993 г. ведущие 
игроки «Милана» вышли на поле перед началом матча 
серии А с транспарантом «Нет расизму». – Публикация 
отдела по связям с общественностью УЕФА 2003 г.

7. Ст 1, 3 Декларация об основных принципах, каса-
ющихся вклада средств массовой информации в укре-
пление мира и международного взаимопонимания, в раз-
витие прав человека и в борьбу против расизма и апар-
теида и подстрекательства к войне 28 ноября 1978 года.  
ЮНЕСКО

8. Вместе против расизма. Публикация отдела по 
связям с общественностью УЕФА 2003 г.

Тоніца Ж. В. Проблема расизму в європейсько - 
му футболі 

Анотація. Расизм визначають як віру в пере-
вагу окремої раси, релігії або етнічної групи. Як 
правило, прояви расизму пов’язані з вживанням 
висловів або здійснення дій, які принижують ото-
чуючих.

Ключові слова: расова дискримінація, расизм, 
антирасистские акції, заходи щодо запобігання 
проявам расизму.

Тоnіcа Z.V. The problem of racіsm іn euro-
pean football

Summary. Racism is determined as the faith in 
superiority of a separate race, religion and ethnic 
group. As a rule, the manifestations of racism are 
connected with the usage of statements or ac-
complishment of an action, which humiliate the 
surroundings. 

Key words: racial discrimination, racism, anti-
racism actions, measures on prevention the racism 
display.
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ОГЛЯД НАУКОВИх ЗАхОДІВ  
У МІЖНАРОДНОМУ ГУМАНІТАРНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ  

КРУГЛИЙ СТІЛ

18 лютого 2011 року в Інституті національного та міжнародного права Міжнародного гуманітар-
ного університету відбувся круглий стіл на тему «Гуманізація у сфері кримінальної юстиції: сучас-
ний стан та перспективи розвитку». У круглому столі взяли участь близько півсотні науковців та 
практичних працівників, які обговорили проблеми та перспективи гуманізації кримінальної юстиції, 
покарання тощо. 

За матеріалами круглого столу видано збірник: Гуманізація у сфері кримінальної юсти-
ції: сучасний стан та перспективи розвитку : матеріали круглого столу (м. Одеса, 18 лютого  
2011 року). – О., 2011. – 108 с.

СТУДЕНТСьКА КОНФЕРЕНцІЯ
25 березня 2011 року на базі Інституту національного та міжнародного права в Міжнародному 

гуманітарному університеті традиційно пройшла Четверта щорічна науково-практична конференція 
студентів, аспірантів та молодих науковців «Право і держава в дослідженнях молодих науковців», 
організована за підтримки ректора та студентського наукового товариства. 

Розпочалася конференція пленарним засіданням, яке було відкрито вітальним словом від імені 
керівництва Міжнародного гуманітарного університету професором Василем Берназом, який наголосив 
на важливості проведення таких заходів і висловив побажання продовжувати традицію проведення 
такого роду конференцій у майбутньому в Інституті національного та міжнародного права. З вітанням 
також виступили директор Інституту доцент Андрій Березовський та голова студентського наукового 
товариства Національного університету «Одеська юридична академія» Оксана Хлопчик. У розпочатій 
дискусії взяли участь та виступили зі своїми доповідями: прокурор відділу Військової прокуратури 
Південного регіону України, майор юстиції Андрій Воєвода «Особа злочинця у військових злочинах: 
кримінально-правові та криміналістичні аспекти», студентка Кременчуцького національного університету 
ім. М. Остроградського Ангеліна Ципкова «Поняття обставин, що виключають злочинність діяння», 
Андрій Порадинський, студент університету, зачепив болючу для нашого одеського регіону тему 
«Рибне браконьєрство», студенти МГУ: Ірина Хаюк «Одностаттеві шлюби», М. Півень винесла на 
обговорення молодих науковців положення своєї доповіді «Використання біометрії в забезпеченні 
безпеки банківської діяльності». Про становлення інституту суду присяжних в Україні доповідала 
Стелла Артеменко. Прозвучало і багато інших не менш цікавих доповідей. Засідання переривались 
лише кавою-брейк, під час якої студенти продовжували обговорення своїх тем. По перерві робота 
конференції продовжилася в п’ятьох секціях. В конференції взяли участь понад сто молодих науковців 
та практичних працівників з різних областей нашої держави.

За матеріалами конференції видано збірник: Право і держава в дослідженнях молодих науковців: 
матеріали IV-ї всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих 
вчених (м. Одеса, 25 березня 2011 року). – О. : Фенікс, – 2011. – 224 с.

III-Я МІЖНАРОДНА НАУКОВО-пРАКТИЧНА КОНФЕРЕНцІЯ 
«АКТУАЛьНІ пРОбЛЕМИ КРИМІНАЛьНОГО пРАВА,  

пРОцЕСУ ТА КРИМІНАЛІСТИКИ»
28 жовтня 2011 року на базі Міжнародного гуманітарного університету традиційно пройшла третя 

щорічна міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми кримінального права, про-
цесу та криміналістики», організована за підтримки Національної академії правових наук України, за 
участю таких провідних ВУЗів держави, як Національний університет «Одеська юридична академія», 
Львівський національний університет імені Івана Франка, Одеський національний університет імені 
Іллі Мечникова, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. 

Розпочалася конференція пленарним засіданням, яке було відкрито вітальним словом від імені 
Президента Національної академії правових наук України – академіка Василя Тація, проголошеним 
проректором Міжнародного гуманітарного університету з наукової роботи та міжнародних зв’язків 
професором Василем Берназом, який наголосив на важливості проведення таких заходів і висло-
вив побажання продовжувати традицію проведення такого роду наукових форумів майбутньому. 
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Його актуальність зумовлена тим, що боротьба зі злочинністю – один із пріоритетних напрямків 
діяльності нашої держави, успішна реалізація якої неможлива без її підкріплення авторитетною 
думкою досвідчених фахівців у галузі кримінального права, процесу та криміналістики.

З пленарними доповідями на конференції виступили: академік НАПрН України В. Ю. Шепітько 
«Криміналістика в сучасних умовах: деякі тенденції та постановка нових завдань», академік НАПрН 
України В. Т. Нор «Роль суду у встановленні обставин справи за чинним КПК України та його новим 
проектом», члени-кореспонденти НАПрН України: Є. Л. Стрельцов «Організаційні та змістовно-
методичні засади в міжнародній протидії транснаціональній злочинності», В. О. Туляков «Методологія 
пустелі: в пошуках оптимізації кримінально-правового регулювання», В. В. Тищенко «До дискусії 
про структуру методик розслідування окремих видів злочинів» тощо.

У розпочатій дискусії взяли участь та виступили зі своїми доповідями: професори В. М. Дрьомін 
(м. Одеса), М. Є. Шумило (м. Київ), О. В. Капліна (м. Харків), М. А. Погорецький (м. Київ),  
С. С. Чернявський (м. Київ), Л. Г. Шапіро (м. Саратов, Росія) та інші.

Прозвучало і багато інших не менш цікавих доповідей. Засідання переривались лише кавою-
брейк, під час якої учасники продовжували обговорення проблем кримінально-правових наук та 
налагодженням міжособистісних контактів. По перерві робота конференції продовжилася у двох 
секціях: «кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології» та «кримінального процесу, 
криміналістики, судової експертизи та оперативно-розшукової діяльності». В конференції взяли участь 
276 науковців та практичних працівників з різних куточків України, Росії, Білорусі, Казахстану, 
Латвії, Вірменії, серед яких було майже півсотні докторів наук.

Програма конференції виявилася досить насиченою і плідною. Спільними зусиллями її учасники 
змогли здійснити глибокий і комплексний аналіз проблем, що підіймалися, на підставі чого були 
сформульовані пропозиції щодо змін і доповнень до чинного кримінально-правового та кримінально-
процесуального законодавства України та запропоновані сучасні прийоми, способи і методи протидії 
злочинності.

Матеріали конференції опубліковано у двох томах: 
Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики : матеріали  

III Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми кримінального права, 
процесу та криміналістики», присвяченої 10-річчю Міжнародного гуманітарного університету 
(м. Одеса, 28 жовтня 2011 року). – Одеса : Фенікс 2011. – 358 с.; 

Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики : матеріали  
III Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми кримінального права, 
процесу та криміналістики», присвяченої 10-річчю Міжнародного гуманітарного університету  
(м. Одеса, 28 жовтня 2011 року). – Одеса : Фенікс 2011. – 424 с.).

КОНФЕРЕНцІЯ З МІЖНАРОДНОГО пРАВА
24-25 листопада 2011 р., в Міжнародному гуманітарному університеті проходила Перша міжнародна 

науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців «Міжнародне право: de 
lege praeterіta, іnstantі, futura».

Пленарне засідання конференції було розпочато виступом проректора з наукової роботи д.ю.н., 
професора Берназа В.Д., який підкреслив актуальні проблеми міжнародного публічного права та 
міжнародного приватного права сьогодення. Під час роботи в секціях обговорювалась проблематика 
міжнародно-правового регулювання конкурентних відносин (С. Б. Мельник), відповідальності держав 
за порушення норм міжнародного гуманітарного права (С. С. Нестеренко), інституційного забезпе-
чення участі Греції в процесі європейської інтеграції (Д. Ю. Дворниченко), расизму у європейському 
футболі (Ж. В. Тоніца), трафікінгу (М. Воловик), гуманітарних інтервенцій (Ю. Гуляко), піратства 
у міжнародному морському праві (В. Іванова), подвійного громадянстава (В. Смотрицький) та ін. 
Конференція викликала підвищений інтерес та зацікавленність з боку молодих та майбутніх науковців, 
для яких вона стала важливим кроком в подальшій науковій діяльності.

Матеріали конференції було опубліковано у збірнику: Міжнародне право: De Lege Praeterіta, 
Instantі, Futura : матер. міжнар. наук.-практичн. конф. (Одеса, 24-25 листопада 2011 р.).  
– Одеса : Фенікс, 2011. – 226 с.
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пАМ’ЯТІ АКАДЕМІКА  
ВОЛОДИМИРА ВОЛОДИМИРОВИЧА СТАШИСА  

(1925-2011)

2 листопада 2011 року після тривалої хвороби помер видатний вчений та педагог в галузі 
кримінального права, Герой України, ветеран Великої Вітчизняної війни, Заслужений діяч науки 
і техніки України, академік Національної академії правових наук України, генерал-полковник 
юстиції Володимир Володимирович Сташис, який працював помічником ректора Національного 
університету «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого» (м. Харків).

Володимир Володимирович Сташис народився 10 липня 1925 року у місті Суми. З 1943 року 
воював на Калінінському, Північно-Західному та Прибалтійському фронтах, був комсоргом ба-
тальйону 756-го стрілецького полку, знаменитої 150-ї Ідрицької стрілецької дивізії, яка безпо-
середньо штурмувала Рейхстаг у Берліні. Саме бійці цього полку встановили на ньому прапор 
Великої Перемоги. Був тричі поранений. З уламками куль у собі проходив усе життя.

У 1946-1950 роках Володимир Сташис навчався у Харківському юридичному інституті (нині 
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»). Після за-
кінчення інституту, як відмінник навчання, був залишений в аспірантурі на кафедрі.

У 1954 році Сташис захистив кандидатську дисертацію, а у 1956 році став завідуючим ка-
федрою кримінального права та кримінального процесу, яку очолював 35 років. На цій посаді 
він особисто та у співавторстві написав понад 200 наукових праць, з яких 7 монографій, 6 на-
уково-практичних коментарів, 10 підручників та 8 навчальних посібників. Володимир Сташис 
створив свою особисту наукову школу, у якій під його безпосереднім науковим керівництвом 
підготовлено та захищено 29 кандидатських дисертацій, 6 його учнів стали докторами юридичних 
наук. Він виховав плеяду відомих юристів, науковців та педагогів.

Одним з починань Володимира Сташиса стала Національна академія правових наук України. 
Він був одним із фундаторів цієї наукової установи. За його безпосередньої участі були розро-
блені проект Кримінального кодексу УРСР 1960 року та Кримінальний кодекс України 2001 року.

Ставши 1964 року проректором з навчальної та наукової роботи, згодом першим проректором, 
Володимир Володимирович зумів об’єднати зусилля свого ВУЗу для основної мети – підготовки 
висококваліфікованих юристів. І завдяки Володимиру Сташису, харківський ВУЗ ще за радян-
ських часів став одним з найпрестижніших навчальних закладів СРСР. 

Володимир Володимирович зробив вагомий внесок у розвиток вітчизняної юридичної науки 
та освіти, був засновником харківської школи кримінального права.
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За безпосередньої участі Володимира Володимировича Сташиса змінювалася і матеріальна 
база академії. Відома його діяльність з художнього оформлення інтер’єру академії. За сучасний 
дизайн та високе естетичне оформлення Палацу студентів академії Володимир Сташис став 
лауреатом Державної премії України. За його участю при академії організовані: народна само-
діяльна хорова чоловіча капела, жіночий хор, ансамбль скрипалів, жіночий вокальний ансамбль, 
духовий оркестр, ансамбль бандуристок «Купава».

Володимир Володимирович Сташис був ініціатором створення й розвитку Харківського від-
ділення українсько-американського центру вивчення організованої злочинності, спрямувавши 
його діяльність на поширення на території України інформації про законодавчі акти та практику 
правозастосування держав СНД, Європи, і Америки з проблем боротьби з організованою зло-
чинністю і корупцією, в т.ч. у сфері економічної діяльності.

Заслуги Володимира Сташиса перед державою оцінені високо: Сташис – повний кавалер ордену 
«За заслуги» I-го, II-го і III-го ступенів, нагороджений орденами князя Ярослава Мудрого V-го 
і IV-го ступенів, Богдана Хмельницького III-го ступеня, Леніна, Бойового Червоного Прапора, 
двома орденами Вітчизняної війни І-го ступеню, двома орденами «Знак Пошани», обраний за-
служеним професором Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Ім’ям 
Сташиса названа одна із малих планет Всесвіту за № 7373.

Володимир Володимирович Сташис за свого життя удостоївся пам’ятника (у Запоріжжі), 
меморіальної дошки (у Сумах), його ім’я носить Інститут права (у Запоріжжі).

Володимира Володимировича відрізняли відданість справі, невичерпна енергія, надзвичайно 
широка ерудиція, чуйність і доброзичливість.

Світла пам’ять про високопорядну людину, видатного вченого та талановитого педагога на-
завжди залишиться в наших серцях.

Колектив Міжнародного гуманітарного університету та редакційна рада «НАУКОВОГО  
ВІСНИКА МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ» шанують світлу пам’ять про 
цього видатного науковця.
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ДО УВАГИ АВТОРІВ!
 

До друку у Віснику приймаються наукові статті, які раніше не були опубліковані в інших ви-
даннях. При їх підготовці просимо додержуватися чинних стандартів для друкованих праць і вимог 
ВАК України.

Стаття повинна містити такі необхідні елементи:
• постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практич-

ними завданнями;
• аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної пробле-

ми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим 
присвячується означена стаття;

• формулювання цілей статті (постановка завдання);
• виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових 

результатів;
• висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напряму.
Разом із статтею слід надавати рекомендацію кафедри (відділу) вищого навчального закладу або 

наукового закладу (у формі витягу з протоколу) або рецензію кандидата чи доктора наук із відповідної 
спеціальності (для аспірантів, здобувачів бажаною є рецензія наукового керівника).

Загальний обсяг публікації – 6-10 сторінок. Шрифт: Times New Roman; кегль –  14, інтервал – 1,5.
На початку рукопису необхідно зазначити індекс УДК, дані про автора та назву статті.
Перелік використаних літературних джерел слід наводити в кінці статті в порядку появи відповідних 

посилань. При оформленні списку літератури слід дотримуватися вимог ВАК (див.: Бюлетень Вищої 
атестаційної комісії. – 2009. – №5. – С. 26-30) та державного стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система 
стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний 
опис. Загальні вимоги та правила складання».

У тексті статті посилання на використані літературні джерела слід зазначати порядковим номером, 
виділеним двома квадратними дужками, згідно з переліком джерел (позиція цитованого видання у 
списку літератури, сторінка).

Після списку використаних джерел подаються анотації трьома мовами (українська, російська, 
англійська). Анотація має містити: прізвище та ім’я автора, назву статті, стислий виклад змісту 
статті, ключові слова (до десяти окремих слів або словосполучень).

До видавничо-редакційного відділу необхідно додавати:
- роздрукований текст статті та інформаційну довідку про автора. Інформаційна довідка по-

винна містити: прізвище, ім’я, по батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи 
і посаду, поштову адресу, контактний телефон, адресу електронної пошти);

- текст статті та інформаційну довідку про автора на електронному носії. Електронний варіант 
статті можна надіслати на ел. пошту: nauka.mgy@mail.ru

Інформацію щодо опублікування статті можна отримати у видавничо-редакційному відділі 
Міжнародного гуманітарного університету за адресою: 65009, м. Одеса, вул. Піонерська, 5, каб. 3. 

За зміст та достовірність наданої інформації відповідальність несе автор.
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