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МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ 
ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

УДК 340.12
DOI https://doi.org/10.32837/yuv.v0i1.2076

О. Кравчук,
доктор юридичних наук, доцент,

суддя Вищого антикорупційного суду,
професор 

Національного технічного університету України  
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

І. Остащук,
доктор філософських наук, професор,

професор 
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

СУДОВІ ПРИСЯГИ ЯК СКЛАДНИК  
СУДОВОЇ СИМВОЛІКИ

У судовій та пов’язаній із нею 
професійній діяльності присяга – 
досить широко вживана церемонія, 
що застосовується у разі набуття 
відповідного професійного статусу 
судового юриста (судді, адвоката або 
прокурора) та у разі надання пока-
зань чи здійснення інших процесу-
альних функцій учасниками (свідком, 
експертом, перекладачем) у судо-
вому процесі. Причому присяга має, 
в основному, символічне значення, 
адже прийнято вважати, що особа, 
яка діє під присягою, вчинятиме саме 
належним чином – так, як вона дала 
обіцянку робити в цій присязі. Судові 
присяги, таким чином, є складовою 
частиною судової символіки.

Вказані присяги судових юристів 
та інші присяги, які застосовуються 
в судовому процесі, мають важливу 
спільну ознаку – вони символізують 
забезпечення належного правосуддя 
та верховенства права. Це дозволяє, 
з методологічної точки зору, розгля-
дати судові присяги як родове поняття.

У пропонованій статті маємо на 
меті розглянути сутність та значення 

судових присяг як елементів судової 
символіки.

У складі судових присяг яскраво 
виділяються дві категорії: це присяги 
судових юристів (суддів, адвокатів, 
прокурорів) – різновид посадових 
присяг, а також інші присяги учасни-
ків судового процесу (зокрема, при-
сяги свідків, експертів, перекладачів). 
Окрім того, в деяких країнах присяги 
вищих посадових осіб приймаються 
суддями або складаються із залу-
ченням чи в присутності суддів. Ця 
третя категорія присяг також потре-
бує окремого розгляду на предмет 
їх належності до судової символіки, 
оскільки вона є дотичною до судових 
присяг.

Церемонія присяги має доволі три-
валу історію. У Франції епохи серед-
ніх віків та Нового часу для того, аби 
стати адвокатом, окрім юридичної 
освіти (і переважно це були духовні 
особи), ще й треба було скласти 
присягу, яку щорічно повторювали 
[1, с. 86]. У часи французької монар-
хії адвокати належали до привіле-
йованого класу, що, зокрема, було 
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усталено і в державному церемоні-
алі: вони становили частину т. зв. 
«парламентського корпусу», на всіх 
офіційних урочистостях парламенту 
займали своє почесне місце одразу 
після суддів [1, с. 97]. Французькі 
монархи цінували адвокатів також 
і через те, що вони неодноразово 
допомагали давати фахову та конкре-
тну відповідь на спроби папства втру-
чатися в державні справи. «Старша 
дочка Церкви» (Франція) постійно 
чітко розрізняла світське й духовне, 
що, зрештою, вилилося в причини 
і наслідки Французької революції.

Згідно з ч. 1 ст. 6 Закону Укра-
їни «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність», адвокатом може бути 
фізична особа, яка має повну вищу 
юридичну освіту, володіє держав-
ною мовою, має стаж роботи в галузі 
права не менше двох років, склала 
кваліфікаційний іспит, пройшла ста-
жування (крім випадків, встановле-
них цим Законом), склала присягу 
адвоката України та отримала сві-
доцтво про право на заняття адво-
катською діяльністю. Відповідно до 
ст. 11 згаданого Закону особа, сто-
совно якої радою адвокатів регіону 
прийнято рішення про видачу свідо-
цтва про право на заняття адвокат-
ською діяльністю, не пізніше 30 днів 
із дня прийняття цього рішення 
складає перед радою адвокатів регі-
ону присягу адвоката України. Текст 
присяги адвоката України підпису-
ється адвокатом і зберігається радою 
адвокатів регіону, а її копія надається 
адвокату. Текст присяги адвоката 
також визначено статтею 11 цього 
Закону: «Я, (ім’я та прізвище), уро-
чисто присягаю у своїй адвокатській 
діяльності дотримуватися принци-
пів верховенства права, законності, 
незалежності та конфіденційності, 
правил адвокатської етики, чесно 
і сумлінно забезпечувати право на 
захист та надавати правову допомогу 
відповідно до Конституції України 
і законів України, з високою відпо-
відальністю виконувати покладені на 

мене обов’язки, бути вірним присязі». 
Згідно з ч. 2 ст. 32, ст. 34 названого 
Закону, порушення присяги адвоката 
України є однією з виключних підстав 
для накладення на адвоката дисциплі-
нарного стягнення у вигляді позбав-
лення права на заняття адвокатською 
діяльністю [2].

Попередній Закон, що визначав 
статус адвокатів, – Закон України 
«Про адвокатуру» 1992 р., також 
передбачав обов’язкове складання 
присяги адвокатом і визначав текст 
присяги, який суттєво відрізнявся від 
чинного [3].

В інших країнах адвокати також 
складають присягу перед початком 
своєї професійної діяльності. У Феде-
ральному Положенні про адвокатуру 
Німеччини щодо складання при-
сяги  відзначено таке: «(1) Претен-
дент складає перед палатою адвока-
тів присягу такого змісту: «Клянусь 
перед Богом, Всемогутнім та Всеви-
дячим, захищати конституційний лад 
та добросовісно виконувати обов’язки 
адвоката, в цьому допоможи мені, 
Боже». (2) Присяга може склада-
тися і без релігійної клятви. (3) Якщо 
закон дозволяє членові релігійної 
общини замість присяги використо-
вувати іншу форму клятви, то член 
такої релігійної общини може вимо-
вити текст такої клятви. (4) Той, 
хто у зв’язку із релігійними або 
моральними переконаннями не хоче 
складати присягу, повинен надати 
обіцянку такого змісту: «Обіцяю захи-
щати конституційний лад та добросо-
вісно виконувати обов’язки адвоката» 
[4]. Як бачимо, за бажанням адвокат, 
якщо він ідентифікує себе як віру-
ючого, може використати в присязі 
релігійні формулювання, що підси-
лять вагомість цієї процедури. Мож-
ливість застосування різних формул 
присяги для віруючих (у т.ч. різних 
конфесій) і невіруючих або заміну 
присяги ствердженням (обіцянкою) 
є загальною тенденцією законодав-
ства про присяги у світі, про це нижче 
йтиметься більш детально.
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Аналогічним до підходів, що діють 
в адвокатурі, чином Закон Укра-
їни «Про прокуратуру» передбачає 
у ст. 36, що особа, призначена на 
посаду прокурора, набуває повно-
важень прокурора після складення 
Присяги прокурора. Текст Присяги 
підписується прокурором і зберіга-
ється в його особовій справі. Закон 
також визначає текст присяги: «Я, 
(прізвище, ім’я, по батькові), вступа-
ючи на службу в прокуратуру, при-
свячую свою діяльність служінню 
Українському народові та Україні 
та урочисто присягаю: неухильно 
додержуватися Конституції та законів 
України; сумлінним виконанням своїх 
службових обов’язків сприяти утвер-
дженню верховенства права, закон-
ності та правопорядку; захищати 
права і свободи людини і громадя-
нина, інтереси суспільства і держави; 
постійно вдосконалювати свою про-
фесійну майстерність, бути принципо-
вим, чесно, сумлінно і неупереджено 
виконувати свої обов’язки, з гідністю 
нести високе звання прокурора» [5].

Відповідно до Порядку складення 
Присяги прокурора, затвердженого 
наказом Генерального прокурора від 
16.06.2020 № 280, складення Присяги 
прокурора проводиться в офіційній 
обстановці за участю керівника про-
куратури, до якої призначено праців-
ника, або уповноваженої ним особи 
та у присутності прокурорів прокура-
тури (структурного підрозділу), на 
посаду в якій (якому) його призна-
чено, шляхом зачитування та підпи-
сання тексту Присяги. У разі коли 
Присягу складають декілька проку-
рорів, текст Присяги може зачитати 
один із них, старший за віком, після 
чого всі прокурори, які склали При-
сягу, ставлять свої підписи під тек-
стом Присяги [6].

Законом України «Про судоустрій 
і статус суддів» передбачено, що 
особа, призначена на посаду судді, 
набуває повноважень судді після 
складення присяги судді та визначає 
текст присяги судді [7]. Порядок скла-

дання такої присяги затверджено Ука-
зом Президента України від 6 квітня 
2011 року № 380/2011 [8]. Особли-
вості присяги судді як елемента судо-
вої символіки розглядаються авто-
рами в окремій статті.

Отже, закони України передбача-
ють для всіх судових юристів – судді, 
адвоката, прокурора – для набуття 
відповідного професійного статусу 
проходження визначеної обов’яз-
кової церемонії складання присяги, 
встановлюють обов’язки додержання 
такої присяги. Присяга судового 
юриста  має, таким чином, символічне 
значення, що визначає роль відповід-
ної особи в професійній діяльності, 
зокрема у судовому процесі. Присяга 
символізує приналежність особи до 
відповідної професії судового юриста. 
Складання присяги, по суті, символі-
зує укладення своєрідного «договору» 
між цим юристом і суспільством щодо 
чесного й добросовісного виконання 
ним обов’язків судді, адвоката, про-
курора, зокрема задля забезпечення 
верховенства права, захисту прав 
і свобод людини й громадянина.

Водночас зрозуміло, що якби особа 
мала намір не дотримуватись установ-
лених норм моралі і права, вчиняти 
нечесно й недобросовісно, то присяга 
сама по собі не могла би «втримати» 
чи «застерегти» її від цього. Тож цере-
монія складання присяги має насам-
перед символічне значення. Присяга 
кожної з професій судових юрис-
тів символізує, що серед них є (або 
повинні бути) лише професіонали, які 
здійснюють свою професійну діяль-
ність належним чином, у правові спо-
соби, чесно й добросовісно.

Зміст і символічність присяги 
визначають, або принаймні повинні 
це робити, вимоги професійної етики 
відповідних судових юристів та рівень 
вимогливості певних органів, що кон-
тролюють додержання судовими юри-
стами етичних стандартів та інших 
професійних вимог. Вирішуючи 
питання про те, чи допустив відпо-
відний судовий юрист дисциплінарне 
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правопорушення, дисциплінарний 
орган ураховує (або може врахову-
вати), чи діяв у відповідній ситуації 
такий юрист на виконання, додер-
жання присяги чи всупереч із нею.

Процесуальні кодекси також 
передбачають приведення до присяги 
таких учасників судового процесу, як 
присяжні. Присяжні – це форма залу-
чення народу до здійснення право-
суддя, яка тричі згадується в Консти-
туції України (у ст. 127, 124, 129) [9]. 
Визначені процесуальним законом 
кримінальні та цивільні справи підля-
гають розгляду судом присяжних.

До судової реформи 2016 р. у Кон-
ституції було передбачено дві форми 
залучення народу до здійснення пра-
восуддя – народні засідателі й при-
сяжні. Після реформи залишилися 
лише присяжні, однак натепер форма 
суду присяжних в Україні  зага-
лом відтворює не суд присяжних із 
відокремленою колегією (панеллю) 
присяжних, а суд із залученням до 
його складу народних засідателів, що 
існував у радянські часи. Загалом же 
народні засідателі і присяжні – це 
синонімічні поняття. Водночас, роз-
межовуючи їх, ми маємо на увазі той 
факт, що присяжні у відокремленій 
колегії (панелі) мають формуватися 
з виборців за випадковим принципом 
для вирішення лише однієї окремої 
справи. А список народних засідате-
лів формується відповідним органом 
для конкретного суду на певний, 
більш тривалий строк, і кожен із 
них розглядає більше однієї справи. 
Тож, по суті, йдеться про призна-
чення на певний строк до визначе-
ного суду суддів, що не є професій-
ними юристами. Варто відзначити, 
що згідно з усталеною практикою 
Європейського Суду з прав людини 
(п. 32 рішення у справі Langborger v. 
Sweden [10], п. 30 рішення у справі 
Holm v. Sweden [11]),  присяжні 
у разі оцінки їх незалежності й неупе-
редженості розглядаються як судді. 
Цей висновок дає нам підстави ствер-
джувати про те, що суд присяжних 

в Україні подібний до суду із залучен-
ням народних засідателів.

Отже, в Україні суд присяжних 
являє собою не відокремлену коле-
гію (панель) присяжних, а колегію 
суду, що складається із судді (суддів) 
та присяжних, які спільно вирішують 
усі питання судового розгляду; при-
чому присяжні користуються всіма 
правами та повноваженнями судді під 
час розгляду справи.

Серед кримінальних справ на сьо-
годні в Україні можуть розглядатись 
судом присяжних лише ті, в яких 
йдеться про обвинувачення у вчи-
ненні злочинів, за які може бути при-
значене довічне позбавлення волі. 
Такі справи підлягають розгляду 
судом присяжних у складі головую-
чого судді, ще одного професійного 
судді і трьох присяжних, у разі якщо 
обвинувачений або принаймні один 
із обвинувачених заявив клопотання 
про розгляд справи судом присяж-
них (ч. 3 ст. 31, ст. 384 Криміналь-
ного процесуального кодексу України 
(далі – КПК) [12]). Право на заяв-
лення клопотання про розгляд справи 
судом присяжних та особливості 
такого розгляду обов’язково роз’яс-
нюється обвинуваченому. У разі ж 
відсутності такого клопотання справа 
розглядається судом у складі одного 
або трьох професійних суддів, що 
залежить також від відповідних кло-
потань обвинувачених.

Серед цивільних справ судом при-
сяжних у складі головуючого судді 
та двох присяжних розглядаються 
справи окремого провадження (тобто 
ті, які розглядаються не за позо-
вом, коли є відповідач, а за заявою 
особи) про усиновлення, обмеження 
цивільної дієздатності фізичної особи, 
визнання фізичної особи недієздат-
ною та поновлення цивільної дієз-
датності фізичної особи, визнання 
фізичної особи безвісно відсутньою 
чи оголошення її померлою, надання 
особі психіатричної допомоги в при-
мусовому порядку, примусову госпі-
талізацію до протитуберкульозного 
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закладу (ст. 93 Цивільного процесу-
ального кодексу України (далі – ЦПК) 
[13]). Розгляд справи судом присяж-
них у таких випадках є обов’язковим 
і здійснюється незалежно від клопо-
тань сторін.

Саме слово «присяжний»  містить 
у своєму корені згадку про присягу. 
Згідно зі ст. 388 КПК, після закін-
чення відбору основних і запасних 
присяжних вони займають місця, 
відведені їм головуючим. Далі за 
пропозицією головуючого присяжні 
складають присягу такого змісту: «Я, 
(прізвище, ім’я, по батькові), прися-
гаю виконувати свої обов’язки чесно 
і неупереджено, брати до уваги лише 
досліджені в суді докази, у вирішенні 
питань керуватися законом, своїм 
внутрішнім переконанням і совістю, 
як личить вільному громадянину 
і справедливій людині» [12]. Текст 
присяги зачитує кожен присяжний, 
після чого підтверджує, що його 
права, обов’язки та компетенція йому 
зрозумілі.

Отже, присяжні, що засідають 
у складі суду в кримінальних справах 
в Україні, на відміну від професійних 
суддів, приносять присягу в кожній 
конкретній справі. Загалом, скла-
дання присяги присяжними є загаль-
ноприйнятим у світі [14–18].

Присяга присяжного символі-
зує його обов’язок здійснювати пра-
восуддя у конкретній справі чесно 
і неупереджено. Саме принесення 
присяги відображає суспільну роль 
присяжних, особливу довіру до цього 
інституту. А застосування інституту 
присяжних у здійсненні правосуддя 
символізує суспільну довіру до суду 
та його легітимність.

Українські процесуальні кодекси 
передбачають приведення до присяги 
свідків та експертів перед їх допитом 
у суді. Згідно зі ст. 352 КПК, свідок 
складає присягу такого змісту: «Я, 
(прізвище, ім’я, по батькові), при-
сягаю говорити суду правду і лише 
правду». Зміст присяги експерта 
визначено ст. 356 КПК, ст. 225 ЦПК, 

ст. 207 Кодексу адміністративного 
судочинства України (далі – КАСУ) 
[19]: «Я, (прізвище, ім’я, по бать-
кові), присягаю сумлінно виконувати 
обов’язки експерта, використовуючи 
всі свої професійні можливості».

ЦПК у ст. 218 та КАСУ 
у ст. 200 передбачають також при-
сягу перекладача такого змісту:  
«Я, (прізвище, ім’я, по батькові), при-
сягаю сумлінно виконувати обов’язки 
перекладача, використовуючи всі свої 
професійні можливості» [13; 19].

Приведення до присяги свідка, 
експерта, перекладача – церемонія, 
що здійснюється головуючим суд-
дею шляхом вказання відповідному 
суб’єкту на необхідність зачитування 
та підписання відповідного тексту 
присяги, заздалегідь врученого йому, 
або шляхом повторювання тексту 
присяги за суддею. Проголосивши 
текст присяги, свідок, експерт, пере-
кладач підписує її, і вона долучається 
до матеріалів справи.

Окрім приведення до присяги, сві-
док, експерт, перекладач попереджа-
ються перед допитом у суді про кри-
мінальну відповідальність за завідомо 
неправдиві показання або переклад, 
а свідок  також і  за відмову від 
давання показань.

Присяга свідка, експерта, перекла-
дача, у сукупності з попередженням 
про кримінальну відповідальність, 
символізує те, що відповідні особи 
відповідають (або принаймні повинні 
відповідати) на запитання або пові-
домляють суду певні обставини прав-
диво, здійснюють правильний пере-
клад. Символічність значення присяги 
та попередження про кримінальну від-
повідальність підтверджується тим, що 
на практиці, стверджуючи про правди-
вість тих чи інших свідчень, зокрема, 
підкріплюючи ними свої виступи, 
адвокати і прокурори часто заявля-
ють: «свідок під присягою, будучи 
попереджений про кримінальну відпо-
відальність, показав суду …»; «…екс-
перт у цій справі, на відміну від спе-
ціаліста, діяв, будучи попередженим  
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про кримінальну відповідальність…»; 
чи навпаки: «…спеціаліст, залуче-
ний слідчим, не був попереджений 
про кримінальну відповідальність…». 
Тобто нібито презюмується, що свідок 
або експерт під присягою та/або після 
повідомлення про кримінальну відпові-
дальність говорить або діє більш прав-
диво та усвідомлено.

Згадане повідомлення про кри-
мінальну відповідальність за укра-
їнським законодавством є допов-
ненням або замінником відповідної 
присяги. Водночас не всі особи, які 
допитуються у суді, складають при-
сягу і попереджаються про кримі-
нальну відповідальність. Свідок  скла-
дає присягу і попереджається про 
кримінальну відповідальність як за 
відмову від давання показань, так 
і за завідомо неправдиві показання. 
Потерпілий попереджається лише 
про кримінальну відповідальність за 
завідомо неправдиві показання, але 
давати показання – це його право, 
а не обов’язок; тому про кримі-
нальну відповідальність за відмову від 
давання показань потерпілий не попе-
реджається. Обвинувачений, маючи 
свободу від самовикриття, вправі від-
мовитися давати показання. Такий 
учасник справи у разі його згоди 
давати показання під час допиту 
в суді не попереджається про кримі-
нальну відповідальність за завідомо 
неправдиві показання або за відмову 
від давання показань; присяги він 
також не складає.

Стаття 384 Кримінального кодексу 
України, що зазнавала неодноразових 
змін, на сьогодні встановлює кримі-
нальну відповідальність за завідомо 
неправдиве показання свідка, потерпі-
лого, завідомо неправдивий висновок 
експерта, спеціаліста, складені для 
надання або надані органу, що здійс-
нює досудове розслідування, вико-
навче провадження, суду, Вищій раді 
правосуддя, тимчасовій слідчій чи 
спеціальній тимчасовій слідчій комі-
сії Верховної Ради України, а також 
завідомо неправильний переклад, зро-

блений перекладачем у таких самих 
випадках. Стаття 385 зазначеного 
Кодексу передбачає кримінальну від-
повідальність за відмову свідка від 
давання показань або відмову екс-
перта чи перекладача без поважних 
причин від виконання покладених 
на них обов’язків у суді, Вищій раді 
правосуддя, Конституційному Суді 
України або під час провадження 
досудового розслідування, здійснення 
виконавчого провадження, розсліду-
вання тимчасовою слідчою комісією 
чи спеціальною тимчасовою слідчою 
комісією Верховної Ради України [20].

Європейський суд з прав 
людини у рішенні у справі Ankerl v. 
Switzerland не побачив порушення 
в різному ставленні до свідків однієї 
і другої сторони, за якого одні свідки 
допитувалися під присягою, а інші ні. 
У цій справі дружина заявника була 
заслухана національним судом, однак 
не під присягою. Європейський суд не 
побачив, як факт дачі дружиною заяв-
ника свідчення під присягою міг впли-
нути на результат розгляду справи, 
а тому зробив висновок, що різниця 
у ставленні до заслуховування свід-
ків сторін судом першої інстанції не 
поставила заявника в істотно неспра-
ведливе становище стосовно свого 
опонента [21].

Наведена вище особливість щодо 
допиту обвинуваченого, який може 
відмовитись давати показання та не 
попереджається про кримінальну від-
повідальність за відмову від їх давання 
або за завідомо неправдиві показання 
і не складає присяги за законодав-
ством України, символізує право 
особи захищатися всіма можливими 
шляхами і водночас свободу від само-
викриття – для того, щоб обвинува-
чений, підозрюваний розумів, що він 
не зобов’язаний відповідати на запи-
тання, хоча і вправі це зробити, якщо 
бажає викласти свою версію події.

Водночас щодо допиту обвинува-
ченого не під присягою, то такий під-
хід не є загальноприйнятим. У країнах 
англо-саксонського права обвинувачений  
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може допитуватись під присягою, 
порушення якої може становити зло-
чин і тягнути кримінальну відпові-
дальність. Хоча, на відміну від свідка, 
обвинувачений загалом має право від-
мовитись давати показання.

Так, прийнято вважати, що дока-
зування в країнах англо-саксонського 
права значно більшою мірою покла-
дається на показання як вид доказів 
[22]. Це пояснює більшу теоретичну 
й практичну розробленість і більш 
детальну законодавчу регламентацію 
судової присяги в таких країнах.

Так, у багатьох країнах англо-сак-
сонського права існують закони про 
присягу (Oaths Act), які регламенту-
ють та дещо уніфікують складання 
різного роду присяги. Досить часто 
сучасні закони в таких країнах перед-
бачають, що замість присяги (oath) 
можуть бути зроблені ствердження 
(affirmation), що стосується невіру-
ючих людей або осіб, яким переко-
нання забороняють складати присягу. 
Причому передбачається, що особа 
є зв’язаною відповідним обов’язком 
(наприклад, обов’язком говорити 
правду) незалежно від того, чи є вона 
віруючою. Вище вже наводився від-
повідний приклад щодо присяги адво-
ката в Німеччині [4].

У Великобританії свідки, які дають 
показання у суді, складають присягу, 
яка може бути релігійною (є різні 
версії для представників різних кон-
фесій) або світською, де свідок про-
сто стверджує, що він буде говорити 
правду [23]. Закон Сполученого Коро-
лівства 1978 р. «Про присяги» вста-
новлює, що будь-яка присяга може 
бути складена та прийнята в Англії, 
Уельсі чи Північній Ірландії у такій 
формі та способом: людина, яка скла-
дає присягу, повинна тримати Новий 
Завіт або у разі єврея Старий Завіт 
(ТаНаХ), у піднятій руці, і говорить 
або повторює після посадової особи, 
яка приймає присягу, слова: «Кля-
нусь Всемогутнім Богом...», за чим 
слідують передбачені законом слова 
присяги. Будь-якій особі, яка запере-

чує проти складання присяги, дозво-
ляється давати урочисте ствердження 
замість складання присяги. Такі особ-
ливості, як те, що особа була невіру-
ючою, не впливають на те, що особа 
зв’язана присягою [24].

Закон Уганди 1963 р. «Про при-
сяги» передбачає тексти присяги 
президента, міністра, судді, члена 
парламенту, поліцейського, інших 
посадових осіб, а також присяги при-
сяжного і свідка у суді або особи, 
що дає афідевіт. Закон установлює 
порядок складання присяги та пере-
лік осіб, які можуть приймати різного 
роду присяги [17].

Закон Індії 1969 р. встановлює 
тексти й порядок складання присяги 
свідка, присяжного, перекладача, 
особи, що дає афідевіт [18].

Закон австралійського штату Пів-
денна Австралія 1936 р. «Про при-
сяги» стосується найрізноманітніших 
видів присяги – як судових, так і несу-
дових. Ним установлюються форми 
та порядок складання присяги на 
вірність, присяги губернатора, судді, 
свідка, присяжного, особи, що дає 
афідевіт, інших присяг, перелік осіб, 
які вправі приймати присягу [16].

Як видно з наведеного, законодавці 
в країнах англо-саксонського права 
прихильні врегульовувати відносини 
щодо складання різного виду присяги 
більш-менш в однаковий спосіб. Крім 
того, існує низка присяг, які склада-
ються із залученням або в присутно-
сті суддів як судових офіцерів (напри-
клад, присяги вищих посадових осіб). 
Загалом, судові присяги, так само як 
і посадові присяги із залученням суд-
дів як судових офіцерів, маючи певний 
церемоніальний характер, полягають 
у символічній процедурі покладення 
на особу певного приписаного зако-
ном обов’язку діяти в спосіб, проголо-
шений присягою. При цьому як при-
сяга суддів й інших посадових осіб, 
що здійснюється із залученням суддів 
(наприклад, президента, губернаторів, 
окремих виборних посадових осіб), 
так і присяга свідків, перекладачів,  
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інших осіб, що дається в суді чи для 
судового процесу, позначають ту саму 
символічну ідею – обов’язок діяти 
саме так, як приписує складена при-
сяга. Саме результат процедури скла-
дання присяги (перебування під при-
сягою) символізує, що особа діє саме 
так, як приписує складена присяга.

Отже, у країнах англо-саксон-
ського права закони врегульовують 
посадові присяги (в т.ч. присяги 
судді), як правило, в межах одного 
правового режиму із судовими прися-
гами, зокрема присягами свідка, екс-
перта (він може розглядатися як сві-
док), присяжного. Йдеться, загалом, 
про законодавство про присяги, пра-
вове регулювання яких у цих країнах 
можна охарактеризувати як окремий 
публічно-правовий інститут –  інсти-
тут присяги.

Слід, однак, відзначити, що вітчиз-
няна вчена М.М. Маськовіта доходить 
також висновку, що порядок прий-
няття присяги, сутність і специфічні 
риси присяги як правового явища ста-
новлять міжгалузевий комплексний 
правовий інститут [25].

У країнах англо-саксонського 
права згаданий публічно-правовий 
інститут, як правило, охороняється 
нормами кримінального права (тобто 
за порушення присяги передбачена 
кримінальна відповідальність). Через 
посилання на кримінальну відпові-
дальність за порушення присяги пра-
вовий режим цього інституту може 
поширюватися на інші заяви або 
документи. Наприклад, згідно з феде-
ральним податковим законодавством 
у США, будь-які податкові деклара-
ція, звіт, заява чи інший обов’язковий 
до подачі документ повинен містити 
або підтверджуватись письмовою 
декларацією, що він складений під 
загрозою санкцій за неправдиве свід-
чення [26].

У країнах англо-саксонського 
права, де застосовується афідевіт, 
такий документ також складається 
під присягою, однак вона, по суті, 
просто підписується особою у присут-

ності іншої особи, яка уповноважена 
таку присягу приймати. Таким чином, 
присяги, зокрема судові, не завжди 
проголошуються вголос або в певній 
урочистій чи іншій визначеній та рег-
ламентованій обстановці.

У цьому аспекті в праві України, 
хоча публічно-правовий інститут при-
сяги не набув такого розвитку, схожі 
риси письмового попередження про 
кримінальну відповідальність також 
мають місце. Як зазначалося вище, 
таке попередження є доповненням 
або своєрідним замінником присяги.

Зокрема, правило щодо попере-
дження про кримінальну відпові-
дальність діє стосовно експертів, які 
проводять судову експертизу (вона 
призначається в разі, коли певні 
питання, що підлягають вирішенню 
судом, потребують спеціальних 
знань). В Україні експерт залучається 
в судовий процес не через його пока-
зання як експертного свідка (expert 
witness), а через висновок експерта, 
що фактично є письмовим докумен-
том. Призначений експерт, що готує 
висновок, попереджається про кримі-
нальну відповідальність за завідомо 
неправдивий висновок. Експерт може 
бути викликаний судом для допиту для 
роз’яснення висновку, і лише в цьому 
разі він приводиться до присяги і, 
по суті, повторно попереджається 
про кримінальну відповідальність за 
надання завідомо неправдивого вис-
новку. Варто наголосити, що в уста-
новленому законодавством тексті 
присяги експерта, яка складається 
у разі його допиту, не йдеться про 
обіцянку говорити правду (як у при-
сязі свідка), а йдеться про обіцянку 
«сумлінно виконувати обов’язки 
експерта, використовуючи всі свої 
професійні можливості». Так, згідно 
з ч. 2 ст. 102 КПК, ч. 5 ст. 106 ЦПК, 
ч. 6 ст. 104 КАСУ [12; 13; 19] 
та ч. 5 ст. 101 Господарського про-
цесуального кодексу України (ГПК 
[27]), у висновку експерта обов’яз-
ково повинно бути зазначено, що 
його попереджено або він обізнаний  
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про відповідальність за завідомо 
неправдивий висновок, а в кримі-
нальному процесі – ще й за відмову 
без поважних причин від виконання 
покладених на нього обов’язків. Таке 
попередження на практиці підпису-
ється експертом у тексті висновку 
окремим рядком і символізує обов’я-
зок (під загрозою розуміння можли-
вості кримінальної відповідальності) 
виконання відповідних обов’язків 
сумлінно. І це попередження, так 
само як присяга під афідевітом у кра-
їнах, де він використовується, здійс-
нюється саме шляхом підписання під 
його текстом, а не шляхом певного 
урочистого чи церемоніального прого-
лошення.

Присяга, таким чином, незалежно 
від процедури її складання зобов’я-
зує особу дотримуватися обіцянки, 
наведеної у ній. Як бачимо, на зміст 
присяги не впливає те, що особа, 
яка склала її, не вірить у Бога або 
не вірить у присяги, адже обов’я-
зок говорити правду або інший під-
тверджений присягою обов’язок 
насправді має утилітарне значення. 
Отже, відповідальність за порушення 
присяги залежить не від процедури 
або ритуалу присяги, а від наявності 
її підписаного тексту і від факту її 
дотримання або порушення. У Вели-
кобританії, наприклад, Законом про 
присяги 1978 р. передбачено: коли 
присяга може бути складена згідно із 
законом, у разі якщо вона була скла-
дена у формі та способом, відмінними 
від передбачених законом, особа зв’я-
зана такою присягою, якщо вона була 
складена в такій формі та такій цере-
монії, які особа оголосила обов’язко-
вими [24].

Щодо третього виду розглядуваних 
присяг – посадових осіб у присутно-
сті судді, то в Україні лише приве-
дення до присяги Президента Укра-
їни передбачає присутність посадової 
особи судової влади – голови Консти-
туційного Суду України, який, згідно 
з Конституцією, приводить Главу дер-
жави до присяги. Під час процедури 

інавгурації Президента голова цього 
суду вдягає мантію [28; 29]. Інші поса-
дові особи в Україні не приносять при-
сягу в присутності суддів як судових 
офіцерів. Для «губернаторів» – голів 
обласних державних адміністрацій – 
загалом законом не передбачено скла-
дання присяги (вони не є державними 
службовцями). Якщо на певні церемо-
нії присяги (наприклад, присягу чле-
нів парламенту – народних депутатів 
України) запрошуються судді Верхов-
ного Суду, то вони не вдягають мантії 
і діють не в офіційній якості як судді 
(носії судової влади), а, скоріше, як 
почесні гості.

Щодо питання родової належ-
ності таких посадових присяг, що 
передбачають залучення суддів до 
прийняття присяг не у судовому про-
цесі, а в інших випадках, пов’яза-
них зі здійсненням державної влади 
(зокрема, присяги вищих посадових 
осіб – президентів, губернаторів), то 
вони, на нашу думку, також належать 
до судової символіки. Наведена істо-
рична традиція символізує наявність 
і функціонування розподілу влад і сис-
теми стримань і противаг та означає, 
що суд контролює виконавчу та/або 
законодавчу владу, в представників 
яких суддею приймається присяга; 
що кожен, хто вважає, що його права 
порушені рішенням органу виконав-
чої або законодавчої влади, має право 
у випадках і в установленому законо-
давством відповідної країни порядку 
оскаржити відповідне рішення цього 
органу до суду й отримати справед-
ливе рішення.

Висновки. До судових присяг 
належать посадові присяги судових 
юристів (суддів, адвокатів, прокуро-
рів), а також присяги свідків, пере-
кладачів, інших осіб, що складаються 
у суді чи для судового процесу. 
Судові присяги, а також присяги 
посадових осіб, що здійснюються із 
залученням суддів (наприклад, пре-
зидента, губернаторів, інших вибор-
них посадових осіб), належать до 
судової символіки.
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Судові присяги, так само як і поса-
дові присяги із залученням суддів 
як судових офіцерів, маючи певний 
церемоніальний характер, полягають 
у символічній процедурі покладення 
на особу конкретного приписаного 
законом обов’язку діяти у спосіб, 
проголошений присягою. Як посадова 
присяга суддів й інших посадових 
осіб, що здійснюється із залученням 
суддів (наприклад, президента, губер-
наторів, інших виборних посадових 
осіб), так і присяга свідків, перекла-
дачів, інших осіб, що дається у суді 
чи для судового процесу, позначають 
ту саму символічну ідею – обов’язок 
діяти саме так, як приписує складена 
присяга. Саме результат процедури 
складання присяги (перебування під 
присягою) символізує, що особа діє 
конкретно так, як приписує складена 
присяга.

Складання посадової присяги 
судового юриста символізує укла-
дення своєрідного «договору» між 
цим юристом і суспільством щодо 
чесного і добросовісного виконання 
ним обов’язків, відповідно, судді, 
адвоката, прокурора, зокрема, задля 
забезпечення верховенства права, 
здійснення справедливості, захисту 
прав і свобод людини й громадянина.

Відзначимо, що якби особа мала 
намір не дотримуватись установле-
них норм моралі і права, вчиняти 
нечесно й недобросовісно, то присяга 
сама по собі не могла би «втримати» 
її від цього. Отже, церемонія скла-
дання присяги має насамперед сим-
волічне значення. Присяга кожної 
з професій судових юристів симво-
лізує, що серед них є (або повинні 
бути) лише професіонали, які здій-
снюють свою професійну діяльність 
належним чином, у правові способи, 
чесно і добросовісно.

У країнах англо-саксонського 
права закони врегульовують посадові 
присяги (в т.ч. присяги судді), як 
правило, в межах одного правового 
режиму з іншими судовими прися-
гами, зокрема присягами свідка, екс-

перта (він може розглядатися як сві-
док), присяжного. Йдеться, загалом, 
про законодавство про присяги, пра-
вове регулювання яких у цих країнах 
можна охарактеризувати як окремий 
публічно-правовий інститут – інсти-
тут присяги.

Присяга свідка, експерта, перекла-
дача, у сукупності з попередженням 
про кримінальну відповідальність, 
символізує те, що визначені особи 
відповідають (або принаймні повинні 
відповідати) на запитання або пові-
домляють суду певні обставини прав-
диво, здійснюють правильний пере-
клад; при цьому нібито презюмується, 
що свідок під присягою та після пові-
домлення про кримінальну відпові-
дальність говорить більш правдиво 
й усвідомлено.

В Україні не всі особи, які допи-
туються у суді, приносять присягу 
і попереджаються про кримінальну 
відповідальність; і не всі допитувані 
можуть бути притягнуті до кримі-
нальної відповідальності за завідомо 
неправдиві показання. Обвинуваче-
ний у разі, якщо він не відмовляється 
давати показання, підлягає обов’язко-
вому допиту в суді, однак не приво-
диться до присяги і не попереджається 
про кримінальну відповідальність за 
завідомо неправдиві показання. Ця 
особливість символізує право особи 
захищатися всіма можливими шля-
хами і водночас свободу від самови-
криття  з метою того, щоб обвинува-
чений, підозрюваний розумів, що він 
не зобов’язаний відповідати на запи-
тання, хоча і вправі це зробити, якщо 
бажає викласти свою версію події.

Присяга, незалежно від проце-
дури її складання, зобов’язує особу 
дотримуватися обіцянки, наведеної 
у ній. Зауважимо, на зміст присяги не 
впливає на те, що особа, яка склала 
присягу, не вірить у надприродні 
сили, представлені у віроповчальному 
корпусі певної релігії, або не вірить 
у присяги, адже обов’язок говорити 
правду чи інший підтверджений 
присягою обов’язок має утилітарне  
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значення. Отже, відповідальність за 
порушення присяги, якщо для кон-
кретного випадку вона передбачена 
законом, залежить не від її процедури 
або процесу ритуалу, а від наявно-
сті її підписаного тексту, а також від 
факту її дотримання чи порушення.

Прийняття суддями посадових 
присяг вищих посадових осіб (що 
в Україні застосовується лише для 
присяги Президента, а в інших кра-
їнах також для присяг деяких інших 
вищих посадових осіб) символізує 
наявність і функціонування розпо-
ділу влад і системи стримань і про-
тиваг та означає, що суд контролює 
виконавчу та/або законодавчу владу, 
в представників яких суддею прийма-
ється присяга; що кожен, хто вважає, 
що його права порушені рішенням 
органу виконавчої або законодавчої 
влади, має право у випадках і в уста-
новленому законодавством відповід-
ної країни порядку оскаржити відпо-
відне рішення цього органу до суду 
й отримати справедливе рішення.

В умовах судової реформи з метою 
підвищення довіри до судової влади 
наукові дослідження судової симво-
ліки та зокрема судових присяг зали-
шатимуться актуальними. Вивченню 
відповідних питань присвячено низку 
інших публікацій авторів.

Розглядаються сутність та 
значення судових присяг як елемен-
тів судової символіки. До судових 
присяг віднесено посадові присяги 
судових юристів (суддів, адвока-
тів, прокурорів), а також присяги 
свідків, перекладачів, інших осіб, 
що складаються у суді чи для судо-
вого процесу.

Судові присяги полягають у 
символічній процедурі покладення 
на особу конкретного приписаного 
законом обов’язку діяти в спосіб, 
проголошений присягою. Присяга 
свідка, експерта, перекладача, в 
сукупності з попередженням про 
кримінальну відповідальність, сим-
волізує те, що визначені особи від-

повідають (або принаймні повинні 
відповідати) на запитання або 
повідомляють суду певні обставини 
правдиво, здійснюють правильний 
переклад; при цьому нібито презю-
мується, що свідок під присягою 
та після повідомлення про кримі-
нальну відповідальність говорить 
більш правдиво й усвідомлено. Саме 
результат процедури складання 
присяги (перебування під прися-
гою) символізує, що особа діє кон-
кретно так, як приписує складена 
присяга.

У країнах англо-саксонського 
права закони врегульовують поса-
дові присяги (в т.ч. присяги судді), 
як правило, в межах одного пра-
вового режиму з іншими судовими 
присягами, зокрема присягами 
свідка, експерта (він може розгля-
датися як свідок), присяжного.

На зміст присяги не впливає те, 
що особа, яка склала присягу, не 
вірить у надприродні сили у межах 
певної релігії або не вірить у при-
сяги, адже обов’язок говорити 
правду чи інший підтверджений 
присягою обов’язок має утилі-
тарне значення. Відповідальність 
за порушення присяги, якщо для 
конкретного випадку вона перед-
бачена законом, залежить не від її 
процедури або процесу ритуалу, а 
від наявності її підписаного тек-
сту, а також від факту її дотри-
мання чи порушення.

Також до судової символіки від-
несено присяги посадових осіб, що 
складаються із залученням суддів. 
Процедура їх складання символізує 
наявність і функціонування розпо-
ділу влад і системи стримань і про-
тиваг та означає, що суд контро-
лює виконавчу та/або законодавчу 
владу, в представників яких суддею 
приймається присяга.

Ключові слова: судова символі-
ка, посадова присяга, судова присяга, 
присяга судді, присяга адвоката, при-
сяга прокурора, присяга президента, 
присяга губернатора, присяга свідка.



18

ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2021/1

Kravchuk O., Ostashchuk I.  
Judicial oaths as a component 
of judicial symbolism

The essence and meaning of 
judicial oaths as elements of judicial 
symbolism are considered in the 
article. Oaths of judicial lawyers 
(judges, attorneys, prosecutors), as 
well as oaths of witnesses, expert 
witnesses, interpreters, and other 
persons taken in court or for trial, 
belong to judicial oaths.

Judicial oaths are the symbolic 
procedure of imposing on a person 
a specific statutory obligation to 
act in the manner declared by the 
oath. The oath of a witness, expert 
witness, interpreter, together with 
a notification of criminal liability, 
symbolize that certain persons 
answer questions or report certain 
circumstances to the court truthfully, 
make a correct translation. It is 
presumed that a witness testifies 
more truthfully and consciously 
under oath and after being notified 
of criminal liability. The result of the 
oath-taking procedure (being under 
oath) symbolizes that the person acts 
specifically as prescribed by the oath.

In common law countries, laws 
regulate oaths of office (including the 
oath of a judge), usually within the 
same legal regime as other judicial 
oaths (witness, expert witness, juror).

The fact that the person who took the 
oath does not believe in supernatural 
powers, within a particular religion, 
or does not believe in the oath does 
not affect the obligation. After all, the 
duty to tell the truth or other oath-
taking duty is utilitarian. Liability 
for violating the oath, if provided 
for by law in a particular case, does 
not depend on its procedure or ritual 
process. It depends on the presence of 
signed text of the oath, as well as on 
the fact of its observance or violation.

Also, the oaths of office, which 
are taken by judges, belong to the 
judicial symbols. The procedure of 
taking such oaths symbolizes the 

existence and functioning of the 
separation of powers and the system 
of checks and balances. It means 
that the court controls the executive 
and/or legislative authorities, whose 
representatives are sworn in by the 
judge.

Key words: judicial symbols, oath 
of office, judicial oath, judge’s oath, 
attorney’s oath, prosecutor’s oath, 
president’s oath, governor’s oath, 
witness’s oath.
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ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

Термин «пятилетняя нестабиль-
ность» мы предлагаем использовать 
для обозначения предкризисного вре-
мени, наступившего в мировой поли-
тике во второй половине VI века1. 
После смерти главных идеологи-
ческих оппонентов поздней антич-
ности (византийского императора 
Юстиниана Великого и персидского 
шахиншаха Хосрова Ануширвана) 
все политические системы Старого 
Света стремительно разваливались. 
Этому особенно помогала ирано-ви-
зантийская война 572-591 годов 
[2, c. 91–123]: на сирийском, месо-
потамском и закавказском фронтах 
к началу 579 года решались судьбы 
Восточной Римской империи (Визан-
тии) и Новоперсидского царства 
(Эраншахра).

Цели данной статьи – обосно-
вать термин «пятилетняя нестабиль-
ность» в хронологических рамках 
579-584 гг., а также продемонстриро-

1 Мы говорим именно о «предкризисе», так 
как «настоящие» проблемы будут ждать восточ-
норимскую и персидскую государственности 
только в начале VII века. В 602 году начнется 
«Мировая война», которая закончится в 650-х гг. 
созданием Арабского Халифата и полным разгро-
мом Ирана и Византии арабскими кочевниками 
[1]. Однако, понять корни этой «Мировой войны» 
можно только зная факты и политико-правовые 
особенности развития Евразии в конце VI века.

вать пути развития международной 
правосубъектности на фоне ирано-ви-
зантийско-тюркских взаимоотноше-
ний. Основной правоведческий инте-
рес составляют процессы смены 
верховной государственной власти 
Византии, Эраншахра и Тюркского 
каганата. В 579 г. трон шахиншаха 
Персии получил Ормизд IV, в 581 г. 
Гёктюрк-каганом стал Бага-Ышбар, 
а в 582 г. императорскую диадему 
Византии одел генерал Маври-
кий. Соответственно, главная точка 
отсчета характеризуемого нами пери-
ода – смерть персидского шахиншаха 
(«царя царей») Хосрова Ануширвана, 
случившаяся 31 января 579 года.

Преемник Ануширвана Ормизд 
IV Тюркзаде был наполовину тюр-
ком, наполовину персом. Его отец – 
Хосров Ануширван являлся персид-
ским шахиншахом, в то время как 
мать была дочкой западнотюркского 
ябгу Истеми-кагана [3, c. 466–469]. 
Вот почему новый шахиншах Эран-
шахра с 579 г. носил прозвище «Тюр-
кзаде» (Тюркский сын, сын тюр-
чанки) [4, c. 245].

Официальная интронизация 
Ормизда Тюркзаде на сасанид-
ский престол состоялась 1 июля 
579 г. и прошла в торжественном зале  
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церемоний Ктесифонского дворца. На 
ней присутствовали как зороастрий-
ские мобеды, так и ктесифонский 
несторианский патриарх Мар Эзек-
биэль (566–581) [5, pp. 407–422].  
Также на коронацию прибыли отдель-
ные тюркские легаты, посольства 
индусов и китайцев. Не было только 
официальных представителей Восточ-
ной Римской империи. Его современ-
ники, византийские хронисты Иоанн 
Эфесский [6, Ίωάννης τῆς Έφέσου, 
Lib. VI] и Феофилакт Симокатта  
[7, Theophylactus Simocatta. Historia.  
Lib. III] в один голос ругают Ормизда 
Тюркзаде за то, что он даже не послал 
официального посольства в Констан-
тинополь с уведомлением о своём 
вступлении на трон, несмотря на то, 
что император Тиберий (578–582) 
к тому времени вёл активные перего-
воры о прекращении боевых действий 
с легатами умершего Хосрова Ану-
ширвана (531–579).

Иоанн Эфесский написал: «Когда 
умер царь Хосров, после него воца-
рился один из его сыновей по имени 
Хормизд, который был юноша страст-
ный, грубый, малосообразительный, 
как об этом говорят его бесстыдные 
выходки и поясняют сами его дела. 
Когда он воцарился, он был так горд 
и неумен, так высокомерен и нахален, 
что даже не послал римскому импера-
тору, по царскому обычаю, символа 
царствования. Этот же неумный царь 
гордо говорил: «Для чего я буду 
посылать подарки моим рабам?»  
[6, Ίωάννης τῆς Έφέσου. VI. 22].

Уже через несколько дней после 
коронации персидские переговор-
щики были отозваны Ормиздом Тюр-
кзаде (579–590) в Ктесифон и полу-
чили выговор за попытку примирения 
с «исконным врагом персов» [2, c. 100]. 
Ормизд провозгласил римлян «веч-
ными врагами персидской культуры» 
и объявил всеобщую мобилизацию 
персидских военнослужащих. Впро-
чем, император Тиберий решил дей-
ствовать на опережение и отправил 
войско своего генерала Маврикия 

для интервенции в Перс-Армению. 
Необходимо подчеркнуть, что пяти-
десятитысячный корпус генерала 
Маврикия действовал крайне быстро 
и галопом проскакал Перс-Арме-
нию, Атропатену, привлекая попутно 
бунтовщиков армянского и албано- 
азербайджанского происхождения  
[o роли Атропатены в происходящих 
процессах: 8, c. 37]. С севера корпус 
Маврикия, усиленный армянскими 
ополченцами, вторгся собственно 
в Мидию, где осуществил тотальную 
резню зороастрийских священников, 
уничтожил местные посевы, раз-
грабил продовольственные склады. 
Все добро караванами отправлялось 
в византийскую Армению и Месо-
потамию, а Мидия вплоть до конца 
579 г. оставалась под контролем 
генерала Маврикия [7, Theophyl. 
Hist. Lib. III. 17. 4].

Персона Маврикия, женатого 
впоследствии на дочери Тиберия  
(578–582), занимает центральное 
место в истории временного расши-
рения пределов Восточной Римской 
империи 579 г. Армейские подраз-
деления, с одной стороны, грабили 
и убивали персо-мидян, но, с другой 
стороны, они впервые предпринимали 
также административно-правовые 
шаги, направленные на укрепление 
своей непосредственной политической 
власти в сердце Сасанидского Ирана. 
В этом контексте, политический 
талант и, скорее, удача Тиберия  
(578–582) [9, c. 307], бывшего 
генерала юстиниановых войск, 
намного превзошла сошедшего с ума  
Юстина II (565-578) [10, c. 31–33].

Тиберий планомерно работал с раз-
личными социально-политическими 
группами. Его интересовало прими-
рение монофизитов и ортодоксов 
в Христианской Церкви. Он жаждал 
устранения противоречий в судебной 
юрисдикции между ортодоксальными 
патриархатами Рима, Константино-
поля и Александрии. Тиберий посто-
янно жертвовал огромные деньги на 
возврат антиохийцев к нормальной 
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жизни, нарушенной неоднократными 
вторжениями Хосрова Ануширвана 
(531–579). Также Тиберий рассма-
тривал восточные провинции Рим-
ской империи как основу её полити-
ко-правовой мощи. Именно Сирию, 
Армению и Египет в своих законо-
дательных актах Тиберий призывал 
считать оплотом «ромейства» в Азии. 
Понимая и воспринимая азиатский 
вектор юстиниановой внешней поли-
тики, Тиберий (578–582) считал 
любые дела, связанные с вторжением 
лангобардов в Италию или вестго-
тов в Испанию, маловажными. Все 
конфликты с восставшими варвара-
ми-федератами вдоль границ юстини-
ановой реконкисты, Тиберий думал 
устранить в случае окончательной 
военной победы над Ормиздом Тюрк-
заде. Тиберию соприятствовала окку-
пация его зятем Маврикием исконно 
персидской Мидии, а также крайне 
плохое отношение персидских чинов-
ников эпохи Хосрова к шахиншаху 
Ормизду.

Что же не устраивало персидскую 
знать?

Как мы указывали ранее, Хосров 
Ануширван написал своё имя в исто-
рии золотыми буквами в тот момент, 
когда усыновил тысячи брошенных 
детей, изъял их из тяжелого маз-
дакитского рабства, предоставил 
каждому приданное, должность или 
стартовый капитал [11, c. 188]. Кроме 
того, Хосров Ануширван пожизненно 
содержал их и предоставлял самые 
ответственные должности. Учитывая 
особенности персидского ментали-
тета, случаи предательства среди них 
по отношению к Ануширвану являлись 
единичными. Однако, в тот момент, 
когда Хосров Ануширван, утверж-
дая мирный договор с Тюркским 
Элем (565 г.), взял в жены родную 
дочь ябгу Истеми, среди персидской 
знати начался ропот и волнения, 
связанные с игнорированием Ану-
ширваном детей от персидских царе-
вен [3, c. 468]. Согласно нотариально 
заверенному завещанию Хосрова 

Ануширвана [3, c. 468], вся полнота 
власти над Эраншахром, немедленно 
после его смерти, без обсуждения 
но военном совете, и вопреки нали-
чию огромного количества детей, как 
родных, так и усыновленных, имев-
ших исключительно сасанидское про-
исхождение, должна была перейти 
к «Тюркзаде» – ребенку тюрчанки, 
отпрыску «Турана», враждебного аве-
стийскому «Ирану» [12, pp. 3–33].

В 565–567 гг. отношения между 
тюрками и персами складывались 
еще сравнительно неплохо. Однако 
край дружбе положил сам Хосров 
Ануширван, когда испугался возрас-
тающего значения тюрок в Согдиане 
[3, c. 590-592]. До 565 г., несмотря на 
эфталитские грабежи, основная масса 
денег и драгоценностей, а также деся-
тина товара по таможенному сбору, 
уходили в казну Сасанидского Эран-
шахра. То есть основным выгодополу-
чателем Великого Шелкового Пути, 
основанного северными китайцами, 
являлись именно персы. Путь купе-
ческих караванов и шелковые грузы 
перемещались почти исключительно 
через земли Эраншахра [13, c. 542]. 
Так было и при династии Парфян, 
и при династии Сасанидов. Однако, 
упрочение позиций Восточной Рим-
ской империи Юстинианом Вели-
ким в 527-565 гг., создание Вели-
кого Тюркского Эля в 545–553 гг., 
установление одновременно друже-
ских дипломатических отношений 
Муган-каганом (553–572) с китай-
скими и восточноримскими импера-
торами, в корне поменяли ситуацию. 
Тюркский каганат занял огромную 
территорию – от Владивостока 
и Северной Кореи до Волги (в 565 г.), 
а позже сумел даже выйти к Дне-
про-Бугскому лиману в районе древ-
негреческой Ольвии (567–578 гг.). 
Случилось невозможное – Персию 
торговцам теперь вообще можно 
было обходить. В 563–565 гг. Юсти-
ниан Великий сумел получить секрет 
шелкопрядения, в обход персид-
ской экономической конъюнктуры,  
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установив через тюрок непосредствен-
ные контакты с северными китайцами 
[14, pp. 64 – 653; 15, c. 187]. Тор-
говля контролировалась грекоязыч-
ными несторианами Мерва, Хорезма 
и Согдианы [16, c. 11]. Они, сами 
того не желая, принесли византий-
скую культуру в ставку Муган-кагана 
на Алтае и цивилизационно визан-
тинизировали монгольскую степь 
[17, c. 46–51]. В свою очередь, тюрки 
из династии Ашина активно перестра-
ивали политическую карту Восточной 
Европы и регулярно посылали посоль-
ства в Новый Рим. Сасанидский Иран 
переставал играть роль Срединного 
государства. Теперь он был просто 
частью Ойкумены, которую караваны 
спокойно могли обойти. Путь купцов 
менялся. Если до 565 г. они, опасаясь 
эфталитов и любых других диких 
кочевников, обходили Каспийское 
море с юга, а также платили боль-
шие деньги шахиншаху за сопро-
вождение товаров через потенци-
ально эфталитские горные долины 
Афганистана, Таджикистана, 
Узбекистана, то после 566 г. купцы 
любого подданства могли спокойно 
идти через казахстанскую степь 
под конвоем тюркских всадников, 
обходить Каспийское море с севера 
и, в итоге, попадать в Восточную 
Европу, где получали от тюрок, 
остготов, антов неплохой «бонус-
ный» товар в виде рабов.

Экономически, китайцам и сог-
дийцам стало выгоднее использовать 
маршрут через Казахстан, Поволжье, 
Дон и, либо останавливаться в Крыму, 
либо двигаться вдоль черноморского 
берега до Мезии, Фракии и даже 
Нового Рима. Благодаря такой рас-
становке сил и, несмотря на свирепые 
вспышки бубонной чумы, терроризи-
ровавшие Евразию с 540 г., под конец 
правления Юстиниана Великого, 
в 565 г. Константинополь сумел 
обрести статус не только сто-
лицы всего Христианского Мира, 
но и стать новым рынком сбыта 
для китайских, согдийско-хорез-

мийских и тюркских купцов. Вот 
почему, при Юстине II, в 567–568 гг. 
ябгу Истеми-каган, без каких либо 
колебаний, принял условия дого-
вора о предоставлении императором 
lex foedus [см. нашу интерпрета- 
цию: 18, с. 139–155]. Финансово- 
экономические выгоды федератских  
(то есть, подчиненных) отношений 
западнотюркской орды с Новым 
Римом были намного выгоднее пра-
восубъектного равноправия. В этом 
смысле, тюркам всегда хватало мудро-
сти намного больше, чем многим ира-
ноязычным и даже славянским пле-
менам, соседствовавшим с ними на 
громадных просторах Восточноевро-
пейской равнины. Тюрки были хитры, 
сдержанны, немногословны, религи-
озно не экзальтированны, толерантны 
к чужим культурам, но не толерантны 
к предательству и негостеприимству 
[19]. Именно поэтому они были чрез-
вычайно опасны для морально неу-
стойчивых варваров-федератов Вос-
точной Европы.

Хосров Ануширван (531–579) 
испугался мощи этой тюркской 
цивилизации. Он боялся «наивной  
правды» тенгрианства [17, c. 299–324].  
По примеру своих старых ахеме-
нидских предков, он понимал, что 
земледельческие культуры Средней 
Азии (в частности, древнее Мидий-
ское царство и Вавилон завоеванные  
в 550-х гг. до н. э. Киром Ахемени-
дом), циклично и регулярно завоевы-
вались горными скотоводами-кочев-
никами. Разгром эфталитов и войны 
с Юстинианом забрали у Хосрова 
слишком много военно-политической 
энергии. Компенсировать её было 
неоткуда. Вот почему первое боестол-
кновение Ануширвана с Муган-кага-
ном в 568–571 гг. окончилось миром 
и выплатой подарков на Алтай из 
Ктесифона. Граница установилась 
вдоль великой реки Амударьи. Сред-
няя Азия впервые оказалась разде-
ленной между персами и тюрками. 
Опозоренный и отнесенный к веда-
нию Аримана в кодифицированных 
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Ануширваном Авестах «Туран-
ский народ» [20, с. 85–89] оказался 
сильнее и смышленнее «Иранского 
народа». Фактически, ираноязычные 
народы Персии, а также попавшие под 
власть тюрков в 567–568 гг. аланы 
и сабиры Предкавказья, поняли, что 
Авесты, выражаясь обыденным язы-
ком, «лгут». Никакой победы богоиз-
бранного персидского народа, пленив-
шего когда-то иудеев, поразившего 
мидян и индусов, уничтожившего 
белых гуннов-эфталитов, в реально-
сти не существует. Просто одни орды 
«туранцев» (то есть кочевников, степ-
няков, а также горных скотоводов, 
исповедовавших не зороастризм-ог-
непоклонничество, а тенгрианство- 
небопоклонничество) регулярно сме-
нялись другими ордами, что застав-
ляло все новых и новых сынов 
Персидской цивилизации гибнуть 
в нескончаемых войнах.

Великий Тюркский Эль, как 
символичное воплощение Арима-
нового Турана, начал подрывать 
авестийское мировоззрение персо- 
мидян Сасанидского Ирана. Само 
существование Тюркского каганата 
на столь огромных пространствах, 
его победы над регулярной персид-
ской армией, высокое образование 
и мудрость тюркских каганов – все 
это играло против шахиншахской вла-
сти. Народные массы Персии теряли 
веру в религию предков [19, c. 76]. 
Когда-то что-то подобное переживал 
Императорский Рим времен принци-
пата (27 г. до н. э. – 284 г. н. э.), 
что, однако, не помешало римлянам 
обрести душевное успокоение через 
распространившееся из Палестины 
христианство. Религия Иисуса Хри-
ста спасла Римскую Державу, позво-
лила ей укрепиться при Константине 
Святом (306–337) и восстановиться 
в укрупненном масштабе при Юстини-
ане Великом (527–565) [21]. Монофи-
зитство и несторианство, хоть и явля-
лись деструктивными еретическими 
сектами, но развивались комплимен-
тарно Римской идее, греко-римской 

античной цивилизации. Оппозици-
онируя ортодоксальному христиан-
ству пяти патриархатов имперского 
диптиха, несториане и монофизиты, 
не желая этого, развивали и распро-
страняли интеллектуальную мощь 
Византии [22, c. 113–119]. Пересе-
ляясь вплоть до Амударьи, Сырдарьи 
и Алтайской степи [23, c. 76–85], 
несториане несли с собой ненависть 
к Константинопольскому патриархату 
и восточноримским императорам, ини-
циировавшим гонения против них, но 
также и знание об этих событиях, что 
было ново и экзотично для степняков 
Алтая, Монголии и Маньчжурии, 
традиционно ориентировавшихся до 
563–565 гг. только на внутрикитай-
ские политические, культурно-рели-
гиозные и социально-экономические 
процессы. Открыв тюркам Монголии 
и Алтая новый мир позднеантичной 
Ойкумены, несториане [16, c. 10–12] 
и монофизиты постепенно возродили 
греческий койне там, где он был вне-
дрен еще при Александре Македон-
ском (336-323 гг. до н. э.), совершили 
новую волну эллинизации террито-
рий современных Афганистана, Тад-
жикистана, Киргизии, Узбекистана 
и Казахстана [24]. Греческое несто-
рианство проникло в пределы нынеш-
ней китайской Сынцзян-Уйгурии, 
стало нормальным явлением среди 
степных предков монголов [17, c. 51]. 
О Византии узнали на озере Бай-
кал, и это знание помогло номадам 
сделать торговлю вдоль Великого 
шелкового пути более масштабной. 
Если ранее номады Монголии чаще 
выступали угрозой в торговле Пер-
сии и Китая, то с момента образова-
ния Тюркского Эля степняки заняли 
позицию защитника этой торговли, 
ставшей географически намного 
более широкой и масштабной. Плюс, 
к этой экономической деятельности 
подключились согдийцы [14, p. 649], 
которые заняли привилегированное 
положение в новой практике адми-
нистрирования Великого Шелкового 
пути [25, c. 27–35].
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Ормизд Тюркзаде (579–590) поте-
рял значительную часть Мидии в 579 г. 
[7, Theophyl. Hist. Lib. III. 17. 4], но 
уже в 580 г. мобилизованное им вой-
ско атаковало византийскую Месо-
потамию [2, c. 100]. К тому времени 
Тиберий успел выдать свою дочь за 
Маврикия и провозгласить его «авгу-
стейшим полководцем» [26, c. 16]. 
В 582 г. Маврикий стал официальным 
правопреемником Тиберия на посту 
императора. Об этом Тиберий объ-
явил Константинопольскому сенату 
и послал соответствующее извеще-
ние Римскому Папству. Несмотря 
на тяжелые потери византийского 
дуката в Месопотамии, Маврикию 
удавалось удерживать Перс-Армению 
и часть Мидии в своих руках. Там 
была создана византийская админи-
страция, а порядок поддерживался 
армянскими и азербайджанскими 
дружинами. В частности, несмотря 
на упомянутую хрониками «войну 
тюрок с византийцами 576-581 гг.», 
именно тюркские подразделения 
активно помогали генералу Мав-
рикию в его каспийско-мидийской 
операции2. С юга, на Ктесифон уси-
лилось давление гассанидских ара-
бов, угрожавших Ормизду Тюркзаде 
объединением с византийцами под 
стенами древнего Вавилона. Опера-
ция Ормизда в Месопотамии была, по 
нашему мнению, направлена именно 
на то, чтобы разрезать силы Гассани-
дов и тюрко-византийцев Маврикия.

Упоминая о тюрках, не станем 

также забывать того факта, что 
«война византийцев с тюрками» 
являлась не менее комплиментар-
ным в культурном контексте фено-
меном, нежели несторианская хри-
стианизация согдианцев, уйгуров 
и протомонголов Центральной Азии. 
Во-первых, основание тюрками Тьму-
таракани [27, c. 24] шло вразрез 
с планами эллинизации Приазовья, 
которые строили византийские стра-
теги Боспора Киммерийского. Захват 
Боспора западнотюркской ордой 
в 576 г. осуществлялся, к тому же,  
только частью этой орды. Истеми- 
каган не поддержал новую политику 
Татпар-кагана (572–581) и не подчи-
нился новому ябгу тюркского запада. 
Торжественные похороны Истеми-ка-
гана стали настоящей демонстрацией 
дружбы византийцев и западных 
тюрок. На похороны Истеми прибыло 
целое посольство от имени импе-
ратора Юстина и цезаря Тиберия. 
Когда же Тиберий (578–582) сам 
стал императором, среди тюрок оста-
валось огромное количество привер-
женцев дружбы с Восточной Рим-
ской империей [28, Menander 45]. 
Особенно эта позиция была сильна 
среди традиционных федератов Кон-
стантинополя – хазар, аланов, саби-
ров. Более нейтральную роль играли 
утригуры, охотно шедшие на контакт 
с буддистской властью Татпар-кагана 
(572–581).

Период 572–581 гг. в западнотюрк-
ской орде предлагаем характеризовать 
как «эпоху шатаний и неясности». 
100% всех известных исторической 
географии племен между Волгой, Кав-
казом и Днепром, имели lex foedus 
с Восточной Римской империей еще 
со времен Юстиниана Великого 
(527–565)3. Эти договора были под-
тверждены и Юстином II (565–578). 
Тиберий (578–582), в свою очередь, 
подтвердил юридическую силу всех 
решений своего предшественника 
Юстина [28, Menander 45]. Он не 
осуществил никаких кардинальных 
изменений во внешней политике  

2 Этот факт лишний раз подтверждает суще-
ствование режима lex foedus в отношениях 
Восточной Римской империи с частью запад-
нотюркской орды (видимо, речь надо вести о 
клане ябгу Истеми).

3 Термин «φοιδερᾶτοι» (греч. вариант) или 
«foederati» (лат. вариант) после смерти Юсти-
ниана Великого использовался хронистами 
редко, но почти все они говорят о «союзах» или 
«союзных племенах». Прокопий Кесарийский 
указывает, что кочевники Северного Причерно-
морья были «подвластными» Восточной Римской 
империи [29, Procop. BG. VIII, V, 26; 27; 28]. 
Причерноморские готы, согласно Прокопию, 
были восточноримскими «воинами» [30, Procop. 
De aedificiis. III, VII, 13].
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Юстиниана Великого. Таким образом, 
любое выступление тюрок или утри-
гуров против империи – в Крыму, 
на Кавказе, близ Днепро-Бугского 
лимана – все эти действия четко 
попадали под определение внутри-
государственного мятежа или 
бунта. Оккупация Боспора тюрками 
в 576 г. [31, c. 67], непослушание 
огузов и утригуров ябгу Истеми-ка-
гану – все это были преступления4, 
которые Тиберий обязан был пресечь.

Для антитюркской операции 
в Восточной Европе Тиберий под-
готовил экспедиционный крымский 
корпус, а также использовал ополчен-
цев из Армении и Лазского царства. 
В 579 г. таврический легион визан-
тийцев начал оттеснять тюрок от 
Южного Буга и Днепра, в то время, 
как армяно-грузинская армия нанесла 
тюркам ряд поражений в пределах 
современной Абхазии [19, c. 50, 108]. 
Противостояния также ужесточились 
на уровнях аланы vs. хазары и утри-
гуры vs. кутригуры. Вновь назревал 
передел Восточноевропейской степи, 
в котором первую скрипку, конечно 
же, играли славянские племена 
[32, c. 49].

В 578 г., более чем 100-тысячный 
контингент славян из Поднепровья 
(в литературе именуемых «антами» 
[27, c. 19]), в союзе с западнотюрк-
ской ордой, пересек Дунай и вторгся 
в восточноримские провинции Мезия 
и Фракия [28, Menander 50; 33, c. 38]. 
Эти антские подразделения не имели 
нормального командования и часто 
воевали друг с другом, отличаясь осо-
бой жестокостью [34]. Как отмечали 
византийские хронисты, суровость 
славян превзошла все ожидания вос-
точных римлян, помнивших прак-
тику издевательств и массовых каз-
ней, предпринятых антами во время 
похода Заберхана (559 год). Прошло 
19 лет. Теперь многие славяне, кото-
рые ранее подчинялись булгарам-ку-

тригурам, попали в зависимость от 
стоявших на левобережье Днепра 
кочевий Тюркского Эля [19, c. 106]. 
Тюрки обещали славянам богатую 
добычу, поддержку на втором фронте 
(Кавказ и Крым) и защиту в случае 
похода Тиберия в сторону Поднепро-
вья. Многие анты также банально 
жаждали мести за свой неудачный 
поход 19-летней давности, приведший 
к аварскому порабощению.

Основные силы Восточной Рим-
ской империи находились на мидий-
ско-персармянском направлении  
[7, Theophyl. Hist. Lib. III. 17 et 18]. 
Там шли главные сражения, в которых 
империя напрягала все силы, чтобы 
удержать не только выход к Каспий-
скому морю, но и, чтобы сосредото-
чить первые ростки римской адми-
нистрации в собственно Иранском 
нагорье [7, Theophyl. Hist. Lib. III. 
18. 1]. Главный полководец империи 
Маврикий командовал мидийским 
фронтом, а также пытался спасти от 
Ормизда Тюркзаде Месопотамию, не 
так давно полностью разграбленную 
Ануширваном.

Таким образом, противостоя-
ние Маврикия и Ормизда, открыло 
западнотюркской орде путь в Грузию 
[19, c. 108]. Это ударило по визан-
тийцам с тыла, но, что еще хуже, 
поставило под удар весь Балканский 
полуостров [28, Menander 50]. Сто-
тысячная толпа славян представляла 
не организованное войско, а именно 
орду – повозки с домашним скар-
бом, целые семьи: мужчины, жен-
щины, дети, старики. Племена из 
Поднепровья двинулись на Балканы, 
предварительно заключив союз 
с представителями западнотюрк-
ской орды. Растянувшись вдоль 
дунайской границы, славяне грабили 
и убивали, повторив для фракийцев 
горький опыт вторжения Заберхана 
в 559 г. [32, c. 35]. Однако, теперь 
славяне также занимались обустрой-
ством поселений вдоль Дуная. Это, 
безусловно, нарушало устоявшу-
юся после 560 г. торговую систему 

4 С позиций римского публичного права, 
конечно же.
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транзита «лесная Европа – Среди-
земноморье», на страже которой 
находились остготы [30, Procop. De 
aedificiis. III, VII, 10–17] (западный 
берег Черного Моря – от Тираса до 
Ольвии) и авары [28, Menander 45] 
(Паннония, Дакия, Трансильванское 
плато). Переселение славян непо-
средственно нарушало интересы 
аварского кагана Баяна I (558–602) 
и Тиберий (578–582), хоть и с опоз-
данием, обратился к кагану за помо-
щью [28, Menander 50].

Почему Тиберий обратился именно 
к Баяну? Исключительно потому, 
что Аварский каганат являлся тво-
рением Юстиниана и, к тому же, 
обладал федератскими обязатель-
ствами [18, c. 143]. Баян, соответ-
ственно, был дуксом византийских 
федератов, чиновником на службе 
империи, личным подданным импера-
тора Нового Рима. Учитывая совпа-
дение интересов империи и каганата, 
Баян действительно мобилизовал 
большую славяно-аварскую армию 
и ударил поднепровским сороди-
чам-антам в тыл [28, Menander 50]. 
Основные сражения этой малоопи-
санной войны (все внимание тогда 
отдавалось именно успехам генерала 
Маврикия, угрожавшего уже непо-
средственно Ктесифону и Вавилону) 
состоялись у города Сирмия – эконо-
мического центра римской Паннонии 
[35, c. 94]. Часть поднепровских сла-
вян, впрочем, сумела силой захватить 
отдельные центры на севере Эллады 
и в Македонии [6, Ίωάννης τῆς Έφέσου. 
VI, 25]. Здесь Тиберий отдал приказ 
вести переговоры со славянскими 
поселениями местным дуксам, кото-
рые, видимо достигли соглашения о 
временном размещении в македон-
ских долинах. Однако, разгром, учи-
ненный славяно-аварами антам на 
территории Паннонии и Дакии был 
чрезвычайным [36, s. 83-84]. Можно 
предположить, что славяно-авар-
ская орда громила антские колонны 
переселенцев по всему протяжению 
Карпатских гор – по сторонам гор-

ных хребтов. Лидер антов и союз-
ник западных тюрков Даврит погиб 
в одном из таких боев, а аварское 
владычество серьезно упрочилось 
вплоть до низовьев Южного Буга.

В боях 578 г. славянские подраз-
деления участвовали как на стороне 
аваров, так и на стороне тюрок. Про-
тив поднепровских и бужских антов, 
вторгшихся огромным числом на 
Балканы, выступили славяне, пере-
селившиеся в 568 г. с аварами на 
территорию Паннонии – склавины, 
ближайшие родственники антов. Сла-
вян-антов, таким образом, громила 
именно славяно-аварская орда. Это 
факт. Но еще интереснее, что на сто-
роне Восточной Римской империи 
вновь выступали федераты-кутригуры 
и федераты-остготы. Они обеспечили 
уничтожение бессарабского фланга 
антской орды в 578–579 гг. Угроза 
дальнейшего переселения была лока-
лизована, но сотни антских поселе-
ний на юго-востоке Балкан остались 
и к 582 г. все же получили статус 
федератов. Следовательно, некоторой 
тактической цели поднепровские сла-
вяне этим походом добиться смогли.

Проблема, впрочем, пришла опять 
со стороны федератов. Пока визан-
тийцы, с кутригурами, остготами 
и хазарами, нанесли ряд поражений 
сторонникам Татпар-кагана (572–581)  
на Кубани, а анты потерпели сокру-
шительный разгром на Балканах от 
своих славяно-аварских сородичей, 
Баян I (558–602) решил использо-
вать многовекторное ведение бое-
вых действий Тиберием (578–582) 
в корыстных целях. Убив главного 
союзника тюрок, антского князя 
Даврита, Баян совершил поворот на 
180 градусов и, без каких-либо дипло-
матических объяснений, взял в осаду 
важный восточноримский город Сир-
мий [28, Menander 65–66]. Видимо 
Баян почувствовал свою власть креп-
кой как никогда [37, c. 276]. Все сла-
вяне Паннонии, Дакии и Бессара-
бии подчинились ему безоговорочно, 
последний антский самостоятельный 
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князь погиб и аварские кочевые 
разъезды вернулись к междуречью 
Южного Буга и Днепра. Западные 
тюрки стремительно отступали 
к Волге и, оттесняемые кутригурами 
и утригурами, получали также удары 
от аланов и хазар. Это означало, что 
в западнотюркской орде разгорелась 
гражданская война, спровоцирован-
ная безвластием после смерти Исте-
ми-кагана в 576 г. и поддерживаемая 
византийцами Крыма. Немалую роль 
в этом процессе играли также причер-
номорские остготы [38, c. 300–308].

Итак, Аварский каганат теперь не 
только формально, но и де-факто вер-
нул под свой контроль Бессарабию 
и часть современной Правобережной 
Украины. Баян хотел упрочения сво-
его положения в политической жизни 
Византии и потребовал увеличения 
жалования для его ордынцев, а также 
масштабного увеличения сумм еже-
годного подарка со стороны восточ-
норимского императора [7, Theophyl. 
Hist. Lib. I. 3. 6]. Осада Сирмия дли-
лась с конца 579 г. и до начала 582 г. 
В 582 году город наконец пал и стал 
одним из центров славяно-аварской 
колонизации Балканского полуо-
строва [37].

Подчеркнем: падение Сирмия 
в 582 г. не было переходом древне-
римского центра провинции Пан-
нония в состав нового государства 
(Аварского каганата). Падение Сир-
мия изменило только политическую 
расстановку сил на восточноевро-
пейской шахматной доске [32, c. 50]. 
С момента захвата Баяном, Сирмий 
юридически оставался византийским 
городом. Да и Аварский каганат, 
де-юре, оставался союзом племен-фе-
дератов под руководством Баяна. 
Однако, как и в случае с остготами 
535-552 гг. в Италии, этот Аварский 
каганат, население которого почти 
полностью состояло из славян, под-
нял мятеж, подлежавший усмире-
нию восточноримскими регулярными 
войсками. Формально, с позиций 
римского публичного права, сла-

вяно-авары были не более чем бун-
товщиками, нарушившими закон 
и выступившими против своего сюзе-
рена – «благодетеля-императора» 
[39, с. 65–104].

Политически ситуация являлась 
более сложной и многогранной. 
Получалось, что славяно-авары не 
просто предъявили требования об 
увеличении жалования в золотом 
эквиваленте, но и впервые захва-
тили город – полноценный полис 
античного образца, где сохранялись 
и функционировали религиозные, 
административные, полицейские 
институты. Они взяли под контроль 
латиноязычное население окрест-
ностей и, пользуясь услугами пере-
бежчиков из стана византийских 
пограничников, предприняли первую 
попытку славянизации окрестностей 
Сирмия [40]. Так, кстати, славяне 
впервые организованно появились 
на территории современной Сербии. 
И организаторами этого появления 
выступили авары. Ставка кагана 
Баяна хотела увеличения областей, 
которые она могла грабить и, в даль-
нейшем, обменивать на определен-
ные выгоды. Пользуясь старыми 
методами кочевников, Баян решил, 
что методика Аттилы (434–453) 
была самой выгодной. Напоминаем, 
что именно Аттила был правителем, 
умудрявшимся и дружить, и вое-
вать с римлянами одновременно. По 
всей видимости, зная опыт жужаней 
в Китае и гуннов в Римской империи, 
Баян решил не только его тактиче-
ски использовать, но и стратегиче-
ски превзойти. Захват славяно-ава-
рами Сирмия в 582 г. стал первым 
шагом славянства к колонизации 
Балкан и к созданию южнославян-
ской группы этносов. Осуществлен 
он был исключительно благодаря 
военным умениям номадов. Мето-
дика Баяна была очень простой: 
сражались славянские пехотинцы, 
командовали аварские кавалери-
сты. В этом творческом симбиозе 
славяно-авары и начали медленную, 
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постепенную, но весьма уверенную 
колонизацию Балкан [33, c. 36–38].

Пока славяно-авары осуществляли 
Сирмийскую операцию, в 580 г. запад-
нотюркская орда атаковала Лазик-
ское архонтство [19, c. 105]. Мав-
рикию пришлось отвлекать часть 
регулярной армии от армяно-мидий-
ского фронта для помощи небоеспо-
собным грузинским князьям. По всей 
видимости, учитывая такой поворот 
событий в 580 году, мы можем также 
предположить, что Ормизд Тюркзаде 
(579–590) сумел наладить отноше-
ния с западнотюркским ябгу Жутань- 
ханом. Тогда прошел только один 
год с момента коронациии Ормизда 
и старая вражда условных «Ирана» 
и «Турана» вполне могла временно 
«сойти на нет» посредством персоны 
наполовину иранца и наполовину 
тюрка Ормизда. Персидский шахин-
шах предложил мир Татпар-кагану 
(572–581) и, вполне очевидно, сумел 
связаться с его ставленником в Тьму-
таракани – ябгу Жутанем.

Отношения между Жутанем 
и Ормиздом проследить трудно, 
поскольку Татпар-каган в конце 
581 г. умер после непродолжитель-
ной болезни [41, s. 72]. В частности, 
высказываются предположения, что 
умер он во время очередной вспышки 
бубонной чумы. В любом случае, 
смерть Татпар-кагана стала уда-
ром не только для впервые с 565 г. 
назревшего союза персов и тюрок, 
но и сильно била по внутреннему 
единству самого Тюркского кага-
ната [42, c. 138]. Немедленно после 
смерти Татпара началось гранди-
озное противостояние между его 
сыновьями, боровшимися друг с дру-
гом на почве меньшей или большей 
знатности собственных матерей. Эта 
война разрывала каганат целый год – 
с 581 по 582 гг. К моменту захвата 
славяно-аварами Сирмия, на пре-
столе кагана Великого Тюркского 
Эля сумел утвердиться Бага-Ышбар-
хан (581–587). Его предшественник 
Амрак (581) правил всего несколько 

месяцев и запомнился современникам 
только тем, что не отвечал «достойно» 
на публичные оскорбления противни-
ками [19, c. 106].

Со своей стороны, позволим себе 
подчеркнуть: Великий Тюркский Эль 
к середине 582 г., не без недальновидной 
внутренней и внешней политики Тат-
пар-кагана (572–581) успел погрязнуть 
в конфликтах религиозного и дипло-
матического характеров [19, c. 103]. 
С религиозной точки зрения, восточ-
нотюркская орда массово переходила 
в буддизм и предавала древнюю рели-
гию тенгрианства. Это вызывало недо-
вольство на Алтае и в Приморском 
регионе, где отношение к «китайским 
новшествам» традиционно было нетер-
пимым. Народы к северу от древней 
Китайской Стены хорошо помнили 
практики геноцида и тотального истре-
бления номадов, предпринимаемые 
отдельными китайскими императорами 
и царьками еще в хуннскую эпоху.

Бага-Ышбар-хан (581–587) 
[19, c. 106], в отличие от Амрака (581), 
был внуком основателя Великого Тюр-
ского Эля Бумын-кагана (545–552)  
по линии второго Гёктюрк-кагана 
Кара-Иссык-хана (552–553). Именно 
Кара-Иссык-хану в 553 г. наследо-
вал Муган-каган (553–572), став-
ший основным провизантийским 
властелином Тюркского каганата. 
Соответственно, линия Бага-Ышбар-
хана (581–587) являлась влиятель-
ной именно среди провизантийски 
настроенной части монгольско-алтай-
ских кочевников [o провизантийской 
партии, постепенно вернувшей власть 
в Тюркском Эле: 9, c. 373].

Что мы подразумеваем под «про-
византийскостью»?

Конечно же, время для тотальной 
политической, юридической и воен-
ной инкорпорации Евразийского Эля 
тюрок в состав Восточной Римской 
империи безнадежно ушло. Из-за мяг-
кой и не всегда скрупулёзной поли-
тики Тиберия (578–582), которую 
в первые годы регентства детермини-
ровала жена слабоумного Юстина II 
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(565–578) София, Новый Рим утра-
тил шанс способный кардинально 
изменить мировую политическую 
карту. Речь именно о реальной воз-
можности ассимилировать степные 
обычаи5, что почувствовал и осоз-
нал Юстиниан Великий (527 565). 
Этот выдающийся деятель мировой 
политической и юридической исто-
рии создал своими распоряжениями 
и слаженными военными действиями 
Аварский каганат (558–805) и при-
знал Тюркский Эль «достойной» воен-
но-политической силой. Его сотруд-
ничество с Истеми и Муганом, хотя 
и не было долгосрочным, но оставило 
приятный шлейф воспоминаний для 
тюркских воинов вплоть до неудач-
ной общей кампании против персов  
(568–573 гг.). Тюрки Муган-кагана 
были вынуждены заключить мир 
с Хосровом Ануширваном еще в 571 г., 
так как византийцы просто-напросто 
бросили их и не пришли на помощь 
с запада. Впрочем, тюрки понимали, 
что племянник Великого Юстиниана 
Юстин II (565–578) болен и неспо-
собен принимать решения. В 573 г., 
когда Хосров Ануширван лично сжег 
крепость Дару на месопотамской гра-
нице [6, Ίωάννης τῆς Έφέσου. VI, 5], 

император Юстин II начал подавать 
отчетливые признаки заболевания 
шизофренией [9, c. 298]. Он «выл как 
собака», изображал различных зве-
рей и птиц во время приема послов, 
смеялся и грустил не к месту, его 
умственные способности начали пол-
ностью угасать. Тюрки еще могли 
отнестись к этому факту как к норме 
тогдашнего общества, когда болезни 
и умалишения были, в общем то, обы-
денным состоянием позднеантичного 
и раннесредневекового общества. 
Вокруг свирепствовала «юстиниа-
нова чума», вдовы и вдовцы сходили 
с ума после уничтожения вражескими 
армиями их населенных пунктов, 
в этой больной среде находили своих 
фанатических сторонников различ-
ные сектанты маздакитского, несто-
рианского, монофизитиского и даже 
буддистского толка. Всё это тюрки 
могли понять, тем более, что тща-
тельное изучение древнетюркского 
фольклора приводит нас к мысли об 
исключительно толерантном отно-
шении тюрок к психически нездоро-
вым людям [17, c. 299–324]. Следо-
вательно, культурные предпосылки 
для толерантности Муган-кагана 
к Юстину существовали серьезные.

Впрочем, тюрок очень беспокоила 
роль Августы Софии, жены Юстина, 
её исключительное влияние на Тибе-
рия, с момента его фактического 
управления страной в 574 г. Болезнь 
императора и отстутствие адекват-
ного управления Восточной Римской 
империей в 573–578 гг. (целых пять 
лет) [9, c. 299–309], борьба Тиберия 
в первый год со сторонниками Софии, 
её заточение, женитьба Тиберия 
и поражения на итальянском фронте 
от напуганных славяно-аварскими 
набегами лангобардов – весь этот 
перечень внутриполитических неудач 
Византии создавал неблагоприятное 
впечатление для потенциальных реци-
пиентов христианской идентичности.

Бага-Ышбар-хан (581–587), вплоть  
до 582 г., пока на византийском 
троне находился Тиберий-Константин  

5 Большую часть дальнейшей номадской исто-
рии, обычаи, каноны и традиции степняков будут 
существовать исключительно в форме устного 
народного творчества, трансформируясь в зависи-
мости от реалий существования тюрок в треуголь-
нике Восточная Римская империя-Китай-Персия 
(речь идет даже о временах, когда Персия стала 
мусульманской после 632–655 гг.). Первую и пол-
ную систематизацию этих норм, санкций и табу осу-
ществит славный багадур Тэмуджин, принявший в 
1206 г. на Ононском Курултае титул Чингисхана и 
объявивший себя прямым преемником хуннских, 
жужаньских и тюркских каганов. Эта системати-
зация получила названия «Их засаг хууль» или же 
«Великая Яса 1206 года», что переводится с мон-
гольского языка (близкого тюркским наречиям 
VI века) как «Закон Великой Власти». Однако, с 
момента основания и существования Тюркского Эля 
(552–603 гг.), обычаи степняков были традиционно 
открыты к двум ветвям влияния – несторианской / 
ортодоксальной (византийская ветвь) и буддистской 
(китайская ветвь). По сути, борьба цивилизационно 
шла между Китаем и Новым Римом, каждый из 
которых в культурном аспекте обладал возможно-
стями «перетянуть одеяло на себя» и полностью 
поглотить Тюркский каганат – от сопок Маньчжурии 
до порогов Днепра.
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(578–582), активно искал основ-
ного союзника. Ему удалось заклю-
чить в 582 г. перемирие с персами 
и вернуть в действие договор о праве 
foedus на Волго-Днепровскую степь, 
полученный еще Муган-каганом 
в 567–568 гг. Таким образом, в начале 
582 г. полностью прекратились бое-
вые действия между западнотюрк-
ской ордой с одной стороны и причер-
номорскими федератами императора 
Тиберия с другой стороны [31, c. 67; 
38, c. 305]. Этот шаг стал последней 
внешнеполитической игрой Тиберия. 
Вскоре он умер. На его место взошел 
бывший нотарий, а теперь зять Тибе-
рия, генерал армии, дукс Месопота-
мии и Мидии, а также официально 
провозглашенный престолонаслед-
ник – Маврикий [9, c. 338–339].

Церемония коронации Маврикия 
состоялась в Соборе Святой Софии, 
перестроенном в 537 г. Юстиниа-
ном Великим. Константинопольский 
патриарх «венчал на царство Маври-
кия», объявив при этом завещание 
Тиберия о том, что Маврикий офици-
ально является «представителем дина-
стии Юстиниана». Действительно, 
с косвенной точки зрения, женившись 
в 583 г. на старшей дочери Тиберия, 
который сам формально пребывал 
в родстве с Юстином II и линией дво-
юродных племянников Юстиниана 
Великого, Маврикий мог претендо-
вать на статус представителя Юсти-
ниановой семьи [9, c. 340]. И, в этом 
контексте, он сумел развернуть доста-
точно эффективную агитационную 
кампанию еще перед смертью Тибе-
рия, обещая всем гражданам и под-
данным Восточной Римской империи 
«достойную жизнь», уменьшение 
налогов, но, вместе с тем, и приумно-
жение имперского величия «золотого 
века 527–565 гг.» [9, c. 338–342]. 
Напомним, что к моменту восшествия 
Маврикия на византийский пре-
стол, прошло всего лишь семнад-
цать лет после смерти Юстиниана 
Великого. Большинство чиновников 
и легатов, помогавших Юстиниану  

в создании Аварского каганата 
558 г., в переговорах с Тюркским Элем  
563–565 гг., в составлении мирного 
договора с Хосровом Ануширваном 
в 562 г., еще здравствовали. Не было 
в живых ни Юстиниана, ни Хосрова, 
но сформированная ими политическая 
повестка оставалась как никогда акту-
альной. Первейшим своим решением 
Маврикий должен был разрешить 
спорные вопросы тюркско-византий-
ских отношений и «переучредить» 
совместный союз с алтайской ставкой 
кагана, направив его против Ормизда 
Тюркзаде (579–590).

Напомним: в 579–582 гг. Маври-
кий формально занимал должность 
магистра милитум Восточной Рим-
ской империи в азиатских провин-
циях [26, c. 16], а также являлся дук-
сом Месопотамии, Ассирии и Мидии. 
Он осуществил поход к побережью 
Каспийского моря, отрезал Дербент 
от Иранского нагорья и, успешными 
переговорами, создал угрозу Вави-
лону и Ктесифону со стороны гас-
санидских арабов. Провозглашение 
самого себя не просто преемником, 
но «родственником» Юстиниана 
Великого подействовало на широ-
кие народные массы, которые, после 
кризиса в династической цепочке 
«Юстин-София-Тиберий» пытались 
найти какую-нибудь опору если не 
в политическом, то в каком-нибудь 
религиозном деятеле.

Отсюда растут корни особого роста 
роли и мощи (во времена Юстина II 
и Тиберия) несторианских и моно-
физитских проповедников в Сирии, 
Аравии и Египте, их проникновения 
в Малую Азию [9, c. 299–303], где 
они проповедовали близость апока-
липсиса (конца света), неверность 
истолкования Евангелий ортодоксаль-
ными проимперскими патриархатами, 
часто даже агитировали за «воссоеди-
нение» азиатских провинций Нового 
Рима с «традиционным покровителем 
азиатов» – Сасанидским Ираном.

Подчеркнем: роль всевозмож-
ных еретических учений росла  
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пропорционально падению внутрен-
него и внешнего (вспомним тюркский 
вопрос 576–582 гг.) авторитета вер-
ховной власти императора Восточной 
Римской империи. То, что он оста-
вался «главной фигурой Ойкумены – 
Христианского Мира» согласно нор-
мам римского публичного права 
и ортодоксальной канонической юри-
спруденции, никак не коррелировало 
с общим восприятием его политиче-
ских неудач. После Юстиниана Вели-
кого ни Юстин, ни Тиберий просто не 
могли править «хорошо» в народных 
глазах. На фоне Юстиниана, даже 
для тех многих аристократов, которые 
его ненавидели, и Юстин, и София, 
и Тиберий были слишком мелкими 
фигурами; они остались «личностями 
физическими» и не сумели по насто-
ящему стать «личностями политиче-
скими». История, как известно, не 
прощает такого не только правите-
лям, но и подвластным народам.

Маврикий короновался императо-
ром 13 августа 582 года. Тиберий-Кон-
стантин (578–582) же, как известно, 
умер только 14 августа 582 г. Он само-
стоятельно принял решение передать 
империю под управление зятя за день 
до своей смерти, поскольку боялся 
гражданского неповиновения среди 
традиционно недовольных анатолий-
ских землевладельцев-латифунди-
стов. Считается, что Тиберий умер от 
чахотки, однако, вполне возможно, 
что его смерть была связана с чумой, 
названий для которой у византийских 
хронистов существует множество. 
В 581–583 гг. как раз был очеред-
ной виток так называемой «юстини-
ановой чумы», унесший жизни около 
100 тыс. жителей империи. К тому 
времени, после первой вспышки на 
грани 530–540-х гг. «юстинианова 
чума» стала сезонным заболеванием 
и проявлялась почти каждый год, 
активно способствуя уменьшению 
населения в Малой Азии, Сирии 
и Египте. Войны с персами воспри-
нимались людьми только как допол-
нительная напасть. Главной бедой 

VI века, «Божьей Карой», конечно 
же, считалась «юстинианова чума».

Люди по всей империи радостно 
восприняли весть о том, что импера-
тором в Софийском Соборе провозгла-
шен именно завоеватель персидской 
Мидии. Человек, командовавший 
в 574–582 гг. на персидском фронте 
и давший первую крупную победу 
в постоянных войнах с Ираном, счи-
тался достойным преемником вели-
кодержавных замыслов Юстиниана 
Великого. Люди жили насущными 
вопросами персидских вторжений 
и памятью об уничтожении населе-
ния Антиохии и Дары Хосровом Ану-
ширваном, они хотели решения своих 
проблем. Вот почему Маврикий 
изначально не смог концентрировать 
внимание на тюркских или славя-
но-аварских проблемах. Его, в пер-
вую очередь [9, c. 342], должно было 
интересовать создание действенной 
имперской администрации в Мидии, 
Прикаспии, на землях Ассирии, неод-
нократно переходивших в прошлом 
из римских в персидские руки и нао-
борот.

Таким образом, в 582 г. Маврикий 
подтвердил перемирие Тиберия с запад-
нотюркскими представителями Бага-
Ышбар-хана (581–587) и официально 
одобрил строительство тюрками крепо-
сти Тьмутаракань на Таманском полу-
острове. Именно в 582–583 гг. центр 
западнотюркской орды с главными 
багадурскими кочевьями смещается из 
контролируемой огузами астраханской 
приволжской степи на реку Кубань. 
В междуречье Кубани и Дона тюрки 
организовали свою ставку, понем-
ногу создавая институты контроля 
над утригурами, аланами, сабирами 
и горными племенами грузин. Важно, 
что и Тиберий, и Маврикий в 582 г. 
фактически передали под власть запад-
нотюркской орды треть грузинской 
территории Северного Кавказа, что, 
однако, не лишало грузин статуса 
федератов Восточной Римской импе-
рии. Впрочем, грузинское направление  
во времена Бага-Ышбар-хана  
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(581–587), Ормизда Тюркзаде  
(579–590) и Маврикия (582–602) 
однозначно ушло на третий план меж-
дународной политики. Второстепен-
ными являлись события, связанные 
с вялотекущей войной против ланго-
бардов в Северной Италии, которую 
поневоле приходилось возглавлять не 
столько восточноримскому императору 
Маврикию, сколько Римскому Папе 
Пелагию II (579–590). На первый план 
для Византии вышла персо-мидий-
ская операция и необходимость удер-
живать оккупированные территории 
[9, c. 342–349].

Стаття репрезентує спробу 
порівняльного аналізу ірано-візан-
тійських та візантійсько-тюрк-
ських політичних відносин у період 
579–584 років. Автор користується 
політологічним та історіографіч-
ним інструментарієм для висвіт-
лення ключових юридичних проблем 
у системі міжнародних відносин 
другої половини VI століття нашої 
ери. Такими проблемами запропо-
новано вважати: 1) отримання та 
подальше використання «варвар-
ськими» племенами права foedus 
від візантійських (східноримських) 
монархів; 2) політичне функціо-
нування Великого Тюркського Елю 
(Тюркського каганату) на засадах 
полівасальної залежності від Саса-
нідського Ірану та Візантії, водно-
час; 3) утвердження авестійської 
правосвідомості в Персії. Відтак 
цим трьом найважливішим юри-
дичним позиціям відповідають три 
етапи владних трансформацій, 
що відбулись в означений період.  
1. У 579 році шахіншахом Ірану 
став Ормізд IV (579–590) – молод-
ший син Хосрова Ануширвана.  
2. У 581 році каганом Тюркського Елю 
став Бага-Ишбар-хан (581–587).  
У 582 році Східну Римську імпе-
рію очолив генерал вірменського 
походження Маврикій (582–602). 
Оскільки на період «п’ятирічної 
нестабільності» припадає три 

зміни влади у трьох найбільших 
політичних утвореннях Старого 
Світу, то запровадження цього 
терміну видається доречним. Крім 
того, трансформації верховної 
влади негайно призводили до зміни 
дипломатичних орієнтирів. При-
клади: Персія в 579–580 роках від-
мовилась від курсу на примирення 
з Візантією, Тюркський каганат 
в 581 році знову почав ворогу-
вати з Персією та зближуватись з 
Візантією, Східна Римська імперія  
в 582–584 роках намагалась відно-
вити антиперсидський союз із тюр-
ками. Врешті, ці рухи були невдалими 
і не призвели до повної зміни геопо-
літичної ситуації. Однак на фоні 
таких політичних «вагань» особливо 
вирізняються окремі юридичні прак-
тики та звичаї. Саме із ними, без від-
риву від фактології періоду, стаття 
знайомить читачів.

Ключові слова: Східна Римська 
імперія (Візантія), Великий Тюрк-
ський Ель (Тюркський каганат), 
Новоперсидське царство (Ераншахр), 
lex foedus, федерати, авестійська іде-
ологія, нехалкідонське християнство.

Melnyk V. “Five years of  
instability” period (579–584 ad):  
political and legal features of the  
Iranian-Byzantine and Byzantium-
Turkic relations

The article represents an attempt 
at a comparative analysis of Iranian-
Byzantine and Byzantine-Turkic 
political relations in 579–584. The 
author uses political science and 
historiographical tools to highlight 
key legal issues in the international 
relations system of the second half 
of the VI century AD. Such problems 
are proposed to be considered:  
1) obtaining and further use by the 
“barbarian” tribes of the byzantine lex 
foedus; 2) the political functioning 
of the Göktürk Khaganate based on 
vassal dependence on Sassanid Iran 
and Byzantium, at the same time; 
3) the establishment of Avestan legal 
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consciousness in Persia. Thus, these 
three most important legal positions 
correspond to the three stages of 
power transformations during this 
period. 1) In 579, Hormizd IV IV 
(579–590), the youngest son of 
Khosrow Anushirvan, became the 
šāhānšāh of Iran. 2) In 581, Ishbara 
Qaghan (581-587) became the Göktürk 
Khaganate’s kagan. 3) In 582, the 
Eastern Roman Empire was headed 
by a general of Armenian descent, 
Maurice (582-602). Given the period 
of “five years of instability”, there 
are three government changes in the 
three largest political entities in the 
Old World. So, the introduction of 
this term seems appropriate. Besides, 
the transformation of the supreme 
power immediately led to a change 
in diplomatic guidelines. Examples: 
Persia in 579–580 abandoned the  
course of reconciliation with 
Byzantium, the Turkic Khaganate in 
581 began to be at enmity with Persia 
again, the Eastern Roman Empire in  
582–584 tried to restore the anti-
Persian alliance with the Turks. In the 
end, these movements were unsuccessful 
and did not lead to a complete change 
in the geopolitical situation. However, 
against the background of such political 
“fluctuations”, certain legal practices 
and customs stand out. It is with them, 
without separation from the facts of the 
period, the article introduces readers.

Key words: Eastern Roman Empire 
(Byzantium), Göktürk Khaganate, 
Ērānšahr, lex foedus, foederati, 
Avestan ideology, non-Chalcedonian 
Christianity.
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СУТНІСТЬ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО 
СТАТУСУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

Постановка проблеми. Беззапе-
речно, що з’ясування сутності кон-
ституційно-правового статусу Укра-
їнського народу треба розпочати із 
дослідження категорій «суть», «сут-
ність», «суттєвий», а також дослідити 
ті правові категорії цього ж поня-
тійно-категоріального ряду, які тісно 
взаємопов’язані із сутністю конститу-
ційно-правового статусу Українського 
народу.

Метою статті є розкриття сут-
ності конституційно-правового ста-
тусу Українського народу.

Виклад основного матеріалу. 
«Новий тлумачний словник україн-
ської мови» передбачає, що «СУТ-
НІСТЬ, ності, ж. 1. Найголовніше, 
основне, істотне в кому-, чому-небудь; 
суть, зміст. 2. У філософії – головне, 
визначальне в предметі, що зумовлене 
глибинними зв’язками й тенденціями 
розвитку і пізнається на рівні теоре-
тичного мислення» [1, с. 485]. «Вели-
кий тлумачний словник сучасної 
української мови» додає до цього, що 
«СУТТЄВИЙ, -а, -е. Який становить 
саму суть, зміст чого-небудь; важ-
ливий, значний // у знач. ім. сут-
тєве, -вого, с. Те, що становить саму 
суть, зміст чого-небудь. // Який  
має велике, особливе значення» 
[2, с. 1218]. З огляду на вищевикла-
дене є всі підстави стверджувати, що 
сутність є філософським поняттям, 
яке можна застосовувати для пізна-
вальної діяльності різних соціальних 
якостей розвитку та функціонування 
людства, суспільства, держави, права, 

у тому числі й конституційно-право-
вого статусу Українського народу.

Можна також стверджувати, що 
поняття «сутність» являє собою гли-
бинні, найбільш істотні особливості, 
які є не формальними, а змістовими 
і вимагають глибокого осмислення. 
«Сутність (есенція) – філософська 
категорія, що виражає головне, 
основне, визначальне в предметі, 
таке, що зумовлене глибинними, 
необхідними, внутрішніми зв’язками 
й тенденціями розвитку і пізнається 
на рівні теоретичного мислення» [3]. 
Застосовуючи категорію «сутність» 
до юридичних явищ, треба враху-
вати, що, «оскільки «сутність» озна-
чає сукупність найбільш глибоких, 
стійких якостей предмета (у такому 
разі права), що визначають його похо-
дження, характер і напрями розвитку, 
предметом дискусії були причини 
виникнення права, його визначення, 
роль у суспільстві, якісні ознаки 
тощо. Для одних суб’єктів право – це 
інструмент справедливості і свободи, 
засіб захисту людини від влади, над-
бання людської культури і розуму, 
для інших – лише класовий регуля-
тор суспільних відносин» [4, с. 286].

Із вищезазначеного стає зрозумі-
лим, що сутність демонструє найго-
ловніші, найвизначніші характери-
стики та якості певного предмета, 
у такому разі конституційно-право-
вого статусу Українського народу. 
Вона демонструє, що являє собою 
такий предмет, його походження, 
буття, функціонування, перспективи 
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розвитку, місце і роль у житті суспіль-
ства, держави, особи. Тобто сутність 
як соціально-цілісна система включає 
у себе певні різні взаємопов’язані 
ознаки та елементи предмета, що 
і становлять його внутрішню сторону.

Отже, «сутність права – це внут-
рішній зміст права як регулятора 
суспільних відносин, який виража-
ється в єдності загальносоціальних 
і вузькокласових (групових) інтересів 
через формальне (державне) закріп-
лення міри свободи, рівності та спра-
ведливості» [5]. Водночас «сутність 
права вбачається в тому, що воно 
є соціальним регулятором, особли-
вою мірою свободи, ґрунтується на 
надбаннях розвитку людської цивілі-
зації і культури, виступає критерієм 
визначення суспільної корисності чи 
небезпечності поведінки людей та їх 
об’єднань» [6, с. 160].

Ґрунтуючись на викладеному, 
можна також стверджувати, що 
сутність конституційно-правового 
статусу Українського народу різно-
аспектна, а тому вимагає викори-
стання комплексних форм і методів 
її пізнання. Є сенс також визнати, 
що на розуміння сутності конститу-
ційно-правового статусу Українського 
народу впливають також історичні 
та політичні обставини, у яких вона 
осмислюється, домінуюча правова 
доктрина, політичний режим та форма 
правління, які панують у державі 
і навіть мета та завдання наукового 
дослідження тощо.

Таким чином, вищезазначене 
дає нам усі підстави стверджувати, 
що сутністю конституційно-право-
вого статусу Українського народу 
є визнання його повноцінним суб’єк-
том усіх (політичних, економіч-
них, правових, духовних та інших) 
суспільних відносин, що мають місце 
у соціальному житті, гарантування 
його системоутворюючого права бути 
носієм суверенітету, єдиним джере-
лом влади, здійснювати владу без-
посередньо і через органи державної 
влади та органи місцевого самовряду-

вання, визначати і змінювати консти-
туційний лад в Україні, утворювати 
власне суспільство, державу, право, 
контролювати та змінювати їх.

Беручи до уваги вищевикладене 
та співвідносячи між собою зміст 
категорій «суть», «сутність», «суттє-
вий», можна дійти висновку, що най-
більш оптимальним буде дослідження 
сутності конституційно-правового 
статусу Українського народу через 
аналіз його функцій, адже в юридич-
ній науці термін «функції» використо-
вується для позначення сутності, 
соціального призначення, соціальної 
ролі того чи іншого правового явища 
в суспільстві, державі, праві тощо. 
У цьому контексті вчені стверджу-
ють, що категорія «функції держави» 
тісно пов’язана з такими поняттями, 
як «сутність» та «діяльність дер-
жави». Л. Каск зазначав, що шлях 
до пізнання сутності держави лежить 
насамперед через пізнання її функцій. 
На думку І. Ільїнського, тільки сут-
ність держави може надавати її функ-
ціям відповідної соціально-політичної 
та морально-цілісної визначеності, 
яка, своєю чергою, проєктується на 
практичну діяльність» [7, с. 99].

До того ж учені констатують, що 
«функції права – це основні напрями 
юридичної дії права на наявні суспільні 
відносини, що реально визначають 
сутність і соціальне призначення 
права в житті суспільства» [8, с. 167]. 
Таким чином, можна стверджувати, 
що дослідження функцій конститу-
ційно-правового статусу Українського 
народу є запорукою пізнання голов-
ного і визначального в його середо-
вищі, виявлення його соціального 
змісту, призначення, порівняння 
з іншими соціальними явищами, 
дослідження його сутності. З огляду 
на це є всі підстави дійти висновку, 
що сутність конституційно-правового 
статусу Українського народу – це 
насамперед головні напрями реалі-
зації його соціального призначення, 
тобто функції конституційно-право-
вого статусу Українського народу.
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Але для забезпечення повноцін-
ності та об’єктивності такого роз-
гляду доцільно проаналізувати наявні 
доктринальні точки зору на функції 
правового, конституційно-правового 
статусу Українського народу, суспіль-
ства, держави та інших близьких за 
сутністю соціальних інститутів.

Так, Л. Шипілов вважає, що 
«систему функцій народовладдя 
в Україні становлять: установча (дер-
жавна та конституційна); уповнова-
жуюча (вибори та призначення), дер-
жавно-організаційна (здійснюється 
безпосередньо народом та його пред-
ставницькими інститутами) та кон-
трольна (громадська, парламентська, 
президентська, конституційна), які 
відображають головні сторони здійс-
нення влади народу» [9, с. 16].

В іншій своїй роботі він ствер-
джує, що «можна визначити чотири 
основні функції здійснення наро-
довладдя: установчу, уповноваження, 
контрольну та державно-організа-
ційну. Наведені функції являють 
головні сторони здійснення влади 
народом: її встановлення, уповнова-
ження конкретних осіб шляхом вибо-
рів чи призначення, здійснення влади 
та контроль за її здійсненням. Усі 
зазначені функції можуть здійснюва-
тися як у безпосередній, так і пред-
ставницькій формах народовладдя» 
[10, с. 147].

Разом із тим треба визнати, 
що у дисертаційному дослідженні 
та монографії «Народовладдя як 
основа демократичної держави» 
Л. Шипілова йдеться про функції 
народовладдя в Україні, тобто тільки 
функції здійснення влади народом 
України, а предметом статті є функ-
ції конституційно-правового статусу 
Українського народу, що є набагато 
більш широким предметом осмис-
лення, оскільки необхідно вести мову 
про функції правового становища 
Українського народу у власному 
суспільстві, державі, регіональних 
та міжнародних спільнотах. Цим, 
власне кажучи, і пояснюються відмін-

ності у розумінні та виокремленні цих 
двох груп функцій.

М. Дзевелюк, осмислюючи тра-
диції та новації в розвитку функцій 
сучасної держави, надзвичайно цікаво 
пропонує «розглядати функції дер-
жави як особливі канали комуніка-
ції між державою і суспільством, що 
виникають унаслідок раціоналізації їх 
нормативних та інституційних засад, 
що веде до їх становлення як дискур-
сів – стабільних і тривалих форм вза-
ємодії між людьми, покликаних вирі-
шувати завдання загальносуспільного 
значення». Акцентує на доцільності 
виокремлення явних і латентних, 
мінімальних та додаткових функцій 
сучасної держави [11, с. 3].

В. Сало досліджує внутрішні 
функції держави в умовах членства 
в Європейському Союзі. Він визнає 
функції держави основними соці-
ально значущими напрямами її діяль-
ності; характеризує їх як стійку пред-
метну діяльність, без якої держава не 
може обійтися протягом усього або 
такого етапу існування; стверджує 
зумовленість функцій завданнями 
і цілями, що дозволяє виділити таку 
їх ознаку, як об’єктивний характер; 
доводить, що реалізація функцій дер-
жави здійснюється притаманними їй 
методами і формами; наголошує на 
їх системному характері. Окрім цього 
зазначається, що «найбільш важли-
вим і вихідним у процесі класифікації 
є поділ функцій за сферами суспіль-
ного життя на політичну, економічну, 
соціальну, екологічну та інші функ-
ції, а також похідний від нього поділ 
на внутрішні та зовнішні функції 
залежно від сфери політичної діяль-
ності» [12, с. 7].

М. Булкат, здійснюючи теоретико-
правовий аналіз зовнішніх функцій 
України, стверджує, що «зовнішня 
функція держави – це сукупність 
напрямів зовнішньої діяльності дер-
жави у певній галузі, що формується 
відповідно до її завдання, відповідає 
змісту, призначенню, ролі та місцю 
держави у суспільстві та світі,  
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реалізується у притаманних їй формах 
і відповідними методами». Вона виокрем-
лює зовнішньоекономічну, зовніш- 
ньополітичну, зовнішньогуманітарну, 
зовнішньоекологічну, зовнішньозахисну 
функції України [13, с. 6]. Звертає на 
себе увагу те, що автор фактично ото-
тожнює зовнішні функції України і зов-
нішні функції держави Україна, але 
зазначене виокремлення функцій Укра-
їни має право на існування.

А. Панчишин угруповує функції 
правового статусу держави за такими 
критеріями: «відповідно до основних 
сфер суспільного життя (загальносо-
ціальні, політичні, економічні); тери-
торіальними факторами (внутрішні, 
зовнішні, комплексні); сутністю 
та призначенням держави (соціальні, 
національні) [14, с. 5]. З приводу 
цього можна зазначити, що не викли-
кає сумнівів той факт, що необхідно 
розрізняти функції конституційно-
правового статусу Українського 
народу та функції правового статусу 
держави, але сам підхід А. Панчи-
шина до виокремлення функцій пра-
вового статусу держави видається 
надзвичайно цікавим.

В. Шатіло, досліджуючи консти-
туційний механізм державної влади 
в Україні визначає його функції «як 
напрями діяльності суб’єктів кон-
ституційного механізму державної 
влади в межах компетенції, визначе-
ної в Конституції та законах України, 
що спрямовані на досягнення цілей 
і завдань держави». Класифікує їх за 
різними критеріями, а саме: «за сфе-
рами діяльності суб’єктів конститу-
ційного механізму державної влади: 
а) внутрішні (соціальна, економічна, 
політична, культурна, виховна, еко-
логічна, бюджетно-фінансова та ін.); 
б) зовнішні (зовнішньополітична, зов-
нішньоекономічна, оборонна та ін.);  
в) за принципом поділу держав-
ної влади (законодавча, виконавча, 
судова); г) за змістом діяльності 
суб’єктів конституційного механізму 
державної влади (правозахисна; пра-
воохоронна; правозабезпечувальна; 

правозастосовна; нормотворча; регу-
лятивна; організаційна (організацій-
но-управлінська, державно-владна)); 
контрольна (контрольно-наглядова); 
інформаційна» [15, с. 15].

І. Мотиль характеризує процес 
становлення та розвитку внутріш-
ніх функцій української держави як 
основний напрям державної діяльно-
сті відповідно до потреб демократиза-
ції суспільного життя, захисту прав 
і свобод людини і громадянина, забез-
печення принципів соціальної спра-
ведливості [16, с. 4].

В. Кафарський, класифікуючи 
функції політичних партій за зако-
нодавством України виділяє функції 
«політичні, соціалізації, формування 
громадської думки, статутні (внутріш-
ньопартійні) та виховні, функції конт-
ролю та критики, доведено, що функ-
ції політичних партій переплітаються 
з основними функціями політичної 
системи суспільства» [17, с. 5].

Висновки. Лише з урахуванням 
усього вищевикладеного є всі підстави 
виділити функції конституційно-право-
вого статусу Українського народу. При 
цьому одразу ж хотілося б наголосити, 
що у сучасних інтерпретаціях функцій 
їх здебільшого розглядають як напрям 
діяльності. Проте хотілося б зазна-
чити, що не всякий напрям діяльності 
Українського народу можна визнати 
його функцією, а тільки найбільш важ-
ливий із них, той, який демонструє 
його сутність і соціальне призначення. 
І навіть за такого підходу не забез-
печується абсолютна рівнозначність 
функцій за своєю вагомістю й значу-
щістю для Українського народу. Саме 
тому і можна вести мову про основні 
та неосновні функції Українського 
народу.

У цій науковій статті розкрито 
сутність конституційно-правового 
статусу Українського народу.

Визначено, що сутність демон-
струє найголовніші, найвизнач-
ніші характеристики та якості 
певного предмета, у цьому разі  
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конституційно-правового статусу 
Українського народу. Вона демон-
струє, що являє собою такий пред-
мет, його походження, буття, функ-
ціонування, перспективи розвитку, 
місце і роль у житті суспільства, дер-
жави, особи. Тобто сутність як соці-
ально-цілісна система включає у себе 
певні різні взаємопов’язані ознаки та 
елементи предмета, що і становлять 
його внутрішню сторону.

Наголошено, що сутністю кон-
ституційно-правового статусу 
Українського народу є визнання 
його повноцінним суб’єктом всіх 
(політичних, економічних, право-
вих, духовних та інших) суспіль-
них відносин, що мають місце у 
соціальному житті, гарантування 
його системоутворюючого права 
бути носієм суверенітету, єди-
ним джерелом влади, здійснювати 
владу безпосередньо і через органи 
державної влади та органи місце-
вого самоврядування, визначати 
і змінювати конституційний лад 
в Україні, утворювати власне 
суспільство, державу, право, кон-
тролювати та змінювати їх.

Акцентовано увагу, що необ-
хідність визнання принципів еле-
ментами конституційно-право-
вого статусу Українського народу 
зумовлюється тим, що саме вони 
спільно із функціями демонстру-
ють сутність, соціальне призна-
чення та соціальну цінність кон-
ституційно-правового статусу 
Українського народу.

Наголошено, що у сучасних 
інтерпретаціях функцій їх зде-
більшого розглядають як напрям 
діяльності. Проте хотілося б 
зазначити, що не всякий напрям 
діяльності Українського народу 
можна визнати його функцією, а 
тільки найбільш важливий із них, 
той, який демонструє його сут-
ність і соціальне призначення.  
І навіть за такого підходу не забез-
печується абсолютна рівнознач-
ність функцій за своєю вагомістю 
й значущістю для Українського 
народу. Саме тому і можна вести 

мову про основні та неосновні 
функції Українського народу.

Ключові слова: Український 
народ, правосуб’єктність, гарантії кон-
ституційних прав, права та обов’язки, 
конституційно-правовий статус Укра-
їнського народу.

Kolodii O. Essence of the  
constitutional and legal status 
of the Ukrainian people

This scientific article reveals the 
essence of the constitutional and 
legal status of the Ukrainian people. 
It is determined that the essence 
demonstrates the most important, most 
significant characteristics and qualities 
of a certain subject, in this case the 
constitutional and legal status of the 
Ukrainian people. It demonstrates what 
is a given object, its origin, existence, 
functioning, prospects for development, 
place and role in society, state, person.

That is, the essence as a socially 
holistic system includes certain various 
interconnected features and elements 
of the object, which constitute its 
inner side. It is emphasized that the 
essence of the constitutional and legal 
status of the Ukrainian people is the 
recognition of its full-fledged subject of 
all (political, economic, legal, spiritual 
and other) social relations that take 
place in social life, guaranteeing its 
system-forming right to be the bearer of 
sovereignty. To exercise power directly 
and through state authorities and local 
governments, to determine and change 
the constitutional order in Ukraine, to 
form their own society, state, law, to 
control and change them.

Emphasis is placed on the need to 
recognize the principles as elements 
of the constitutional and legal status 
of the Ukrainian people due to the 
fact that they, together with the 
functions, demonstrate the essence, 
social purpose and social value of the 
constitutional and legal status of the 
Ukrainian people. It is emphasized 
that in modern interpretations of 
functions they are mostly considered 
as a direction of activity.
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However, I would like to stipulate 
that not every direction of activity 
of the Ukrainian people can be 
recognized as its function, but only 
the most important of them, the one 
that demonstrates its essence and 
social purpose. And even with such an 
approach, the absolute equivalence of 
functions in terms of their weight and 
significance for the Ukrainian people 
is not ensured. That is why we can 
talk about the basic and non-basic 
functions of the Ukrainian people.

Key words: Ukrainian people, legal 
personality, guarantees of constitutional 
rights, rights and responsibilities, 
constitutional and legal status of the 
Ukrainian people.
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ДИСКУСІЙНІ ПОГЛЯДИ НА ПОНЯТТЯ  
ТА ВИДИ ФОРМ ДЕРЖАВНОГО РЕЖИМУ

Постановка проблеми. На 
сучасному етапі сформувались диску-
сійні питання щодо поняття «форма 
державного режиму», адже воно 
сформувалось у процесі суспільно-
політичного розвитку загалом і було 
відображене у результаті пізнаваль-
ної діяльності науковців зокрема. 
Наявність значної кількості різних 
поглядів на дефініцію і зміст поняття 
та видів форм державного режиму на 
сучасному етапі розвитку юридичної 
науки свідчить про певну гносеоло-
гічну проблемність і відповідно акту-
альність цього питання.

Загалом форма держави як одне 
з основних явищ державно-органі-
зованого суспільства завжди була 
предметом наукового інтересу. 
Так, це питання знайшло відобра-
ження в дослідженнях таких уче-
них, як: Є. Білозьоров, В. Власенко, 
О. Горова, А. Завальний, Н. Заяць, 
А. Венгеров, С. Комаров, О. Котюк, 
М. Марченко, О. Скакун, А. Чердан-
цев, Ю. Оборотов тощо. Тому розу-
міння форми держави як системного 
державно-правового явища стало 
актуальним і водночас дискусійним 
питанням. Водночас питання дер-
жавного режиму, його форм та видів 
потребують подальшого дослідження 
в теоретичній площині.

Метою статті є аналіз різнома-
ніття поглядів щодо дефініції поняття 
і видів форм державного режиму.

Постановка завдання. Це дослі-
дження порушило проблемні питання, 
розуміння яких потребує або ж під-

твердження вже традиційного знання 
щодо системності форм державного 
режиму, або його спростування.

Виклад основного матеріалу. 
Під час історичного розвитку дер-
жави починається період, коли її нова 
якість (тобто зміст та сутність) не вмі-
щаються у рамки вже старої форми. 
Саме тоді здійснюється заміна форм 
новим змістом, водночас виникає 
нова форма, яка адекватна в новому 
змісті і відображає її сутність. Проте 
зміна старої форми держави прохо-
дить тільки у разі сформованості пев-
них умов у самому суспільстві. Й хоча 
спочатку змінюється сам зміст, а вже 
потім форма, все ж допускається мож-
ливість того, що нову форму можна 
використати задля збереження ста-
рого змісту. У такому разі проходить 
внутрішня трансформація цієї форми, 
що із метою застосування в обслуго-
вуванні старого змісту певним чином 
видозмінюється, й, навпаки, своєрідне 
штучне використання старої форми 
для відображення нового, вже прогре-
сивного змісту, тобто підлаштування 
її під деякі суб’єктивні потреби робить 
сповільнення процесу гармоній-
ного розвитку всіх сфер суспільного 
життя, гальмує процес становлення 
суспільних відносин нового формату. 
Вважаємо, що зазначені положення 
мають особливе значення не лише 
для глибшого й усебічного розуміння 
самого змісту і сутності аналізова-
ного державно-правового явища, 
а також з’ясування його терміноло-
гічного еквіваленту, тобто термінів  
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«форма державного режиму», а не 
«державне правління», яке інколи 
застосовується [1, с. 54], але й для 
визначення класифікаційних рівнів, 
окреслення нових різновидів форм 
державного режиму і зокрема розу-
міння його сутності. Відзначимо, що 
сучасний розвиток суспільних відно-
син у політичній галузі і еволюція від-
повідних владних інститутів призво-
дить до того, що сам зміст та сутність 
наявної у державі організації держав-
ної влади вже не відповідає визна-
ченій, традиційній формі правління. 
Саме тому сутнісні та більш змістові 
політико-правові ознаки структури 
влади, які виявляються у збільшеній 
сукупності країн і свідчать про зміну 
її якості, що уже не входить у звичні 
традиційні форми державно-владної 
організації, й цим зумовлюють необ-
хідність виділення нових форм дер-
жавного режиму, визначення відпо-
відної теоретичної бази, й відповідно, 
конституційного його закріплення 
задля результативної та дієвої полі-
тичної практики зокрема.

Так, певним системним середо-
вищем форми державного режиму 
є форма держави, й тому буде доціль-
ним зупинитись на аналізі позицій 
учених стосовно змістового наванта-
ження, а також цілісності і систем-
ності такого явища й відповідно наяв-
ності його складових елементів і їхніх 
зв’язків.

Нині є кілька точок зору на саму 
форму держави. Приміром, одні 
вчені вважають, що форма держави 
у загальному сенсі розуміється як 
певний спосіб правління та держав-
ного устрою, а в більш вузькому – 
лише як форма правління [2, с. 18]. 
Водночас позиція інших учених поля-
гає у тому, що форму держави вони 
визначали як своєрідну організацію 
політичної влади у ній, взяту у єдно-
сті її таких трьох головних елементів: 
форми правління, державного устрою 
та політичного режиму. Таку думку 
підтримує О. Котюк, який відзначав, 
що форма будь-якої країни проявля-

ється, зокрема, в організації верхов-
ної влади у ній, тобто у самій формі 
правління, а вже організація інших 
органів державної влади (таких як 
місцеві, виконавчі органи) охоплю-
ється поняттям «форма правління» 
тільки тією мірою, яка у їхньому 
устрої проявляє непохідний та пер-
винний характер їх права на здійс-
нення самої влади [3, с. 87]. На нашу 
думку, правильною є позиція, що до 
форми правління не варто включати 
увесь обсяг організації органів влади 
та зокрема управління, а також роз-
межовувати компетенцію між цими 
органами, як це інколи пропонува-
лося [5, с. 41], адже таке доволі роз-
ширене поняття «форма правління» 
призведе до його ототожнення із 
поняттям «механізм держави». Крім 
того, третьою стороною форми дер-
жави О. Котюк називав політичний 
режим як певну сукупність методів, 
які характеризують саму систему 
зв’язку державної влади із населен-
ням, а також зміст політичних прав 
і свобод останнього, й зокрема від-
повідний спосіб вираження демокра-
тії. У цьому змісті поняття режиму 
виступає значно вузьким порівняно із 
формою держави та входить до неї як 
деяка частина цілого, хоча, на відміну 
від цих двох елементів, володіє біль-
шою автономією [3, с. 107].

Слід відзначити, що й досі ці 
погляди О. Котюк знаходять під-
тримку серед деякого кола вчених, 
адже вони відображають саму форму 
держави як системну цілісність таких 
трьох елементів, як форми держав-
ного правління, державного устрою 
та політичного режиму, що віддзерка-
люють доволі істотні ознаки держави 
як певної структурної територіаль-
ної та політичної організації самого 
суспільства.

Щодо питання визнання політич-
ного режиму третім елементом форми 
держави, то одні вчені схиляються до 
думки, що саме політичний режим 
визначає не форму, а лише сутність 
держави [6], другі – методи так  
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званого класового панування, і тому 
начебто не стосується форми держави 
[7], треті науковці сприймають його 
ширше порівняно із формою остан-
ньої, адже такий режим здійснюється 
не лише органами держави, а з допо-
могою всієї системи диктатури цього 
класу [8].

Також варто відзначити, що струк-
турна побудова держави, де у сис-
темі елементів її форми віддається 
перевага політичному режиму, адже 
він напряму пов’язаний із соціаль-
ною сутністю самої держави, на наш 
погляд, виглядає доволі обґрунтова-
ною, й на цьому варто б зупинитись. 
Однак є питання, відповідь на яке не 
дає змоги йти далі у вирішенні проб-
леми структури форми держави. І це 
питання про те, чому саме у теорії 
держави та права разом із поняттям 
«політичний режим» використову-
ються такі поняття, як «державний 
режим», «державний (політичний) 
режим», «політико-державний режим» 
[4, с. 40].

Таке дискусійне питання, на наш 
погляд, породжене відсутністю пев-
ного диференційованого підходу щодо 
пізнання «режимів» зі сторони різно-
манітних галузей державознавства, 
зокрема, політології та теорії держави 
й права. Нині більшість представників 
теоретико-правової науки вже по тра-
диції вважають елементом форми дер-
жави саме політичний режим. Проте 
нами тут виявлена проблема, яку 
можна вирішити методом диверсифі-
кації самого процесу пізнання режиму 
як своєрідного соціального явища. 
На нашу думку, термін «політичний 
режим» повинне позначати поняття, 
що у більш широкому значенні пока-
зує систему способів, методів, засо-
бів та прийомів у здійсненні політич-
ної влади зі сторони всіх суб’єктів 
політичної системи суспільства. Так, 
форма політичного режиму – це 
насамперед система способів та мето-
дів здійснення політичної влади, що 
є результатом виявленої в певній 
соціальній практиці сукупної вольової 

дії державної, суспільно-політичної 
та іншої соціальної сили. Водночас 
політичний режим, зокрема, володіє 
своєю структурою: він складається 
із двох доволі владних підсистем, що 
за своїми суб’єктами породжують 
різноманітні види політичних режи-
мів. І той, що є результатом дій шир-
шого кола соціальних сил, логічним 
буде назвати соціально-політичним 
режимом, а той режим, що виступає 
результатом функціонування держав-
них органів, – державно-політичним. 
Тобто поняття «соціально-політич-
ний режим» і «державно-політичний 
режим» варто розрізняти як різнома-
нітні структурні рівні одного явища 
та як предмети пізнання різних наук: 
у першому випадку – політології, 
у другому – юриспруденції (теорія 
держави і права та конституційне 
право).

Також можна підкреслити, що 
остання є структурно впорядкованою 
державно-правовою системою, що по 
факту складається із чотирьох влад-
них підсистем, що утворюють одне 
ціле.

Отже, державний режим, підкрес-
лимо, в юридичній площині означає 
сам ступінь участі державно-орга-
нізованого суспільства у здійсненні 
публічної влади й забезпеченні влас-
них головних принципів. На наш 
погляд, саме державний режим як 
поняття означає не так сукупність 
певних методів та засобів здійснення 
публічної влади в окремому суспіль-
стві, як сам ступінь здійснення такої 
влади цим суспільством.

Саме тому серед ознак (деяких 
аспектів) державного режиму варто 
виділити такі. По-перше, порівняно 
з формою правління, що виражає саму 
організацію влади на національному 
(тобто загальнодержавному) рівні, 
то вже державний режим торкається 
лише організації та здійснення всієї 
публічної влади на всіх рівнях. І при 
тому, коли на національному рівні 
його індикатором виступає ступінь 
концентрації таких владних ресурсів, 
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то вже на регіональному і місцевому 
рівні – це ступінь розвитку якраз міс-
цевого самоврядування (включає міс-
цеву демократію) [5, c. 84]. Водночас 
у недемократичній державі місцевий 
гауляйтер чи партійний секретар або 
ж представник окремого президента 
звичайно керує всіма місцевими спра-
вами, а вже місцеве самоврядування 
як відповідний інститут відсутнє вза-
галі. Тобто йдеться про те, що існує 
ступінь поділу певної публічної влади 
і по так званій «горизонталі» (а саме 
між гілками влади), і по «вертикалі».

Водночас про цілісність та систем-
ність самої форми держави свідчать і її 
види. Нині форма держави поділяється 
на монократичну, полікратичну (полі-
архічну) й сегментарну [7, с. 89]. Проте 
на це питання теж є дискусійні погляди 
науковців. Адже аналіз літературних 
джерел показав, що в них йдеться про 
види форми правління, види форми 
державного устрою, види політичного 
режиму, проте мало йдеться про види 
форм державного режиму.

Відзначимо, що для монократичної 
форми, що характерна в державі тра-
диційного (тобто станово-класового) 
суспільства, присутня концентрація 
та централізація влади у межах одного 
інституту, тобто здебільшого однієї 
особи [6, c.76]. Також цій формі при-
таманна деяка нерозвиненість, тобто 
відсутність громадянського суспіль-
ства, яка і позбавляє (деякою мірою 
обмежує) громадян можливості впли-
вати на сам політичний процес у дер-
жаві. Оскільки форми участі насе-
лення в політичному житті зазвичай 
примусові, а місцеве самоврядування 
практично відсутнє. Під час монокра-
тичної форми держави установлю-
ються недемократичні режими, які 
опираються на деяке насильство, при-
мус, державну ідеологію чи релігію. 
А права і свобода громадян можуть 
декларуватись, проте насправді на 
практиці не гарантуються.

Щодо полікратичної форми дер-
жавного режиму, то вона притаманна 
державі громадянського суспільства, 

і визначається поділом влади по гори-
зонталі і вертикалі, а також більш 
стійким плюралізмом певних соціаль-
них груп та інтересів, і формуванням 
своєрідного механізму стримувань 
і противаг, який і нейтралізує мож-
ливості деякої узурпації влади. У цій 
формі державного режиму економіка 
відділена від політики, а ресурси 
влади розділені між різноманітними 
спільнотами (що включає бізнесменів, 
фермерів, промисловців, профспілки, 
еліту тощо), які змушені погоджувати 
власні інтереси в процесі прийняття 
політичних рішень [7, c. 69]. У полі-
кратії є доволі високий ступінь авто-
номності певних територій. Також 
інститути державної влади форму-
ються самим населенням шляхом 
вільного вибору, а окремі із них, які 
залишилися від старого суспільства 
(та старого змісту держави), є лише 
своєрідною даниною традиції та сер-
йозної впливової ролі вже не відігра-
ють. У таких державах існує конку-
рентна партійна система, яка показує 
інтереси різноманітних прошарків 
суспільства, а також гарантує права 
й свободи громадянина. Тобто полі-
кратія – це зокрема модель форми 
сучасної держави, а також страте-
гічна її лінія розвитку загалом.

І ще одна сегментарна державна 
форма – це перехідна від монокра-
тичної до полікратичної форми дер-
жавного режиму. Ця форма включає 
формальний поділ державної влади, 
зосереджує владу у руках певного 
глави держави чи уряду (тобто 
монарха у дуалістичних монархіях 
чи президента у так званих «супер-
президентських» республіках). Також 
у ній відсутня самостійність само-
врядних органів суб’єктів федерації, 
а в державно-правовому режимі домі-
нує авторитарний метод управління 
(тобто заборони чи обмеження). Така 
форма має власні різновиди: до дер-
жав, які тягнуться до монократичної 
форми, належать Йорданія, Марокко, 
Таїланд; до полікратичних – Польща, 
Чехія [8, c. 43].
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Отже, із наведеного варто узагаль-
нити, що державний режим як кате-
горія означає певний ступінь участі 
суспільства у здійсненні публічної 
влади і зокрема забезпеченні своїх 
головних принципів (тобто фундамен-
тальних цінностей). Крім того, дер-
жавний режим проявляється у меха-
нізмах легітимації публічної влади зі 
сторони суспільства, ефективності 
такого механізму тощо. Також кри-
теріями для його видової класифіка-
ції державного режиму виступають 
насамперед такі його понятійні еле-
менти (тобто критерії), як: ступінь 
забезпечення прав людини, наро-
довладдя, дієвість верховенства права, 
рівень певної відкритості публічної 
влади й гарантії для активного грома-
дянського суспільства тощо.

Висновки та перспективи 
дослідження. Отже, підсумову-
ючи наведене, дійшли висновку, що 
форма держави виступає структурно 
впорядкованою цілісністю, а також 
її підсистемою, що віддзеркалює як 
політичні, так і структурно-інститу-
ціональні й територіальні особливості 
організації  зокрема і функціонування 
державної влади загалом.

Також для сучасної теорії держави 
й права у контексті аналізу форми 
державного режиму найбільш корект-
ним видається застосування поняття 
державно-правового режиму, адже 
саме воно дозволяє у формальний 
спосіб описати не тільки державу 
саму по собі, а зі сторони її взає-
модії із правом і тієї системи відно-
син, що утворюються між державою 
та правом. Досить важливою складо-
вою частиною самого змісту поняття 
«державний режим» є те, що воно 
дає змогу дослідити форму держави 
не лише у світлі самого процесу 
набуття, розвитку й практичної реалі-
зації публічної влади, але і в кореля-
ції її з правом, праворозумінням, пра-
вотворчістю й правозастосуванням 
загалом. У результаті цього загальне 
поняття форми державного режиму 
отримує доволі важливий вимір, яким 

є його взаємозв’язок із правом. Тож 
поділяючи у цьому питанні позицію 
більшості вчених, відзначимо, що 
форму держави поділяють на моно-
кратичну, полікратичну (поліархічну) 
й сегментарну. Тому дослідження 
форми певної держави повинне 
здійснюватися з урахуванням усього 
комплексу чинників, що впливали на 
її установлення та розвиток. Лише 
у цьому разі можна виявити доволі 
істинні закономірності встановлення 
окремої форми держави, її неповтор-
ність та зокрема належність до деякої 
класифікаційної групи. І саме такий 
комплексний підхід є перспективним 
для подальших досліджень.

У статті розглянуто поняття 
«форма державного режиму», яке 
сформувалося під час суспільно-
політичного розвитку та було роз-
крите у результаті пізнавальної 
діяльності у багатьох поколіннях 
державознавців. Наявність різно-
маніття самих поглядів щодо його 
дефініції й змісту на теперішньому 
етапі розвитку юридичної науки 
і свідчить про гносеологічну про-
блемність і зокрема актуальність 
цього питання. Велике значення у 
статті має єдність як теоретич-
ного, так і практичного у пізнанні 
форми державного режиму, адже 
зумовлене необхідністю комп-
лексного дослідження його двох 
складників – юридичного та полі-
тичного (фактичного). Також 
автором показано, що динаміка 
політичного життя та соціаль-
но-практичні аспекти в організації 
і реалізації державної влади висту-
пає предметом вивчення бага-
тьох наук. Тому доцільно у межах 
цього дослідження звернути увагу 
на дискусійні питання в теоре-
тичній площині з урахуванням як 
історичного, так і практичного 
аспектів, які дали змогу побуду-
вати більш цілісне уявлення щодо 
форми державного режиму сучас-
ної країни як історично зумовленої  
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політико-правової владної цілої 
системи, що зовнішньо віддзерка-
лює і зміст, і сутність держави 
та проявляється у його загаль-
нотеоретичних, конституційних 
та політичних сферах. У статті 
теоретичного уточнення набуло 
дискусійне питання, пов’язане із 
виявленням місця та ролі форми 
державного режиму у системі 
елементів форми самої держави. 
Ретельному науковому аналізу та 
осмисленню, а також узагальненню 
піддалось питання, яке не охоплю-
ються більш усталеними тради-
ційними схемами та уявленнями. 
Дискусійним є питання катего-
рії «форма державного режиму», 
для визначення якої автором роз-
глянуто різноманітні погляди, 
оскільки у сучасній юридичній літе-
ратурі немає його одностайності. 
Розглянуто класифікацію форм 
державного правління, яке теж 
має різне трактування. Здійснено 
установлення самої сутності та 
правових ознак сучасних різнови-
дів форми державного режиму, його 
поняття, яке на рівні дефінітив-
ного формулювання у теперішніх 
умовах вимагає суттєвого уточ-
нення та узагальнення.

Ключові слова: поняття, види 
форм, форма та зміст, форма держав-
ного правління, державний режим.

Atamanova N. Discussion views 
on the concepts and types of forms 
of state regime

The article considers the concept 
of “form of state regime”, which was 
formed during the socio-political 
development and was revealed as a 
result of cognitive activity in many 
generations of political scientists. 
The presence of a variety of views 
on its definition and in particular 
the content at the present stage of 
development of legal science and 
indicates the epistemological problems 
and in particular the relevance of 
this issue. Of great importance in the 

article is the unity of both theoretical 
and practical knowledge of the form 
of the state regime, because it is due 
to the need for a comprehensive study 
of its two components – legal and 
political (actual). The author also 
shows that the dynamics of political 
life and in particular the socio-
practical aspects in the organization 
and implementation of state power is 
the subject of study of many sciences. 
Therefore, it was expedient in this 
study to pay attention to the debatable 
issues in the theoretical plane, taking 
into account both historical and 
practical aspects, which allowed to 
build a more holistic view of the state 
regime of the modern country as a 
historically determined political and 
legal power system, which externally 
reflects and the content and essence 
of the state and is manifested in its 
general theoretical, constitutional 
and political spheres. The article 
clarified the theoretical issue related 
to the identification of the place and 
role of the form of the state regime 
in the system of elements of the form 
of the state itself. Careful scientific 
analysis and understanding, as 
well as generalization, have been 
the subject of a question that is 
not covered by more established 
traditional schemes and ideas. The 
question of the category “forms 
of state regime” is debatable, for 
the definition of which the author 
considered various views, because 
in the modern legal literature there 
is no unanimity. The classification 
of forms of government, which also 
has different interpretations, is 
considered. The establishment of the 
very essence and legal features of 
modern varieties of the state regime, 
its concept, which at the level of 
definitive formulation in the current 
conditions requires significant 
clarification and generalization.

Key words: concepts, types of 
forms, form and content, form of 
government, state regime.
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ФОРМУВАННЯ ІДЕЙ ІНДИВІДУАЛІЗМУ 
У ФІЛОСОФІЇ ПРАВА ДЖОНА ЛОККА

Постановка проблеми. Епоха 
Просвітництва являє собою сукуп-
ність філософсько-правових ідей, які 
призвели до формування індивідуа-
лізму. Філософсько-правова думка 
даної доби перебувала під величез-
ним впливом локківської інтерпре-
тації природнього стану суспільства, 
в якому вчений розглядає основні 
права людини і, чи не вперше, відно-
сить туди право власності, яке має як 
буржуазний, так і індивідуалістичний 
відтінок. Отже, саме Дж. Локк через 
свою ідеологію антропологічного 
індивідуалізму одиничності остаточно 
сформулював індивідуалізм.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій. Просвітництво як 
період, якому притаманні індивідуа-
лістичні погляди, цікавило багатьох 
науковців, зокрема: Н.Р. Вакулич, 
Н.В. Дрьоміну-Вовк, Г.Г. Камар-
діну, О.М. Корх, М.Ю. Неврозова, 
Є.Н. Петрову, Ф.А. Станжевського, 
Є.В. Суконкіну, Є.І. Чеботарьову, 
В.П. Шаповалова, З.В. Шевченка 
та ін. Проте їхній науковий аналіз не 
стосувався розкриття індивідуаліс-
тичних поглядів Дж. Локка.

Мета статті полягає у розкритті 
індивідуалізму через розгляд філософ-
сько-правових поглядів Дж. Локка.

Основний матеріал дослі-
дження. Індивідуалістичні ідеї 
філософії Нового часу отримують 
свій подальший розвиток в працях 
англійського філософа Дж. Локка, 
погляди якого на проблеми гуманіс-
тичної філософії і політичний устрій 

держави знаходили розуміння і віта-
лися багатьма його сучасниками. 
У своїх філософських трактатах 
Локк дає обґрунтування політичним 
і правовим реформам англійського 
суспільства в епоху «славної» Анг-
лійської революції, спрямованої на 
обмеження королівської влади, на 
створення парламентської форми 
правління, на забезпечення релігійної 
свободи тощо. У своїй філософії Локк 
сприйняв і розвинув ідеї попередни-
ків – Бекона і Гоббса про людину, 
суспільство і державу. Як і Гоббс, 
Локк розглядає людей в «природ-
ному» стані як вільних, рівних і неза-
лежних. Локк, визнаючи егоїстичні 
нахили людини, розробляв пробле-
матику приватної власності і праці, 
як засобу її досягнення. [1, с. 26] 
Дж. Локк підхопив ідею Т. Гоббса 
про ідею договірного походження дер-
жави. Дж. Локк та Т. Гоббс мають 
спільні думки з приводу того, що 
індивід виступає кінцевою соціальною 
реальністю, а не суспільство. Осо-
бистий інтерес, за Локком, є одним 
з основних мотивів людської пове-
дінки: кожна людина бажає уникнути 
зла та прагне до щастя. Індивідуалізм 
у Локка має буржуазний характер, 
оскільки його вимоги повної свободи 
та рівності опираються на непоруш-
ності приватної власності та невтру-
чанні держави у приватне життя 
та особисте процвітання людей. Філо-
соф, інакше кажучи, декларує прин-
цип: не людина для держави, а дер-
жава для людини. [2, с. 32] Дж. Локк 
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під впливом остаточної політичної 
перемоги буржуазії в Англії стоїть на 
позиції відкритого і рішучого захисту 
права особи бути, а тому якщо Гоббс 
вважав немислимим без фактично 
необмеженої влади абсолютного суве-
рена – держави, мирне становище 
і дотримання прав людини, то для 
Локка така безмежна влада несумісна 
зі справжніми інтересами особи. Як 
вважав мислитель, будь-яка влада 
неодмінно стає на шлях зловживань 
і порушень прав людини, які укорі-
нені у природному стані суспільства, 
якщо керується своєю нічим не зв’я-
заною волею. Локк із метою захисту 
цих прав і висуває вимогу розподілу 
влади між різними її гілками. Саме 
індивідуалістична відраза до автори-
таризму посприяла до вимоги розпо-
ділу влади. [3, с. 81] Філософсько-пра-
вові ідеї Дж. Локка щодо обмеження 
втручання держави в справи грома-
дянського суспільства та верховен-
ства права багато в чому посприяли 
ідеї правового суспільства. Дж. Локк 
у праці «Два трактати про державне 
правління» обґрунтував природні 
права людини та дослідивши гарантії 
щодо їхнього додержання та захисту 
від сваволі влади, першим на кон-
цептуальному рівні серед мислителів 
в ланцюжку «особа – суспільство – 
держава» розмістив на першому місці 
особу, її потреби та інтереси, на дру-
гому – потреби й інтереси суспіль-
ства і лише на третьому – потреби 
й інтереси держави. [4, с. 9]

На відміну від Гоббса, який вибуду-
вав правову теорію з властивим йому 
культом закону і державної влади 
в дусі етатизму, у Локка лейтмотивом 
пройде ідея свободи через всю його 
філософсько-правову теорію. Подібна 
трансформація розуміння свободи не 
могла не викликати зміни не тільки 
у самій теорії договірного похо-
дження держави, а й її базових основ, 
включаючи інтерпретацію природного 
стану суспільства. Згідно з поглядами 
англійського філософа Локка, у при-
родному додержавному стані панує 

природний закон природи. У його 
трактуванні цей стан істотно відрізня-
ється від гоббсівської картини війни 
всіх проти всіх. Будучи вираженням 
розумності людської природи, закон 
природи «вимагає миру і безпеки для 
всього людства». Відповідно, і людина 
згідно вимог розуму також і в при-
родному стані, коли переслідує свої 
інтереси і відстоює своє життя, сво-
боду і власність, прагне не нашко-
дити іншому. Також Локк, на відміну 
від Гоббса, трактує основні, тобто 
невід’ємні, властиві від природи права 
людини як право власності. Дослід-
ник наполягає, що людина має право, 
причому має право саме згідно закону 
самої природи, відстоювати «свою 
власність, тобто своє життя, свободу 
і майно». Зводячи право власності, 
як бачимо, в ранг антропологічної 
константи, філософ постає на теоре-
тичну позицію, властиву для природ-
но-правової концепції [5, с. 59]. Згідно 
з Локком, природний стан – це «стан 
повної свободи стосовно дій та роз-
порядження своїм майном і особисті-
стю», «стан рівності, при якому всяка 
влада і всяке право є взаємними, ніхто 
не має більше іншого» [6, с. 260].  
Як вважав Локк, в основному природ-
ний стан – це стан доброзичливості 
і миру. Закон природи закріплює без-
пеку та мир. Локк стверджував, що 
для створення гарантій природних 
прав і законів люди відмовилися від 
права самостійно забезпечувати ці 
права і закони. Для гарантії природ-
них прав (свобода, рівність, власність) 
і законів (мир і безпека) створена 
держава, яка не повинна зазіхати на 
ці права, повинна бути організована 
так, щоб природні права були надійно 
гарантовані [7, с. 161–167].

В основі вчення Локка лежать 
просвітницькі ідеї про «природне 
право» і «суспільний договір», що 
підводить до розгляду соціально-полі-
тичного процесу як розвитку люд-
ського співжиття від природного 
стану до цивільного самоврядування. 
Він при цьому розглядає приватну 
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власність і працю в якості природних  
атрибутів людини, вважаючи, що їх 
первинність виступає умовою задо-
волення потреб [8, с. 43]. Усі наші 
сприйняття, згідно з Локком, супро-
воджуються простими ідеями задо-
волення чи страждання. Відсутність 
задоволення або ж наявність болю 
в даний момент, а також їх перед-
чуття в майбутньому, створюють 
у нас почуття занепокоєння. Бажання 
пов’язано з прагненням задовольнити 
цей внутрішній неспокій, усунувши 
біль або досягнувши задоволення. При 
цьому задовольняється те бажання, 
яке викликає максимум внутрішнього 
неспокою. Отже, бажання є занепо-
коєнням розуму щодо нестачі чи від-
сутності деякого блага. Як вважає 
Локк, саме занепокоєння визначає 
волю щодо наших дій, а не очікуване 
благо. Поки не вступає в гру занепо-
коєння, ідея всякого блага в розумі, 
подібно до інших ідей, є лише об’єкт 
пасивного умогляду, але не діє на 
волю і не спонукає нас до діяльності. 
Тут знову-таки має місце каузальний 
зв’язок: відсутність блага викликає 
занепокоєння, яке і підштовхує нас 
до дії. Таким чином, йдеться не про 
мотив до дії, що полягає в інтенціо-
нальній спрямованості на предмет, 
у прагненні до блага. Йдеться про 
чисто каузальний вплив зовнішнього 
світу на внутрішній механізм (меха-
нізм занепокоєння), а останнього – 
на поведінку. Інтенціональне, смис-
лове відношення зі світом не грає тут 
ніякої ролі; бажання ґрунтується не 
на змісті, а на причинності. Причин-
ність тут має лінійний характер: від 
зовнішнього до внутрішнього і від вну-
трішнього до зовнішнього [9, с. 31].

Попри індивідуалістичні ідеї 
Локка, його як філософа турбують 
питання взаємодії людей у громаді. 
Незважаючи на те, що індивід є влас-
ником своєї праці і це забезпечує 
незаперечне право на плоди праці як 
на індивідуальну власність, з іншого 
боку – ця ж сама праця вводить інди-
віда в систему відносин з іншими 

індивідами. Тому власність для Локка 
є основа не тільки індивідуалізації, 
а й соціалізації [10, с. 279–280].

Е. Соловйов зазначає: «Локк вия-
вився великим тлумачем зароджуваної 
правосвідомості, він зумів зафіксувати 
та висловити такі її настанови, які не 
тільки зберегли свою соціальну діє-
вість протягом всього XVIII століття, 
але в певному сенсі взагалі виявилися 
«вічними». Парадоксальна (абсолютно 
незрозуміла для жодного з «традицій-
них» суспільств) ідея «рівності без 
зрівнювання», рівності, що допускає – 
і більш того, що оберігає та стимулює – 
природну несхожість людей, – одна 
з основних тем у політико-юридич-
них вченнях філософів, зокрема, на 
англійському ґрунті у Гоббса і Локка» 
[11, с. 152]. Локк вважається чи не 
найбільшим просвітником, який відсто-
ював ідею рівності. Виходячи з того, 
що атеїзм для нього є неприпусти-
мим, він був прихильником теологіч-
ної інтерпретації основної рівності.  
Як вважав Локк, щоб між людьми 
можна було встановити принцип осно-
вної людської рівності, вони повинні 
мати релігійні переконання та вірити 
в Бога, а тому атеїсти повинні бути 
позбавлені громадянських прав. Мож-
ливості, які надає держава для реалі-
зації природних відмінностей та нерів-
ностей, на думку Локка, як це не 
парадоксально на перший погляд, 
є кращим засобом для усунення непри-
родних привілеїв [7, с. 161–167].

За Локком, істинна рівність – це 
перш за все юридична рівність, тобто 
може йтися лише про однакові рівні 
права, про те, що незалежно від їхньої 
природної нерівності люди є рівно-
правними суб’єктами щодо еконо-
мічної, духовної та політичної сфери, 
також щодо власної долі. Отже, рів-
ність, яку описує Локк, не має ніякого 
відношення до природної однаково-
сті індивідів або вимоги їх штучного 
«зрівняння» за здібностями, силами 
або майном. Індивідуальні права на 
життя, свободу і власність є фунда-
ментальними за своєю та нероздільні 
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одне від інших, тому що кожне з них 
є однією гранню єдиного у своїй непо-
дільності права кожного індивіда бути 
самостійним, незалежним суб’єктом 
своєї життєдіяльності [3, с. 81, 82].

Згідно з мислителем, основою 
всіх інших прав є свобода. Мисли-
тель, аналізуючи міжлюдські, в тому 
числі і міжособистісні відносини, 
виділяє в ланцюзі формування щастя 
і свободи кілька ланок. Сприйняті від 
інших людей нашим розумом ідеї не 
залишаються в ньому в бездіяльності, 
оскільки вони в серці людини пуска-
ють коріння, що сприйняла їх, стають 
духовною, інтелектуальною підста-
вою для здійснення дійсної, реальної 
свободи і відчуття щастя, повноти 
життя. Уявлення, зміцнюючи свій 
авторитет, стають уявленнями відо-
бражені в наших серцях Богом і при-
родою, бо не бачимо іншого джерела 
їх походження [2, с. 32].

Для Локка свобода – це насамперед 
незалежність індивіда від чужої волі, 
право індивіда самостійно розпоряд-
жатися своїм майном і особистістю. 
Власний розум і вільна воля, даровані 
їй Богом, – це вищі інстанції, до яких 
звертається людина, які зумовлюють 
здатність до незалежного самови-
значення. За Локком, необхідність 
незалежного індивідуального самови-
значення обумовлена тим, що краще 
самого індивіда ніяка зовнішня сила 
не здатна усвідомити, в чому полягає 
її власне благо і визначити шляхи, що 
ведуть до нього. Це пояснюється тим, 
що ця проблема більше самого інди-
віда не хвилює нікого, у тому числі 
і державу. Природа людського розуму 
до того ж така, що навіть під торту-
рами ніяка зовнішня сила не здатна 
примусити його змінити судження, 
яке розум склав про речі [3, с. 81]. 
У філософсько-правових роздумах 
Джона Локка людина мислиться як 
вільна, рівна і незалежна. «Свобода 
людини в суспільстві полягає в тому, 
що він не підкоряється ніякій іншій 
законодавчій владі крім тієї, яка вста-
новлена   за згодою в державі, і не зна-

ходиться в підпорядкуванні будь-чиєї 
волі ...». [10, с. 274]

Дж. Локк вважав, що свобода при-
таманна людям, невіддільна від них. 
Одна із природних якостей людини – 
захищати свої природні можливості: 
рівність, свободу, власність від зазі-
хань на них. Вчений проголошує 
можливість існування для людини 
абсолютної свободи, справедливої 
і істинної, рівної і безпристрасної. 
Локк у суспільних відносинах бачив 
прояв свободи людей в тому, щоб 
жити, дотримуючись загальноприйня-
тих законів, вільно слідувати своїм 
бажанням, якщо вони не суперечать 
законам. Свобода індівіда в соціумі, 
згідно з філософом, – це обмежена, 
неабсолютна свобода, проте вона 
має широкий діапазон: індивід може 
в рамках закону як йому завгодно 
розпоряджатися своїми правами, це 
свобода від будь-яких проявів сва-
вілля. Звідси Локк робить висновок, 
що свобода і розум так само тісно 
зв’язані між собою, як і несвобода 
і нерозумність [12, с. 30]. Джон Локк 
також, як і його сучасники, бачив 
підставу свободи людини в тому, «що 
вона має розум, який в змозі навчити 
її тому закону, за яким вона повинна 
собою керувати, і дати їй зрозуміти, 
якою мірою у неї залишається сво-
бода її власної волі» [13, с. 297].

Джон Локк зрівнює свободу із 
самоприналежністю. Людське «я» 
(self) чинить опір спробам позбавити 
його власності – саме в цей контекст 
вписується ідея «прав людини», роз-
роблена Локком. Однак найсильнішу 
дію Джона Локка на розвиток інди-
відуалізму пов’язують скоріше з його 
епістемологією і з філософією сві-
домості. Тут потрібно виділити три 
аспекти індивідуалістичної філософії 
Локка. По-перше, теорія ідей Локка, 
яку слід інтерпретувати як ранню 
форму репрезентаціонізма, згідно 
з яким суб’єкт має безпосередній 
контакт не зі світом, але з опосе-
редкованими репрезентаціями світу. 
По-друге, уявлення про сприйняття 
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як про продукт лінійної каузальності 
від зовнішнього до внутрішнього. 
По-третє, прояснення мотивації і дії 
через внутрішні механізми занепоко-
єння: це уявлення розриває інтенці-
ональний зв’язок суб’єкта зі світом, 
зводячи дію і мотивацію до внутріш-
ніх каузальних механізмів індивіда. 
Всі ці три аспекти інтерналізму або 
індивідуалізму донині впливають на 
розуміння свідомості в когнітивних 
науках і частково у філософії свідомо-
сті. Всі ці тези Локка свою актуаль-
ність зберігають у сучасній індивідуа-
лістичній філософії [9, с. 5].

Дж. Локк, продовжуючи ідею 
договірного походження держави, на 
відмінну від Т. Гоббса, більше акцен-
тував на індивідуалістичних тенден-
ціях, аніж суспільних, вважаючи, 
що індивід повинен мати політичну, 
духовну та економічну самостійність 
і бути вільним суб’єктом вибору 
та дії. Зосереджуючись на індивідуа-
лістичному аспекті спадщини англій-
ського філософа, слід звернути увагу 
на його основні філософсько-правові 
постулати:

1) індивідуальні права на життя, 
свободу і власність є фундаменталь-
ними за своєю суттю та нерозділь-
ними одне від інших;

2) свобода є основою всіх інших 
прав; ця свобода передбачає свободу 
від різних відносин з іншими, крім 
тих, в які індивід вступає добровільно 
з урахуванням власного інтересу;

3) свобода від залежності щодо 
інших робить нас людьми;

4) свобода кожного індивіда може 
бути обмежена тільки такими прави-
лами і обов’язками, які необхідні для 
того, щоб забезпечити таку ж свободу 
іншим;

5) рівність не зрівнює, а обері-
гає і стимулює природну несхожість 
людей;

6) люди є рівноправними суб’єк-
тами щодо економічної, духовної 
та політичної сфери і власної долі;

7) людина має право задовольнити 
свободу тим способом, якими йому 

до вподоби, а не порушувати законів 
справедливості;

8) по суті, індивід є власником своєї 
особистості і здібностей, і в цьому 
відношенні він нічим не зобов’язаний 
суспільству;

9) лише сам індивід може визна-
чити в чому полягає його власне 
благо;

10) право власності є антрополо-
гічною константою, а праця – це пер-
винна умова задоволення потреб;

11) людське суспільство ґрунту-
ється на ринкових відносинах;

12) держава є результатом сус-
пільної домовленості для захисту влас-
ності індивіда в його особі і у вигляді 
благ, і отже, збереження впорядкова-
них відносин обміну між індивідами, 
які розглядаються як власники самих 
себе;

13) невтручання держави у при-
ватне життя та особисте процвітання 
людей.

У статті робиться спроба роз-
криття індивідуалізму у філо-
софії права Джона Локка. Філо-
софсько-правова думка доби 
Просвітництва перебувала під 
величезним впливом локківської 
інтерпретації природнього стану 
суспільства, в якому вчений роз-
глядає основні права людини і, чи 
не вперше, відносить туди право 
власності, яке має як буржуазний, 
так і індивідуалістичний відті-
нок. Дж. Локк, продовжуючи ідею 
договірного походження держави, 
на відмінну від Т. Гоббса, більше 
акцентував на індивідуалістичних 
тенденціях, аніж суспільних, вва-
жаючи, що індивід повинен мати 
політичну, духовну та економічну 
самостійність і бути вільним 
суб’єктом вибору та дії.

Зосереджуючись на індивідуаліс-
тичному аспекті спадщини англій-
ського філософа, звернено увагу на 
його основні філософсько-правові 
постулати: індивідуальні права 
на життя, свободу і власність  
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є фундаментальними за своєю 
суттю та нероздільними одне від 
інших; свобода є основою всіх інших 
прав; ця свобода передбачає свободу 
від різних відносин з іншими, крім 
тих, в які індивід вступає добро-
вільно з урахуванням власного інте-
ресу; свобода від залежності щодо 
інших робить нас людьми; свобода 
кожного індивіда може бути обме-
жена тільки такими правилами і 
обов’язками, які необхідні для того, 
щоб забезпечити таку ж свободу 
іншим; рівність не зрівнює, а обері-
гає і стимулює природну несхожість 
людей; люди є рівноправними суб’єк-
тами щодо економічної, духовної 
та політичної сфери і власної долі; 
людина має право задовольнити 
свободу тим способом, якими йому 
до вподоби, а не порушувати зако-
нів справедливості; по суті, інди-
від є власником своєї особистості і 
здібностей, і в цьому відношенні він 
нічим не зобов’язаний суспільству; 
лише сам індивід може визначити, 
в чому полягає його власне благо; 
право власності є антропологічною 
константою, а праця – це первинна 
умова задоволення потреб; людське 
суспільство складається з ринкових 
відносин; держава є результатом 
суспільної домовленості для захи-
сту власності індивіда в його особі 
і у вигляді благ, і отже, збереження 
впорядкованих відносин обміну між 
індивідами, які розглядаються як 
власники самих себе; невтручання 
держави у приватне життя та осо-
бисте процвітання людей.

Ключові слова: індивідуалізм, 
індивід, Просвітництво, раціоналізм, 
рівність, держава, свобода, власність.

Pylypyshyn P. Formation of ideas 
of individualism in the philosophy 
of law of John Locke

The article reveals formation 
peculiarities of ideas of individualism 
in the John Locke’s philosophy of law. 
It was proved that the philosophical 
and legal thought of the Enlightenment 

had been greatly influenced by Locke’s 
interpretation of the natural state of 
society, in which the scientist sees 
essential human rights and maybe for 
the first time refers to it the right of 
ownership, which has both bourgeois 
and individualist overtones. J. Locke, 
following the idea of   the contracting 
origin of the state, opposed to  
T. Hobbes, emphasized individualist 
tendencies more than social ones; 
considering that an individual should 
have political, spiritual and economic 
independence and be a free subject of 
choice and action.

Focusing on individualist aspect 
of the English philosopher’s heritage, 
the attention is paid to his main 
philosophical and legal postulates: 
individual rights to life, freedom and 
ownership are fundamental by nature 
and indivisible from each other; 
liberty is the basis of all other rights; 
this liberty implies freedom from 
different relations with others, except 
of those in which the individual 
enters freely considering interest of 
his own; freedom from dependence 
against others makes us human; 
the freedom of each individual may 
be limited only by such rules and 
obligations which are necessary to 
provide the same freedom for others; 
equality does not equalize, but 
protects and stimulates the natural 
human differences; people are equal 
subjects in relation to economic, 
spiritual and political spheres and to 
their own destiny; a person has the 
right to satisfy freedom in the way he 
likes, and not to violate the laws of 
rights; in fact, the individual is the 
owner of his personality and abilities, 
and he owes nothing to society in 
this respect; only the individual 
himself can determine his own 
benefit; the right of ownership is an 
anthropological constant, and labor 
is the primary condition for meeting 
the needs; human society consists of 
market relations; the state is the result 
of a social arrangement to protect 
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ownership of an individual through 
him and in the form of benefits, and 
hence keeping structured relations of 
exchange between individuals who 
are regarded as owners of themselves; 
noninvolvement of the state into 
private life and personal well-being 
of people.

Key words: individualism, individual, 
the Enlightenment, rationalism, equality, 
state, freedom, ownership.
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ОБМЕЖЕННЯ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ  
СУДОВОГО ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ В УКРАЇНІ  

У ПЕРІОД 1937–1945 рр. (ЧАСТИНА 2)

У першій частині цієї статті авто-
ром досліджені деякі аспекти стану 
судового захисту трудових прав 
з часів прийняття Конституції УРСР 
1937 року та до початку Другої світо-
вої війни. Друга частина статті охоп-
лює дослідження розвитку інституту 
судового захисту трудових прав за 
часів Другої світової війни. 

22 червня 1941 р. фашистська 
Німеччина напала на Радянський 
Союз. На цьому етапі Другої світової 
війни громадяни всіх союзних рес-
публік СРСР стали на захист своїх 
земель, вели боротьбу проти загарб-
ників як на військовому фронті, так 
і на трудовому, гартуючи перемогу 
над фашизмом. У перші ж дні війни 
мало місце посилення централіза-
ції управління. У відповідності до 
статті 49 Конституції СРСР 1936 року 
Указом Президії Верховної Ради СРСР 
від 22 червня 1941 р. було проголо-
шено про введення воєнного стану. 
За змістом цього Указу фактично 
необмежені повноваження надава-
лися військовим радам фронтів, армій, 
військових округів, а там, де не було 
військових рад – вищому військовому 
командуванню військових з’єднань. 
На значній території СРСР (і на всій 
території УРСР) запроваджувався 
особливий правовий режим воєн-
ного стану. Військове командування 
отримало право для потреб оборони 
застосовувати трудову, воєнно-квар-
тирну, автогужову повинності, вилу-
чати транспортні засоби, врегульову-

вати час роботи установ, підприємств 
та організацій (встановлювати комен-
дантську годину), забороняти в’їзд чи 
виїзд з населених пунктів, застосо-
вувати в адміністративному порядку 
виселення, позбавлення волі на строк 
до 6 місяців, штраф до 3000 рублів. 
Накази, постанови і розпорядження 
відповідних військових інстанцій були 
обов’язковими для місцевих органів 
влади, державних та громадських 
організацій, усього населення місце-
вості. Винні у їх невиконанні притяга-
лися до кримінальної відповідальності 
за законами воєнного часу [1; 2]. 

На підставі Указу Президії Вер-
ховної Ради СРСР від 26 червня 
1941 року відпустки скасовувалися 
(замість відпусток мали виплачувати 
грошову компенсацію), вводилися 
обов’язкові надурочні роботи тривалі-
стю від 1  до 3  годин на день (для осіб 
віком до 16 років – не більше 2 годин 
у день) [3]. Слід зазначити, що згодом 
(з квітня 1942 року) було скасовано 
виплату грошових компенсацій за від-
пустку до закінчення війни. 

Проголошення воєнного стану 
та дуже складна бойова обстановка 
на фронті вимагали централізації 
державної влади та запровадження 
надзвичайних заходів, а тому у відпо-
відності до ст. 49 Конституції СРСР 
1936 року було створено неконсти-
туційний орган влади – Державний 
Комітет Оборони (далі по тексту – 
ДКО). Згідно з Постановою Президії 
Верховної Ради СРСР, Ради Народ-

© О. Боєва, 2021
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них Комісарів СРСР та Центрального 
Комітету Всесоюзної комуністичної 
партії більшовиків від 30.06.1941 р., 
указаному органу (ДКО) фактично 
надавалася необмежена влада, що 
неминуче тягло за собою обмеження 
компетенції республіканських і місце-
вих органів державної влади і держав-
ного управління [4]. 

Під час війни трудове законодав-
ство союзних республік фактично не 
діяло, було повністю підкорене прин-
ципам і положенням законодавства 
СРСР, яке, своєю чергою, мало на 
меті не забезпечення та захист прав 
і гарантій працівників, а застосування 
таких методів і заходів в організації 
праці, які б у найкоротші строки спри-
яли налагодженню оборонної промис-
ловості та випуску воєнної продукції 
в таких обсягах, щоб можна було здо-
бути перемогу над німецько-фашист-
ськими загарбниками. 

Того часу працездатне населення 
України, евакуйоване зі своїми роди-
нами далеко на схід від своїх домі-
вок, працювало за новими правовими 
нормами не на теренах українських 
земель. Законодавча діяльність орга-
нів УРСР була фактично обмежена не 
тільки приписами союзних законодав-
чих актів воєнного часу, але й тим, 
що у період із серпня 1941 року до 
лютого 1943 року саме на території 
РСФСР здійснювали свою діяльність 
законодавчі та виконавчі органи влади 
української республіки (вони були 
евакуйовані до Саратова, а пізніше 
перебували в Уфі та Москві). 
У лютому 1943 р. центральні органи 
влади повернулися спочатку до Хар-
кова, а потім до Києва. У березні 
1944 р. Верховна Рада УРСР відно-
вила свою діяльність. На визволеній 
території України відновлювалась 
діяльність і місцевих рад.

Найважливішими завданнями 
органів влади в ці важкі часи були 
організація захисту країни на фрон-
тах, керівництво збройними силами, 
мобілізаційна робота з формування 
військових частин, забезпечення 

постачання армії, евакуація та пере-
будова промисловості на випуск вій-
ськової продукції, масова трудова 
мобілізація, що викликало необхід-
ність у додаткових нормативних доку-
ментах, якими б передбачалися нові 
обмеження основних прав і свобод 
громадян, у тому числі у сфері захи-
сту трудових прав. Такими норматив-
ними актами були Указ Президії Вер-
ховної Ради СРСР від 26.12.1941 року 
та Указ Президії Верховної Ради 
СРСР від 13.02.1942 року [5; 6]. 

Як зазначав Ю. Гавриленко, у роки 
Великої Вітчизняної війни трудове 
право відійшло від своїх добровільно 
демократичних засад та об’єднало 
у собі елементи кримінального й адмі-
ністративного права, тобто трудовий 
договір було замінено адміністратив-
ним актом [7, с. 255]. 

Характерними ознаками законодав-
ства часів війни стали масова трудова 
мобілізація, встановлення жорстких 
заходів примусу до праці (включаючи 
кримінальну відповідальність у вигляді 
ув’язнення) за порушення трудової 
дисципліни, за випуск неякісної про-
дукції, за крадіжку і хуліганство на 
роботі. Такий відступ від основних 
засад і принципів трудового права був 
зумовлений тим, що суттєва частина 
працездатного населення (в основ-
ному чоловічої статі) поповнила лави 
збройних сил. Так, загальна кількість 
робочих та службовців у народному 
господарстві радянської держави ско-
ротилася з 31,8 млн осіб (у першій 
половині 1941 року) до 18 млн осіб  
(на початку 1942 року) [8, с. 23]. 

В умовах воєнного часу трудовою 
мобілізацією було охоплено майже 
все працездатне населення. З початку 
війни за Указом Президії Верховної 
Ради СРСР від 22 червня 1941 р. 
«Про воєнний стан» воєнній владі 
надавалося право застосовувати тру-
дову повинність для виконання обо-
ронних робіт [9]. 

Згодом для забезпечення кадрами 
підприємств та маючи на меті збіль-
шення виробництва продукції на  
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підприємствах воєнної промисло-
вості Указом Президії Верховної Ради 
СРСР від 26 грудня 1941 р. усі праців-
ники і службовці чоловічої і жіночої 
статі цих підприємств вважалися на 
період війни мобілізованими і закрі-
плювалися для постійної роботи за 
тими підприємствами, на яких вони 
працювали [10].

Оскільки з кожним днем війни 
потреба у робочих руках тільки зро-
стала, Указом Президії Верховної 
Ради СРСР від 13 лютого 1942 р. із 
метою забезпечення робочою силою 
підприємств і будівництв воєнної про-
мисловості й інших галузей народного 
господарства, працюючих на потреби 
оборони, було визнано необхідним 
на період воєнного часу мобілізацію 
працездатного міського населення 
та встановлено, що мобілізації під-
лягає працездатне міське населення 
віком: чоловіки від 16 до 55 років 
та жінки від 16 до 45 років із числа 
тих, що не працювали в державних 
установах та підприємствах [11].

Також Постановою Ради Народ-
них Комісарів СРСР від 10.08.1942 р. 
було регламентовано порядок прове-
дення трудової повинності та визна-
чено, що особи, винні у відмові або 
ухиленні від трудової повинності, 
а також у затримці осіб, працюючих 
на підприємствах і установах та залу-
чених до трудової повинності, підля-
гають кримінальній відповідальності 
за законами воєнного часу [12]. 

Крім того, істотні зміни стосувалися 
таких інститутів трудового права, як 
робочий час і час відпочинку. Згідно 
з Указом Президії Верховної Ради 
СРСР від 26 червня 1941 р., дирек-
торам підприємств дозволялося вста-
новлювати обов’язкові понаднормові 
роботи тривалістю до трьох годин на 
день. Чергові та додаткові відпустки 
було замінено грошовою  компенса-
цією, яка відповідно до указів Прези-
дії Верховної Ради СРСР від 9 квітня 
1942 р., 9 січня 1943 р. перерахову-
валась як заощадження на спеціальні 
рахунки працівників [13, с. 408–409]. 

Для подальшого забезпечення 
народного господарства кадрами  
(з урахуванням того, що мільйони 
солдат і офіцерів гинули або калічи-
лися на фронті, а дорослих праців-
ників не вистачало, оскільки їх про-
довжували призивати до лав армії) 
із середини 1942 року до роботи на 
підприємствах оборонної промис-
ловості стали в масовому порядку 
залучати дітей і підлітків віком від 
12 до 16 років. До дітей і підлітків 
застосовувалися такі ж само жорсткі 
санкції (включаючи кримінальну від-
повідальність), як і до повнолітніх. 
Кримінальна відповідальність поши-
рювалася за запізнення на роботу, 
за самовільне залишення робочого 
місця, за самовільний ухід з під-
приємства тощо. Неповнолітні пра-
цювали на заводах, виготовлюючи 
патрони, вибухівку, запасні частини 
до бойової техніки та інше приладдя 
для воєнної галузі. При цьому умови 
праці були жахливими. Діти і під-
літки працювали на станках і верста-
тах, які за розміром призначалися 
для дорослих, а тому діти всю зміну 
мали вистояти на коробках або ящи-
ках, які ставили впритул до облад-
нання, щоб вони могли дотягнутися 
до робочої поверхні. Фактично нех-
тувалися всі вимоги щодо безпеки 
праці. Здебільшого вони працювали 
у холодних цехах, на маючи теплого 
взуття та одягу, їжі, що давали на 
обід, було не досить. Крім відчуття 
голоду і втоми, неповнолітні праців-
ники постійно хотіли спати, оскільки 
не можна було запізнюватися на 
роботу, транспорту не було, а тому 
доводилося вставати дуже рано і йти 
пішки до заводу. Діти і підлітки, як 
і дорослі працівники, під час війни 
не мали права на вихідні і на від-
пустку. Тобто, застосовуючи працю 
дітей і підлітків, держава не брала 
до уваги питання щодо дотримання 
трудових прав, а стосовно захисту 
їхніх трудових прав у судовому або 
іншому альтернативному порядку 
взагалі не йшлося.
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Висновки. Наприкінці 30-х років 
та на початку 40-х років ХХ століття 
у зв’язку з поширенням фашистських 
ідей і мілітаризацією гітлерівської 
Німеччини виникла загроза мирному 
існуванню радянських республік, 
а тому політика СРСР (зрозуміло, що 
й політика УРСР) змінюється у сфері 
регулювання трудових відносин не на 
користь демократичних засад. Вво-
диться державний примус до праці, 
більш жорсткими стають приписи 
законодавчих актів щодо робочого 
часу, звільнення за власним бажан-
ням та стосовно самовільного уходу 
з підприємства або переходу з одного 
підприємства на інше.

Під час війни фашистської Німеч-
чини проти Радянського Союзу на 
першому плані у державотворенні 
СРСР було намагання протистояти 
ворогові, здійснити відповідні обо-
ронні заходи, укріпити збройні сили, 
евакуювати підприємства на схід від 
фронту, налагодити випуск воєнної 
продукції у великих розмірах. 

 Проголошення воєнного стану 
та дуже складна бойова обстановка 
на фронті вимагали централізації 
державної влади та запровадження 
надзвичайних заходів, а тому було 
створено неконституційний орган 
влади – Державний Комітет Оборони. 
Згідно з Постановою Президії Верхов-
ної Ради СРСР, Ради Народних Комі-
сарів СРСР та Центрального Комітету 
Всесоюзної комуністичної партії біль-
шовиків від 30.06.1941 р., указаному 
органу (ДКО) фактично надавалася 
необмежена влада, що неминуче 
тягло за собою обмеження компе-
тенції республіканських і місцевих 
органів державної влади і державного 
управління. Того часу працездатне 
населення України, евакуйоване зі 
своїми родинами далеко на схід від 
своїх домівок, працювало за новими 
правовими нормами не на теренах 
українських земель. Законодавча 
діяльність органів УРСР була фак-
тично обмежена не тільки приписами 
союзних законодавчих актів воєнного 

часу, але і тим, що у період з серпня 
1941 року до лютого 1943 року саме 
на території РСФСР здійснювали 
свою діяльність законодавчі та вико-
навчі органи влади української рес-
публіки (вони були евакуйовані до 
Саратова, а пізніше перебували в Уфі 
та Москві).

Під час війни трудове законодав-
ство союзних республік фактично не 
діяло, було повністю підкорене прин-
ципам і положенням законодавства 
СРСР, яке, своєю чергою, мало на 
меті не забезпечення та захист прав 
і гарантій працівників, а застосування 
таких методів і заходів в організації 
праці, які б у найкоротші строки спри-
яли налагодженню оборонної промис-
ловості та випуску воєнної продукції 
в таких обсягах, щоб можна було 
отримати перемогу над німецько-фа-
шистськими загарбниками. 

З перших днів війни дії держав-
них органів були спрямовані на обо-
рону і захист держави від ворога, що 
передбачало саме по собі перебудову 
державного механізму у відповідно-
сті до воєнного часу. Саме тому всі 
зміни у правовому полі СРСР (у тому 
числі у трудовому законодавстві) 
мали забезпечити втілення цих задач, 
а тому приймалися жорсткі правові 
рішення у галузі трудового права, 
незважаючи на необхідність дотри-
мання трудових прав та виключа-
ючи взагалі можливість їх захисту як 
у судовому, так і в альтернативному 
порядку. 

Характерними ознаками трудо-
вого законодавства часів війни стали 
масова трудова мобілізація, встанов-
лення жорстких заходів примусу до 
праці (включаючи кримінальну відпо-
відальність у вигляді ув’язнення) за 
порушення трудової дисципліни, за 
випуск неякісної продукції, за кра-
діжку і хуліганство на роботі. Перед-
бачені довоєнним Кодексом законів 
про працю гарантії щодо обмеження 
робочого часу, щодо обов’язковості 
надання вихідних і відпусток були 
зупинені до кінця війни. 
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 Застосовуючи працю дітей і під-
літків, держава не брала до уваги 
питання щодо дотримання трудових 
прав, а стосовно захисту їхніх тру-
дових прав у судовому або іншому 
альтернативному порядку взагалі не 
йшлося.

В умовах воєнного стану сформу-
валося своєрідне нормативно-правове 
поле з різними засобами стимулю-
вання та примусу людей до військової 
і трудової діяльності. Характерною 
рисою його розвитку було посилення 
кримінальної репресії. Кримінальна 
відповідальність застосовувалася за 
дії, які раніше каралися в адміністра-
тивному порядку (зокрема, пов’язані 
з необережністю, недбалістю, без-
діяльністю) або регулювалися тру-
довим законодавством (наприклад, 
самовільне залишення роботи і т.ін.). 

Справи стосовно порушників тру-
дової дисципліни або щодо осіб, які 
порушували приписи вищевказаних 
Указів Президії Верховної Ради СРСР 
або Постанов Ради Народних Коміса-
рів СРСР, розглядалися воєнними три-
буналами без права на оскарження. 
Рішення у цих справах мали викону-
ватися негайно. За таких обставин 
можна стверджувати, що в Україні, 
яка на той час мала назву Українська 
Радянська Соціалістична Республіка 
(УРСР), як і в інших радянських 
республіках, у період 1937–1945 рр. 
мало місце значне порушення трудо-
вих прав працівників з одночасним 
обмеженням інституту судового захи-
сту трудових прав.

Наукова стаття присвячена 
розкриттю аспектів розвитку 
інституту судового захисту прав 
людини у сфері праці. Здійснено 
аналіз стану захисту трудо-
вих прав у Радянській Україні  з 
періоду прийняття Конституції 
УРСР 1937 року та за часів Другої 
світової війни.

Наприкінці 30-х років ХХ сто-
річчя Україна починає втрачати 
свою суверенність та незалеж-

ність, що є закономірним наслідком 
здійсненої зміни конституційно-
правового статусу республіки.  
Це вбачається зі змісту конститу-
ційних положень різних років. Так, 
якщо взяти до уваги зміст допов-
нень до Конституції УСРР, при-
йнятих у 1925 році, то там було 
закріплено, що УСРР входить до 
складу СРСР як «незалежна рес-
публіка», згодом у Конституції 
УСРР 1929 року зазначалося, як 
«суверенна договірна держава», 
а про створення союзної держави 
мови не було. Проте в Конститу-
ції 1937 року (найменування УСРР 
було змінене на УРСР на Надзви-
чайному XIV з’їзді Рад у січні 1937 
року) ці положення відсутні, є 
лише запис про об’єднання респу-
блік у союзну державу. Конститу-
ція УРСР 1937 року замість з’їздів 
Рад, ЦВК УРСР та їх Президій 
визначала найвищим органом дер-
жавної влади республіки Верховну 
Раду УРСР. Верховна Рада УРСР 
вибирала Президію – колегіальний 
постійно діючий орган влади у пері-
оди між сесіями Верховної Ради.  
В Україні поступово на перший 
план виходило керування загально-
союзних органів управління респу-
бліканськими об’єктами господар-
ства, пріоритетною ставала дія 
загальносоюзного законодавства 
над республіканським як у вигляді 
копiювання змiсту загальносо-
юзних законодавчих актів, так і 
застосуванням союзних норматив-
них актів як актів прямої дії. Такі 
негативні тенденції не оминули і 
галузь трудового права. 

Теоретично прийняття у 1937 році  
Конституції УРСР мало б бути 
важливим кроком на шляху вста-
новлення прогресивних принципів 
трудового права та закріплення 
нових підходів до удосконалювання 
захисту прав працівників, проте 
демократичні засади і положення 
Конституції залишилися деклара-
тивними. Конституцією проголо-
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шувалося право кожного на працю 
(положення про загальну трудову 
повинність було відсутнє), але 
проголошене Конституцією УРСР 
право на працю фактично було 
обов’язком працювати, а іншими 
нормативним актами відбувалося 
закріплення працівників за під-
приємствами, установами, заборо-
нялося виїжджати на заробітки 
тощо.

Наприкінці 30-х – початку  
40-х років минулого століття  
у всій союзній державі (у тому 
числі і в УРСР) з метою збільшення 
випуску продукції у всіх галузях 
народного господарства та підви-
щення продуктивності вводилися 
початкові засади примусової праці. 
Зокрема, особи, які не працювали 
без поважних причин (так звані 
«тунеядці», «дармоїди», «нероби»), 
притягувалися до адміністратив-
ної або до кримінальної відповідаль-
ності; мало місце більш жорстке 
покарання за порушення трудової 
дисципліни, за виробництво про-
дукції з браком, за недотримання 
правил техніки безпеки.

У період Другої світової війни 
відбулося значне погіршення умов 
праці, падіння рівня прав та гаран-
тій працівників, взагалі була від-
сутня можливість захисту їхніх 
трудових прав, тобто трудове 
право, покликане захищати права 
працівників, набуло певних регре-
сивних ознак. 

Такий відступ від основних 
засад і принципів трудового права 
був зумовлений тим, що суттєва 
частина працездатного населення 
(в основному  чоловічої статі) 
поповнила лави збройних сил.  
З метою забезпечення кадрами 
підприємств оборонного значення 
та сільгосппідприємств (колгос-
пів, радгоспів) слід було змінювати 
політику держави у сфері регулю-
вання праці, оскільки на теренах 
УССР, РСФСР та інших союзних 
республік діяли Кодекси законів 

про працю 1922–1924 років, за зміс-
том яких передбачалися засади 
добровільної праці. Трудовим зако-
нодавством трудова повинність 
була передбачена лише у разі необ-
хідності боротьби зі стихійними 
лихами та для виконання най-
важливіших державних завдань, 
та лише на підставі конкретних 
постанов Ради Народних Коміса-
рів. Такі демократичні засади не в 
змозі були забезпечити безперервну 
роботу оборонної промисловості, 
проведення оборонних і будівель-
них робіт, заготівлю палива, без-
перебійного функціонування тран-
спорту тощо. Для забезпечення 
виконання цих завдань радянський 
уряд прийняв певну кількість ука-
зів Президії Верховної Ради СРСР 
та постанов РНК СРСР, за якими 
вся держава переходила на воєнний 
стан і фактично руйнувалися всі 
набуті раніше демократичні досяг-
нення в сфері трудового права. Цей 
період характеризується міліта-
ризацією праці, мобілізацією пра-
цездатного населення, залученням 
до праці підлітків з 14 років, збіль-
шенням тривалості робочого часу, 
скасуванням відпусток та введен-
ням надурочних робіт.

Унікальність цього явища у 
плані дослідження ґенези судового 
захисту трудових прав населення 
України полягає в тому, що такі 
регресивні тенденції в основному 
мали місце не на території УРСР, 
а на території РСФСР, куди були 
евакуйовані українські підприєм-
ства разом зі своїми працівниками 
та їхніми родинами у зв’язку з 
тимчасовою окупацією німець-
ко-фашистськими військами тери-
торії України. Також на території 
РСФСР у період із серпня 1941 року 
до лютого 1943 року здійснювали 
свою діяльність законодавчі та 
виконавчі органи влади української 
республіки (вони були евакуйовані 
до Саратова, а пізніше перебували 
в Уфі та Москві). 
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Під час війни трудове законодав-
ство союзних республік фактично 
не діяло, було повністю підкорене 
принципам і положенням законо-
давства СРСР, яке, своєю чергою, 
мало на меті не забезпечення та 
захист прав і гарантій працівни-
ків, а застосування таких методів 
і заходів в організації праці, які 
б у найкоротші строки сприяли 
налагодженню оборонної промисло-
вості та випуску воєнної продукції 
в таких обсягах, щоб можна було 
здобути перемогу над німецько-фа-
шистськими загарбниками. 

Ключові слова: трудові права, 
інститут судового захисту трудових 
прав, трудове законодавство періоду 
Другої світової війни.

Вoieva O. Development limitation 
of labour rights judicial defence 
institution in Ukraine between 
1937 and 1945 (part 2)

The article covers development 
aspects of the institution of judicial 
defence of human rights at labour. 
The analysis of the labour rights 
defence condition in Soviet Ukraine 
from adopting the Constitution of the 
Ukrainian Soviet Socialist Republic 
of 1937 and throughout the Second 
World War is carried out.

In the late 30s of the XX century 
Ukraine started losing its sovereignty 
and independence which was a natural 
consequence of the conducted change 
in republic constitutional and legal 
status. This follows from the content 
of constitutional regulations of various 
years. Thus, if amendments to the 
Constitution of the Ukrainian Socialist 
Soviet Republic adopted in 1925 are 
taken into account, it was enshrined 
that the Ukrainian Socialist Soviet 
Republic was the part of the Union 
of Soviet Socialist Republics as “an 
independent republic”, thereafter, in 
the Constitution of the Ukrainian 
Soviet Socialist Republic of 1929 it 
was registered as “an independent 
contracting state”, and there was no 

union state creation was mentioned. 
Nevertheless, in the Constitution of 
1937 (the name of the Ukrainian 
Socialist Soviet Republic was 
changed to the Ukrainian Soviet 
Socialist Republic (UkrSSR) at the 
XIV Emergency Congress of Soviets in 
January 1937), these regulations are 
absent. There is only one record about 
joining the republics into one union 
state. Instead of the Congresses of 
Soviets, Central Election Commission 
of the UkrSSR and their Executive 
Committees, the Constitution of the 
UkrSSR of 1937 determined the 
Supreme Soviet of the UkrSSR as the 
republic highest body of state power. 
The Supreme Soviet of the USSR 
elected the Executive Committee – a 
collegial permanent power agency in 
the periods between the sessions of 
the Supreme Soviet. Incrementally, 
the governance of all-union governing 
bodies by republican economic facilities 
went to the foreground in Ukraine, 
the action of all-union laws above the 
republican laws was the priority – both 
in the form of copying the content of 
all-union legislative acts and adopting 
union regulatory acts as acts with 
direct effect. Such downward trends 
also concerned the field of labour law.

Theoretically, the adaptation of 
the Constitution of the UkrSSR of 
1937 had to be an important step in 
the way of establishing progressive 
principles in labour law and 
consolidating the new approaches 
to improve the defence of workers’ 
rights; however, the democratic 
principles and regulations of the 
Constitution remained declarative. 
The Constitution declared the right of 
everyone to work (the regulations on 
universal labour duty were absent), 
though the right to work declared by 
the Constitution of the UkrSSR was 
actually an obligation to work and, 
other regulatory acts assigned workers 
to the enterprises, institutions. It was 
forbidden to move in order to earn 
money for the living and so on.
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In the late 30s – early 40s of the 
previous century, the initial basis of 
forced labour was introduced in all 
union states (including, the UkrSSR) to 
increase production output in all fields 
of national economy and to improve 
productivity. Particularly, people who 
did not work without valid excuse 
(so-called “parasites”, “freeloaders”, 
“loafers”) were brought to executive 
or criminal responsibilities. There was 
tougher penalty for violation of labour 
discipline, for producing items with 
defects, for non-observance of health 
and safety rules.

During the Second World War, 
there was a significant deterioration in 
labour conditions, a decline in workers’ 
rights and guarantees. In general, 
there was no possibility to defend 
their labour rights, rather labour law 
referred to defend workers’ rights 
gained certain regressive features.

Such deviation from the general 
foundations and principles of labour 
law was attributed to the fact that an 
essential part of the working population 
(mostly males) joined the armed 
forces. In order to provide the defence 
significance and farming enterprises 
(collective farms, state farms) with 
workforce, it was necessary to change 
the state policy in regulating the 
labour, since the Code of Labour Laws 
of 1922–1924, the content of which 
provided the foundations of voluntary 
work, acted on the territory of the 
USSR, the Russian Soviet Federative 
Socialist Republic (RSFSR) and other 
union republics. Labour laws foresaw 
labour duty only if it was necessary 
to combat natural disasters and to 
fulfil the most important state issues, 
but only on certain regulations of the 
People’s Commissar Soviets. Such 
democratic principles were unable to 
ensure proper functioning of defence 
industry, the completion of defence and 
construction works, the fuel storage, the 
uninterrupted functioning of transport 
and so on. To ensure the fulfilment 
of the mentioned issues, the Soviet 

government adopted a certain number 
of Decrees of the Executive Committee 
of the Supreme Soviet of the USSR and 
Regulations of the People’s Commissar 
Soviets of the USSR, according to 
which the entire state switched to the 
state of martial law and particularly 
destroyed all previously gained 
democratic achievements in labour law. 
This period is characterized by the 
labour militarisation, mobilization of 
the working population, the involvement 
of adolescents from the age of 14 into 
work, the increase in working hours, 
the annulment of holidays and the 
introduction of overtime work.

The uniqueness of this phenomenon 
in terms of research in the domain of 
judicial defence of population’s labour 
rights in Ukraine lies in the fact that 
generally such regressive trends did not 
take place on the territory of the UkrSSR 
itself, but on the territory of the RSFSR 
where Ukrainian enterprises were 
evacuated together with their workers 
and families due to the temporary 
occupation of the Ukrainian territory 
by the Nazi army. Also, the legislative 
and executive power agencies of the 
Ukrainian Republic carried out their 
activities (they were evacuated to 
Saratov and later located in Ufa and 
Moscow) on the territory of the RSFSR 
during the period from August 1941 to 
February 1943.

During war, the labour laws 
of union republics actually did 
not function, it followed the law 
principles and regulations of the 
Union of Soviet Socialist Republics 
which, therefore, was intended not to 
ensure and defend the workers’ rights 
and guarantees, but to introduce 
such methods and actions in work 
organization which in the shortest 
period could provide defence industry 
improvement and military production 
output in such capacities that it was 
possible to beat the Nazi invaders.

Key words: labour rights, institution 
of labour law judicial defence, labour 
law during the Second World War.
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ІСТОРИКО-ПРАВОВІ ПЕРЕДУМОВИ  
ВИНИКНЕННЯ КОРУПЦІЇ В ПРАВООХОРОННИХ 

ОРГАНАХ УКРАЇНИ

Постановка проблеми. Станов-
лення України як демократичної дер-
жави неможливе без зниження рівня 
корупції в державі, в тому числі 
в правоохоронних органах, одним із 
завдань яких є забезпечення дієвої 
боротьби із цим негативним явищем. 
У засобах масової інформації досить 
часто публікуються новини щодо 
корупційних скандалів за участю 
посадових осіб поліції, Служби без-
пеки України, митниці, прокуратури. 
Окрім цього, корупційні злочини, що 
вчиняються працівниками правоохо-
ронних органів, негативно вплива-
ють на стан законності в державі 
в цілому, породжують недовіру до 
цих органів. Водночас теперішній 
стан корумпованості правоохорон-
них органів не виник одномоментно, 
а цьому передували ряд історичних 
подій, що мали місце в розвитку 
України.

Метою наукової статті є теоре-
тичний аналіз і узагальнення історич-
них передумов, які сприяли виник-
ненню корупції у правоохоронних 
органах, а також дослідження ефек-
тивності правових актів, спрямованих 
на подолання корупційних явищ, що 
виникали на території українських 
земель в різні історичні періоди.

Стан дослідження. Окремим 
аспектам виникнення та генезису 
корупції в правоохоронних органах, 
а також розвитку законодавства, 
спрямованого на подолання коруп-
ції, присвячені роботи науковців  

Бабікова О.П., Вергуна С.І., Гово-
рова І.В., Гусєвої В.П., Скіпського Г.А., 
Серова Д.О., Сопілко І.М., Сторчило-
вої Н.В., Павленка С.О., Цитряка В.Я., 
Утвенко В.В., Яковенка С.Б. та інших.

Виклад основного матеріалу. 
Виникненню будь-якого соціального 
явища у тому числі корупції передує 
значна кількість історичних чинни-
ків, що зазвичай взаємопов’язані між 
собою та створюють підґрунтя для 
подальшого їх розвитку.

Перші свідчення про магістратів, 
які виконували правоохоронні функ-
ції, та правові норми, якими регулю-
валась їх діяльність на півдні сучасної 
України, належать до другої поло-
вини І тисячоліття до нашої ери. Спо-
чатку це були окремі магістратури 
античних полісів Північного Причор-
номор’я, пізніше – посадові особи 
кримських колоній Візантії та Генуї. 
У містах-державах Північного При-
чорномор’я за афінським зразком 
були засновані колегії номофілаків 
з 5-7 осіб. Їхня діяльність значною 
мірою спрямовувалась саме на попе-
редження та викорінення проявів 
корупції, небезпеку якої розуміли вже 
тоді [1].

Кінець ІХ – початок X століття 
можна назвати періодом становлення 
державності у Київській Русі, що на 
той час була союзом племінних кня-
зівств, у яких формування вищих 
органів влади відбувалося шля-
хом впровадження десяткової сис-
теми управління без виокремлення  

© В. Плекан, 2021
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центрального управління від місце-
вого. В основі цієї системи лежав 
принцип військової організації влади, 
коли управління окремими терито-
ріальними одиницями здійснювали 
начальники військових підрозділів – 
тисяцькі, соцькі і десяцькі. Тисяцький 
був начальником найбільшого вій-
ськового гарнізону, який базувався 
у великих і важливих містах, а соцькі 
командували окремими, меншими 
його частинами (дружинами). Соцькі 
та десяцькі здійснювали військову, 
адміністративну, фіскальну, судову 
і поліцейську владу на місцях.

Тіун, як за часів Київської Русі 
називали чиновника, не отримував 
зарплату з казни, а натомість за ним 
закріплювалось кілька міст та сіл, які 
його у буквальному сенсі «кормили». 
Тіун збирав для князя податки, 
а частину грошей залишав собі. При 
цьому воєводи та намісники зловжи-
вали наданою їм владою, повсюди 
вимагали від жителів винагороду 
понад норму та збагачувались їхнім 
коштом, що пояснювалося відсутністю 
будь-яких санкцій за невиконання цих 
положень законодавства. Ймовірніше, 
на думку Ю.М.Походзіло, щоб отри-
мати «кормління», треба було дати 
хабар дяку, що розподіляє його [2].

У результаті земської реформи 
1555–1556 років система кормлінь 
була ліквідована згідно з указом про 
скасування кормлінь, який було впро-
ваджено, однак не відразу і не скрізь: 
джерела продовжують згадувати про 
кормління протягом другої половини 
XVI століття.

Слід погодитись із Д.О. Серо-
вим та іншими науковцями з при-
воду того, що першим напівлегаль-
ним виявом хабарництва було 
«кормління» – інститут, при якому 
чиновництво «кормилось» (утримува-
лось) коштом населення відповідної 
території. Згодом такий стан речей 
почав зазнавати певних змін у зв’язку 
із централізацією держави та рефор-
муванням управлінської системи 
у світлі її професіоналізації та пере-

ходу від тимчасової служби до постій-
ної, коли утримання службовців відбу-
валось за рахунок центру з державної 
казни. Склалася своєрідна ситуація, 
коли поряд з державним утриманням 
чиновників продовжує існувати (але 
вже як додаткові доходи) і приватна 
винагорода – «посул». Проте така 
винагорода продовжувала вважатися 
соціально прийнятною і виправдову-
валася столітніми традиціями утри-
мання чиновників за рахунок поборів 
від населення [3].

Щодо джерел права Київської Русі 
в ХІ–ХІV столітті, то основним була 
«Руська Правда», норми якої перед-
бачали відповідальність за злочини. 
Так, за скоєний злочин у Київській 
Русі можна було просто відкупитись, 
а сума штрафу залежала від соціаль-
ного статусу жертви: вбивство чино-
вника «коштувало» дорожче, ніж 
простого смертного. Проте родичі 
жертви мали законне право само-
стійно поквитатись із кривдником за 
принципом «око за око, зуб за зуб». 
А суддям взятку давали не для вирі-
шення справи на власну користь, 
а просто для того, щоб суддя почав її 
розгляд [4].

Таким чином, у період станов-
лення та розвитку Київської Русі 
виникає система «кормлінь» тіунів 
(чиновників), яка й стає основою 
зародження та формування коруп-
ційних явищ впродовж подальших 
історичних періодів розвитку укра-
їнської державності. Норми «Руської 
Правди» не передбачали відповідаль-
ності за будь-які прояви хабарництва 
з боку тіунів, оскільки таке поняття 
взагалі не існувало, а також закрі-
пили на законодавчому рівні тра-
дицію «відкуплення» від покарання 
за вчинений злочин. Наведені сус-
пільно-політичні обставини були 
соціально -політичними передумо-
вами для виникнення та подальшого 
генезису корупції серед чиновни-
ків, що здійснювали правоохоронну 
діяльність на території українських 
земель.
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На західноукраїнських землях 
(Галицька, Львівська, Перемишль-
ська, Саноцько–Холмська, Поділь-
ська, Белзька), які були приєднані 
до Польщі з 1433 року, було поши-
рено польське земське право. Серед 
збірників польського права виділяють 
Вислоцький статут 1347 року, Варт-
ський статут 1420–1423 років, Збір-
ник польських законів 1782 року. Ці 
правові пам’ятки також не передба-
чали відповідальності за хабарництво 
чиновників.

Після входження українських 
земель до складу Великого князівства 
Литовського у XIV столітті, а згодом 
до Речі Посполитої у 1569 році, на 
їх території поширюється дія Литов-
ських Статутів – основних законодав-
чих документів Великого князівства 
Литовського. Чимало ідей цих стату-
тів були запозичені з правових норм 
і традицій Київської Русі, зокрема 
з «Руської правди». Так, у королів-
ських судах Речі Посполитої чино-
вники могли уникнути покарання за 
умови наявності покровителя та стат-
ків. Тогочасний історик Ш. Старо-
вольський так описував правосуддя 
Речі Посполитої: «У судах у нас заве-
лися нечувані побори, підкупи; наші 
війти, лавники, бурмистри – всі про-
дажні, а про донощиків, які підводять 
невинних людей в біду, і говорити 
нема чого. Спіймають багатого, заплу-
тають і засадять до тюрми, та й тяг-
нуть з нього подарунки і хабарі» [5].

Аналізуючи законодавство, що 
діяло на території Речі Посполи-
тої, потрібно зазначити, що у ньому 
не передбачалось відповідальності 
за хабарництво як злочин, а про-
яви корупції мали повсякденний  
характер.

З утворенням у ХVІ–ХVІІ століт-
тях Запорізької Січі та введенням 
в Україні полкового устрою вся охо-
ронна та розшукова діяльність зосе-
реджується в руках отаманів і геть-
манів, а кримінальне судочинство 
здійснюють полкові судді, писарі за 
дорученнями полковників і гетьма-

нів, тобто не було поділу влади на 
адміністративну та судову. У системі 
козацького управління та судочин-
ства найвищою ланкою був гетьман, 
який часто залучав Раду генеральної 
старшини для розслідування злочинів 
на місці; а для розслідування обста-
вин справ і проведення виїзних засі-
дань – сотенно-полкову старшину, 
представників міністрів і ратуш. 
Його посланці брали участь у роботі 
полкових слідчих комісій і засіданні 
судів, зокрема, коли слухалися важ-
ливі кримінальні справи [6]. Право, 
закони та суд Війська Запорізького 
у цей період, з одного боку, були 
демократичними, а з іншого – вищі 
стани приймали такі правові акти, які 
часто робили старшину та шляхту 
непідсудними – мали виражений ста-
новий характер [7].

Так, козацьке право по суті своїй 
було звичаєвим та письмових дже-
рел не мало [8]. У 1728 році росій-
ська імператриця Єлизавета Петрівна 
видала указ про створення спеці-
альної кодифікаційної комісії, що 
повинна була створити нове кодифі-
коване українське законодавство, яке 
б узгоджувалося з російським. Після 
15-річної роботи у 1743 році було пре-
зентовано проєкт нового кодексу під 
назвою «Права, за якими судиться 
малоросійський народ», який скла-
дався з 30 глав, що містили 532 арти-
кули і 1607 пунктів та передбачали 
норми кримінального, цивільного, 
адміністративного, торгового і проце-
суального права. На той час кодекс 
увібрав у себе найкращі досягнення 
правової думки, але так і не набув 
чинності [9].

Окрім, цього «Права, за якими 
судиться малоросійський народ» 
1743 року передбачали значну кіль-
кість антикорупційних норм, однак 
активний корупційний підкуп кримі-
налізовано не було [10].

Ураховуючи недосконалість чин-
ної на той час системи законодав-
ства та пріоритет звичаєвого права 
з елементами системи «кормлінь»,  
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на території Запорізької Січі непооди-
нокими були випадки корупції серед 
вищих ланок чиновників, які були 
наділені правоохоронними функціями.

Так, упродовж 1750–1755 років 
розслідувалася справа стародубського 
городового отамана Федора Яскевича, 
який здійснював свавільні арешти, 
а також на свій розсуд випускав 
з в’язниці арештантів, використову-
ючи їх для робіт у власному господар-
стві. Крім цього, Яскевич бив міщан 
та козаків, стягував з них незаконні 
побори. Результатом слідства було 
звільнення Федора Яскевича з посади 
городового отамана. У 1759 році були 
оштрафовані члени миргородського 
полкового суду за несправедливе 
рішення у судових справах. У жовтні 
1762 році був звільнений з посади смі-
лянського сотенного писаря (Лубен-
ський полк) Іван Сербин за фальсифі-
кацію присяжних листів [11].

З розпадом наприкінці XVIII сто-
ліття Речі Посполитої українські землі 
увійшли до складу Російської імперії, 
а західноукраїнські землі – до складу 
Австро-Угорщини. Така ситуація спри-
чинила заміну польського законодав-
ства австрійським. З кінця ХVІІІ сто-
ліття Кримінальний кодекс Австрії 
1787 року було введено в дію на всій 
території цих українських земель. 
У 1852 році було введено в дію новий 
Кримінальний кодекс, який поширю-
вався на Галичину та Буковину. На 
Закарпатті з 1879 році почав діяти 
Угорський кримінальний кодекс [12].

На території українських земель, 
які перебували в Російській імперії, 
правоохоронна діяльність та боротьба 
з корупцією здійснювалась відповідно 
до російського законодавства.

У 1497 році був прийнятий Судеб-
ник, за яким стало вершитись право-
суддя і який вперше заборонив отри-
мання матеріальних цінностей при 
веденні судових справ і розгляді скарг 
чиновниками. Так, стаття 1 Судеб-
ника передбачала, що «суд здійсню-
ється боярами і окольничими в при-
сутності дяків. Суддям забороняється 

брати за звершення суду і клопотань 
хабаря, а також вирішувати справу 
несправедливо з мотивів помсти чи 
дружби зі стороною». При всій своїй 
прогресивності стосовно заборони 
посулів (як правило, у сфері судо-
чинства) поза увагою було залишено 
низку принципових обставин. Насам-
перед це відсутність чіткої санкції за 
одержання посулу, недосконала роз-
робленість суб’єктного складу його 
одержання та форм вияву, що част-
ково було врегульовано Судебником 
1550 року, де вперше знайшло відо-
браження розмежування підкупу на 
мздоїмзство та лихоїмство [13].

Соборне уложення 1649 року 
(далі – Уложення 1649 року) част-
ково розвинуло положення про від-
повідальність за одержання хабаря, 
встановивши в окремих статтях 
відповідальність за кваліфіковане 
отримання хабаря. Однак в деяких 
статтях законодавець відступив від 
досягнутих положень, переставши 
переслідувати отримання обіцянок, 
і більшою мірою піклувався про пра-
восуддя в судах. Однак, Уложення 
1649 року не містило загальної 
статті, яка б забороняла отримання 
хабаря, за винятком глави X «Про 
суд», де передбачалась відповідаль-
ність за виправдання винного і засу-
дження невинного суддями за хабар. 
Разом із цим в Уложенні 1649 року, 
на відміну від Уложення 1550 року, 
суб’єктами злочину могли бути судді, 
дяки, піддячі, і встановлювалися 
більш певні санкції за вчинення цієї 
групи злочинів [14]. Інші дослідники, 
зокрема П.В. Номоков, критично оці-
нюють цей правовий акт, оскільки 
він не розширив, а навпаки, звузив 
сферу правового регулювання вказа-
ного діяння [15].

З огляду на поширеність хабарниц-
тва Указом від 23 серпня 1713 року 
Петро I ввів поряд з отриманням 
хабаря кримінальну відповідальність 
за давання хабаря, що передбачала 
смертну кару. Ефективність вжитих 
заходів виявилася недостатньою, 
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і 24 грудня 1714 року був виданий 
новий Указ, який ввів кримінальну 
відповідальність за пособництво 
у скоєнні корисливого зловживання 
на службі і за недонесення про ско-
єння цих злочинів.

Також Петром I були створені пра-
воохоронні органи, що забезпечували 
контроль за діяльністю посадових 
осіб, – фіскали, які теж не вирізня-
лись безкорисливістю. Так, ярослав-
ський провінц–фіскал Попцов в період 
знаходження на посаді отримував 
хабарі від підпорядкованих фіскалів 
та інших осіб, за що був засуджений 
до смертної кари і страчений [16]. На 
початку 1722 року поряд з фіскалами, 
а потім і для їх заміни було створено 
новий орган нагляду – прокуратуру, 
в якій фіскали виконували роль ниж-
чих агентів [17].

Наступним етапом у розвитку анти-
корупційного законодавства Російської 
імперії було запровадження Уложення 
про покарання кримінальних та виправ-
них від 1885 року (далі – Уложення 
1885 року), яке, не згадуючи терміна 
«корупція», формулювало велику кіль-
кість складів злочинів, що передбачали 
відповідальність за корисливі та інші 
зловживання службовими обов’язками 
чиновників та інших осіб, «які перебу-
вають на службі державній чи громад-
ській».

У статті 401 Уложення 1885 року 
встановлювалася кримінальна від-
повідальність за «хабарництво», 
покарання, за вчинення якого вира-
жалося в грошовому стягненні, 
вдвічі більшому проти ціни прийня-
того. У даній статті вказувалися дві 
форми отримання хабаря: хабар-по-
дяка і хабар-підкуп. За підкуп поса-
дова особа органів державної влади 
і управління, окрім грошового стяг-
нення, піддавалася ще й звільненню 
із займаної посади, а в разі діяльного 
каяття посадової особи у скоєному 
злочині, пов’язаному з отриманням 
непередбаченої законом винагороди, 
її могло бути за рішенням суду під-
дано більш м’якому покаранню.

Разом з тим вчені Г.А. Скіпський, 
С.М. Міхеєва зазначають, що прин-
ципи подвійних стандартів спрацьову-
вали у випадку визначення ступеня 
покарання за вимагання хабаря. Най-
більший ризик понести покарання 
мали лише нижчі поліцейські чини 
(городові, околотичні чи урядники). 
Можливість уникнути покарання 
була значно вища у керівників серед-
нього рівня (поліцмейстерів, приста-
вів та їх помічників). Абсолютно без-
карно себе почували представники 
вищого начальства [18].

Хабарництво серед правоохорон-
ців в період Російської імперії було 
дійсно серйозною проблемою, на яку 
неодноразово зверталась увага керів-
ництву держави. Здебільшого це було 
обумовлено низьким рівнем їх матері-
ального забезпечення.

Зокрема, у 1831 році Міністр 
внутрішніх справ Російської імперії 
А. Закревський, відвідавши особи-
сто губернії європейської частини 
Російської імперії і побачивши 
місцеву адміністрацію та поліцію 
в невтішному стані, надав імператору 
Миколі I доповідну, в якій вказував:  
«Не можна без співчуття дивитися на 
цих людей, що сидять в присутствен-
них місцях перед зерцалом законів 
у дранті, з печаткою злиднів і зневіри 
на обличчях. Треба уявити ту бід-
ність, в котрій служать вони, будучи 
чоловіками й батьками сімейств, без 
міцного одягу і взуття, ймовірно і без 
їжі. Як можна очікувати старанності 
від людини, яка вирішила служити 
за 5 і навіть за 1 рубль (асигнаці-
ями) в місяць. Як можна тішити себе 
надією утримати руку нужденної від 
потреби людини, прийняти пропоно-
ваних в таємниці і вимагають від про-
хача грошей. Це і є корінь хабарниц-
тва і розпусти чиновників» [19].

Незважаючи на це, в цілях зни-
ження дефіциту бюджету в період 
з 1859 по 1910 роки розміри грошо-
вого утримання правоохоронних орга-
нів в Російській імперії не підвищува-
лись, а навіть були значно нижче, ніж 
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в інших чиновників, що своєю чергою 
зумовило інтенсивний ріст корупції 
серед них.

До прикладу, І.В. Говоров із поси-
ланням на спогади жителів Російської 
імперії так описує народну характе-
ристику працівників правоохорон-
них органів: «Поліцейські чини були 
хабарниками…за хабар можна було 
«замазати» будь-яке правопорушення 
і навіть злочин», «Поліція не кори-
стувалась в народі повагою…, її не 
поважали, а просто зневажали. Під 
час свят хабарі набували узаконе-
ного виду. Вважалось обов’язковим, 
щоб домовласники, торговці, підпри-
ємці відправляли всім начальникам 
в поліцейській дільниці до Нового 
року та свят привітання з «додатком». 
Околотичним, квартальним и городо-
вим «привітання» вручались прямо 
в руки, так як за привітаннями вони 
з’являлись самі» [20].

За даними радянського історика 
П.А. Зайончковського, у губерніях 
Правобережної України всі поміщики 
регулярно платили хабарі чинам полі-
ції. В усіх значних маєтностях існу-
вали щорічні оклади для поліцейських 
чиновників із різноманітних видів 
продовольства. Від цукрових заводів 
та «питейних» відкупників для полі-
цейських посилали цукор, горілку 
й гроші [21].

В.Б. Молчанов зазначає, що 
корупція мала місце і серед праців-
ників карного розшуку. Так, київ-
ський поліцмейстер В. Цихоцький на 
початку ХХ століття особливо виріз-
нявся хабарництвом, порушенням 
штатного режиму, привласненням 
значних сум грошей [22].

Цікава ситуація виникла у Київ-
ському охоронному відділенні, коли 
у 1911 році при перевірці особового 
складу таємних агентів, причиною 
якої було вбивство прем’єр-міністра 
Російської імперії П. Столипіна, вия-
вилося, що більшість таємних аген-
тів на утримання яких начальник 
Київського охоронного відділення 
М. Кулябко виділив 30 тисяч рублів 

була фіктивною, існувала виключно 
на папері [23].

Також, як зазначає С.І. Вергун, 
корупція була однією із проблем 
у діяльності жандармських поліцій-
них управлінь залізниць України, що 
перешкоджала її ефективному функ-
ціонуванню та охопила всю верти-
каль їхніх підрозділів та посадовців: 
від унтерофіцерів до начальників від-
ділів та управлінь залізниць. Форми 
корупції були різноманітними, але 
здебільшого пов’язані із викорис-
танням свого посадового становища 
(жандарми спочатку затримували 
підозрілу особу, потім погрожували 
протоколом та ув’язненням, а в разі 
згоди за кругленьку суму «дарували 
свободу» затриманому, причому це 
могли бути як адміністративні право-
порушники, так і політичні). Попри 
усі намагання влади подолати коруп-
цію різними реорганізаціями поліці-
йно-жандармської системи та засто-
суванням адміністративних заходів, 
позитивного результату досягти так 
і не вдалося [24].

Таким чином, заходи кримінально-
правового попередження, направлені 
на вдосконалення законодавства 
і посилення санкцій за вчинення 
хабарництва, не дали належного 
ефекту і не дозволили вирішити 
в цілому цю проблему. Окрім цього, 
корупція серед працівників право-
охоронних органів набирала більш 
системних та удосконалених форм, 
пронизуючи всю правоохоронну 
систему, а відповідальність не засто-
совувалась до вищої ланки. Однією 
з основних причин такої ситуації 
був недостатній рівень матеріального 
забезпечення працівників правоохо-
ронних органів.

З утворенням Союзу Радянських 
Соціалістичних Республік (далі – 
СРСР) розпочався новий етап подо-
лання хабарництва у чиновницькому 
апараті. Так, Декрет Ради народних 
комісарів (далі – РНК) «Про хабарниц-
тво» від 08 травня 1918 року став пер-
шим правовим актом, що передбачав  
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кримінальну відповідальність за хабар-
ництво, а замах на отримання або дачу 
хабаря прирівнювався до злочину [25].

26 квітня 1919 року Радою Народ-
них Комісарів Української Радянської 
Соціалістичної Республіки (далі – 
УРСР) прийнято Декрет «Про хабар-
ництво та незаконні побори», де перед-
бачались більш суворі покарання за 
хабарництво, а у липні 1921 року РНК 
України за підписом голови Х. Раков-
ського видає постанову «Про заходи 
боротьби з посадовими злочинами», 
у якій пропонується застосувати за 
хабарництво покарання аж до найви-
щої міри покарання, тобто до смерт-
ної кари. Надалі 16 серпня 1921 року 
РНК було видано новий Декрет «Про 
боротьбу з хабарництвом», який уточ-
нив склад одержання хабаря [26].

У 1922 році був прийнятий Кри-
мінальний кодекс УРСР (далі – 
Кодекс), який був першим кодифі-
кованим актом, що систематизував 
норми радянського кримінального 
права, у якому була передбачена від-
повідальність за одержання службо-
вою особою хабаря. Ці ж положення 
перейшли до Кодексу 1927 року. 
Статтею 117 встановлювалась відпо-
відальність за одержання службовою 
особою особисто або через посеред-
ників у будь-якому виді хабаря за 
виконання чи невиконання в інтере-
сах особи будь-якої дії, яку службова 
особа могла і повинна була вчинити 
виключно внаслідок свого службо-
вого становища [27].

Як правильно зазначає В.П. Гусєва,  
дослідження поширення у 20-х роках  
ХХ століття явища, яке на сьо-
годні іменується корупцією, у СРСР 
є доволі важким завданням, оскільки 
вся країна була охоплена червоним 
терором, численними репресіями, 
порушенням прав людини та зне-
ваги до людини як живої істоти. 
У зв’язку із цим, в архівних мате-
ріалах є нечисленні факти вчи-
нення корупційних правопорушень, 
зокрема й учасниками криміналь-
ного процесу [28].

Так, у 1926 році у залі Київського 
інституту народної освіти відбувся 
судовий розгляд щодо корупційних 
зловживань в діях київських міліціоне-
рів, який набув значного суспільного 
резонансу та детально висвітлювався 
в засобах масової інформації. Водно-
час серед підсудних не було началь-
ника губернської та міської міліції 
Ф. Коваленко, але був його помічник, 
начальники постачання та промисло-
вої поліції, а також майже всі началь-
ники та рядові співробітники.

У ході слідства була встановлена 
наступна корупційна схема. Так, 
начальники райвідділів систематично 
платили відкати за хороше ставлення 
по службі та звітність по розкриттю 
злочинів, надалі вказану схему засто-
совували дільничні, які своєю чергою 
отримували хабарі від підприємців 
та торговців на своїх дільницях. Будь-
які матеріальні потреби міліцейського 
керівництва задовольнялись коштом 
підприємців, а у випадку незгоди 
останніх, до них застосовувалися 
засоби тиску на торгівлю. Пособни-
ками в отриманні хабарів виступали 
дружини керівників міліції. До при-
кладу, начальник промислової міліції 
спільно з інкасатором перерозподі-
ляли суми коштів, призначені для охо-
рони різних підприємств, а начальник 
постачання під час закупівлі товарів 
і матеріалів для міліції платив при-
ватним підприємцям кошти за зави-
щеними цінами, отримуючи від них 
відкати. Своєю чергою, начальник 
оперативно-розшукової частини отри-
мував хабарі від родичів арештованих 
злочинців за різні переваги [29].

Також цікавою є праця адвоката 
М.В. Палібіна, який проводив свою 
діяльність у 20-60-х роках ХХ сто-
ліття та викривав корумпованість 
радянської судової і правоохоронної 
систем. Так він описує перевірку 
прокурором колгоспу: «Приїжджає 
прокурор, колишній співробітник 
НКВД в колгосп, вірогідно знаючи, 
що в колгоспі є недоліки. Оскільки 
він з дороги голодний, залежно від 
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сезону йому подають яблука і мед, чи 
яєшню, чи смажену баранину. Після 
цього він вимагає надати йому статис-
тичні і бухгалтерські дані, в яких він 
заздалегідь знайшов недоліки. Після 
цього, він запитує скільки коштує 
м’ясо, на що йому пропонують ціну 
нижчу ринкової» [30].

Під час «хрущовської відлиги» 
стали порушуватися кримінальні 
справи, які показали, що корум-
пованими є не тільки чиновники, 
а й правоохоронна система – мілі-
ція, прокуратура, суди. На початку  
1950-х років правоохоронні органи 
УРСР розкрили злочинну групу, яка 
займалася великими розкраданнями 
палива в Києві [31].

Подальше збільшення криміналь-
ної репресії відносно суб’єктів коруп-
ції знизило загальний рівень коруп-
ційних проявів, але не знищило їх. 
Партійна «кругова порука», кумівство 
та звичайне користолюбство піджив-
лювали існування різних корупційних 
схем. Перший секретар ЦК КП Укра-
їни М.С. Хрущов наполіг на тому, 
щоб дії розкрадачів суд кваліфіку-
вав не відповідно до Указу Президії 
ВР СРСР від 04.06.1947 року «Про 
кримінальну відповідальність за роз-
крадання державного й громадського 
майна», а як «економічну контрре-
волюцію, а згодом до Кримінального 
кодексу повернули смертну кару за 
отримання хабаря. Однак застосу-
вання найвищої міри покарання мало 
зворотний ефект, оскільки викривачі 
боялись повідомляти про злочин, що 
мав наслідком смерть хабарника [32].

Утім, поступова лібералізація 
державного управління послабила 
кримінальну репресію хабарників. 
І наступний етап у розвитку правової 
бази запобігання та боротьби з коруп-
цією забезпечив Кримінальний кодекс 
УРСР 1960 року. Відповідальність за 
одержання хабаря була передбачена 
статтею 168 КК України. Покарання 
за хабарництво було встановлене 
у вигляді позбавлення волі на строк 
від п’яти до десяти років з конфіс-

кацією майна і позбавленням права 
обіймати певні посади чи займатися 
певною діяльністю на строк до п’яти 
років [33].

Найбільших масштабів корупція 
в СРСР набула в роки правління 
Л.І. Брежнєва. Вона стала невід-
дільною частиною й умовою функ-
ціонування управлінського апарату, 
тіньової економіки, соціального роз-
шарування суспільства й однією 
із причин деградації економічного 
й політичного життя.

Партійна номенклатура користу-
валася своїм становищем і нерідко 
перевищувала свої повноваження. 
Цей процес тривав до 1982 року, 
поки Генеральним секретарем не 
став Ю.А. Андропов. Він керував 
країною менше півтора роки, але 
в боротьбі з корупцією досяг більш 
істотних результатів, ніж М.С. Хру-
щов і Л.І. Брежнєв разом узяті, хоча 
вони і не ставили антикорупційну 
діяльність на меті. Головними мето-
дами боротьби Ю.А. Андропова були 
виявлення, припинення та розкриття 
злочинів, а також «чистка» кадрів. 
Водночас набули розголосу гучні 
корупційні скандали, такі як «Азер-
байджанська справа», пов’язана із 
продажем посад у державних орга-
нах, в тому числі в правоохоронних 
структурах, «Справа Щолокова» 
щодо виявлення корупції в діях коли-
шнього Міністра внутрішніх справ 
СРСР та його підлеглих, «Бавов-
няна справа», в ході розслідування 
якої було виявлено значну суму гро-
шових коштів та матеріальних цін-
ностей в начальника ВБРСВ МВС 
Бухарського облвиконкому Узбецької 
РСР  [34].

Після проголошення у 1991 році 
незалежності країнами-республіками 
колишнього СРСР корупційні злочини 
серед чиновників набули неймовірних 
масштабів, боротьба з якими триває 
й до сьогодні.

Висновки. Таким чином, проана-
лізувавши майже тисячолітню істо-
рію становлення та розвитку пра-
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воохоронної системи на територіях 
сучасної України, слід констатувати, 
що корупція була і залишається 
невіддільним елементом повсякден-
ного функціонування правоохоронних 
органів.

Історичний досвід вказує на те, що 
соціально-політичними передумовами 
виникнення корупції у правоохорон-
них органах було узаконення системи 
«кормлінь» на території Київської Русі 
в кінці ІХ – на початку X століття, 
прояви якої мають місце і в теперіш-
ній час, а також закріплення в «Русь-
кій Правді» правового механізму «від-
куплення» за вчинений злочин.

Подальший перехід від нату-
рального податку до оплати роботи 
чиновників грошима лише поглибив 
інтеграцію корупційних явищ у їх 
свідомість та повсякденну діяльність, 
а застосування в Козацькій державі 
звичаєвого права, успадкованого із 
часів Київської Русі, не змінило став-
лення до «посулів» та інших матері-
альних вигод як способу вирішення 
суспільних питань, що можна розці-
нювати як ментальні передумови 
виникнення корупції в правоохорон-
них органах.

У період перебування українських 
земель в Австро-Угорській та Росій-
ській імперіях відзначається тенден-
ція до зростання рівня корупції серед 
правоохоронців, удосконалення ними 
форм та методів отримання незаконних 
матеріальних благ, що була зумовлена 
соціально-економічними чинниками, 
зокрема низьким рівнем матеріального 
забезпечення працівників правоохо-
ронних органів, кризовими явищами 
в економіці цих держав.

До соціально-правових передумов 
виникнення корупції в правоохорон-
них органах слід віднести недостат-
ній рівень правового забезпечення, 
спрямованого на подолання корупції, 
застосування принципу «подвійних 
стандартів» до покарання чиновни-
ків вищої та інших ланок, неврегу-
льованість компетенції правоохо-
ронних органів, «кругову поруку», 

приховування фактів корупції як 
негативного явища.

Становлення України як демо-
кратичної держави неможливе без 
зниження рівня корупції в дер-
жаві, у тому числі в правоохорон-
них органах, одним із завдань яких 
є забезпечення дієвої боротьби із 
цим негативним явищем. У засобах 
масової інформації досить часто 
публікуються новини щодо коруп-
ційних скандалів за участю поса-
дових осіб поліції, Служби Безпеки 
України, митниці, прокуратури. 
Окрім цього, корупційні злочини, що 
вчиняються працівниками право-
охоронних органів, негативно впли-
вають на стан законності держави 
в цілому, породжують недовіру до 
цих органів. Водночас теперіш-
ній стан корумпованості право-
охоронних органів не виник одно-
моментно, оскільки виникненню 
будь-якого соціального явища в 
тому числі корупції передує значна 
кількість історичних чинників, які 
нерідко взаємопов’язані між собою 
та створюють підґрунтя для 
подальшого їх розвитку.

Метою дослідження у цій 
статті є виокремлення історичних 
передумов, які сприяли виникненню 
корупції в правоохоронних орга-
нах, а також дослідження дієвості 
правових актів, спрямованих на 
подолання корупційних явищ, що 
виникали на території українських 
земель в різні історичні періоди.

Автором досліджено істори-
ко-правові передумови для виник-
нення корупції в правоохоронних 
органах України. Проаналізовано 
антикорупційне законодавство, що 
діяло на українських землях з часів 
Київської Русі, у складі Великого кня- 
зівства Литовського, Речі Поспо-
литої, Австро-Угорської та Росій-
ської імперій, СРСР і до моменту 
проголошення Україною Незалеж-
ності у 1991 році, з точки зору 
його ефективності, достатності  
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та безпосередніх результатів 
впливу на стан і рівень корупції. 
Упродовж кожного історичного 
періоду надано оцінку методам, 
спрямованим на подолання коруп-
ції, що впроваджувались на держа-
ному рівні. Досліджено історично 
встановлені факти корупції, що 
мали місце в діяльності правоохо-
ронних органів на території укра-
їнських земель. За результатами 
дослідження виокремлено ключові 
соціально-правові, ментальні, соці-
ально-економічні та соціально-по-
літичні передумови для виникнення 
та подальшого розвитку корупції в 
правоохоронних органах України.

У статті автором досліджено 
історичні передумови для виник-
нення корупції в правоохоронних 
органах України. Проаналізовано 
антикорупційне законодавство, 
яке діяло з часів Київської Русі і 
до проголошення Україною Неза-
лежності у 1991 році. Досліджено 
факти корупції, що мали місце в 
діяльності правоохоронних органів 
на території українських земель. 
За результатами дослідження 
виокремлено ключові соціально-пра-
вові, ментальні, соціально-еконо-
мічні, соціально-політичні переду-
мови, які сприяли становленню та 
подальшому розвитку корупції у 
правоохоронних органах України.

Ключові слова: корупція, право-
охоронні органи України, корупційні 
правопорушення, передумови виник-
нення корупції, історія корупції.

Plekan V. Historical and legal 
prerequisites for the occurrence 
of corruption in the law 
enforcement agencies of Ukraine

The establishment of Ukraine as a 
democratic state is impossible without 
reducing of the level of corruption in 
the state, including in law enforcement 
agencies, one of the tasks of which is 
to ensure an effective fight against 
this negative phenomenon. The 
media frequently publishing news 

concerning corruption scandals 
involving officials of the police, the 
Security Service of Ukraine, customs, 
and the Prosecutor’s office. In 
addition corruption crimes committed 
by law enforcement officers affecting 
negatively on the rule of law in the 
state as a whole, creating distrust 
in these bodies. At the same time, 
the current state of law enforcement 
corruption has certainly not arisen at 
once, as a large number of historical 
factors that are often interconnected 
and create the basis for their further 
development precedes the emergence 
of any social phenomenon, including 
corruption.

The purpose of this article is to 
highlight the historical background 
that contributed to the emergence 
of corruption in law enforcement 
agencies, as well as to study the 
effectiveness of legal acts aimed 
at overcoming corruption in the 
Ukrainian lands through different 
historical periods. The author 
researches the historical and legal 
preconditions for the emergence of 
corruption in the law enforcement 
agencies of Ukraine. The anti-
corruption legislation that has been 
in force in the Ukrainian lands since 
the times of Kievan Rus, as part of 
the Grand Duchy of Lithuania, the 
Commonwealth, the Austro-Hungarian 
and Russian empires, the USSR 
and until Ukraine’s declaration of 
independence in 1991 is analyzed in 
terms of its effectiveness, sufficiency 
and direct results of impact on 
the state and level of corruption. 
During each historical period author 
gives an assessment to the methods 
implemented at the state level for 
combating corruption.

The facts of corruption that 
took place in the activities of law 
enforcement agencies on the territory 
of Ukrainian lands are researched. 
According to the results of the 
research, the key socio-legal, mental, 
socio-economic, socio-political 
preconditions that contributed to the 
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formation and further development 
of corruption in the law enforcement 
agencies of Ukraine were identified.

Key words: corruption, law 
enforcement agencies of Ukraine, 
corruption offenses, preconditions for 
corruption, history of corruption.
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ОЗНАКИ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ЗА АКТАМИ МОП 
І ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Постановка проблеми. Визна-
чення ознак трудових відносин 
є одним із концептуальних питань 
науки трудового права. Ознаки трудо-
вих відносин мають знаковий харак-
тер, оскільки фактично свідчать про 
самостійність галузі трудового права. 
Чітке визначення ознак трудових 
відносин має важливе теоретичне 
і практичне значення. Це передусім 
необхідно для розмежування трудо-
вих відносин від цивільних, оскільки 
існують спільні риси між трудовим 
договором і суміжними цивільно-
правовими договорами, пов’язаними 
з працею (договором підряду, догово-
ром надання послуг та ін.). Так, на 
практиці укладений договір підряду 
іменується трудовою угодою, але це 
не змінює правову природу зазначе-
ного договору, який є цивільно-пра-
вовим, а відносини, що виникають на 
підставі його укладення, регламенту-
ється нормами цивільного права.

Це питання останнім часом набуло 
особливої актуальності через вислов-
лювання в літературі міркувань про 
те, що в перспективі трудовий договір 
трансформується в різновид цивільно-
правового договору і, відповідно, всі 

трудові відносини будуть регулюва-
тися нормами цивільного права.

Утім, у цей час визначення ознак 
трудових відносин має значення вже не 
тільки для відмежування їх від цивіль-
них відносин. Із поширенням нетипових 
форм зайнятості відбувається модифі-
кація ознак трудових відносин, окремі 
з них взагалі втрачають сенс, у зв’язку 
із чим необхідно чітко визначити саме ті 
ознаки зазначених відносин, які є клю-
човими (або традиційними) незалежно 
від форми організації праці.

Міжнародна організація праці при-
діляє велику увагу визначенню ознак 
трудових відносин. Конкретні ознаки 
зазначених відносин сформульовані 
у Рекомендації МОП №198 про тру-
дове правовідношення 2006 року [1].

Ураховуючи зазначене, актуаль-
ним питанням сучасної науки трудо-
вого права є визначення ознак трудо-
вих відносин з урахуванням положень 
Рекомендації МОП №198 та їх закріп-
лення у чинному національному тру-
довому законодавстві, проекті Трудо-
вого кодексу України.

Аналіз останніх досліджень 
та публікацій. У сучасній науці 
трудового права ознаки трудових  
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відносин (правовідносин) дослід-
жуються вітчизняними і зарубіж- 
ними науковцями: М.І. Іншиним, 
М.В. Лушніковою, А.М. Лушніко-
вим, Н.Л. Лютовим, К.Ю. Мельни-
ком, О.Т. Панасюком, П.Д. Пилипен-
ком, С.М. Прилипком, І.А. Римарем, 
Я.В. Сімутіною, Д.В. Сичовим, С.М. Чер-
ноус, О.М. Ярошенком та ін.

Водночас у наукових працях відо-
мих науковців недостатньо уваги 
приділено аналізу законодавчого 
закріплення ознак трудових відно-
син з урахуванням норм Рекомендації 
МОП № 198 про трудове правовід-
ношення 2006 року, внесенню тео-
ретично обґрунтованих пропозицій 
щодо його вдосконалення. Потребу-
ють правової оцінки й внесені зміни 
до ст. 21 чинного Кодексу законів про 
працю України (далі – КЗпП Укра-
їни), пов’язані з визначенням ознак 
трудового договору, а, відповідно, 
й ознак трудових відносин.

Метою статті є визначення 
ознак трудових відносин з урахуван-
ням положень Рекомендації МОП 
№198 і внесення пропозицій щодо 
закріплення зазначених ознак у чин-
ному КЗпП України, проекті Трудо-
вого кодексу України.

Виклад основного матеріалу 
дослідження. У науці трудового 
права традиційно ознаки трудових від-
носин пов’язувалися і пов’язуються 
з ознаками трудового договору. Такий 
підхід вперше запропонував Л.С. Таль 
[2, с. 80–90], висновки якого отри-
мали подальший розвиток у роботах 
таких класиків трудового права, як 
М.Г. Александров [3] і Л.Я. Гінцбург 
[4]. Вчені виокремили особистісну, 
організаційну та майнову ознаки тру-
дових правовідносин і розглядали їх 
у нерозривній єдності.

У сучасній науковій літературі 
виділяються загальні та специфічні 
ознаки трудового правовідношення. 
До загальних ознак віднесені ті, що 
є спільними з іншими правовідноси-
нами. Перелік специфічних ознак 
трудового правовідношення не є уні-

фікованим. Так, науковці кафедри 
трудового права Національного юри-
дичного університету імені Ярослава 
Мудрого специфічними ознаками тру-
дового правовідношення вважають 
такі: воно виникає тільки з початком 
роботи за трудовим договором; тру-
дове правовідношення є індивідуаль-
ним; його суб’єктами є працівник 
і роботодавець; юридичним змістом 
його є сукупність прав та обов’яз-
ків суб’єктів; робота виконується за 
певною професією, спеціальністю, 
кваліфікацією, посадою; працівник 
підпорядковується внутрішньому 
трудовому розпорядку; працівник 
виконує міру праці; оплата праці про-
вадиться на підставах, визначених 
законодавством, локальним регулю-
ванням і договором сторін [5, с. 15].

Узагальнюючи ознаки трудових 
правовідносин, учені виокремлюють 
такі їх елементи, як організацій-
но-трудовий, майновий (відплатний) 
і особистісний [5, с. 16].

О.Т. Панасюк пропонує виокрем-
лювати ознаки трудових відносин 
традиційно постійні, які з часом зали-
шаються майже незмінними, та ті, які 
є умовно новими, набуті через сучасні 
зміни [6, с.13]. Традиційно постій-
ними вчений вважає такі: 1) вико-
нання трудової функції працівником; 
2) підпорядкування внутрішньому 
трудовому розпорядку; 3) включення 
до трудового колективу.

Характеризуючи типові харак-
теристики трудових відносин, 
О.Т. Панасюк вважає за доцільне 
ставити питання про існування двох 
моделей трудових відносин: типової 
та нетипової. Нетипова модель трудо-
вих відносин відбиває зміни в суспіль-
ній організації праці та має вияв 
у таких організаційних формах, як 
дистанційна праця, залучення «квазі-
працівників» тощо [6, с. 17].

Поширення нетипової моделі тру-
дових відносин супроводжується 
модифікацією ознак традиційних тру-
дових правовідносин, а саме модифі-
кацією їх організаційного елементу. 
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Це проявляється, зокрема, в тому, 
що, наприклад, при дистанційній 
праці організація робочого місця може 
бути покладена як на роботодавця, 
так і на працівника; істотно знижу-
ється (або взагалі відсутній) контроль 
роботодавця за виконанням працівни-
ком своїх трудових обов’язків; зміню-
ються можливості роботодавця щодо 
накладення дисциплінарних стягнень 
на працівника тощо.

У Рекомендації №198 МОП реко-
мендується державам-членам перед-
бачити чітке визначення умов, що 
застосовуватимуться для встанов-
лення факту існування трудового 
правовідношення, наприклад таких, 
як підлягання або залежність.

МОП зобов ‘язує держави-члени 
передбачити можливість визначення 
у своїх законодавчих та інших нор-
мативно-правових актах або іншими 
засобами конкретних ознак існування 
трудового правовідношення. Відпо-
відно до п. 13 Рекомендації МОП 
№198 до таких ознак могли б бути 
віднесені такі елементи:

1) той факт, що робота викону-
ється згідно з вказівками і під контро-
лем іншої сторони; передбачає інте-
грацію працівника в організаційну 
структуру підприємства; виконується 
виключно або головним чином в інте-
ресах іншої особи; виконується осо-
бисто працівником; виконується від-
повідно до певного графіку або на 
робочому місці, що зазначається або 
узгоджується стороною, яка замовила 
її; має певну тривалість і припускає 
певну наступність; вимагає присутно-
сті працівника; передбачає надання 
інструментів, матеріалів і механізмів 
стороною, яка замовила роботу;

2) періодична виплата винагороди 
працівнику: той факт, що дана винаго-
рода є єдиним або основним джерелом 
доходів працівника; здійснення оплати 
праці у натуральному виразі шляхом 
надання працівнику, наприклад, хар-
чових продуктів, житла або транспорт-
них засобів; визнання таких прав, як 
щотижневі вихідні дні і щорічні від-

пустки; оплата стороною, яка замо-
вила проведення робіт, поїздок, що 
здійснюються працівником в цілях 
виконання роботи; або те, що праців-
ник не несе фінансового ризику [1].

На нашу думку, до конкретних 
ознак трудових правовідносин варто 
віднести такі: 1) об’єктом трудових 
правовідносин є жива праця, надання 
у розпорядження роботодавця робо-
чої сили, а їх сторонами – найманий 
працівник і роботодавець; 2) праців-
ник виконує роботу за обумовленою 
трудовою функцією, тобто за конкрет-
ною посадою, спеціальністю, кваліфі-
кацією, а не конкретно визначений 
обсяг робіт як у цивільних правовід-
носинах; 3) працівник включається до 
складу трудового колективу підпри-
ємства (установи, організації); 4) пра-
цівник виконує роботу відповідно до 
вказівок і під контролем роботодавця 
з підляганням внутрішньому трудо-
вому розпорядку; 5) робота викону-
ється особисто працівником виключно 
або головним чином в інтересах робо-
тодавця на визначеному працівникові 
робочому місці, на якому вимагається 
його присутність, із наданням праців-
нику необхідних для роботи засобів 
(інструментів, матеріалів, механізмів 
тощо); 6) на роботодавця покладені 
обов’язки організувати процес праці 
та забезпечувати належні, безпечні 
та здорові умови праці, необхідні для 
виконання роботи; 7) у трудових пра-
вовідносинах регламентується три-
валість робочого часу та встановлю-
ються норми праці; 8) працівникові 
періодично (у встановлені колектив-
ним договором або трудовим догово-
ром строки) виплачується заробітна 
плата, яка є єдиним або основним 
джерелом його доходів, у розмірі, не 
нижче мінімальної заробітної плати; 
9) для трудових правовідносин харак-
терний триваючий характер існу-
вання, тобто виконання сторонами 
своїх обов’язків стосовно один одного 
не припиняє зазначені правовідно-
сини; 10) на працівника поширю-
ються гарантії та пільги, передбачені 
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трудовим законодавством, іншими 
нормативно-правовими актами, що 
містять норми трудового права, колек-
тивними договорами і колективними 
угодами (надання щорічної відпустки, 
вихідних, святкових і неробочих днів, 
оплата надурочної роботи тощо);  
11) у трудових правовідносинах пра-
цівник не несе фінансового ризику 
при виконанні роботи; 12) у трудових 
правовідносинах роботодавець бере 
участь у фінансуванні соціального 
страхування працівника.

У Рекомендації МОП №198 зазна-
чається, що концепція трудових від-
носин є однаково присутньою в усіх 
правових системах і традиціях, хоча 
зобов’язання, права та пільги, пов’я-
зані з трудовими відносинами, варію-
ються залежно від країни. Критерії, 
якими визначається реальне існу-
вання трудових відносин, також 
можуть варіюватися, навіть незва-
жаючи на те, що у багатьох країнах 
застосовуються такі загальні для усіх 
поняття, як залежність і підлягання. 
Однак незалежно від критеріїв, що 
застосовуються, уряди, роботодавці 
та працівники поділяють прагнення 
для забезпечення того, щоб такі кри-
терії були досить чітко сформульовані 
задля того, щоб легше було визначити 
сфери застосування різного законо-
давства, і щоб воно охоплювало саме 
тих осіб, яких воно покликано охо-
плювати, тобто осіб, які перебувають 
у трудових відносинах.

МОП виходить із правової пре-
зумпції існування індивідуального 
трудового правовідношення в тому 
випадку, коли визначено наявність 
однієї або декількох відповідних 
ознак. У п. 11 Рекомендації МОП 
№ 198 ідеться про те, що в цілях 
сприяння визначенню існування 
індивідуального трудового право-
відношення держави-члени повинні 
в рамках своєї національної політики 
розглянути можливість:

1) виділення більш широкого 
набору засобів для визначення існу-
вання трудового правовідношення;

2) встановлення правової презумп-
ції існування індивідуального трудо-
вого правовідношення у тому разі, 
коли визначено наявність однієї або 
декількох відповідних ознак;

3) визначення, на підставі попе-
редніх консультацій з найбільш пред-
ставницькими організаціями робото-
давців і працівників, що працівники, 
які мають певні характеристики, 
повинні в цілому або в рамках окре-
мого сектору вважатися або найма-
ними працівниками, або самостійно 
зайнятими працівниками.

Сучасні вітчизняні дослідники вно-
сять пропозиції щодо законодавчого 
закріплення основних ознак трудових 
правовідносин відповідно до поло-
жень Рекомендації МОП № 198. Так, 
Я.В. Сімутіна пропонує передбачити 
у проекті Трудового кодексу України 
такі основні ознаки трудових відно-
син: по-перше, це підконтрольність 
і підпорядкування працівника робо-
тодавцю; по-друге, це економічна 
залежність від роботодавця; по-третє, 
працівник особисто виконує роботу, 
і це триває протягом певного періоду 
[7, с. 8].

У науці трудового права також 
пропонується закріпити в проекті 
Трудового кодексу України правову 
презумпцію існування індивідуальних 
трудових відносин, коли встановлено 
наявність декількох відповідних ознак 
(наприклад, таких, як підлеглість або 
залежність працівника) [8, с. 167].

У чинному КЗпП України відсутні 
визначення як поняття трудових від-
носин, так і переліку їх ознак. Окремі 
з них можна виділити тільки із 
поняття трудового договору, закріпле-
ного в частині першій ст. 21 Кодексу, 
відповідно до якої трудовим договором 
є угода між працівником і власником 
підприємства, установи, організації 
або уповноваженим ним органом чи 
фізичною особою, за якою працівник 
зобов’язується виконувати роботу, 
визначену цією угодою, а власник під-
приємства, установи, організації або 
уповноважений ним орган чи фізична 
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особа зобов’язується виплачувати 
працівникові заробітну плату і забез-
печувати умови праці, необхідні для 
виконання роботи, передбачені зако-
нодавством про працю, колективним 
договором і угодою сторін.

Законом України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів 
України, спрямованих на забезпечення 
додаткових соціальних та економіч-
них гарантій у зв’язку з поширенням 
коронавірусної хвороби (COVID-19)» 
від 30 березня 2020 року № 540 [9] 
статтю 21 КЗпП України було викла-
дено в новій редакції. Із частини пер-
шої зазначеної статті була виключена 
така ознака трудового договору, як 
підлягання працівника внутрішньому 
трудовому розпорядку.

Виключення зазначеної ознаки 
пояснюється тим, що Законом 
України від 30 березня 2020 року 
було викладено в новій редакції 
і ст. 60 КЗпП України (з одночасною 
зміною її назви), нормами якої врегу-
льовані такі форми організації праці, 
як гнучкий режим робочого часу 
і дистанційна (надомна) робота. Не 
аналізуючи зміст зазначених норм, 
слід звернути увагу на те, що у визна-
ченні поняття гнучкого режиму робо-
чого часу в частині третій ст. 60 зако-
нодавець вказує на відмінності цього 
режиму від визначеного правилами 
внутрішнього трудового розпорядку, 
а в частині одинадцятій цієї статті 
зазначає про те, що «при дистанцій-
ній (надомній) роботі працівники роз-
поділяють робочий час на свій роз-
суд, на них не поширюються правила 
внутрішнього трудового розпорядку, 
якщо інше не передбачено у трудо-
вому договорі». В останньому випадку 
логіку законодавця складно зрозу-
міти, оскільки цим самим Законом, як 
вже відзначалося, із частини першої 
статті 21 Кодексу із поняття трудо-
вого договору було вилучено слова «з 
підляганням внутрішньому трудовому 
розпорядку». Але як випливає зі змі-
сту частини одинадцятої ст. 60 КЗпП 
України, законодавець одночасно 

визнає наявність і дію правил вну-
трішнього трудового розпорядку. Крім 
того, Законом України від 30 березня 
2020 року не було внесено змін до 
ст. 142 «Правила внутрішнього тру-
дового розпорядку. Статути і поло-
ження про дисципліну» КЗпП Укра-
їни, в частині першій якої закріплено 
імперативну норму про те, що Тру-
довий розпорядок на підприємствах, 
в установах, організаціях визнача-
ється правилами внутрішнього тру-
дового розпорядку. Отже, наявною 
є колізія між частиною першою 
ст. 21 КЗпП України, в якій визна-
чається поняття трудового договору, 
і ст. 142 цього Кодексу, що закріплює 
загальну норму про правила внутріш-
нього трудового розпорядку.

Отже, склалася ситуація, коли 
при встановленні спеціальних норм, 
що врегульовують окремі форми 
організації праці, законодавець допу-
стив зміну загальної норми, якою 
визначено поняття трудового дого-
вору, а відтак і ознаки трудових від-
носин, про що йшлося вище. Таке 
законодавче рішення справедливо 
підверглося критиці в літературі. 
Так, С.М. Черноус слушно заува-
жує, що, по-перше, існування різних 
форм організації праці не впливає на 
сутнісні характеристики трудових 
правовідносин, яким притаманна вся 
сукупність так званих «традиційно 
постійних» ознак; по-друге, виник-
нення нових форм організації праці 
не змінює правової природи тру-
дових відносин; по-третє, встанов-
лення спеціального правила пове-
дінки (норми) не скасовує загального 
[10, с. 42].

Відсутність у чинному КЗпП Укра-
їни спеціальних норм про трудові 
відносини є його суттєвим недолі-
ком. У частині першій ст. 1 Кодексу 
йдеться про те, що «Кодекс законів 
про працю України регулює трудові 
відносини всіх працівників», але 
у Кодексі не визначаються поняття 
та ознаки трудових відносин, їх сто-
рони, підстави виникнення тощо.
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Проект Закону України «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо посилення трудо-
вих прав працівників та протидії засто-
суванню незадекларованої праці» [11], 
опублікований у 6 лютого 2019 року 
на офіційному веб-сайті Міністерства 
соціальної політики України, мав за 
мету усунути прогалини у чинному 
КЗпП України щодо закріплення 
поняття трудових відносин та ознак 
їх наявності. Статтю 21 Кодексу 
пропонувалося іменувати «Трудові 
відносини», в частині першій зазна-
ченої статті визначалося поняття тру-
дових відносин, а в частині першій 
ст. 21-2 законопроекту закріплюва-
лася презумпція наявності трудових 
відносин, якщо є три і більше із семи 
передбачених у цій статті ознак.

Зазначений законопроект одразу 
був підданий критиці, особливо з боку 
представників галузі ІТ в Україні [12]. 
Однак насправді ніякої загрози існу-
ванню галузі ІТ цей законопроект не 
представляв. На нашу думку, зако-
нопроект дійсно мав за мету поси-
лення захисту трудових прав праців-
ників і боротьбу з незадекларованою 
працею. Він не був спрямований на 
заміну цивільно-правових договорів 
(підряду, надання послуг та ін.) трудо-
вим договором, а цивільних правовід-
носин трудовими правовідносинами, 
оскільки, як вже відзначалося вище, 
кожен з названих видів правовідно-
син має свої юридичні ознаки, які 
необхідно чітко визначити і закріпити 
на законодавчому рівні. Але законо-
проект так і не був прийнятий.

Водночас зазначений законопро-
ект не можна визнати вдалим з точки 
зору усунення прогалин у КЗпП 
України шляхом його доповнення 
спеціальними нормами про трудові 
відносини. Ці норми пропонувалося 
закріпити в главі ІІІ «Трудовий дого-
вір», в назві якої не йдеться про тру-
дові відносини. Не можна погодитися 
зі зміною назви статті 21 «Трудовий 
договір» на «Трудові відносини», 
оскільки це має бути окрема стаття 

в Кодексі. Заслуговує на увагу зазна-
чений вище зміст статті 21-2, але 
тільки цих двох статей явно недо-
статньо для усунення зазначених 
прогалин. У зв’язку з цим видається 
доцільним доповнити чинний КЗпП 
України окремою главою 1-1 «Трудові 
відносини», нормами якої закріпити 
поняття та ознаки трудових відносин, 
презумпцію їх існування за наявності 
декількох ознак, сторони трудових 
відносин, їх основні трудові права 
і обов’язки, підстави виникнення тру-
дових відносин.

Прогалини у чинному КЗпП Укра-
їни частково усуваються у проекті 
Трудового кодексу України [13], до 
якого включено окрему Книгу другу 
«Виникнення та припинення тру-
дових відносин. Трудовий договір». 
У частині першій ст. 30 «Виникнення 
трудових відносин» законопроекту 
визначається поняття трудових від-
носин як відносин між працівником 
і роботодавцем, що передбачають 
виконання особисто працівником за 
винагороду визначеної роботодавцем 
роботи (трудової функції) в інтересах, 
під керівництвом та контролем робо-
тодавця з обов’язковим додержанням 
працівником правил внутрішнього 
трудового розпорядку при забезпе-
ченні роботодавцем належних, без-
печних та здорових умов праці.

На нашу думку, окремі положення 
запропонованого визначення потребу-
ють уточнення і змін. Так, у визна-
ченні йдеться про «винагороду», але 
для трудових відносин властивою 
є категорія «заробітна плата» як одна 
із ознак їх наявності. У визначенні не 
вказується про те, що трудові відно-
сини є відносинами, що виникають на 
підставі угоди між працівником і робо-
тодавцем, оскільки найбільш пошире-
ною підставою їх виникнення є саме 
трудовий договір як угода між праців-
ником і роботодавцем. Тому не можна 
погодитися з позицією розробників 
проекту Трудового кодексу України, 
що трудові відносини передбачають 
виконання працівником «визначеної 
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роботодавцем роботи (трудової функ-
ції)», оскільки ця робота (трудова 
функція) визначається угодою сторін, 
а не роботодавцем в односторонньому 
порядку.

У визначенні трудових відносин 
зазначається про «обов’язкове додер-
жання працівником правил внутріш-
нього трудового розпорядку». Слово 
«обов’язкове» викликає заперечення, 
оскільки вище вже йшлося про форми 
організації праці, за яких виконання 
роботи працівником не передбачає 
додержання ним правил внутріш-
нього трудового розпорядку. Тому 
слово «обов’язкове» варто виключити 
із поняття трудових відносин.

Також у частині першій 
ст. 30 ідеться про забезпечення робо-
тодавцем належних, безпечних та здо-
рових умов праці. На нашу думку, 
формулювання цього обов’язку робо-
тодавця потребує уточнення шляхом 
зазначення про те, що ці умови праці 
передбачені трудовим законодав-
ством, колективним договором, уго-
дами, трудовим договором.

На відміну від попередніх законо-
проектів, частину першу ст. 30 проекту 
Трудового кодексу України № 2410 від 
08.11.2019 доповнено важливими поло-
женнями про ознаки трудових відно-
син. Передбачається, що трудовими 
відносинами є відносини, відповідно до 
яких працівник виконує певну роботу 
в інтересах роботодавця незалежно від 
форми домовленості про це, за наявно-
сті трьох і більше ознак:

1) особисте виконання працівни-
ком трудової функції (роботи за поса-
дою відповідно до штатного розкладу, 
професії, спеціальності з вказівкою на 
кваліфікацію; конкретний вид роботи, 
що доручається працівникові) за вка-
зівкою та під контролем роботодавця;

2) робота виконується за визначе-
ним роботодавцем графіком або пра-
вилами внутрішнього трудового роз-
порядку;

3) робота виконується на визначе-
ному або погодженому з роботодав-
цем робочому місці;

4) працівник виконує роботи 
подібні до роботи, що виконується 
штатними працівниками роботодавця;

5) організація умов праці, зокрема 
надання засобів виробництва (облад-
нання, інструментів, матеріалів, сиро-
вини) забезпечується роботодавцем;

6) тривалість робочого часу та часу 
відпочинку встановлюється робото-
давцем;

7) періодично (два і більше разів 
на місяць) працівникові надається 
винагорода за роботу, виконувану 
в інтересах роботодавця;

8) винагорода за виконану роботу 
є єдиним джерелом доходу праців-
ника або становить 75 і більше від-
сотків його доходу протягом шести 
календарних місяців сумарно на рік.

На нашу думку, перелік ознак 
трудових відносин, який пропону-
ється закріпити у частині першій 
ст. 30 проекту Трудового кодексу 
України, потребує доповнення з ура-
хуванням положень п. 13 Рекомен-
дації МОП про трудове правовідно-
шення 2006 року. Ідеться про такі 
ознаки, як: інтеграція працівника 
в організаційну структуру підприєм-
ства; виконання роботи виключно 
або головним чином в інтересах іншої 
особи; працівник не несе фінансового 
ризику при виконанні роботи.

У частині першій ст. 30 законо-
проекту також закріплено важливу 
норму про те, що укладення цивіль-
но-правових договорів, що фактично 
регулюють трудові відносини між пра-
цівником і роботодавцем, не допус-
кається. Відповідна норма відсутня 
у КЗпП України. Зазначену норму 
також необхідно закріпити в чинному 
Кодексі.

Висновки. З метою імплемен-
тації положень Рекомендації МОП 
№ 198 про трудове правовідношення 
від 31 травня 2006 року у націо-
нальне трудове законодавство необ-
хідно в окремій статті чинного КЗпП 
України закріпити поняття та перелік 
ознак трудових відносин. Потребує 
вдосконалення визначення поняття 
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трудових відносин у частині першій 
ст. 30 проекту Трудового кодексу 
України.

Видається доцільним визначити 
трудові відносини як відносини, що 
виникають на підставі угоди між пра-
цівником і роботодавцем про особисте 
виконання працівником за своєчасну 
і в повному обсязі заробітну плату 
трудової функції (роботи за визна-
ченою професією, спеціальністю, 
кваліфікацією, посадою) в інтересах, 
під керівництвом і контролем робо-
тодавця з додержанням працівником 
правил внутрішнього трудового роз-
порядку при забезпеченні роботодав-
цем належних, безпечних та здорових 
умов праці, передбачених трудовим 
законодавством, колективним догово-
ром, угодами, трудовим договором.

Абзац другий частини першої 
ст. 30 проекту Трудового кодексу 
України пропонується викласти 
в такій редакції: «Трудовими відноси-
нами є відносини, в яких працівник 
виконує роботу за визначеною тру-
довою функцією в інтересах робото-
давця незалежно від назви та виду 
договору між сторонами, якщо є три 
і більше нижчезазначених ознак:

1) особисте виконання праців-
ником трудової функції (роботи за 
визначеною професією, спеціаль-
ністю, кваліфікацією, посадою) в інте-
ресах роботодавця;

2) робота виконується працівни-
ком під керівництвом і контролем 
роботодавця з додержанням правил 
внутрішнього трудового розпорядку;

3) виконання роботи передбачає 
інтеграцію працівника в організаційну 
структуру підприємства;

4) робота виконується на визначе-
ному або погодженому з роботодав-
цем робочому місці з визначенням 
режиму і тривалості робочого часу;

5) роботодавцем забезпечуються 
належні, безпечні та здорові умови 
праці (в тому числі надання засобів 
виробництва), передбачених трудо-
вим законодавством, колективним 
договором, угодами, трудовим дого-

вором (іншим договором між сторо-
нами);

6) періодично (у встановлені 
строки, але не рідше двох разів на 
місяць) працівнику за виконану 
роботу виплачується заробітна плата;

7) заробітна плата є єдиним джере-
лом доходу працівника або становить 
75 і більше відсотків доходу протягом 
шести календарних місяців сумарно 
на рік;

8) працівник не несе фінансового 
ризику при виконанні роботи.

У статті розглядаються ознаки 
трудових відносин за актами Між-
народної організації праці та зако-
нодавством України. Аналізуються 
норми Рекомендації МОП № 198 
про трудове правовідношення від 
31 травня 2006 року про ознаки 
зазначеного правовідношення.

Звертається увага на прога-
лини у чинному Кодексі законів про 
працю України щодо визначення 
поняття трудових відносин та 
ознак їх наявності. Пропонується 
доповнити чинний Кодекс окремою 
главою І з позначкою один (І1) «Тру-
дові відносини», нормами якої визна-
чити поняття та ознаки трудових 
відносин, презумпцію їх існування 
за наявності декількох ознак, сто-
рони трудових відносин, їх основні 
трудові права і обов’язки, підстави 
виникнення зазначених відносин.

Доводиться необхідність закріп-
лення у зазначеній главі окремої 
норми про презумпцію існування 
індивідуального трудового пра-
вовідношення при встановленні 
наявності декількох його ознак, 
передбачених Кодексом, та форму-
люється її зміст.

Аналізується зміст статті 30 
«Виникнення трудових відносин» 
проекту Трудового кодексу Укра-
їни. Вносяться пропозиції про вне-
сення змін і доповнень до зазна-
ченої статті з урахуванням норм 
Рекомендації МОП № 198 про тру-
дове правовідношення 2006 року.
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У Кодексі законів про працю 
України, проекті Трудового кодексу 
України пропонується визначити 
трудові відносини як відносини, 
що виникають на підставі угоди 
між працівником і роботодавцем 
про особисте виконання праців-
ником за своєчасну і в повному 
обсязі заробітну плату трудової 
функції (роботи за визначеною 
професією, спеціальністю, кваліфі-
кацією, посадою) в інтересах, під 
керівництвом і контролем робото-
давця з додержанням працівником 
правил внутрішнього трудового 
розпорядку при забезпеченні робо-
тодавцем належних, безпечних та 
здорових умов праці, передбачених 
трудовим законодавством, колек-
тивним договором, угодами, трудо-
вим договором.

Ключові слова: трудові відноси-
ни, ознаки трудових відносин, акти 
МОП, трудове законодавство Украї-
ни, проект Трудового кодексу Укра-
їни.

Chanysheva G., Shukin O.  
Features of employment 
relationships according to ILO acts 
and legislation of Ukraine

The article considers the features of 
employment relationships according 
to the acts of the International Labor 
Organization and the legislation 
of Ukraine. The norms of the 
ILO Recommendation № 198 on 
Employment Relationship of May 31, 
2006 on the features of such legal 
relationships have been analyzed.

Attention is drawn to the gaps in 
the current Code of Laws on Labour 
of Ukraine in defining the concept of 
employment relationships and signs 
of their existence. It is proposed to 
supplement the current Code with 
a separate chapter І1 Employment 
relationships, the rules of which 
define the definition and features 
of employment relationships, the 
presumption of their existence in the 
presence of several features, parties 

of employment relationships, their 
basic labor rights and responsibilities, 
the grounds of emergence of these 
relations.

The need to enshrine in this chapter 
of a separate rule on the presumption of 
existence of an individual employment 
relationship, establishing the presence 
of several of its features, provided by the 
Code, is substantiated, and its content is 
formulated.

The content of Article 30 Origin 
of employment relationships of the 
draft Labor Code of Ukraine has 
been analyzed. Proposals are made to 
amend this article, taking into account 
the provisions of ILO Recommendation 
№ 198 on Employment Relationship 
of May 31, 2006.

It is proposed to define employment 
relationships in the Code of Laws on 
Labor of Ukraine, the draft Labor 
Code of Ukraine as relations arising 
on the basis of an agreement between 
the employee and the employer on 
personal performance by the employee 
for timely and full wages of the 
labor function (work in a particular 
profession, specialty, qualification, 
position) in the interests, under the 
guidance and control of the employer 
with the employee’s compliance with 
the rules of internal labor regulations 
while providing the employer with 
proper, safe and healthy working 
conditions provided by labor 
legislation, collective agreement, 
covenants, employment contract.

Key words: employment rela- 
tionships, features of employment 
relationships, ILO acts, labor legislation 
of Ukraine, draft Labor Code of Ukraine.
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Постановка проблеми. Питання 
правової охорони земельних ресурсів 
від суспільно небезпечних посягань 
як були, так і є достатньо актуаль-
ними. Це, насамперед, пов’язано 
з важливістю земельних ресурсів як 
для держави, суспільства так і окре-
мої особи. Кількісні та якісні характе-
ристики земельних ресурсів, їх пра-
вовий статус, а також забезпечення 
правової охорони земельних ресур-
сів виступають важливими складо-
вими частинами загальнодержавної 
безпеки. Одним із найбільш дійових 
засобів забезпечення охорони земель-
них ресурсів України від суспільно 
небезпечних, винних та протиправ-
них посягань є встановлення кримі-
нальної відповідальності. При цьому 
дві із трьох форм реалізації кримі-
нальної відповідальності як обов’яз-
кова частина мають покарання. Тому 
вирішення питань, пов’язаних із цим 
кримінально-правовим інститутом, 
є необхідною умовою забезпечення 
належної охорони земельних ресурсів 
в Україні.

Метою статті є аналіз покарання 
за складника форм реалізації кримі-
нальної відповідальності за суспільно 
небезпечні посягання на земельні 
ресурси України.

Аналіз останніх досліджень. 
Питаннями правової охорони природ-
них ресурсів у тому числі й земель-
них ресурсів займалися і займаються 

на сьогодні такі вчені: В.І. Андрей-
цев, Ю.С. Богомяков, М.М. Брин-
чук, Т.Д. Бушуєва, В.П. Владимиров, 
С.Б. Гавриш, Н.С. Гавриш, П.С. Дагель, 
О.В. Дубовик, О.О. Дудоров, Є.М. Жев-
лаков, О.С. Колбасов, З.Г. Корчева, 
С.М. Кравченко, У.Я. Крастиньш, 
Б.М. Леонтьєв, Н.О. Лопашенко, 
Ю.І. Ляпунов, В.К. Матвійчук, 
В.Л. Мунтян, П.С. Матишевський, 
І.І. Митрофанов, В.О. Навроць-
кий, В.В. Петров, П.Ф. Повеліціна, 
Б.Г. Розовський, В.Я. Тацій, Н.І. Тітова, 
Ю.С. Шемшученко, Н.Г. Шимбарева, 
М.В. Шульга, а також В.М. Захар-
чук, М.В. Кумановський, Р.О. Мов-
чан, О.С. Олійник, С.М. Ребенко, 
І.С. Тальянчук, Н.Ю. Цвіркун та інші 
фахівці із кримінального, екологічного 
права та кримінології.

Виклад основного матеріалу. 
Одним із вагомих складників форм 
реалізації кримінальної відповідально-
сті за суспільно небезпечні посягання 
на земельні ресурси України є пока-
рання, невідворотність якого нале-
жить до визначальних принципів кри-
мінального права. Названий принцип 
потрібно розглядати як міжгалузевий, 
який знаходить своє втілення у нор-
мах кримінального, кримінального 
процесуального і кримінально-вико-
навчого права.

Покарання, як відомо, вважається 
найбільш суворою формою держав-
ного примусу, яка є ефективним  

© А. Шульга, 2021
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засобом охорони об’єктів від сус-
пільно небезпечних посягань, закріп-
лених у ч. 1 ст. 1 чинного КК України. 
Актуальним для всієї правоохоронної 
й судової систем залишається забез-
печення невідворотності покарання 
[1, c. 183]. Лише за такої умови пов-
ністю може виправдати себе відома 
теза, що покарання – це «необхідний 
засіб охорони суспільства від пося-
гань» [2, с. 296]. Викладені положення 
необхідно враховувати під час роз-
криття питання покарання за кримі-
нальні правопорушення, передбачені 
частинами 1 і 2 ст. 197-1 та статтями 
239, 239-1, 239-2, 254 КК України, 
як складової частини форм реалізації 
кримінальної відповідальності.

Покарання має дуалістичний 
характер: з одного боку, воно передба-
чає кару та відплату за вчинене кримі-
нальне правопорушення, з другого – 
виправлення засудженого й соціальне 
відновлення його особистості. Його 
цілком справедливо слід вважати 
одним з важливих засобів проти-
дії злочинності, передусім в аспекті 
забезпечення його невідворотності, 
захисту прав, свобод та інтересів 
людини [3, с. 410]. У зв’язку із цим 
останнім часом дедалі більше вчених 
указують на необхідність формування 
конкретних критеріїв, що впливають 
на поняття, класифікацію й призна-
чення покарання за вчинене кримі-
нальне правопорушення. Це стосу-
ється й покарання, як складника форм 
реалізації кримінальної відповідально-
сті за кримінальні правопорушення 
проти земельних ресурсів України.

Доктрина сучасного криміналь-
ного права у сфері теорії пеналізації 
ґрунтується на ідеї оптимізації вітчиз-
няного механізму кримінально-право-
вого реагування на девіантні прояви 
в суспільстві. Тому заслуговують 
на підтримку позиція тих науков-
ців-правників, які переконують, що 
для оптимізації у сферах покарання 
необхідно (а) змінити алгоритм кон-
струкції щодо деяких кримінально-
правових санкцій шляхом звуження 

їх меж з прив’язкою до певної кате-
горії кримінальних правопорушень; 
(б) нормативно вдосконалити приписи 
ч. 1 ст. 65 КК України з метою більш 
конкретної регламентації підстав суд-
дівського розсуду; (в) закріпити чіткі 
критерії призначення покарання за 
вчинені кримінальні правопорушення; 
(г) створити спеціальні правила при-
значення такого покарання за такі 
правопорушення й відкоригувати вже 
існуючі [4].

Кримінально протиправне діяння 
й покарання за своєю внутрішньою 
сутністю є різними соціально-право-
вими явищами, хоча вони перебува-
ють у тісній взаємодії. За слушним 
зауваженням П. Рікера, саме вчине-
ний злочин певною особою передує її 
покаранню [5, с. 44]. Злочин, а сьо-
годні кримінальне правопорушення 
як загальне поняття цього явища – це 
завжди діяння окремої людини (групи 
індивідів), яка протиставляє свою 
волю і свої бажання волі держави, 
суспільства і при цьому не виконує 
вимог закону, не дотримується кри-
мінально-правових заборон, установ-
лених національним законодавством. 
Покарання – це державно-правовий 
засіб, що становить собою реакцію 
держави на кримінально протиправну 
поведінку особи [6, с. 219, 220].

Визначення мети покарання 
є однією з найскладніших проблем 
у доктрині права. Однозначне вирі-
шення проблем, пов’язаних зі вста-
новленням такої мети та її реалізації, 
на практиці робить покарання більш 
ефективним інструментом у процесі 
протидії злочинності. У середовищі 
науковців літературі існує декілька 
напрямків дослідження мети пока-
рання. Представники першого вва-
жають, що в покаранні немає жодної 
іншої мети, окрім помсти (відплати, 
кари) за скоєне кримінальне правопо-
рушення [7, с. 114–120; 8, с. 138–147; 
9, с. 16–32; 10, с. 99–103]. Це так 
звана абсолютна теорія покарання. 
Представники другого напрямку (від-
носна теорія покарання) обстоюють 
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досягнення корисної мети покарання 
шляхом попередження вчинення кри-
мінальних правопорушень. Попере-
дження може бути загальним (воно 
утримує нестійких громадян від вчи-
нення кримінально протиправних 
діянь) і спеціальним (попереджає 
рецидив з боку вже засудженого) 

[11, с. 26–37]. Треті є представни-
ками змішаної теорії, яка поєднує 
ідеї абсолютної й відносної теорій 
покарання. Цілями останнього вони 
вважають залякування й відплату 
(кару), загальну і спеціальну превен-
цію [12, с. 233–235; 13, с. 28, 29].

Видатний англійський юрист 
К. С. Кенні серед різних цілей пока-
рання основною вважав запобігання 
злочинам, що підтверджує наше 
переконання у первинності саме цієї 
мети покарання. Крім названої мети, 
він указував також на задоволення 
почуття справедливості потерпілого 
зокрема й покращення, у зв’язку із 
цим, моральності суспільства в цілому. 
Мета попередження, як зазначав пра-
вознавець, може бути досягнута шля-
хом (а) позбавлення злочинця мож-
ливості на певний час або назавжди 
вчиняти злочини й (б) впливу на свідо-
мість як злочинця, так і на свідомість 
інших індивідів. Останнє є основною 
метою покарання. Водночас автор 
зазначав, що оцінювання покарання 
тільки як засобу превенції злочинів 
й перевиховання злочинця у сучасній 
громадській думці видається занадто 
утилітарною [14, с. 159]. Застосову-
ючи покарання, держава в особі суду 
насамперед прагне покарати винного, 
оскільки на цю діяльність вона має 
виключну монополію. Це дійсно необ-
хідно також і для захисту суспільства, 
і для задоволення почуття обурення 
і справедливості потерпілого зокрема 
й соціуму в цілому.

Мета виправлення засудженого 
припускає усунення його суспільної 
небезпечності, тобто такий вплив 
покарання, в результаті якого він під 
час і після відбування покарання не 
вчинить нового кримінального пра-

вопорушення. Виправлення полягає 
в тому, щоб шляхом активного при-
мусового впливу на свідомість засу-
дженого внести психологічні корек-
тиви в його соціально-психологічні 
риси, нейтралізувати негативні, кри-
міногенні настанови, змусити додер-
жуватися положень кримінального 
законодавства або (що є кращим), 
прищепити (нехай навіть під стра-
хом покарання) законослухняність 
і повагу до закону.

Якщо вести мову про кримінальні 
правопорушення проти земельних 
ресурсів України, то мета покарання 
в цьому випадку полягає перш за 
все у попередженні вчинення цих 
правопорушень безпосередньо як 
самим засудженим, так й іншими 
особами – потенційними правопо-
рушниками. Кара за його вчинення 
є обов’язковим складником мети 
покарання. Основними причинами 
існування злочинності у сфері охо-
рони, раціонального використання 
й відтворення земельних ресурсів 
є незначні покарання, які дозволяють 
вважати такі злочини суспільно нез-
начними й фактично, так би мовити, 
безкарними. При цьому чомусь не 
враховується глобальна важливість 
земельних ресурсів як для окремого 
індивідуума, так і для суспільства 
в цілому. Ось чому логічним вирішен-
ням означеної проблеми слід назвати 
підвищення рівня караності за такі 
діяння, незважаючи на культивований 
у сьогоднішньому соціумі принцип 
гуманізації покарання. А тому треба 
погодитися з тим, що головними умо-
вами досягнення мети покаранням 
у кримінальному праві слід визнавати 
(а) невідворотність його застосування 
за вчинення будь-якого посягання на 
земельні ресурси і (б) достатні міри 
суворості й репресивності покарання 
за них.

Щодо невідворотності застосу-
вання кримінального покарання, то 
зазначимо таке. Як підкреслював 
свого часу С.В. Познишев, лише 
за умови, що випадки безкарності  
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складатимуть виняток, у громадян 
може виникнути впевненість у неми-
нучості покарання [15, c. 377]. На 
жаль, стосовно посягань на земельні 
ресурси випадки безкарності є майже 
правилом. На такий стан речей впли-
вають декілька основних чинників, 
як от: 1) висока латентність означе-
них діянь; 2) застаріле ще з радян-
ських часів ставлення до землі як 
до другорядного, нічийного ресурсу; 
3) відчутний корупційний складник 
у цій царині. Виправлення вказа-
ної ситуації лише засобами кримі-
нально-правового впливу, звичайно, 
неможливе. У цій справі необхідний 
комплекс державних землеохоронних 
заходів, а саме: а) подолання коруп-
ційних проявів; б) гарантування спри-
ятливих умов для ведення законного 
й екологічно небезпечного землероб-
ства; в)  реформування правоохорон-
ної системи, спрямованої на забезпе-
чення належної охорони земельних 
ресурсів України; г) створення сис-
теми екологічної й землеохоронної 
освіти тощо.

Станом на сьогодні невідворот-
ність застосування кримінального 
покарання як умова досягнення 
його мети виконується, як правило, 
умовно. Суворість покарання поля-
гає в тому, що воно повинно нести 
в собі суттєві обмеження й позбав-
лення для особи, яка вчинила кримі-
нальне правопорушення, а тому сама 
перспектива його застосування має 
бути суттєвим стримуючим чинником 
для осіб, схильних до вчинення таких 
діянь [16, с. 350]. Кримінальні право-
порушення проти земельних ресурсів 
України належать до кримінальних 
проступків, а тому й суворість пока-
рання за їх учинення в чинному КК 
України встановлена відносно незнач-
ною. Явним свідченням не на користь 
суворості покарання служать і мате-
ріали судової практики. Зміна такої 
ситуації можлива лише шляхом поси-
лення покарання та, відповідно, відне-
сення цих правопорушень до тяжких 
злочинів або середньої тяжкості.

Важливо відмітити, що оцінка 
таких діянь відображається в санкціях 
відповідних статей, що входять до 
цієї групи злочинів, а конкретно – за 
допомогою таких юридичних інстру-
ментів, як вид і розмір покарання. 
В основі побудови кримінально-право-
вих санкцій покладено принципи: 
1) неухильного дотримання законно-
сті; 2) рівності громадян перед зако-
ном; 3) невідворотності відповідаль-
ності; 4) демократизму; 5) гуманізму; 
6) диференціації відповідальності; 
7) індивідуалізації покарання згідно 
з характером і ступенем суспільної 
небезпеки вчиненого кримінального 
правопорушення та його мотивами, 
з особистістю винного, характером 
і розмірами завданої шкоди, й обста-
винами, що пом’якшують чи обтяжу-
ють покарання тощо. У зв’язку із цим 
логічно вважати, що санкції кримі-
нального закону повинні відповідати 
диспозиціям його статей, тобто харак-
теру, ступеню суспільної небезпеки, 
тяжкості кримінального правопору-
шення, а також кваліфікуючим або 
пом’якшуючим покарання ознакам 
складів правопорушень, передбаче-
них у диспозиціях відповідних статей 
[17, с. 122].

Санкція, як мірило суспільної 
небезпеки вчиненого кримінально 
протиправного діяння, у тому числі 
й посягання на земельні ресурси, 
обов’язково має бути адекватною 
вчиненому. Інакше кажучи, її вели-
чина повинна перебувати у прямий 
залежності від реальної суспільної 
небезпеки діяння, яке описується 
в диспозиції певної статті й узго-
джуватися з іншими санкціями, що 
забезпечують справедливість пока-
рання [18, с. 8]. Суд, призначаючи 
покарання, обмежений рамками санк-
ції кримінально-правової норми й не 
має права виходити за них у бік його 
посилення.

Ефективність покарання, закріпле- 
ного в санкціях частин 1 і 2 ст. 197-1,  
а також статей 239, 239-1,  
239-2, 254 КК України, може бути  
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забезпечена лише за умов відповід-
ності встановленої в законі санкції 
принципам кримінального права, дис-
позиціям кримінально-правових норм, 
а також забезпечення їх наукової 
обґрунтованості й взаємоузгоджено-
сті. На сьогодні бракує якоїсь спеці-
альної шкали для встановлення санк-
цій, адекватних суспільній небезпеці 
того чи іншого кримінального право-
порушення. Ось чому для вирішення 
означеної проблеми вбачається за 
необхідне розробити шкалу відповід-
ності виду й розміру покарання сту-
пеню та характеру суспільної небез-
пеки кримінально протиправного 
діяння. У зв’язку із цим П.С. Мати-
шевський висловив точку зору, що 
«санкція відповідної статті має зако-
нодавчо визначену модель можливого 
покарання за вчинення того чи іншого 
злочину» [19, с. 79].

Водночас варто наголосити, що 
ефективність кримінально-правового 
впливу на суб’єкта кримінальних пра-
вопорушень проти земельних ресурсів 
України залежить від певних чинни-
ків, у тому числі й оптимальних меж 
санкцій, передбачених у частинах 1 й 2  
ст. 197-1 і статтях 239, 239-1, 239-2, 
254 КК України та їх обґрунтовано-
сті. На наше переконання, від чітко 
сформульованої конструкції кримі-
нально-правової санкції статті залежить 
обсяг судового звинувачення і призна-
чення відповідного покарання. При 
цьому зауважимо, що єдності у погля-
дах учених на порушену проблему 
немає. Одні дослідники наполягають 
на розширенні повноважень суддів при 
виборі міри покарання, інші – проти 
таких дій [20, с. 153]. Безумовно, брак 
одностайності підходів серед науковців 
щодо зазначеного питання залишила 
актуальною для вітчизняного кримі-
нального законодавства проблематику 
визначення мінімальних і максималь-
них меж санкцій статті Особливої 
частини КК України. Не припиняються 
спроби довести нагальну потребу зву-
ження мінімальних і максимальних 
меж покарання у вигляді позбавлення 

волі, тобто вказана проблема продов-
жує бути дискусійною у криміналь-
но-правовій доктрині [21, с. 24].

Наведене вимагає підтримати пози-
цію правознавців, які переконують, 
що у процесі законотворчої діяльно-
сті належить враховувати положення 
закону, де розмір санкції має віддзер-
калювати дійсний характер і ступінь 
суспільної небезпеки діяння. Особли-
вого значення ця вимога набуває під 
час формування законодавцем санкцій 
норм, спрямованих на невід’ємні права 
будь-якого громадянина [22, с. 360]. 
Адже дійсно, що в нашому випадку 
вважаємо більш прийнятним для 
запровадження у вітчизняне законо-
давство підхід, який закріплює систему 
типових санкцій шляхом градуювання 
видів покарання за кримінальні право-
порушення проти земельних ресурсів 
України на певні ступені. Така пози-
ція зумовлена певними позитивними 
моментами, оскільки це дасть можли-
вість обмежити суддівське свавілля зі 
збереженням достатньої можливості 
індивідуалізації покарання й запрова-
дити чітку диференціацію кримінальної 
відповідальності за такі посягання.

Висновки. Наявна практика при-
значення покарання за кримінальні пра-
вопорушення проти земельних ресурсів 
України у зв’язку з поширеністю їх 
учинення служить одним з індикато-
рів соціально-правової зумовленості, 
логічної узгодженості й соціальної спра-
ведливості будь-яких санкцій, а тому 
наведене дає можливість (а) розширити 
коло аргументів із приводу внесення 
певних змін у норми, якими регламен-
тується питання відповідальності за 
посягання на земельні ресурси, (б) кри-
тично оцінити ті чи інші рішення зако-
нодавця і (в) знайти способи для під-
вищення ефективності притягнення до 
кримінальної відповідальності винних 
у їх скоєнні.

У статті досліджено проблеми, 
пов’язані з розумінням покарання 
як обов’язкової складової частини 
форм реалізації кримінальної  
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відповідальності за кримінальні 
правопорушення проти земель-
них ресурсів України. Розкрито 
юридичну сутність покарання як 
одного із ключових кримінально-
правових інститутів. Проведено 
аналіз історичних витоків виник-
нення цієї кримінально-правової 
матерії.

Як відомо, людині властиво не 
тільки дотримувати, а й пору-
шувати правові норми. У зв’язку 
із цим у кожній державі існує 
система заходів, які захищають 
кожну особу окремо і суспільство 
загалом від порушників закону 
та відновлюють справедливість. 
Якщо людина не хоче поважати 
закон і не виконує його приписів, 
то відповідною реакцією закону є 
притягнення до кримінальної від-
повідальності та застосування 
покарання. Застосування караль-
них заходів належить до числа 
найдавніших соціальних практик, 
які здавна і скрізь використову-
вались на всіх історичних етапах 
розвитку суспільства. Покарання 
залежить від того, які соціальні, 
політичні, культурні, моральні 
погляди панують у суспільстві, а 
тому кримінальний закон повинен 
бути направлений на розвиток, 
враховуючи сучасний уклад життя 
суспільства, стану економіки і 
фінансів та відповідати правовим 
і етичним правилам, що склада-
ються на цій базі.

Покарання за кримінально про-
типравні посягання на земельні 
ресурси України полягає в перед-
баченому законом обмеженні прав 
і свобод засудженого. Воно має на 
меті не тільки кару, але й виправ-
лення засуджених, а також запо-
бігання вчиненню нових таких 
кримінальних правопорушень як 
самими засудженими, так і іншими 
особами. Своєї мети покарання 
може досягти лише у випадку 
дотримання основних його прин-
ципів. Актуальним для всієї право-

охоронної та судової систем зали-
шається завдання забезпечення 
невідворотності покарання за 
кримінально карані посягання на 
земельні ресурси України.

Ключові слова: кримінальна від-
повідальність, форми реалізації кримі-
нальної відповідальності, покарання, 
мета покарання, земельні ресурси.

Shulha A. Punishment as a  
component of forms of imple- 
mentation of criminal responsibility 
for socially dangerous environments 
on Ukraine’s land resources

The article examines the problems 
associated with the understanding 
of punishment as a mandatory part 
of the forms of criminal liability 
for criminal offenses against land 
resources of Ukraine. The legal 
essence of punishment as one of 
the key criminal law institutions is 
revealed. An analysis of the historical 
origins of this criminal law.

As you know, a person tends not 
only to comply but also to violate 
legal norms. Therefore, in every state 
there is a system of measures that 
protect each individual and society 
as a whole from violators of the 
law and restore justice. If a person 
does not want to respect the law 
and does not follow its instructions, 
then the appropriate reaction of 
the law is to prosecute and apply 
punishment. The use of punitive 
measures is one of the oldest social 
practices that have long been used 
everywhere at all historical stages 
of society. Punishment depends 
on what social, political, cultural, 
moral views prevail in society, and 
therefore the criminal law should be 
aimed at development, taking into 
account the modern way of life, the 
state of the economy and finances 
and comply with legal and ethical 
rules.

The punishment for criminally 
unlawful encroachments on the land 
resources of Ukraine is the restriction 
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of the rights and freedoms of the 
convict provided by law. It aims not 
only to punish, but also to correct 
convicts, as well as to prevent the 
commission of new such criminal 
offenses by both convicts and others. 
Punishment can achieve its goal only 
if its basic principles are observed. The 
task of ensuring the inevitability of 
punishment for criminally punishable 
encroachments on Ukraine’s land 
resources remains relevant for the 
entire law enforcement and judicial 
system.

Key words: criminal liability, 
forms of realization of criminal liability, 
punishment, purpose of punishment, 
land resources.

Література
1. Кримінальний кодекс України : нау-

ково-практичний коментар / Ю.В. Бау-
лін, В.І. Борисов, С.Б. Гавриш, та ін.; 
за заг. ред. В.Т. Маляренка, В.В. Ста-
шиса, В.Я. Тація. Видання друге, пере-
роблене та доповнене. Харків : Одіссей,  
2004. 1152 с.

2. Кримінальне право України : 
Загальна частина : підручник для сту-
дентів юрид. спец. вищ. закладів освіти / 
М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов 
та ін. ; за ред. професорів М.І. Бажанова, 
В. В. Сташиса, В.Я. Тація. Київ, Харків : 
Юрінком Інтер; Право, 2002. 416 с.

3. Денисова Т.А. Покарання в сис-
темі протидії злочинності. Вісник 
асоціації кримінального права. 2013. 
№ 1. С. 409–423.

4. Туляков В.А., Макаренко А.С.  
Назначение наказания. URL: http://
nauka.nlu.edu.ua/wpcontent/uploads/ 
2015/07/1_13.pdf (дата звернення: 
24.01.2021).

5. Рікер П. Право і справедливість / 
пер. із фр. Київ : Дух і літера, 2002. 216 с.

6. Готін О М. Випуск або реалізація 
недоброякісної продукції в умовах ринко-
вої економіки: проблеми кримінальної від-
повідальності : монографія / МВС Укра-
їни, Луг. акад. внутр. справ ім. 10-річчя 
ЛАВС, Луганськ, 2004. 288 с.

7. Беляев Н.А. Уголовно-правовая 
политика и пути ее реализации. Ленин-
град : Изд-во Ленинградского ун-та. 
1986. 176 с.

8. Карпец И. И. Наказание. Социаль-
ные, правовые и криминологические проб-
лемы. Москва : Юрид. лит., 1973. 288 с.

9. Наташев А.Е., Стручков Н.А.  
Основы теории исправительно-трудо-
вого права. Москва : Юрид. лит., 1967.  
192 с.

10. Тарбагаев А.Н. Понятие и цели 
уголовной ответственности. Красно-
ярск, 1986. 120 с.

11. Полубинская С.В. Цели уголовного 
наказания. Москва : Наука, 1990. 142 с.

12. Кримінальне право України:  
Загальна частина : підручник /  
Ю.В. Александров, В.І. Антипов, 
М.В. Володько та ін. ; за ред. М.І. Мель-
ника, В.А. Клименка. 3-тє вид., пере-
робл. та доп. Київ : Юридична думка,  
2004. 352 с.

13. Шаргородский М.Д. Наказание, 
его цели и эффективность. Ленинград : 
Изд-во Ленингр. ун-та, 1973. 160 с.

14. Эстрин А.Я. Развитие советской 
уголовной политики. Москва : Гос. изд-во 
совет. законодательства, 1933. 244 с.

15. Познышев С.В. Основные вопросы 
учения о наказании: исследование: исс-
ледование. Москва : Типогр. императ. 
Моск. ун-та, 1904. 407 с.

16. Гуторова Н.О. Кримінально-пра-
вова охорона державних фінансів Укра-
їни: монографія. Харків : Вид-во Нац. 
ун-ту внутр. справ, 2001. 384 с.

17. Фролова О.Г. Злочинність 
і система кримінальних покарань 
(соціальні, правові та кримінологічні 
проблеми й шляхи їх вирішення за допо-
могою логіко-математичних методів) : 
навч. посібник. Київ : АртЕк, 1997. 208 с.

18. Філей Ю.В. Кримінально-правові 
санкції та їх застосування за злочини 
проти власності : автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук : 12.00.08. Львів, 2006. 18 с.

19. Матишевський П.С. Кримінальне 
право України. Загальна частина: під-
ручник. Київ : А.С.К., 2001. 352 с.

20. Понятовская Т. Г. Уголовно-по-
литическое значение судейского усмот-
рения при назначении наказания. 
Актуальні проблеми держави і права. 
2010. Вип. 54. С. 152–156.

21. Карпец И. И. Наказание. Социаль-
ные, правовые и криминологические проб-
лемы. Москва : Юрид. лит., 1973. 288 с.

22. Дорохіна Ю.А. Теоретичні проб-
леми кримінально-правової охорони влас-
ності в Україні : дис. ... докт. юрид. 
наук : 12.00.08. Запоріжжя, 2017. 491 c.



94

ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2021/1

УДК 346. 542
DOI https://doi.org/10.32837/yuv.v0i1.2085

В. Добровольська,
кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри господарського права і процесу
Національного університету «Одеська юридична академія»

І. Феофанова,
аспірантка кафедри господарського права і процесу

Національного університету «Одеська юридична академія»

КОНТРОЛЬ ЗА ДОПУСТИМІСТЮ  
НАДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ  

СУБ’ЄКТАМ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Контроль у сфері господарювання 
є важливим засобом державного регу-
лювання, який стосується майже всіх 
її сфер та здійснюється відповідними 
уповноваженими органами у порядку 
та у спосіб, визначений нормами чин-
ного законодавства. Державна допо-
мога також є об’єктом зазначеного 
контролю, за допомогою якого визна-
чається законність, обґрунтованість, 
доцільність та допустимість її надання. 
Ключовим аспектом її надання є саме 
визначення, встановлення та аналіз 
критеріїв допустимості.

Метою статті є визначення конт-
ролю стосовно допустимості держав-
ної допомоги, а також встановлення 
його суб’єктної характеристики 
та відповідних форм здійснення.

Контроль стосовно державної 
допомоги є важливим її складником 
та кваліфікаційною ознакою. Змісто-
вою його характеристикою є здійс-
нення певних дій контролюючого 
характеру спеціально уповноваже-
ним органом на умовах та в порядку, 
визначених нормами чинного законо-
давства. У літературі наголошується 
на тому, що «справді, статистичні 
дані свідчать про неефективність дер-
жавної політики у сфері моніторингу 
та контролю за державною допомо-
гою. Необхідність реформування зако-
нодавства України щодо створення 
механізму моніторингу і контролю за 

державною допомогою виникла давно, 
однак системні та комплексні зміни 
відбулися після підписання Угоди 
про асоціацію між Україною та ЄС. 
Так, Угодою передбачена етапність 
та строковість реформування інсти-
туту державної допомоги в напрямі 
наближення до положень acquis ЄС» 
[1, с. 161]. Закон України «Про дер-
жавну допомогу суб’єктам госпо-
дарювання» не містить визначення 
контролю у зазначеній сфері, а тому 
видається за доцільне визначити його 
на підставі загального нормативного 
закріплення. Взагалі «контроль – це 
процедура, спрямована на виявлення 
можливих порушень, яка складається 
зі стадії отримання інформації, ста-
дії правової кваліфікації та із стадії 
прийняття рішення про застосування 
заходів впливу до суб’єкта господа-
рювання» [2, с. 8]. На думку фахівців, 
«контроль є абсолютно необхідним, 
позаяк зникає невизначеність. Ніякі 
ретельно розроблені плани і програми 
дій не можуть врахувати всілякі 
ускладнення та обставини. Контроль 
потрібний для того, щоб, корегуючи 
рішення задачі, усувати або змен-
шувати невизначеність; з’являється 
можливість передбачати кризові 
ситуації. Помилки і дрібні невирішені 
питання, які є завжди, деколи такі 
численні, що перевищують критичну 
масу. Звичайно, це відбувається 
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в тому разі, якщо помилки не виправ-
ляти і питання не вирішувати. Кон-
троль дозволяє фіксувати і виправ-
ляти помилки до того, як їх наслідки 
приведуть до кризи, та виявляються 
не тільки (і не стільки) помилки, 
скільки успіхи.

Контроль дозволяє визначити 
напрями діяльності, які найбільш 
перспективні» [3, с. 69–70]. Кон-
троль стає можливим завдяки наяв-
ності суб’єкта та об’єкта управління 
та взаємозв’язку між ними. За допо-
могою контролю суб’єкт управління 
отримує інформацію для коригування 
управлінською діяльністю [4, с. 283]. 
Так, професор Н.Р. Нижник вба-
чає контроль у тому, щоб «не лише 
виявити, а й попередити помилки 
і недоліки в роботі учасників управ-
ління, шукати нові резерви та мож-
ливості» [5, с. 30]. Тобто саме за 
допомогою контролюючих заходів 
можливо виявити недоліки та пору-
шення законності щодо державної 
допомоги та визначити подальші пози-
тивні сучасні та актуальні зміни щодо 
умов, порядку та контролю. Контроль 
стосовно державної допомоги – це 
сукупність дій контролюючого харак-
теру, метою здійснення яких є запо-
бігання, виявлення і попередження 
правопорушень, а також можливість 
надалі її отримувати.

Зазначена мета контролю реалізу-
ється через сукупність повноважень 
спеціально уповноважених органів 
державної вдали та місцевого самовря-
дування, позаяк, як слушно зазначає 
О.П. Хамходера, являє собою «діяль-
ність державних органів щодо запо-
бігання, виявлення та припинення 
дій, що суперечать встановленим 
державою нормам і правилам» [6]. 
Спеціально уповноваженим органом 
є АМК України – державний орган, 
а тому контроль стосовно державної 
допомоги можливо визначити як дер-
жавний, який здійснюється у порядку 
та у спосіб, що визначені нормами чин-
ного законодавства. Також слушною 
є думка про те, що саме «АМК набу-

ває становища спеціалізованого органу 
у сфері контролю за дотриманням 
законодавства про захист економіч-
ної конкуренції та антимонопольного 
законодавства з відчутним арсеналом 
правових інструментів, що подекуди 
є ширшим за наявний у розпоря-
дженні контролюючих органів в інших 
сферах, однак спрямований і застосов-
ний у чітко визначеній та обмеженій 
законом галузі. Чи не найголовнішою 
особливістю функцій та взагалі право-
вого становища АМК є те, що діяль-
ність АМК безпосередньо пов’язана 
із втручанням у ринкові відносини, 
і якщо за своєю формою (перевірки, 
експертизи) функціональний інстру-
ментарій АМК є відносно стандарт-
ним, як для контролюючого органу, то 
за сутністю і змістом він має важливу 
характеристику. Ідеться про втру-
чання в конкуренцію як явище, яке 
за теорією є саморегулюючим меха-
нізмом будь-якого ринку, що функціо-
нує на конкурентних засадах і, відпо-
відно, повинно зазнавати мінімального 
впливу з боку держави» [7, c. 8–9]. 
Тобто ключовим моментом зазначе-
ного контролю є нагляд за конкурен-
цією в умовах ринкової економіки, 
яка є основою сфери господарювання 
в Україні. Саме «функції АМК спрямо-
вані на недопущення порушень вста-
новлених правил конкуренції, право-
вих норм, які обмежують конкурентну 
поведінку суб’єктів з метою збере-
ження ринкового балансу і справедли-
вості, запобігання отриманню непра-
вомірних переваг у конкуренції та за 
будь-якими іншими діями, що здатні 
спотворити ринкові відносини, і це 
є важливим моментом – АМК контро-
лює не самих суб’єктів права та їхню 
господарську діяльність і не намага-
ється впливати на конкуренцію як 
економічне явище і на співвідношення 
суб’єктів на ринку, а лише здійснює 
правове регулювання вказаної сфери, 
здійснює нагляд і контроль за дотри-
манням законності та норм права» 
[8, c. 8–9]. На думку О.О. Плетньо-
вої, «детальний розгляд повноважень 
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АМКУ свідчить про переважну роль 
серед них контрольних повноважень, 
характер яких, своєю чергою, свідчить 
про доцільність віднесення АМКУ до 
органів виконавчої влади, а територі-
альні відділення – до місцевих органів 
виконавчої влади спеціальної функці-
ональної компетенції, які підпорядко-
вані та підзвітні лише «по вертикалі» 
АМКУ» [9, c. 8–9]. Тобто стосовно 
державної допомоги можна зазначити, 
що саме АМК України здійснює кон-
трольно-наглядові повноваження сто-
совно будь-якої допомоги як такої, 
що надається за рахунок державних 
коштів, так і такої, яка надається за 
рахунок місцевих. Такий контроль 
у літературі називають ще антимоно-
польним, який «здійснюється анти-
монопольними органами та є однією 
з форм державного контролю за еко-
номічною діяльністю суб’єктів госпо-
дарювання. Антимонопольний кон-
троль, як і інші форми державного 
контролю, здійснюється в трьох видах: 
попередній полягає в попередженні 
та профілактиці можливих порушень; 
поточний контроль передбачає регу-
лювання поведінки суб’єктів господа-
рювання, обговорення проблем, що 
виникають, виявлення відхилень від 
планів, інструкцій тощо; підсумковий 
контроль полягає у перевірці вико-
нання рішень, що були винесені кон-
тролюючими органами» [10, c. 8–9]. 
Деякі вчені заперечують проти пря-
мих контролюючих повноважень АМК 
України. Так, на думку А.М. Апарова 
та А.С. Бобровника, «спеціальний ста-
тус АМК, а відповідно і особливості 
його функцій та повноважень, поляга-
ють в особливій сфері правовідносин, 
в яких АМК бере участь. Важливим 
тут є саме спосіб, в який АМК взає-
модіє із приватними суб’єктами, – він 
не здійснює безпосередній контроль за 
їхньою діяльністю і не регулює конку-
ренцію, як таку, АМК лише здійснює 
нагляд за дотриманням законодавства 
та захищає конкурентне середовище 
від порушень у межах та порядку, 
передбачених законом» [11, c. 8–9].

З контролем за нормами Закону 
України «Про державну допомогу 
суб’єктам господарювання» пов’я-
зане поняття моніторингу. На думку 
О.О. Бакалінської, саме «моніторинг 
та контроль державної допомоги 
є взаємопов’язаними, проте само-
стійними складниками державного 
регулювання у сфері конкуренції, їх 
самостійність визначається метою 
та спрямуванням державного регулю-
вання, а також засобами регулятор-
ного впливу, а взаємозумовленість 
передбачає можливість і необхідність 
використання результатів моніто-
рингу і контролю державної допомоги 
під час планування оціночних показ-
ників ефективності використання дер-
жавної допомоги та розвитку певних 
суб’єктів господарювання, галузей 
і регіонів, що отримують допомогу» 
[12, c. 8–9].

Деякі автори по-іншому визнача-
ють поняття контролю, наприклад, 
на думку С.В. Шкляр, «організацій-
но-господарські відносини, що вини-
кають між АМКУ і суб’єктами госпо-
дарювання, на нагляд та реагування. 
При цьому встановлено, що ці дві 
категорії не можуть існувати одна без 
одної, тому активна дія, реагування 
АМКУ на порушення, його припи-
нення та притягнення до відповідаль-
ності не може існувати без функції 
нагляду, що включає як власне наг-
ляд за дотриманням прав учасників 
ринку, нормами законодавства, так 
і здійснення економічної експертизи» 
[13, c. 8–9]. Економічна експертиза 
є вкрай важливою під час здійснення 
моніторингу як постійної процедури 
контрольно-наглядового характеру, 
а її проведення дозволяє доволі чітко 
встановити факт законного викори-
стання державної допомоги на умо-
вах та в порядку, визначених нор-
мами чинного законодавства, а саме 
рішення уповноваженого органу – 
АМК України щодо її надання. Вва-
жається за доцільне внести зміни 
у ст. 1 Закону України «Про державну 
допомогу суб’єктам господарювання» 
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таким визначенням: «економічна екс-
пертиза – це комплекс дій організа-
ційно-контролюючого характеру, які 
здійснюються уповноваженою осо-
бою з метою виявлення, законності 
та обґрунтованості надання держав-
ної допомоги суб’єктам господарю-
вання».

З моменту отримання державної 
допомоги її отримувач є суб’єктом 
постійного моніторингу з боку АМК 
України, який як правова категорія за 
ст. 1 Закону України «Про державну 
допомогу суб’єктам господарювання» 
являє собою «збирання та проведення 
аналізу інформації про державну допо-
могу з метою здійснення контролю 
за дотриманням вимог цього Закону 
та рішень Уповноваженого органу 
з питань державної допомоги (далі – 
Уповноважений орган), визначеного 
цим Законом, а також підготовка 
та подання звітності про державну 
допомогу. Порядок проведення моні-
торингу шляхом попередньої пере-
вірки регулюється відповідним відом-
чим актом АМК України» [14, c. 8–9].

Саме суть контролю за державною 
допомогою на рівні держави-канди-
дата (потенційного кандидата, сто-
рони угоди про асоціацію) полягає 
в такому:

1. Попереднє погодження упов-
новаженим органом нагляду у сфері 
державної допомоги проєктів актів, 
рішень, угод тощо, що передбачають 
надання державної допомоги, керую-
чись вимогами особливої частини пра-
вил ЄС, адаптованими для національ-
ного законодавства. Повернення до 
бюджету допомоги, яка була надана 
без попереднього погодження.

2. Моніторинг уповноваженим 
органом у сфері державної допо-
моги або іншим державним органом 
надання допомоги, тобто здійснення 
інвентаризації і ведення надалі реє-
стру всіх заходів підтримки державою 
суб’єктів господарювання у будь-якій 
формі (гранти, податкові пільги, дер-
жавні гарантії, операції з майновими 
активами тощо). На основі даних 

уряд готує періодичні звіти і надси-
лає їх на розгляд Єврокомісії. Після 
вступу країни до Європейського 
Союзу перша функція передається до 
компетенції Єврокомісії. Разом із тим 
акти ЄС не містять докладних вимог 
щодо організації контролю на націо-
нальному рівні, а також того, який 
саме орган повинен його здійснювати. 
Тому натепер лише у шести країнах 
ЄС функції виконання законодав-
ства з питань державної допомоги 
покладені на орган з питань захисту 
конкуренції. Здебільшого ці функції 
виконують органи у сфері державних 
фінансів, економічної, промислової 
політики, а також політики у сфері 
підприємництва, зовнішнього спів-
робітництва. Лише у двох випадках 
створено окремий орган. Крім того, 
існують прецеденти створення міжві-
домчого колегіального органу в період 
підготовки до вступу (Латвія, Чорно-
горія) [15, c. 8–9]. У Законі про АМК, 
а саме в ч. 1 ст. 2 вказано, що АМК 
підконтрольний Президенту України 
та підзвітний Верховній Раді Укра-
їни. Така позиція законодавця була 
піддана критиці деякими науковцями 
(Ю.В. Журик, О.В. Пономарьов). 
Так, Ю.В. Журик зазначав, що «утво-
рення, підзвітність та підпорядкова-
ність АМК Верховній Раді України 
забезпечили б його незалежність, що 
сприяло б виконанню контрольних 
завдань щодо всіх виконавчих орга-
нів» [16, с. 152].

Для забезпечення контролю 
у сфері державної допомоги АМКУ 
створив реєстр державної допомоги. 
Ведення реєстру здійснюється за 
результатами моніторингу державної 
допомоги. Реєстр функціонує на Пор-
талі державної допомоги, та, на жаль, 
інформація вноситься до нього з дея-
ким запізненням [17]. Саме «функ-
ціонування реєстру державної допо-
моги має допомогти населенню краще 
розуміти, куди саме, з якою метою 
та в яких обсягах надається державна 
допомога, тобто куди, з якою метою 
та в яких обсягах витрачаються  
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сплачені ним податки тощо. Щодо 
суб’єктів господарювання, то реєстр 
надає їм можливість отримати інфор-
мацію про доступні та попередньо 
оцінені АМКУ програми державної 
допомоги, з яких вони можуть отри-
мати допомогу для розвитку бізнесу» 
[18, c. 8–9].

З урахуванням правил ЄС, а також 
досвіду держав, у яких система конт-
ролю створена упродовж останніх 
10–15 років, або продовжує створю-
ватися, можна сформулювати такі 
основні принципи організації конт-
ролю у сфері державної допомоги, як:

– розбудова системи контролю 
за принципами ефективності, прозо-
рості, передбачуваності та взаємної 
довіри зацікавлених сторін;

– принцип пропорційності у вико-
нанні своїх повноважень. Заходи, 
вжиті органом, не повинні переви-
щувати міру необхідності досягнення 
відповідних завдань;

– наявність економічних та полі-
тичних критеріїв прийняття рішень. 
До економічних належать тради-
ційні аргументи на користь держав-
ного втручання в ринкові відносини, 
а саме виправлення неспроможнос-
тей ринку. До політичних належать 
завдання регіональної, промислової, 
соціальної політики, які спрямовані 
на досягнення спільного інтересу 
та справедливості;                           

– оцінка державної допомоги за 
наслідками її надання;

– урахування накопичення одер-
жувачем різних видів допомоги (гори-
зонтальної та секторальної);

– встановлення наявності вигоди 
від одержання допомоги шляхом 
порівняння можливостей отримання 
таких самих ресурсів на ринкових 
умовах [15, c. 8–9].

Рахункова палата вважає, що 
«у річному Звіті для повного здійс-
нення контролю за допустимістю 
державної допомоги для конкуренції, 
підвищення прозорості функціону-
вання системи державної допомоги 
необхідно вказати не лише кількість 

отриманих повідомлень і прийня-
тих рішень про державну допомогу, 
а і загальну кількість розглянутих 
повідомлень надавачів із зазначенням 
інформації, на якому етапі ці повідом-
лення, а також обсяг коштів, форми 
їх надання та джерела фінансування» 
[19, c. 8–9]. Саме зазначена інформа-
ція слугує об’єктом контролю щодо 
аналізу допустимості державної допо-
моги, а норми, за допомогою яких 
вона збирається, є процедурними.

Таким чином, контроль за допусти-
містю державної допомоги суб’єктам 
господарювання являє собою комп-
лекс дій спеціально уповноважених 
осіб, змістом яких є перевірка, аналіз, 
обробка відомостей з метою доцільності, 
ефективності, конкурентоспроможності 
і законності її надання. Класифікувати 
контроль за допустимістю державної 
допомоги суб’єктам господарювання 
можливо за такими критеріями залежно 
від: осіб, які уповноважені його здійсню-
вати: контроль, який проводять посадові 
особи державних органів, органів місце-
вого самоврядування, та контроль, який 
проводиться іншими особами на гро-
мадських засадах; строковості: постій-
ний у вигляді моніторингу та тимчасо-
вий у вигляді перевірок, ревізій тощо; 
підстав допустимості: який пов’язаний 
із соціально значущими підставами, 
та той, який пов’язаний із випадково-ри-
зикованими підставами.

Економічна експертиза є постій-
ною процедурою контрольно-нагля-
дового характеру, яка проводиться 
з метою визначення допустимості 
законного надання і використання 
державної допомоги, на умовах 
та в порядку, визначених нормами 
чинного законодавства.

Досліджено визначення і засто-
сування контролю як певної проце-
дури стосовно надання державної 
допомоги суб’єктам господарю-
вання з метою визначення її закон-
ності, доцільності та критеріїв 
допустимості, на підставі запро-
понованих визначень ученими-фа-
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хівцями за різноманітними під-
ставами та умовами, а також 
визначених нормами чинного зако-
нодавства.

Запропоновано поняття 
форми і змісту державного конт-
ролю за допустимістю надання 
державної допомоги суб’єктам 
господарювання через повнова-
ження спеціально уповноваже-
ного органу – Антимонопольного 
комітету України з метою захи-
сту конкуренції як умови існу-
вання ринкової економіки. Органи 
фінансового державного контролю 
також можуть здійснювати кон-
тролюючі дії стосовно допусти-
мості державної допомоги, напри-
клад Рахункова палата України та 
податкові органи, з метою пере-
вірки цільового використання дер-
жавних (місцевих) коштів та/або 
майна (ресурсів держави). Змістом 
державного контролю за допусти-
містю надання державної допо-
моги суб’єктам господарювання є 
виявлення, встановлення та аналіз 
критеріїв допустимості з ураху-
ванням її соціального характеру, 
встановлених кінцевих бенефіціа-
рів-споживачів та наявності над-
звичайних ситуацій техногенного 
чи природного характеру. Формою 
контролю допустимості держав-
ної допомоги є повідомлення, яке 
надсилається шляхом перевірки 
та може слугувати підставою для 
розгляду.

Громадський контроль за допу-
стимістю надання державної 
допомоги суб’єктам господарю-
вання здійснюється відповідними 
особами, яким за законом надані 
зазначені повноваження.

Моніторинг являє собою 
постійний нагляд за допустимі-
стю надання державної допомоги 
суб’єктам господарювання шля-
хом збору та аналізу інформації з 
метою швидкого та оперативного 
виявлення правопорушень та пові-
домлення до компетентних орга-
нів задля реалізації подальших їх 

дій контролюючого характеру, а 
також складання і подання відпо-
відної звітності.

Ключові слова: контроль, моніто-
ринг, державна допомога, конкуренція, 
суб’єкти господарювання, спеціально 
уповноважений орган, перевірка.

Dobrovolska V., Feofanova I.  
Control over the admissibility 
of providing state aid to business 
entities

The definition and application 
of control as a certain procedure 
for providing state aid to economic 
entities in order to determine its 
legality, feasibility and eligibility 
criteria, based on the proposed 
definitions by scientists on various 
grounds and conditions, as well as 
defined by current legislation.

The concept of the form and content 
of state control over the admissibility of 
state aid to economic entities through 
the powers of a specially authorized 
body – the Antimonopol Committee of 
Ukraine to protect competition as a 
condition for the existence of a market 
economy. Financial control bodies may 
also monitor the eligibility of state 
aid, such as the Accounting Chamber 
of Ukraine and tax authorities, in 
order to verify the intended use of 
state (local) funds and/or property 
(state resources). The content of state 
control over the admissibility of state 
aid to economic entities is to identify, 
establish and analyze eligibility 
criteria taking into account its social 
nature, identified final beneficiaries-
consumers and the presence of 
emergencies of man-made or natural 
nature. The form of control of the 
eligibility of state aid is a notification 
sent by verification and may serve as a 
basis for consideration.

Public control over the admissibility 
of state aid to economic entities is 
exercised by the relevant persons who 
are legally granted these powers.

Monitoring is a constant supervision 
over the admissibility of state aid to 
economic entities by collecting and 
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analyzing information, in order to 
quickly and promptly identify violations 
and notify the competent authorities for 
further action of a controlling nature, as 
well as the preparation and submission 
of relevant reports.

Key words: control, monitoring, 
state aid, competition, business entities, 
specially authorized body, inspection.
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НАУКОВО-НОРМАТИВНІ ПІДХОДИ  
ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ

У будь-якій країні державні органи 
розробляють, приймають закони, роз-
поділяють ресурси та повноваження, 
що у результаті і формує державну 
політику, яка стосується усіх сфер 
суспільного життя. Державна полі-
тика може бути загалом визначена 
як система законів, регуляторних 
заходів, напрямів дій та пріоритетів 
фінансування, що здійснюється дер-
жавними органами.

Безумовно, основним інструмен-
том державної політики є право. Існує 
чимало способів того, як закон може 
впливати на організацію та діяль-
ність різних суспільних сфер – еко-
номічну, політичну, соціальну, куль-
турну тощо. Так чи інакше, але саме 
нормативно-правові акти визначають 
сфери, які будуть отримувати більше 
державне фінансування в порівнянні 
з іншими. Таким чином, не дивно, 
що дебати щодо державної політики 
часто відбуваються в рамках запропо-
нованого законодавства.

Державна політика має ряд ключо-
вих характеристик. Так, вона завжди 
формується у відповідь на ту чи іншу 
проблему, що вимагає уваги. Це свого 
роду відповідна форма реагування орга-
нів державної влади на потреби суспіль-
ства. Державна політика орієнтована на 
певну мету, досягнення бажаного стану.

Можна стверджувати, що виро-
блення політики є частиною постій-
ного процесу, який не завжди має 
чіткий початок чи кінець, тобто кон-
статувати циклічність здійснення 
державної політики. Адже після 
впровадження відповідних змін 
у законодавство, що стосується дер-
жавної політики, йде процес певної 
оцінки рівня результативності остан-
ньої. І на основі того, наскільки 
ефективним буде видаватись здійс-
нення такої політики, може при-
йматись рішення щодо внесення 
необхідних змін задля досягнення 
високого рівня ефективності. Тому 
державна політика є динамічною, 
а відтак і методи та засоби її здійс-
нення постійно оцінюються, перегля-
даються, змінюються.

Державна політика формується 
спільно усіма гілками влади і повинна 
проводитися в інтересах громадськості. 
Тому вона є досить об’ємною і скла-
дається з різних напрямів, залежно 
від характеру та змісту питань, що 
повинні бути вирішеними органами 
державної влади. Тому прийнято 
виділяти різні види державної полі-
тики, беручи за основу відмежування 
певні сфери суспільного життя – еко-
номічна, соціальна, екологічна, вій-
ськова, освітня політика тощо.

© А. Марущак, У. Олексій, 2021
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Серед них чималу роль відіграє 
податкова політика, яка тісно взаємо-
пов’язана із іншими політками еконо-
мічного спрямування – бюджетною, 
валютною, митною.

Податкова політика країни є клю-
човим інструментом усієї держаної 
політики, який може негативно чи 
позитивно впливати на економічну 
стабільність. Податкова політика 
стосується і формулювання подат-
кової системи, і вироблення страте-
гій що сприятимуть інвестуванню 
і створенню прийнятного середо-
вища для ведення бізнесу. Низький 
рівень розробки податкової політики, 
де правила її застосування є надто 
складними, непрозорими, непередба-
чуваним, може викликати ефект зане-
паду фінансової системи у цілому.

Очевидно, що в країнах, що роз-
виваються, повинні бути достатні 
податкові надходження, необхідні для 
фінансування витрат на охорону здо-
ров’я, освіту, інфраструктуру тощо. 
Це є необхідною умовою для еконо-
мічного зростання та розвитку. Однак 
не лише доходи мають значення, 
а і якість усієї системи доходів, яка 
здійснює вирішальний вплив на 
забезпечення справедливості та ефек-
тивності.

Податки дозволяють державі вико-
нувати різноманітні завдання. Сюди 
входить, наприклад, забезпечення 
безпеки і порядку, захист природ-
них основ життя, організація систем 
соціального забезпечення, управління 
освітою та підтримка сучасної інфра-
структури.

Тому податкова політика повинна 
бути гармонійною, такою, що співпа-
дає з цілями інших політик і можли-
востями держави. Адже неможливо 
впровадити будь-яке рішення, яке 
буде стосуватись виключно подат-
кового простору країни. Як правило, 
усі такі рішення так чи інакше мають 
вплив на інші напрямки політики, 
який і породжує неминучі зміни 
останніх. І лише коли практика проі-
люструє, що такі зміни є можливими, 

доречними і прийнятними, можна 
стверджувати щодо ефективності про-
ведення податкової політики.

Питанням визначення податкової 
політики є об’єктом дослідження бага-
тьох праць вітчизняних та зарубіж-
них вчених. Серед них: К.І. Швабій, 
Д.С. Насипайко, В.І. Удяк, Л.М. Кась-
яненко, Л.Б. Рябушка та інші.

Науковці у своїх працях, дослід-
жуючи сутність, принципи та особли-
вості податкової політики, наводять 
власні визначення.

Податкова політика держави – це 
комплекс цільових суб’єктивних рішень 
осіб чи груп впливу, що має формува-
тися на основі визначених принци-
пів шляхом виявлення і врахування 
суспільних пріоритетів з метою об’єк-
тивізації системи оподаткування [1].

Податкова політика – це сукуп-
ність правових, економічних і орга-
нізаційних заходів держави у сфері 
оподаткування щодо регулювання 
податкових відносин, за допомогою 
яких держава встановлює умови 
оподаткування та які направлені на 
забезпечення надходжень податків 
до централізованих фондів грошових 
ресурсів держави й стимулювання 
економічного зростання за допомогою 
податкової системи [2].

Як вид державної політики харак-
теризує податкову В.І. Удяк, наводячи 
таке визначення: податкова політика 
є одним із конкретних напрямів дер-
жавної, яка проводиться органами 
держави, наділеними спеціальною ком-
петенцією у одній із сфер суспільного 
життя – сфері оподаткування [3].

Схожим за своєю суттю є визна-
чення С.І. Юрія, який пропонує 
розглядати податкову політику як 
діяльність держави у сферах запрова-
дження, правового регламентування 
та організації справляння податків 
і податкових платежів до централізо-
ваних фондів грошових ресурсів дер-
жави [4].

Деякі науковці вважають, що 
податкова політико нерозривно пов’я-
зана з бюджетною і вбачають, що 
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сутність бюджетно-податкової полі-
тики виявляється в сукупності пра-
вових, фінансових і організаційних 
заходів держави у сфері регулювання 
бюджетних і податкових відносин, які 
спрямовані на формування і викори-
стання фінансових ресурсів у системі 
регулювання економічного розвитку 
країни [5]. Автори даного визначення, 
Рябушка Л.Б. та Веремчук Д.В., 
обґрунтовують свою думку тим, що 
різниця між бюджетною та подат-
ковою політикою є досить умовною, 
оскільки ні перша, ні друга не можуть 
діяти одна без одної.

Інші вчені розглядають бюджет-
но-податкову політику як частину 
фінансової політики і вказують, що це 
складова частина фінансової політики 
держави у сфері оподаткування, дер-
жавних витрат і державного бюджету, 
спрямована на забезпечення зайнято-
сті населення, стримування інфляцій-
них процесів [6].

Наразі досить розповсюдженим 
серед науковців є використання 
терміну «фіскальна політика», який 
набув більшої популярності аніж 
«податкова політика». В.Д. Базиле-
вич характеризує фіскальну політику 
як особливий вид діяльності дер-
жави щодо вилучення за допомогою 
податків та інших джерел, які мають 
допоміжний характер доходів еконо-
мічних суб’єктів для забезпечення 
тих видів діяльності, які не мають 
власних джерел доходів або мають 
недостатні для забезпечення належ-
ного рівня розвитку джерела фінан-
сування [7]. На думку М. Соф’їна, 
фіскальна політика – це курс діяль-
ності органів публічної влади щодо 
управління відносинами і процесами 
з питань наповнення державного 
бюджету та здійснення видатків із 
нього [8].

Варто зазначити, що термін 
«фіскальна політика» вперше набув 
популярності у західних науковців, 
а практика його використання в Укра-
їні почала розвиватись лише протягом 
останнього десятиліття.

У Кембріджському англійському 
словнику бізнесу фіскальна політика 
трактується як план Уряду щодо 
вирішення, скільки коштів позичати 
та скільки отримувати від податків, 
як їх витрачати, щоб якнайкраще 
вплинути на рівень економічної діяль-
ності [9]. Як видно із визначення, 
саме Уряд визначається як основний 
орган здійснення фіскальної полі-
тики. Звісно, англо-саксонська пра-
вова система, представником якої 
є Англія, відрізняється від рома-
но-германської, особливо в частині 
можливостей і повноважень уряду. 
Але і деякі вітчизняні науковці трак-
тують фіскальну політику саме через 
призму діяльності Уряду: фіскальна 
політика – це урядовий вплив на еко-
номіку через оподаткування, форму-
вання обсягу й структури державних 
витрат із метою забезпечення належ-
ного рівня зайнятості, запобігання 
та обмеження інфляції, згубного 
впливу циклічних коливань [10].

Аналізуючи наукову літера-
туру в контексті наданих визначень 
фіскальної політики, можна дійти 
до висновку, що це більш широке 
поняття, яке включає у себе і подат-
кову, і бюджетну політику. Тому 
ототожнювати «податкову політику» 
та «фіскальну політику» не видається 
доцільним.

Податкову політику як правову 
категорію науковці визначають таким 
чином: це законодавчо регламентована 
цілеспрямована діяльність державних 
органів, наділених фінансово-право-
вою компетенцією у галузі оподатку-
вання, щодо встановлення, правової 
регламентації та організації надхо-
джень податків і зборів до централізо-
ваних фондів грошових ресурсів дер-
жави в достатніх розмірах, необхідних 
державі для виконання покладених 
на неї завдань і функцій з метою сти-
мулювання економічного зростання 
та суспільного добробуту [3].

Узагальнюючи наведені вище при-
клади визначення податкової полі-
тики, можна дійти до висновку, що 
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єдності думок вчених із приводу цього 
питання відсутня. І, умовно, їх можна 
поділити на чотири групи.

Перша група дослідників розгля-
дає податкову політику у широкому 
значенні як системне поняття, певну 
сукупність усіх засобів і способів 
її здійснення. Друга група харак-
теризує податкову політику як вид 
державної і, відповідно, діяльність 
державних органів щодо її впрова-
дження та забезпечення. Третя група 
притримується думки, що податкова 
політика є частиною бюджетно-подат-
кової. Четверта ототожнює податкову 
політику з фіскальною.

Дослідження норм законодавства 
у сфері податкової політики дає під-
стави стверджувати, що поняття 
«податкова політика», попри свою 
розповсюдженість у нормативно-пра-
вових актах, не має єдиного чіткого 
правового визначення.

Не викликає сумніву роль Консти-
туції України у створенні підґрунтя 
та безпосередньому урегулюванні 
податкових відносин. За допомогою 
норм, що вона містить, створюються 
умови для функціонування податкової 
системи країни [11].

Як напрям економічної політики 
визначає податкову політику зако-
нодавець у ст. 10 Господарського 
кодексу України: податкова полі-
тика спрямована на забезпечення 
економічно обґрунтованого подат-
кового навантаження на суб’єктів 
господарювання, стимулювання сус-
пільно необхідної економічної діяль-
ності суб’єктів, а також дотримання 
принципу соціальної справедливості 
та конституційних гарантій прав 
громадян при оподаткуванні їх дохо-
дів [12].

На офіційному сайті Міністерства 
фінансів України державна податкова 
політика визначається як діяльність 
держави у сфері встановлення, пра-
вового регламентування та організа-
ції справляння податків і податкових 
платежів у централізовані фонди гро-
шових ресурсів держави [13].

Такі поодинокі випадки норматив-
ного закріплення визначення податко-
вої політики вказують на певну про-
галину у законодавстві, що підсилює 
дискусійність даного поняття та при-
зводить до сплутування його змісту 
з іншими видами державної політики.

Для здійснення ефективної подат-
кової політики важливою є наявність 
декількох ключових факторів, які 
лише у своїй сукупності дають змогу 
досягти високого результату.

1) ініціювання відповідних законо-
проектів;

2) консультації із громадськістю;
3) забезпечення доходу та аналіз 

економічного впливу;
4) сприяння міжнародним податко-

вим відносинам;
5) здійснення моніторингу впливу 

змін у податковій політиці;
6) гармонізація податкової полі-

тики з іншими видами державної 
політики.

Виконання дій, спрямованих на 
реалізацію усіх вищевказаних проце-
сів, покладається на органи держав-
ної влади, охоплюючи усі гілки влади. 
У першу чергу, це Верховна Рада 
України, яка є єдиним законодав-
чим органом в Україні. Відповідно до 
пункту 1 частини 2 ст. 92 Конституції 
України виключно законами України 
встановлюються система оподатку-
вання, податки і збори. Можна ствер-
джувати щодо верховенства парла-
менту в контексті прийняття законів, 
які регулюють усю державну політику 
у цілому, та податкову зокрема. Крім 
того, у Верховній Раді України існує 
комітет із питань фінансів, податко-
вої та митної політики, який здійснює 
законопроектну роботу, підготовку 
і попередній розгляд питань віднесе-
них до його відома, а саме до подат-
кової і митної політики.

Виконання прийнятих Верховною 
Радою України законів є основним 
повноваженням виконавчої гілки 
влади, а саме її найвищим органом – 
Кабінетом Міністрів України. Якщо 
парламент України – це єдиний орган 
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прийняття податкової політики, то 
виконавча відіграє найважливішу 
роль саме у її реалізації. Відповідно 
до пункту 3 ст. 116 Конституції Укра-
їни Кабінет Міністрів України забез-
печує проведення фінансової, цінової, 
інвестиційної та податкової політики 
[14]. Також варто згадати і про вплив 
Уряду, який він може здійснювати 
ще на етапі законотворення, а саме 
про можливість законодавчої ініціа-
тиви. Тобто Уряд, дослуховуючись 
до потреб громадськості, пропонує 
варіанти нового законодавчого регу-
лювання, або ті чи інші зміни у вже 
наявні нормативно-правові акти. Нау-
ковці підкреслюють важливість уря-
дових реформ та їх публічний вплив 
[15]. До системи органів виконав-
чої влади, що беруть безпосередню 
участь у реалізації податкової полі-
тики, відносяться: Міністерство еко-
номіки України, Міністерство фінан-
сів України, Національна комісія, 
що здійснює державне регулювання 
у сфері ринків фінансових послуг, 
Державна податкова служба України, 
Державна служба фінансового моні-
торингу України, Державна фіскальна 
служба України.

Важливим моментом у здійсненні 
ефективної податкової політики є спів-
праця органів державної влади, що 
беруть участь у реалізації останньої, 
з громадськістю. На необхідність залу-
чення громадянського суспільства до 
створення державної політики у різних 
сферах вказується в Указі Президента 
від 26.02.2016р. «Про сприяння грома-
дянського суспільства в Україні», де 
зазначено, що громадянське суспіль-
ство є важливим елементом в управ-
лінні державними справами і вирішенні 
питань місцевого значення, розробці 
і реалізації ефективної державної полі-
тики у різних сферах, утвердженні 
відповідальної перед людиною право-
вої держави, розв’язанні політичних, 
соціально-економічних та гуманітарних 
проблем [16].

Ураховуючи, що Україна здійс-
нює активні дії, викликані вимогами 

сучасності, задля гармонізації вітчиз-
няного законодавства з міжнарод-
ним все більшого значення набуває 
імплементація і зарубіжної податкової 
політики, особливо ЄС. Оцінка сучас-
ного стану наближення українського 
податкового законодавства до стан-
дартів ЄС базується на правовому 
аналізі положень Угоди про асоціацію 
між Україною та ЄС та інших норма-
тивних актів [17].

Стаття присвячена дослі-
дженню податкової політики, її 
реалізації та визначення. У науко-
вому дослідженні міститься ана-
ліз ключових понять податкової 
політики держави. Розглядаються 
органи державної влади, що прова-
дять її реалізацію. Встановлено, 
що поняття «податкова політика» 
є досить дискусійним, оскільки не 
існує єдиного погляду на визна-
чення його змісту. Закцентована 
увага на недостатності норма-
тивного визначення податкової 
політики, що міститься у діючому 
законодавстві України.

Встановлено, що податкова 
політика є частиною держав-
ної політики і має беззаперечний 
вплив на багато сфер суспільного 
життя – економічну, політичну, 
соціальну, культурну тощо. Діяль-
ність із приводу реалізації подат-
кової політики здійснюється орга-
нами державної влади у сукупності 
з бюджетною, валютною та мит-
ною політикою. Звертається увага 
на таку особливість податкової 
політики, як циклічність, тобто 
безперервне здійснення певних дій, 
метою яких є покращення добро-
буту та підвищення ефективності 
усієї державної політики.

Встановлено, що податкова 
політика країни є ключовим 
інструментом усієї держаної полі-
тики, який може негативно чи 
позитивно вплинути на економічну 
стабільність. Податкова полі-
тика стосується і формулювання 
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податкової системи, і вироблення 
стратегій, що сприятимуть інвес-
туванню, створенню прийнятного 
середовища для ведення бізнесу.

Вказується щодо чотирьох під-
ходів до трактування податкової 
політики, які утворились у науко-
вих колах. Відповідно до першого 
податкова політика розглядається 
у широкому значенні як системне 
поняття, певна сукупність усіх засо-
бів і способів її здійснення. Другий 
підхід характеризує податкову полі-
тику як вид державної і, відповідно, 
діяльність державних органів щодо 
її впровадження та забезпечення. 
Прихильники третього підходу при-
тримуються думки, що податкова 
політика є частиною бюджетно-по-
даткової, а четвертого – що подат-
кову політику потрібно ототожню-
вати з фіскальною.

Запропоновані ключові особ-
ливості здійснення ефективної 
податкової політики: ініціювання 
відповідних законопроектів; кон-
сультації з громадськістю; забез-
печення доходу та аналіз економіч-
ного впливу; сприяння міжнародним 
податковим відносинам; здійс-
нення моніторингу впливу змін у 
податковій політиці; гармоніза-
ція податкової політики з іншими 
видами державної політики.

Ключові слова: державна полі-
тика, податкова політика, фіскальна 
політика, органи державної влади.

Maruschchak A., Oleksiy U. Tax 
policy: scientific and regulatory 
approaches to the definition 
and its implementation

The article is devoted to the study 
of tax policy, its implementation and 
definition. The research contains an 
analysis of key concepts of tax policy 
of the state. The bodies of state power 
that carry out its implementation 
are considered. It is established 
that the concept of tax policy is 
quite debatable, because there is 
no single view on the definition of 
its content. Attention is focused on 

the inadequacy of the normative 
definition of tax policy contained in 
the current legislation of Ukraine.

It is established that tax policy 
is part of public policy and has an 
undeniable impact on many spheres of 
public life – economic, political, social, 
cultural and so on. Activities related 
to the implementation of tax policy 
are carried out by public authorities 
in conjunction with budget, currency 
and customs policies. Attention is 
drawn to such a feature of tax policy 
as cyclicality, ie the continuous 
implementation of certain actions 
aimed at improving the welfare and 
efficiency of all public policy.

It is established that the country’s tax 
policy is a key tool of all public policy, 
which can negatively or positively affect 
economic stability. Tax policy concerns 
both the formulation of the tax system, 
and the development of strategies 
that will promote investment, and the 
creation of an acceptable environment 
for doing business.

Indicates four approaches to the 
interpretation of tax policy that have 
emerged in academia. According to 
the first, tax policy is considered in 
a broad sense as a systemic concept, 
a set of all means and methods of 
its implementation. The second 
approach characterizes tax policy 
as a type of state and, accordingly, 
the activities of state bodies for its 
implementation and maintenance. 
Proponents of the third approach 
hold the view that tax policy is part 
of the fiscal policy, and the fourth – 
that tax policy should be equated 
with fiscal.

The key features of the implemen- 
tation of effective tax policy are 
proposed: initiation of relevant bills; 
public consultations; income generation 
and economic impact analysis; 
promotion of international tax relations; 
monitoring the impact of changes in tax 
policy; harmonization of tax policy with 
other types of public policy.

Key words: state policy, tax policy, 
fiscal policy, public authorities.
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ЮРИДИЧНА ПРИРОДА І СОЦІАЛЬНА 
НЕОБХІДНІСТЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ 

В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ

Науковий підхід до дослідження 
будь-яких об’єктів правової дійсності 
неможливий без глибокого аналізу 
всіх його сторін з метою виявлення 
сутності такого об’єкта. Своєю чергою 
розуміння суті, відповідно до філо-
софського трактування, неможливе 
без постановки питання про джерела 
і причини походження явища, тобто 
про його природу.

Дослідження явищ правової дійс-
ності, наприклад юридичних норм, 
традиційно здійснюється за двома 
основними напрямами: дослідження 
такого явища в світі зумовлено-
сті суспільними факторами, тобто 
у соціальному сенсі, і дослідження 
форм і способів створення і функціо-
нування цих норм (у формальному 
сенсі). Як правило, основна увага 
в науковій літературі приділяється 
саме останньому аспекту, де дослі-
дженню піддаються різні види право-
вих актів, правові звичаї і судові пре-
цеденти [1, c. 152].

Разом із тим отримання найбільш 
чіткого й об’єктивного уявлення про 
природу будь-якого правового явища 
неможливе з використанням тільки 
формально-юридичного підходу. Соці-
альна зумовленість багатьох аспектів 
права змушує неминуче звертатися 
в ході дослідження саме до цього 
складника.

Особливо актуальним стає засто-
сування соціологічного підходу під час 
дослідження природи такого об’єкта, 

як права і свободи людини. Джерела 
і причини його походження нероз-
ривно пов’язані із суспільними яви-
щами, історичними подіями та полі-
тичними умовами. Також нерозривно 
пов’язані з ними і проблеми обме-
ження прав і свобод людини, оскільки 
необхідність у цьому випливає з нео-
днорідності соціуму, а також тих від-
носин, які в ньому виникають.

Застосування соціологічного під-
ходу також є ефективним у разі дослі-
дження такого специфічного виду 
обмеження прав людини, як обме-
ження в умовах особливих надзвичай-
них режимів, що вводяться державою 
для усунення найбільш масштабних 
загроз громадському благополуччю.

Соціологічний напрям у правовій 
науці отримав натепер велике поши-
рення. Її засновники – австрійський 
учений Е. Ерліх і американський 
Р. Паунд – поклали в основу свого 
вчення ідею про те, що джерелом 
права не є законотворчість або судові 
прецеденти, а самі цивільні відносини.

Виходячи з усього вищесказаного, 
необхідно відзначити, що всебічне 
і повне дослідження правових явищ, 
особливо стосовно регулювання прав 
людини, необхідно проводити в двох 
основних напрямах – виявлення його 
юридичної природи і розкриття соціаль-
них процесів, що його зумовлюють.

З початку XX століття процеси 
міжнародної взаємодії пройшли вели-
кий і тернистий шлях до створення 
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нинішньої наднаціональної системи 
норм, що регулюють відносини спе-
ціальних суб’єктів – держав, держав-
но-подібних утворень, націй, міжна-
родних організацій. Саме у цей час 
міжнародне право повною мірою звер-
тається до питань забезпечення прав 
людини, виводячи цю сферу з винят-
кового ведення держав. Основні права 
людини, її волі і природні потреби 
виводяться міжнародним правом на 
перше місце в переліку пріорите-
тів цивілізованого світу. До кінця  
XX століття проблеми міжнародно-
правового захисту прав людини стали 
одними з найбільш буденних.

Особливою сферою у цьому 
питанні є забезпечення прав людини 
в кризових ситуаціях – війнах, зброй-
них конфліктах, у разі масових заво-
рушень, збройних повстань, природ-
них і техногенних лих. Міжнародне 
право не обійшло стороною і ці проб-
леми, створивши нормативну базу 
для цивілізованої поведінки держав 
щодо усунення наслідків кризових 
ситуацій.

Таким чином, наднаціональне регу-
лювання стосовно тематики цього 
дослідження охоплює принаймні два 
аспекти:

1) регулювання і захист прав 
людини;

2) регулювання питань, пов’язаних 
з виникненням кризових ситуацій 
внутрішнього характеру.

У міжнародному праві є широко 
визнане положення про те, що права 
людини і основні свободи як загальне 
правило повинні дотримуватися як 
у мирний час, так і в період над-
звичайних обставин і збройних кон-
фліктів. Зазвичай норми про права 
людини застосовуються в нормальних 
ситуаціях і підлягають тільки окремим 
обмеженням, пов’язаним із забезпе-
ченням національної безпеки, підтри-
манням громадського порядку і дотри-
манням моральних норм [2, c. 101].

Згідно з міжнародним правом, 
коли рівень заворушень стає досить 
високим і вони починають загрожу-

вати існуванню нації, отже, дотри-
манню прав основної маси насе-
лення, держави, відповідно до права 
прав людини, можуть оголосити 
надзвичайний стан і відступити від 
виконання своїх зобов’язань з прав 
людини, якщо вони зуміють довести, 
що відступ є необхідним і що при-
йняті кроки відповідні загрозі державі 
або прав інших.

Коли загострення ситуації призво-
дить до збройного конфлікту, норми, 
викладені у статті 3 Женевської кон-
венції 1949 року, вступають у дію 
і накладають певні зобов’язання, що 
стосуються найістотніших питань, на 
всі сторони в конфлікті. Вони у загаль-
ному аналогічні положенням права 
прав людини, від яких, відповідно до 
основних договорів з прав людини, 
неприпустимі відступи: зокрема, це 
зобов’язання гуманно поводитися 
з особами, котрі беруть участь у кон-
флікті [2, c. 106].

Однією з найважливіших про-
блем є проблема діяльності право-
охоронних органів з питань охорони, 
захисту і дотримання прав і свобод 
людини і громадянина, що ставить 
перед юридичною наукою і практи-
кою низку конкретних завдань, пов’я-
заних з необхідністю дослідження 
забезпечення прав і свобод людини. 
Забезпечення прав людини в обста-
винах, у разі яких є безпосередня 
загроза життю та безпеці людини, 
загроза насильницькій зміні конститу-
ційного ладу країни, веде до застосу-
вання надзвичайного законодавства, 
до деяких обмежень прав і свобод 
громадян, а також і до захисту прав 
людини [2, c. 109].

Перший напрям передбачає інте-
реси людини в період, коли її права 
і свободи стають найбільш враз-
ливими (збройний заколот, масові 
заворушення, терористичні акти, 
блокування або захоплення особ-
ливо важливих об’єктів або окремих 
місцевостей, підготовка і діяльність 
незаконних збройних формувань, що 
супроводжуються насильницькими  
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діями, створюють безпосередню 
загрозу життю і безпеці громадян, 
нормальній діяльності органів дер-
жавної влади, а також надзвичайні 
ситуації природного і техногенного 
характеру).

Другий напрям відображає інте-
реси держави щодо нормалізації 
обстановки всередині країни до при-
йнятного рівня законності і порядку 
(заходи щодо захисту життя і здо-
ров’я громадян). Першим зробив нео-
ціненний внесок у розробку теорії 
надзвичайного законодавства вчений 
В.М. Гессен. Він запропонував розу-
міти, що надзвичайний стан – сукуп-
ність виняткових повноважень, у чому 
б вони не перебували, що надаються 
урядовою владою у разі настання 
обставин, що загрожують зсередини 
або ззовні існуванню держави [3].

Вчений С.К. Могил дає таке трак-
тування: надзвичайне законодавство 
являє собою комплекс нормативно-
правових актів, за допомогою яких 
правове регулювання здійснюється 
в умовах надзвичайної обставини. 
Надзвичайне законодавство, відобра-
жаючи універсальний характер права, 
може бути не тільки ефективним засо-
бом захисту конституційних прав, 
але і могутньою зброєю насильства 
в руках держави. Основна соціальна 
причина застосування надзвичайних 
заходів неминуче супроводжується 
обмеженнями прав і свобод людини, 
полягає в необхідності відновлення 
правового, економічного чи політич-
ного стану. Це дозволяє громадя-
нину і суспільству реалізовувати свої 
права в тому обсязі і на тих умовах, 
які існували до виникнення надзви-
чайних обставин, що стали підставою 
для застосування надзвичайного зако-
нодавства, що обмежує права і сво-
боди громадянина [4, c. 39].

Ієрархічність надзвичайного зако-
нодавства у галузі забезпечення прав 
людини в умовах надзвичайних обста-
вин виражається в тому, що джере-
лами формування виступають різні за 
юридичною силою нормативні акти, 

що утворюють свого роду правову 
піраміду.

Загальна декларація прав людини 
1948 р. закріпила основні права і сво-
боди, передбачаючи можливість їх 
обмеження [5]. З цього документа 
можна виділити дві основні умови 
обмеження прав: тільки по закону 
і в цілях забезпечення реалізації 
правомірних особистих і державних 
інтересів. Обмеження прав людини 
мають вимушений і природний харак-
тер поряд з їх захистом. Міжнародне 
право також не виключає обмеження 
прав людини.

Зокрема, Загальна декларація прав 
людини 1948 р. у ст. 29 вказує, що 
у разі здійснення своїх прав і свобод 
кожна людина повинна зазнавати 
тільки таких обмежень, які вста-
новлені законом виключно з метою 
забезпечення належного визнання 
і поваги прав і свобод інших та забез-
печення справедливих вимог моралі, 
громадського порядку і загального 
добробуту в демократичному суспіль-
стві [5].

Міжнародний пакт про грома-
дянські і політичні права 1966 р. [6] 
конкретизує загальні цілі обмеження 
прав людини, передбачені Загальною 
декларацією прав людини, вводячи 
в обіг поняття «охорона держав-
ної безпеки» [6]. Наявність у нормі 
такої правової конструкції дозволяє 
не виводити право держави на обме-
ження прав людини в умовах надзви-
чайного стану зі змісту статті, а без-
посередньо констатувати закріплення 
такої можливості, оскільки охорона 
державної безпеки завжди має на 
увазі як звичайні, так і виняткові 
засоби; обмеження або відступу від 
загальних зобов’язань у разі настання 
надзвичайних обставин.

Відповідно до Пакту обмеження 
допускаються лише такою мірою, 
якою це потрібує у разі гостроти ста-
новища. Такого роду дії не повинні 
спричинити собою дискримінацію на 
основі раси, кольору шкіри, статі, мови, 
релігії чи соціального походження.  
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Разом із тим у Пакті про громадянські 
і політичні права [6] зазначається, що 
здійснення деяких прав навіть в умо-
вах дії режиму надзвичайного стану 
(обставини) не повинне припинятися 
або обмежуватися. Аналогічна норма 
представлена і в регіональних актах.

Європейська конвенція про захист 
прав людини і основних свобод 1950 р. 
закріпила право на життя, свободу від 
катувань, свободу від рабства, захист 
від ув’язнення за несплату боргу, 
захист від кримінальних законів, що 
мають зворотну силу, свободу совісті, 
думки, релігії.

У міжнародних актах перелік 
прав і свобод людини недостатній. 
Держави у своїх національних актах 
інших подібних рішень закріплюють 
набагато ширший перелік прав і сво-
бод, які не підлягають обмеженню 
в період дії надзвичайного стану. До 
числа прав і свобод, які не можуть 
бути обмежені в умовах надзвичай-
ного стану (обставини), Пакт про 
громадянські і політичні права від-
носить виключно особисті (цивільні) 
права і свободи, що може розгляда-
тися як одна з гарантій дотримання 
принципу невтручання в справи, що 
становлять по суті внутрішню компе-
тенцію держави.

У міжнародно-правовому регулю-
ванні із забезпечення прав людини 
в умовах надзвичайного стану висту-
пає те, що Міжнародний пакт «Про 
громадянські та політичні права» 
1966 року та Європейська конвенція 
про захист прав людини і основних 
свобод 1950 р. закріплюють обов’язок 
держав негайно інформувати інші дер-
жави, які беруть участь у цих актах, 
за посередництвом Генерального 
секретаря Організації Об’єднаних 
Націй (ООН) та Генерального секре-
таря Ради Європи про положення, від 
яких вона відступила, і про причини, 
що передували прийняттю такого 
рішення.

Також має бути зроблено повідом-
лення через того ж посередника про 
дату, коли воно припиняє такий від-

ступ. Разом із тим вимога щодо пові-
домлення про введення надзвичай-
ного стану, на відміну від вимоги про 
його офіційне оголошення, не є необ-
хідною умовою для обґрунтування 
введення заходів надзвичайного 
характеру. Воно служить тому, щоб 
полегшити міжнародний контроль як 
з боку інших держав, так і Комітету 
ООН з прав людини.

Міжнародна Організація Об’єд-
наних Націй (ООН) створена для 
підтримки і зміцнення міжнародного 
миру і безпеки, розвитку співпраці 
між державами. ООН наділена пра-
вом вживати заходи для захисту 
прав людини в період надзвичайних 
обставин.

Регіональна міжурядова організа-
ція на європейському континенті – 
Рада Європи та її організації. Зокрема, 
серед завдань, які стоять перед Комі-
тетом міністрів Ради Європи, закрі-
плене завдання щодо захисту демо-
кратичних процедур і прав людини 
в Європі. Комітет міністрів має 
право вживати заходів, спрямованих 
на досягнення цілей Ради Європи, 
а також на реалізацію рекомендацій 
Парламентської Асамблеї (ПАРЄ).

Неурядова міжнародна гумані-
тарна організація Міжнародний 
Комітет Червоного Хреста (МКЧХ), 
що здійснює свою діяльність у всьому 
світі, має велику практику з надання 
захисту прав людини і надання 
допомоги особам, які постраждали 
в результаті заворушень і напруги 
всередині країни. Держави всього 
світу ніколи не ставили під сумнів 
сам принцип нейтральності та неупе-
редженості, на якому заснована така 
практика. Підстава для діяльності 
МКЧХ в обстановці масових заво-
рушень і внутрішнього збройного 
конфлікту та інших надзвичайних 
обставин набула характеру звичаю. 
Разом із тим на міжнародному рівні 
не закріплені відповідні зобов’язання 
національних урядів – приймати 
подібні пропозиції від неурядових 
організацій.
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Найбільша у світі регіональна 
Організація з Безпеки та Співробіт-
ництва в Європі (ОБСЄ) об’єднує 
57 країн, розташованих в Європі, Пів-
нічній Америці і Центральній Азії.

До основних завдань належать:
1) захист прав людини;
2) розвиток демократичних інсти-

тутів;
3) моніторинг виборів [7].
Надзвичайне законодавство, як 

і звичайне, володіє системністю 
та ієрархічністю. Основним системоу-
творюючим фактором виступає об’єкт 
правового впливу – інтереси особи, 
суспільства і держави в надзвичайних 
обставинах.

Особливістю надзвичайного зако-
нодавства є те, що його реалізація 
здійснюється за допомогою вико-
нання певних функцій усіма гілками 
влади на різних управлінських рів-
нях. Більшою мірою це стосується 
таких органів виконавчої влади, як 
Міністерство оборони України, МВС 
України, МНС України.

В Україні проблема гарантій кон-
ституційних прав і свобод людини 
і громадянина в забезпеченні надзви-
чайного законодавства вельми акту-
альна. Під правовими гарантіями слід 
розуміти умови і правові засоби, які 
реально забезпечують людині і гро-
мадянину можливість користуватися 
основними правами і свободами, 
а також неухильно виконувати покла-
дені на них обов’язки [8, c. 33].

Сучасне надзвичайне законо-
давство України насамперед засно-
ване на загальновизнаних принци-
пах і нормах міжнародного права, 
а також на міжнародних договорах, 
які є складовою частиною її право-
вої системи, основу якої станов-
лять імперативні норми, що явля-
ють собою його основні принципи. 
Конституція України безпосередньо 
пов’язує введення надзвичайного 
стану з можливістю обмеження прав 
людини, визнаючи такий факт неми-
нучим наслідком введення такого 
режиму.

У статті досліджено юридичну 
природу і соціальну необхідність 
забезпечення прав людини в умовах 
надзвичайного стану. Автор звер-
тає увагу на те, що нестабільність 
політичної обстановки, економічна 
і соціальна кризи у суспільстві, 
зростання злочинності, правовий 
нігілізм, екологічні лиха і багато 
інших негативних процесів, що про-
тікають у сучасній Україні, прямо 
і побічно продукують екстремальні 
ситуації. Адміністративно-право-
вий режим надзвичайного стану – 
досить складний і багатогранний 
конституційний інститут, дослі-
дження і розвиток якого актуальне 
нині не тільки для України, а й для 
більшості держав світу. Тероризм 
і стихійні лиха, державні перево-
роти і міжнаціональні конфлікти, 
епідемії і епізоотії не можуть не 
становити небезпеку для держави 
з будь-якою формою державної 
влади і управління, політичного 
режиму і релігійної спрямовано-
сті. Тим більше актуальні такі 
проблеми в умовах недостатньої 
підготовленості органів держав-
ної влади та місцевого самовря-
дування до екстреного і інтенсив-
ного реагування на них в умовах 
надзвичайної ситуації, найчастіше 
зумовленої дією не одного, а цілої 
сукупності вищеназваних чинни-
ків. Насамперед для дослідження, 
яке зачепило таке коло проблем, 
провідне значення має вивчення 
правової бази, яка повинна регла-
ментувати в деталях усі необхідні 
елементи процесу усунення обста-
вин, що спровокували виникнення 
екстремальної ситуації на терито-
рії держави. Чітка регламентація 
дій суб’єктів, що відповідають за 
введення і підтримання режиму 
надзвичайного стану, є запорукою 
ефективної боротьби з раптовим 
непередбаченим явищем політич-
ного, екологічного, техногенного 
чи іншого характеру. Актуаль-
ною у сучасних умовах є проблема 
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забезпечення прав і свобод людини і 
громадянина в умовах режиму над-
звичайного стану. Особа людини, 
її основні права і законні інтереси 
натепер далеко не завжди захи-
щені в реальному житті держави 
і суспільства, тим більше, в екс-
тремальних умовах. Теоретичною 
основою вивчення питань порядку 
та підстав уведення правового 
режиму надзвичайного стану 
стали публікації таких провід-
них науковців, як: В.В. Кожан,  
С.О. Магда, С.К. Могил, Б.І. Ста-
хура, Т.М. Шмідт та ін.

Ключові слова: надзвичайний 
стан, умови надзвичайної ситуації, 
права і свободи людини і громадяни-
на, політичний режим, демократичне 
суспільство.

Zahrebelna N. Legal nature 
and social necessity of ensuring 
human rights in a condition 
of emergency

The article examines the legal 
nature and social necessity of 
ensuring human rights in a state 
of emergency. The author draws 
attention to the fact that the 
instability of the political situation, 
economic and social crises in 
society, rising crime, legal nihilism, 
environmental disasters and many 
other negative processes taking 
place in modern Ukraine, directly 
and indirectly produce extreme 
situations. The administrative and 
legal regime of the state of emergency 
is a rather complex and multifaceted 
constitutional institution, the research 
and development of which is relevant 
today not only for Ukraine, but also 
for the vast majority of countries in 
the world. Terrorism and natural 
disasters, coups and ethnic conflicts, 
epidemics and epizootics cannot but 
pose a danger to the state with any 
form of government and governance, 
political regime and religious 
orientation. These problems are even 
more relevant in the conditions of 

insufficient preparation of public 
authorities and local governments 
for emergency and intensive 
response to them in an emergency, 
often due to the action of not one 
but a whole set of the above factors. 
First of all, for the study, which 
touched upon this range of problems, 
the study of the legal framework 
is of paramount importance, which 
should regulate in detail all the 
necessary elements of the process 
of eliminating the circumstances 
that provoked the extreme situation 
in the state. Clear regulation of the 
actions of the entities responsible for 
the introduction and maintenance 
of the state of emergency is the 
key to an effective fight against 
sudden unforeseen phenomena of 
political, environmental, man-made 
or other nature. The problem of 
ensuring the rights and freedoms 
of man and citizen in a state of 
emergency is relevant in modern 
conditions. The human person, his 
fundamental rights and legitimate 
interests today are not always 
protected in the real life of the state 
and society – especially in extreme 
conditions. The theoretical basis for 
studying the order and grounds for 
the introduction of the legal regime 
of the state of emergency were the 
publications of such leading scho- 
lars as: V.V. Kozhan, S.O. Magda,  
S.K. Mogil, B.I. Stakhura,  
T.M. Schmidt etc.

Key words: state of emergency, 
conditions of emergency, human and 
civil rights and freedoms, political 
regime, democratic society.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИНИКНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ 
НА ЕМБРІОНИ ЛЮДИНИ IN VITRO

Вступ. Стрімкий розвиток науки 
і технологій у різних сферах люд-
ського життя не може не впливати 
на юридичну доктрину. Виникнення 
нових об’єктів, щодо яких склада-
ються правовідносини, розширює 
коло об’єктів цивільних прав, що має 
враховуватися у цивільному законо-
давстві. Зокрема, поява допоміжних 
репродуктивних технологій як спо-
сіб подолання безпліддя призвела 
до появи такого явища, як ембріони, 
створені у лабораторному посуді поза 
живим організмом (in vitro). Після 
того, як щодо них почали виникати 
судові спори, перед науковцями 
постала проблема визначення право-
вого статусу ембріонів in vitro, які 
пропонувалося розглядати або як 
суб’єкти права, або як об’єкти пра-
вовідносин, або як явище sui generis. 
Незважаючи на вплив біоетики на 
сферу права, останнім часом у циві-
лістиці домінує позиція, що ембріони 
людини in vitro є об’єктами цивільних 
прав. Із цієї позиції не можна ігнору-
вати питання віднесення їх до об’єк-
тів права власності та підстави виник-
нення права власності на них. Саме 
тому метою цієї статті є дослідження 
підстав виникнення права власності 
на ембріони людини in vitro, з огляду 
на їх обмежену оборотоздатність.

Варто відзначити, що питання 
права власності на ембріони in vitro 
є досить малодослідженим у науці 
цивільного права, з огляду на склад-
ний морально-етичний аспект цієї 
проблематики. Водночас існує немало 

праць, присвячених визначенню пра-
вового статусу ембріонів in vitro, 
зокрема як об’єкта цивільних прав. 
Серед них наукові доробки А.В. Май-
фата, М.М. Малеіної, Н.В. Аполін-
ської, Ю.Ф. Дружиніної, А.С. Шаба-
нової, В.О. Трубіної, А.Р. Пурге.

Виклад основного матеріалу. 
Одним із найбільш дискусійних питань 
у межах дослідження правового ста-
тусу ембріонів людини in vitro є їх 
визнання об’єктом права власності. 
У зв’язку із відсутністю законодав-
чого регулювання правового режиму 
ембріонів in vitro, його формуванням 
здебільшого займаються суди та вче-
ні-правники. Зокрема, одне із пер-
ших судових рішень, які стосувалися 
правового статусу штучно створених 
ембріонів, було прийнято в 1988 році 
судом штату Теннессі (США), який 
розглянувши справу Davis v. Davis 
встановив, що людське життя почи-
нається з моменту зачаття, тканини 
ембріона володіють такими якостями, 
як індивідуальність, унікальність, 
тому людський ембріон не є об’єк-
том права власності [1, с. 43]. Така 
позиція суду була підтримана бага-
тьма цивілістами, які вважають, що 
неможливо говорити про поширення 
на ембріони in vitro режиму власності, 
оскільки це прирівнює їх до товару 
та суперечить морально-етичним нор-
мам [2, с. 124; 3, с. 10; 4, с. 31]. На 
противагу, штучно створені ембріони 
визнаються об’єктами права власно-
сті здебільшого тими цивілістами, які 
відносять ембріони in vitro до речей 
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[5, с. 134; 6, с. 3; 7, с. 15]. Як відзна-
чає Ю.Ф. Дружиніна, спектр право-
мочностей у володільця прав на емб-
ріони in vitro та порядок їх реалізації 
дозволяє характеризувати їх як право 
власності [5, с. 134]. Розглядаючи 
ембріони in vitro як похідний репро-
дуктивний біоматеріал, В.О. Трубіна 
також визначає, що вони є об’єктами 
права власності як і будь-які інші 
людські біоматеріали [7, с. 15].

Видається, що визначення емб-
ріонів in vitro як особливих об’єк-
тів цивільних прав, що не є речами, 
також не перешкоджає розглядати їх 
з позицій теорії права власності. Як 
зазначає Дж. Хофман, і суди на прак-
тиці часто використовують поняття 
власності для вирішення спорів про 
ембріони, хоча з лінгвістичної точки 
зору рідко вибирають саме слово 
«власність» для визначення ембріо-
нів [8, с. 404]. Проте останнім часом 
суди прямо характеризують ембріони 
in vitro як об’єкт права власності. 
Зокрема у 2018 році суд у Садбері 
(Онтаріо), визнав за жінкою право 
власності на ембріон, який суд своїм 
рішенням визначив безпосередньо як 
«власність» [9]. У 2019 році Апеляцій-
ний суд штату Огайо (США) ухвалив 
рішення по справі за позовом до клі-
ніки репродуктивної медицини уні-
верситетських лікарень в Клівленді 
у зв’язку зі знищенням тисяч ембрі-
онів через несправність морозильної 
камери, згідно з яким суд визнав 
знищені ембріони власністю [10]. 
Така позиція дійсно узгоджується із 
практично існуючими відносинами 
у сфері застосування допоміжних 
репродуктивних технологій (далі – 
ДРТ), оскільки національними зако-
нодавствами більшості країн перебу-
вання ембріонів in vitro у цивільному 
обороті звужується до створення 
та використання їх виключно з метою 
лікування безпліддя і договірні відно-
сини, що виникають з приводу таких 
ембріонів, складаються виключно 
у сфері репродукції. Відповідно, такий 
стан речей не допускає перетворення 

ембріонів in vitro у звичайний товар, 
тому розгляд їх як об’єктів права 
власності не загрожує комерціалізації 
такого специфічного об’єкту цивіль-
них прав, проте дозволяє впорядку-
вати правовідносини, які виникають 
щодо штучно створених ембріонів 
людини.

У межах дослідження питання 
права власності на ембріони in 
vitro необхідно розглянути підстави 
набуття права володіння, корис-
тування та розпорядження ними. 
З огляду на неврегульованість пра-
вового статусу ембріонів людини 
in vitro у вітчизняному цивільному 
законодавстві, підстави виникнення 
права власності на такий специфіч-
ний об’єкт цивільних прав можна 
розглядати лише з точки зору анало-
гії закону, проте такий підхід в цілому 
відображає ситуацію, що складається 
на практиці.

Так, згідно зі ст. 328 ЦК Укра-
їни право власності набувається на 
підставах, що не заборонені зако-
ном, зокрема із правочинів. При 
цьому в якості підстав для виник-
нення права власності на ембріон 
in vitro як на об’єкт, що раніше не 
існував, Ю.Ф. Дружиніна називає: 
1) створення нової речі; 2) пере-
робку речі [5, с. 134]. Із аналізу 
положень Порядком застосування 
допоміжних репродуктивних техноло-
гій в Україні, затверджених Наказом 
Міністерства охорони здоров’я від 
09.09.2013 № 787 (далі – Порядок 
застосування ДРТ) можна зробити 
висновок, що ембріон in vitro може 
бути створено з метою лікування 
безпліддя на підставі звернення до 
закладу охорони здоров’я із заявою 
пацієнта(ки)/пацієнтів щодо застосу-
вання ДРТ. Як зазначає А.П. Голова-
щук, для регулювання правовідносин 
із надання медичних послуг методами 
ДРТ укладається договір по надання 
медичних послуг. Сторонами цього 
договору є потенційні батьки і заклад 
охорони здоров’я де проводитимуться 
відповідні допоміжні репродуктивні 
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технології [11, с. 184]. В.І. Біленко 
вказує, що договір про застосування 
ДРТ – це правочин, за яким одна 
сторона бере на себе зобов’язання 
надати медичну послугу з лікування 
безпліддя із застосуванням ДРТ, які 
передбачають здійснення маніпуля-
цій з репродуктивними клітинами 
з метою запліднення і розвитку емб-
ріонів, а також його виношування, 
а інша сторона зобов’язана оплатити 
вказані послуги відповідно до вста-
новлених договором умов [12, c. 4]. 
Із таким визначенням погоджується 
М. Заболотна, додатково зазначаючи, 
що кожен із видів методик лікування 
безпліддя може бути предметом 
окремого договору [13, с. 26]. Таким 
чином, створення ембріонів in vitro 
відбувається виключно за договором 
про надання медичних послуг з ліку-
вання безпліддя із застосуванням 
ДРТ, що за своєю правовою приро-
дою здебільшого є специфікацією.

При цьому постає питання, хто 
ж набуває право власності на емб-
ріони, створені в результаті реаліза-
ції програм ДРТ для лікування без-
пліддя пацієнтів, оскільки відповідно 
до Порядку застосування ДРТ для 
створення ембріонів in vitro вико-
ристовуються репродуктивні клітини 
пацієнтів та/або донорів. Так, якщо 
ембріони створюються із гамет паці-
єнтів, вони відповідно набувають 
права власності на них з моменту 
створення. У цьому випадку за ана-
логією закону доцільно застосовувати 
положення ст. 332 ЦК України, де 
визначено, що переробкою є вико-
ристання однієї речі (матеріалу), 
в результаті чого створюється нова 
річ. Право власності на рухому річ, 
створену особою шляхом переробки 
з матеріалу, що їй не належить, набу-
вається власником матеріалу за його 
бажанням, якщо інше не встановлено 
договором або законом. Отже, ство-
рення ембріона in vitro із репродук-
тивних клітин пацієнтів при лікуванні 
безпліддя шляхом застосування ДРТ, 
є специфікацією і право власності на 

них виникає не у закладу охорони 
здоров’я, а у пацієнтів.

Як відзначає А.С. Шабанова, так 
само і в разі використання репро-
дуктивного матеріалу донора і паці-
єнта медична організація не набуває 
права власності на ембріон in vitro 
[14, с. 85]. Використання донорських 
репродуктивних клітин, що нада-
ються закладом охорони здоров’я для 
створення ембріонів in vitro, доцільно 
регулювати положеннями ст. 331 ЦК 
України, де встановлено, що особа, 
яка виготовила (створила) річ зі 
своїх матеріалів на підставі договору, 
є власником цієї речі. Вказана норма 
є диспозитивною, тому право власно-
сті на ембріони in vitro може набува-
тися пацієнтами, у рамках лікування 
яких було створено ембріони із донор-
ських гамет. Як вказує Ю.Ф. Дру-
жиніна, особи, які звертаються за 
наданням медичної допомоги, оплачу-
ють в тому числі вартість донорських 
гамет, якщо є медичні показання до 
їх використання. Відповідно, у разі 
використання донорських ооцитів 
або сперми для створення ембріона, 
медична організація передає право 
власності на них особам, яким нада-
ється медична допомога, оскільки, 
використання біоматеріалу оплачу-
ється паціентами. Таким чином, на 
момент створення ембріона права на 
гамети будуть належати пацієнтам 
[5, с. 134]. Протилежної думки при-
тримується А.С. Шабанова, яка вва-
жає, що до перенесення донорського 
ембріона в тіло жінки необхідно 
визнавати ембріон власністю медич-
ної організації. До створення донор-
ського ембріона, після дачі згоди 
донора на використання його репро-
дуктивного матеріалу, сперма або 
ооцити вже знаходяться у власності 
медичної організації, тому доцільно 
визнавати право власності на донор-
ський ембріон за медичною організа-
цією як право власності на нову річ 
[14, с. 85]. Видається, що позиція 
Ю.Ф. Дружиніною є більш вдалою 
та обґрунтованою, тому ембріони in 
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vitro, створені у межах програм ДРТ, 
незалежно від того, із чиїх репро-
дуктивних клітин їх створено, нале-
жать пацієнтам програм запліднення  
in vitro.

Доцільно також розглянути, чи 
можливе набуття закладом охорони 
здоров’я права власності на ембріони 
in vitro на підставі ст. 344 ЦК Укра-
їни. Так, статтею 344 ЦК України 
передбачається, що у випадку заво-
лодіння особою майном на підставі 
договору з його власником, який 
після закінчення строку договору не 
пред’явив вимоги про його повер-
нення, вона набуває право власності 
за набувальною давністю на рухоме 
майно через п’ять років з часу спливу 
позовної давності. У свою чергу, 
Порядком застосування ДРТ перед-
бачено можливість заморожування 
ембріонів in vitro та їх зберігання за 
заявою на кріоконсервацію ембріонів, 
що міститься у Додатку 21 до зазна-
ченого Порядку. Зокрема, у цій заяві 
зазначається, що заявник/заявники 
укладають із закладом охорони здо-
ров’я договір на кріоконсервацію емб-
ріонів, у якому, серед іншого, вста-
новлюється строк їх зберігання. При 
цьому можлива тривалість зберігання 
ембріонів науково не встановлена, 
на практиці лише рекомендується 
обмежити її 3-5 роками. Однак пере-
вищення рекомендованого терміну 
зберігання кріоконсервованих ембрі-
онів не означає їх непридатність до 
імплантації після розморожування, 
адже відомі випадки, коли діти народ-
жувалися із ембріонів, заморожених 
більше двадцяти років тому [15]. 
Тому постає питання: що відбува-
ється у ситуації, коли пацієнт(ка)/
пацієнти після закінчення строку 
договору про кріоконсервацію ембрі-
онів in vitro не пред’являють жодних 
вимог щодо них. На нормативному 
рівні така ситуація не врегульована, 
проте законодавцем у заяві на кріо-
консервацію ембріонів (Додаток 21 до 
Порядку застосування ДРТ), пропо-
нується підтверджувати заявникам, 

що вони інформуються про припи-
нення закладом охорони здоров’я 
зберігання ембріонів після закінчення 
зазначеного у договорі строку. При 
цьому подальша доля заморожених 
ембріонів, строк зберігання яких паці-
єнтами не подовжено, законодавцем 
не визначається. Видається можли-
вим, що такі «покинуті» ембріони за 
аналогією закону мають утилізува-
тися закладом охорони здоров’я як 
відходи категорії В, визначені у Дер-
жавних санітарно-протиепідемічних 
правилах і нормах щодо поводження 
з медичними відходами, затвердже-
них Наказом Міністерства охорони 
здоров’я України 08.06.2015 № 325. 
Водночас законодавством не врегу-
льовано вимоги до положень договору 
про кріоконсервацію, який уклада-
ється після звернення із відповідною 
заявою. Таким чином, сторони цього 
договору можуть визначити, що 
після закінчення встановленого тер-
міну зберігання заморожених ембрі-
онів, у випадку, якщо пацієнт(ка)/
пацієнти не пред’являть жодних 
вимог на свої ембріони, то заклад 
охорони здоров’я, що здійснює крі-
оконсервацію, не зобов’язаний зни-
щувати невитребувані кріоембріони. 
У такому випадку, якщо після закін-
чення строку договору власники емб-
ріонів не пред’являть вимоги про їх 
повернення, заклад охорони здоров’я 
може набути право власності на них 
за набувальною давністю через п’ять 
років з часу спливу позовної давності. 
Схожа позиція висловлювалася ще 
у Звіті Комітету Варнока (Великобри-
танія) 1984 року, де рекомендувалося 
дозволити парі зберігати ембріони 
для свого майбутнього використання 
не більше десяти років, після чого 
право на їх використання та розпоря-
дження ними повинно переходити до 
установи, що здійснює їх зберігання. 
У подальшому Уряд Великобрита-
нії висунув пропозицію, згідно якої 
«закон повинен ґрунтуватися на чіт-
кому принципі першорядності бажань 
донора протягом встановленого  
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терміну зберігання ембріонів; після 
закінчення даного терміну право на 
їх використання в інших цілях пере-
ходить до власника ліцензії за умови 
попередньої згоди донора», яка була 
закріплена в Акті про зачаття людини 
та ембріологію 1990 року [16, с. 23].

Ще однією підставою набуття 
права власності на ембріони in vitro 
є їх донація. Так, розділом V Порядку 
застосування ДРТ передбачено, що 
донори за письмово оформленою 
добровільною згодою надають свої 
ембріони для використання в інших 
осіб при лікуванні безпліддя. Доно-
рами ембріонів можуть бути пацієнти 
програми запліднення in vitro, у яких 
після народження дитини залиша-
ються у кріобанку невикористані 
кріоконсервовані ембріони. За добро-
вільною, усвідомленою, письмово 
оформленою інформованою згодою 
пацієнтів-донорів, ембріони, утворені 
внаслідок запліднення донорських 
ооцитів спермою донора, можуть 
бути використані для донації безплід-
ній пацієнтці/подружній парі-реци-
пієнту, а також жінкам-реципієнтам, 
які не перебувають у шлюбі. Таким 
чином, законодавством України 
передбачається можливість відчу-
ження кріоконсервованих ембріонів 
in vitro, які мають генетичний зв’язок 
із донорами ембріонів або не мають 
такого зв’язку. Із заяви, форма якої 
міститься у додатку 11 до Порядку 
застосування ДРТ, випливає, що 
донорство може бути як анонімним, 
так і відкритим, а дозвіл на вико-
ристання ембріонів у лікувальних 
програмах ДРТ для інших пацієнтів 
надається донорами закладу охорони 
здоров’я. У цьому випадку виникає 
питання, до кого переходить право 
власності на кріоембріони in vitro вна-
слідок їх донації. Видається, що в разі 
анонімного донорства право власності 
на такі ембріони набуває заклад охо-
рони здоров’я з моменту підписання 
донором/донорами інформованої 
згоди пацієнтів на використання їхніх 
ембріонів у лікувальних програмах 

ДРТ в інших пацієнтів. У випадку 
анонімного донорства заклад охорони 
здоров’я продовжує зберігання доно-
ваних кріоембріонів за свій рахунок 
до моменту розморожування та імп-
лантації визначеній пацієнтці, а також 
має право у будь-який момент припи-
нити їх зберігання. Що стосується 
відкритого донорства, то в цьому 
випадку право власності на кріоемб-
ріони набувається конкретними паці-
єнткою/пацієнтами, які можуть звер-
нутися до закладу охорони здоров’я із 
заявою про застосування ДРТ із емб-
ріонами донорів з метою їх подальшої 
імплантації пацієнтці, можуть продов-
жити зберігання донованих ембріо-
нів, уклавши відповідний договір із 
закладом охорони здоров’я, можуть 
надати згоду на використання донова-
них ембріонів при лікуванні безпліддя 
у інших пацієнтів, а можуть і відмови-
тися від права власності на доновані 
ембріони, припинивши виконувати 
зобов’язання за договором їх збері-
гання. Варто відзначити, що донація 
ембріонів нагадує конструкцію дого-
вору пожертви, за яким певне майно 
безоплатно передається пожертвува-
чем іншій стороні для досягнення нею 
певної, наперед обумовленої мети.

Необхідно також розглянути, чи 
може набуватися право власності 
на ембріони in vitro в порядку спад-
кування. Так, за загальним прави-
лом, встановленим статтею 1218 ЦК 
України, до складу спадщини входять 
усі права та обов’язки, що належали 
спадкодавцеві на момент відкриття 
спадщини і не припинилися внаслі-
док його смерті. Із цієї точки зору 
ембріони in vitro як об’єкт цивільних 
прав нібито теж охоплюються понят-
тям спадщини, проте видається, що 
можливість включення їх до складу 
спадщини залежить від наявності 
або відсутності генетичного зв’язку 
спадкодавця з ембріонами in vitro. 
Зокрема, у справі «Паррілло проти 
Італії» (2002) Європейський суд 
з прав людини зазначив, що ембріони 
in vitro містять генетичний матеріал 
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відповідної особи і тому становлять 
складову частину генетичного мате-
ріалу цієї людини та її біологічної 
ідентичності [17]. Крім того, викори-
стання таких ембріонів нерозривно 
пов’язано із особистими немайновими 
репродуктивними правами людини 
на батьківство та материнство, які, 
у свою чергу, не включаються до 
складу спадщини. Так само вважає 
Є.Ю. Петров, вказуючи, що розпо-
рядження щодо ембріона є розпоря-
дженнями немайнового характеру, що 
підлягають включенню до заповіту як 
modus [18] .Саме тому право власно-
сті на ембріони in vitro, що генетично 
пов’язані з особою спадкодавця, не 
можуть включатися до складу спад-
щини за замовчуванням, а їхня доля 
після смерті одного або обох потен-
ційних батьків має вирішуватися 
відповідно до положень договору із 
закладом охорони здоров’я, у якому 
відбувалося лікування із застосуван-
ням ДРТ. На думку Ю.Ф. Дружині-
ної, у разі смерті одного з потенційних 
батьків право спільної сумісної влас-
ності має припинятися. Оптимальним 
є перехід прав до другого потенційного 
батька/матері. [5, с. 140]. Як зазна-
чає Дж. Хофман, жоден із батьків не 
має права уникати біологічного бать-
ківства, якщо вони добровільно брали 
участь в репродуктивній діяльності, 
чим власне й висловили свою волю 
на розпорядження репродуктивними 
правами [8, с. 405]. Проте суди вихо-
дять саме з позицій теорії взаємної 
згоди, згідно з якою пацієнти, укла-
даючи договір із закладом охорони 
здоров’я, повинні одразу передбачити 
подальшу долю невикористаних емб-
ріонів на випадок розірвання шлюбу, 
смерті чи настання інших обставин, 
що мають істотне значення для сторін. 
До таких висновків прийшов і Апеля-
ційний суд Іллінойса (США) в справі 
Szafranski v. Dunston, і суд Нью-
Йорка у справі Kass v. Kass, які ухва-
лили, що попереднє рішення пари, яке 
було записано в контракті з клінікою 
репродуктивного здоров’я, повинно 

мати пріоритет [19]. У 2018 році 
в Ростові-на-Дону (РФ) судом розгля-
далася справа за позовом пацієнтки 
програми запліднення in vitro, яка 
після смерті чоловіка звернулася до 
клініки із заявою про проведення про-
цедури запліднення in vitro. Закладом 
охорони здоров’я їй було відмовлено, 
оскільки підписані парою документи 
містили домовленість подружжя про 
знищення біоматеріалу в разі смерті 
одного з подружжя. Жінка зверну-
лася до суду, оскільки не була згодна 
з такими умовами і просила визнати 
ембріони частиною спадщини, проте 
суд відмовив у задоволенні позовних 
вимог, не визнав ембріони частиною 
успадкованого майна та ухвалив ути-
лізувати біоматеріал [4, с. 31].

Що стосується можливості спадку-
вання ембріонів in vitro, які не мають 
генетичного зв’язку із спадкодав-
цем, оскільки створені із донорських 
ооцитів та сперміїв, то видається, що 
право власності на такі ембріони після 
смерті одного з пари пацієнтів, що 
мали намір народити спільну дитину 
за допомогою ДРТ, має переходити 
до другого з пацієнтів. Після смерті 
обох таких пацієнтів право власно-
сті на ембріони in vitro, створені із 
донорських репродуктивних клітин, 
повинно переходити до закладу охо-
рони здоров’я із можливістю подаль-
шої імплантації як донорських ембріо-
нів. У будь-якому випадку, подальша 
доля таких ембріонів після смерті 
пацієнтів має бути зазначена у дого-
ворі із закладом охорони здоров’я. 
Проте якщо такого розпорядження 
на випадок смерті зроблено не було, 
право власності на «сирітські» ембрі-
они має набуватися закладом охорони 
здоров’я. Такий вдалий підхід закрі-
плювався в австралійському Акті про 
безпліддя (медичні процедури) ще 
у 1984 році та зарекомендував себе 
із найкращого боку, усунувши прога-
лини, які існували у законодавстві на 
той час [20, с. 106].

Висновки. На підставі усього вище-
викладеного можна стверджувати,  
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що ембріони людини in vitro як осо-
бливий об’єкт цивільних прав висту-
пають об’єктами права власності, які 
обмежені в обороті шляхом законо-
давчого визначення вузького кола 
осіб, у власності яких можуть перебу-
вати ембріони in vitro, що зводиться 
до учасників правовідносин у сфері 
застосування ДРТ при лікуванні без-
пліддя. Право власності на штучно 
створені ембріони може набуватися 
у пацієнтів програм запліднення in 
vitro на підставі статей 331 та 332 ЦК 
України, якими регулюється набуття 
права власності на новостворені речі. 
У цьому випадку йдеться про аналогію 
закону, оскільки з огляду на специфіч-
ність ознак ембріонів in vitro як об’єк-
тів цивільних прав, вони не можуть 
визнаватися речами. Крім того, право 
власності на штучно створені ембрі-
они може набуватися у закладу охо-
рони здоров’я за набувальною давні-
стю, якщо після закінчення строку 
договору про кріоконсервацію (замо-
рожування та зберігання) пацієнти 
не заявили свої права на ембріони, 
а заклад охорони здоров’я не утилі-
зував їх. Також право власності на 
ембріони in vitro може набуватися 
пацієнтами програм ДРТ на підставі 
відкритої донації ембріонів, а закла-
дом охорони здоров’я – на підставі 
анонімної донації. У порядку спад-
кування право власності на штучно 
створені ембріони може набуватися 
у певних випадках, якщо у спадко-
давця та ембріонів відсутній гене-
тичний зв’язок. Вказані вище поло-
ження доцільно окремо передбачити 
у цивільному законодавстві, оскільки 
відсутність правового регулювання 
може породити зловживання у сфері 
відносин власності щодо ембріонів 
людини in vitro.

У статті досліджено питання 
віднесення ембріонів людини, ство-
рених поза людським організмом в 
умовах in vitro, до об’єктів права 
власності. Автором аналізуються 
дві протилежні позиції, що скла-

лися у судовій практиці та в док-
трині цивільного права, що сто-
суються можливості віднесення 
ембріонів in vitro до власності 
суб’єктів цивільних правовідносин. 
Оскільки автор притримується 
підходу, згідно з яким ембріони in 
vitro є об’єктами цивільних прав 
і можуть перебувати у власності 
чітко визначеного законом обмеже-
ного кола осіб, у статті аналізу-
ються підстави виникнення права 
власності на такий специфічний 
об’єкт. Автором застосовується 
аналогія закону, оскільки жоден із 
наявних правових режимів об’єктів 
цивільних прав не може поширюва-
тися на штучно створені ембріони 
людини. Зокрема, у статті розгля-
дається набуття права власності 
на ембріони in vitro шляхом специ-
фікації, оскільки вони на підставі 
договору створюються в закладі 
охорони здоров’я в умовах in vitro із 
репродуктивного матеріалу, нада-
ного пацієнтами, або із донорських 
гамет, в результаті чого виникає 
новий об’єкт. Залежно від влас-
ника репродуктивних клітин, із 
яких створюються ембріон, визна-
чаються суб’єкти права власно-
сті на них. Також автором дослі-
джується можливість набуття 
закладом охорони здоров’я права 
власності на «покинуті» ембріони 
in vitro в порядку набувальної дав-
ності, у випадку, якщо після закін-
чення строку дії договору про крі-
окосервацію, пацієнти не заявили 
прав на свої кріоембріони, а заклад 
охорони здоров’я не вжив заходів 
щодо їх утилізації. Окрема увага 
приділена донації ембріонів як під-
ставі виникнення права власності 
на них, а також встановленню 
власника донованих ембріонів 
залежно від виду донорства (від-
критого чи анонімного). У статті 
аналізується можливість виник-
нення права власності на ембрі-
они in vitro в порядку спадкування, 
зокрема автором розглядається 
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доктринальний та судовий підхід 
до вирішення цієї проблеми, на під-
ставі чого робиться обґрунтований 
висновок, що наявність генетич-
ного зв’язку між спадкодавцем та 
його ембріонами in vitro впливає на 
визначення їх подальшої долі.

Ключові слова: ембріон in vitro, 
допоміжні репродуктивні технології, 
об’єкти цивільних прав, право влас-
ності, підстави виникнення права 
власності.

Krushelnytska H. Specific 
features of the ownership rights  
on human embryo in vitro

The article investigates the issue 
of attributing human embryos created 
outside the human body (in vitro) 
to the objects of property rights. 
The author analyzes two opposite 
positions that have developed in 
judicial practice and in the doctrine 
of civil law, concerning the possibility 
of attributing embryos in vitro to the 
property of subjects of civil relations. 
Since the author adheres to the 
approach according to which embryos 
in vitro are objects of civil rights and 
can be owned by a clearly defined 
law of a limited circle of persons, 
the article analyzes the grounds for 
the emergence of ownership of such a 
specific object. The author applies the 
analogy of the law, since none of the 
existing legal regimes of objects of civil 
rights can be applied to artificially 
created human embryos. In particular, 
the article discusses the acquisition of 
ownership of embryos in vitro through 
specification, since they are created 
in a healthcare facility in vitro from 
reproductive material provided by 
patients or from donor gametes, 
resulting in a new object. Depending 
on the owner of the reproductive 
cells from which the embryo is 
created, the subjects of ownership of 
them are determined. The author is 
also investigating the possibility of 
acquiring by a healthcare institution 
of ownership of abandoned embryos 

in vitro in the order of acquisitive 
prescription, if at the end of the term 
of the cryopreservation agreement, the 
patients did not claim their rights to 
their cryoembryos, and the healthcare 
institution did not take measures to 
dispose of them. Particular attention 
is paid to the donation of embryos 
as the basis for the emergence of 
ownership of them, as well as the 
establishment of the owner of donor 
embryos, depending on the type of 
donation (open or anonymous). The 
article analyzes the possibility of the 
emergence of ownership of embryos 
in vitro in the order of inheritance, 
in particular, the author considers a 
doctrinal and judicial approach to 
solving this problem, based on which 
a reasonable conclusion is made that 
the presence of a genetic link between 
the testator and his embryos in vitro 
affects the determination of further 
the fate of these embryos.

Key words: in vitro embryo, assisted 
reproductive technologies, objects of civil 
rights, property rights, grounds for the 
emergence of property rights.
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ДО ПИТАННЯ ЗАКОНОДАВЧОЇ ТЕХНІКИ 
КОНСТРУЮВАННЯ КВАЛІФІКОВАНИХ 

СКЛАДІВ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ 
У КРИМІНАЛЬНОМУ КОДЕКСІ УКРАЇНИ

Кримінальна відповідальність є різ-
новидом юридичної відповідальності 
та передбачає, серед іншого, застосу-
вання певного виду й міри особистих, 
майнових чи інших обмежень, вста-
новлених кримінальним законом, які 
завжди мають вимушений характер. 
Застосування таких обмежень має 
відбуватися лише за наявності чітко 
визначених у законі підстав: так, 
у ч. 1 ст. 2 Кримінального кодексу 
України (далі – КК України) вказано 
«Підставою кримінальної відповідаль-
ності є вчинення особою суспільно 
небезпечного діяння, яке містить 
склад кримінального правопору-
шення, передбаченого цим Кодексом» 
[1]. Прийняття рішення про притяг-
нення/не притягнення особи до кри-
мінальної відповідальності залежить 
від багатьох чинників, одним з яких 
є правильність розуміння правозасто-
сувачем ознак тих складів криміналь-
них правопорушень, що містяться 
в КК України.

Право визнання тих чи інших діянь 
кримінальними правопорушеннями 
належить виключно до компетенції 
Верховної Ради України, яка й здійс-
нює їх криміналізацію, попередньо 
оцінивши умови життя суспільства 
та встановивши необхідність від-
несення діяння через його високу 
суспільну небезпечність до числа 
кримінальних правопорушень. Фор-
малізація таких суспільно-небезпеч-
них діянь в законі здійснюється шля-

хом створення законодавчих моделей 
кримінальних правопорушень, які 
вмішують найсуттєвіші, найнеобхід-
ніші ознаки відповідних діянь. І тут 
законодавець має бути максимально 
чітким та однозначним у викладенні 
цих ознак, аби забезпечити у май-
бутньому можливість застосування 
таких норм до осіб лише у випадках 
вчинення ними саме тих суспільно 
небезпечних діянь, які правотвор-
цями були визнані такими, що мають 
високу суспільну небезпечність.

Правозастосовна ж діяльність 
свідчить, що часто ознаки окремих 
складів кримінальних правопорушень 
сформульовані не достатньо чітко, що 
ускладнює процес кваліфікації вчине-
них діянь та призводить до прийняття 
різними суб’єктами протилежних 
рішень за подібних обставин вчи-
нення суспільно небезпечних діянь, 
що, в свою чергу, обумовлює акту-
альність окресленої проблеми. 
У даній статті досліджуватимуться 
окремі недоліки конструювання ква-
ліфікованих складів кримінальних 
правопорушень та буде здійснено 
пошук таких способів їх викладення, 
які б дозволили мінімізувати випадки 
неоднозначності тлумачення, що 
і визначаємо за мету нашого дослі-
дження.

Окреслене нами питання має 
комплексний характер, яке має роз-
глядатися, по-перше, з точки зору 
юридичної техніки, значний вклад 
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в розробку якої внесено багатьма вче-
ними, серед яких Антипов В.І., Бала-
банова Д.О., Вечерова Є. М., Заги-
ней З.А., Ющик О. І. та ін. Також, 
слід зауважити на наукові праці, при-
свячені вивченню ознак, що кваліфі-
кують кримінальне правопорушення, 
таких вчених як Кругліков Л.Л.,  
Марін О.К., Мармура О.З.,  
Ільїна О.В., Наконечна І.М., а також 
врахувати ті роботи, в яких досліджено 
проблеми кваліфікації кримінальних 
правопорушень – Коржанського М.Й., 
Кузнецова В.В., Навроцького В.О., ін. 
Досягнення поставленої нами мети вва-
жаємо за можливе саме шляхом дослі-
дження наукових надбань в цих трьох 
напрямках та аналізу сучасної правоза-
стосовчої практики.

Традиційно кваліфікованим скла-
дом кримінального правопорушення 
називають склад із кваліфікуючими 
ознаками або обтяжуючими обстави-
нами, а його різновидом – особливо 
кваліфікований склад, який містить 
особливо обтяжуючі обставини, що 
надають кримінальному правопору-
шенню особливої суспільної небез-
печності. У нашій статті ми не будемо 
розділяти кваліфікований та особливо 
кваліфікований склади, та застосову-
ватиме термін «кваліфікований склад» 
як об’єднуючий.

У чинному КК України основний 
та кваліфікований склади виклада-
ються в одній статті: основний склад 
міститься в частині першій, квалі-
фіковані – в наступних частинах. 
Проте єдність у викладенні ознак 
кваліфікованих складів кримінальних 
правопорушень відсутня: починатися 
відповідні частини статей Особливої 
частини КК України можуть по-різ-
ному – «те саме діяння…», «ті самі 
діяння…», «ті самі дії…», «дії, перед-
бачені частиною….», «діяння перед-
бачене частиною…», інколи взагалі 
кваліфікований склад починається із 
назви самого кримінального право-
порушення. Намагаючись осягнути 
таку різноманітність й зрозуміти, чим 
викликана потреба різних формулю-

вань та яке змістове навантаження 
вони мають, В.І. Антипов запропону-
вав виокремити три основні варіанта 
законодавчої техніки, що використо-
вуються для опису ознак об’єктивної 
сторони складів кримінального право-
порушення [2, c. 36].

До першого варіанту віднесено ті 
конструкції, диспозиція яких почи-
нається з назви кримінального пра-
вопорушення з подальшим викла-
денням кваліфікуючих ознак, як-то 
в ч. 2 ст. 121, ч. 2-5 ст. 185, ч. 2, 3  
ст. 152 КК України. Переважно це  
ті склади кримінальних правопору-
шень, диспозиція яких є описовою, 
а назва складається з одного-двох 
слів – «Вимагання», «Грабіж», «Кра-
діжка», «Зґвалтування», «Шахрай-
ство» та ін. Проте не завжди зако-
нодавець вдається до цього прийому. 
Так, наприклад, у ст. 296 «Хуліган-
ство», ст. 258 «Терористичний акт» 
для конструювання їх кваліфікованих 
складів законодавець не використав 
описаного прийому, розпочавши їх 
словами «ті самі дії…» та «дії, перед-
бачені…».

Такий підхід вбачається доволі 
раціональним, адже він дозволяє 
уникати дублювання змісту основ-
ного складу кримінального право-
порушення, що міститься в першій 
частини окремої статті та, відповідно, 
спрощує редакцію кримінально-право-
вої норми. Та навряд чи такий спосіб 
можна застосовувати як універсаль-
ний при конструюванні будь-яких 
кваліфікованих складів: по-перше, 
окремі норми мають досить довгі 
назви, що призведе до збільшення 
обсягу норми, а, по-друге, слід пам’я-
тати й про можливість колізії між 
назвами та диспозиціями норм Осо-
бливої частини КК України, як-то, 
наприклад, у ст. 200 КК України 
[3, с. 413], що також не сприятиме 
уникненню розбіжностей при засто-
суванні такої норми.

Другий вид конструювання кваліфі-
кованого складу кримінального право-
порушення передбачає використання  
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таких словосполучень, як «те саме 
діяння», «ті самі діяння», «діяння 
передбачені частиною..», після яких 
зазначаються кваліфікуючі ознаки. 
В кримінальному праві України тер-
мін «діяння» традиційно використову-
ють як обов’язкову ознаку об’єктив-
ної сторони, яка є притаманною усім 
без винятку кримінальним правопо-
рушенням, що має дві форми – дію 
та бездіяльність. Саме дію і бездіяль-
ність розуміє законодавець в бага-
тьох випадках при формулюванні 
різних норм, що містяться в Загаль-
ній частині КК України, використо-
вуючи термін «діяння», на що прямо 
вказує в окремих нормах (напри-
клад у ст. 12 зазначено, що «Кримі-
нальним проступком є передбачене 
цим Кодексом діяння (дія чи безді-
яльність)…», у ст. 15 зазначено, що 
«Замахом на кримінальне правопору-
шення є вчинення особою з прямим 
умислом діяння (дії або бездіяль-
ності)..». Подібну вказівку на розу-
міння діяння, як дії або бездіяльності, 
можна побачити також, наприклад, 
у ст.ст. 24, 25, 42 КК України). Нато-
мість, під час конструювання кваліфі-
кованих складів в нормах Особливої 
частини КК України законодавець не 
надає чіткої вказівки на кшталт тому, 
як це ми бачимо в Загальній частині 
КК України стосовно значення цього 
терміну. Вважається, що під час фор-
мулювання кваліфікованих складів 
слово «діяння» застосовано законо-
давцем у значно ширшому сенсі: ним 
охоплено не лише ознаки об’єктивної 
сторони у вигляді дії чи бездіяльності, 
а поняття складу кримінального пра-
вопорушення цілком [2, с. 38].

Таким чином, використання назви 
кримінального правопорушення або 
застосування поняття «діяння» для 
формулювання кваліфікованих скла-
дів кримінальних правопорушень не 
повинно викликати труднощів під час 
кваліфікації, адже обидві конструкції 
свідчать, що кваліфікованим скла-
дом кримінального правопорушення 
повністю охоплюються ознаки основ-

ного складу кримінального правопо-
рушення – ті, що характеризують 
об’єкт, об’єктивну сторону (в тому 
числи наслідки в тих складах, де вони 
є обов’язковою ознакою цих конкрет-
них складів кримінальних правопо-
рушень), суб’єкт та суб’єктивну сто-
рону. Однак детальний аналіз норм 
чинного кримінального законодавства 
та практики його застосування демон-
струє, що це не завжди так, а отже, 
під час кваліфікації виникають певні 
сумніви щодо ознак кваліфікованого 
складу кримінального правопору-
шення.

Якщо припускати, що «діяння» при 
конструюванні кваліфікованого складу 
кримінального правопорушення вклю-
чає в себе усі ознаки його основного 
складу, то ч. 2 ст. 194 КК України 
«Умисне знищення або пошкодження 
майна» мала б охоплювати ознаки 
наслідку, закріпленого в ч.1 – запо-
діяння шкоди у великих розмірах. 
Натомість правозастосовна практика 
пішла іншим шляхом. Так, колегією 
суддів Другої судової палати Каса-
ційного кримінального суду в ухвалі 
було зазначено, що розмір спричи-
неної майнової шкоди при кваліфіка-
ції випадків умисного знищення чи 
пошкодження майна шляхом підпалу, 
вибуху чи іншим загальнонебезпеч-
ним способом (ч. 2 ст. 194 КК) не має 
правового значення [4].

На користь прийнятого рішення 
в ухвалі наведено наступні аргу-
менти: 1. Якби для кваліфікації за 
ч. 2 ст. 194 слід було б встановлю-
вати всі ознаки основного складу 
кримінального правопорушення, 
зазначеного в ч. 1 цієї ж статті, то, 
за умови заподіяння майнової шкоди 
в особливо великих розмірах, під час 
кваліфікації за ч. 2 ст. 194 необхідно 
було б встановити всі ознаки складу, 
передбаченого ч.1, а саме «спочатку 
слід встановити великий, а потім ще 
й особливо великий розмір шкоди».

На нашу думку, в цьому випадку 
немає ніяких суперечок, адже 
для кваліфікації за ч. 2 ст. 185  
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(«Крадіжка»), у випадку її вчинення 
за попередньою змовою групою осіб, 
обов’язково слід також з’ясувати, що 
вартість викраденого майна переви-
щувала 0,2 неоподаткованих мініму-
мів доходів громадян. Коли ж кра-
діжка вчинена у великих розмірах, 
такі діяння будуть кваліфікуватись за 
ч. 4 ст. 185 КК України, оскільки ква-
ліфікуюча ознака уточнює, «звужує» 
одну з ознак основного складу. Зрозу-
міло, що не слід встановлювати наяв-
ність ознак наслідків, передбачених 
ч. 1 ст. 286 КК України, а саме спри-
чинення потерпілому середньої тяж-
кості тілесного ушкодження у разі 
спричинення смерті потерпілого, 
адже в цьому випадку кваліфікований 
склад кримінального правопорушення 
(ч. 2 ст. 296 КК України) в якості ква-
ліфікуючої ознаки містить настання 
більш тяжкого наслідку, аніж 
в основному складі, а саме – смерті 
потерпілого або заподіяння тяжкого 
тілесного ушкодження. Наступним 
прикладом є відсутність необхід-
ності встановлювати кількість рос-
лин снотворного маку відповідно до 
ч. 1 ст. 310 у випадку, коли особа 
вирощувала їх в кількості, зазначеній 
у ч. 2.

Таким чином, застосовування в яко-
сті кваліфікуючих ознак уточнених/
видозмінених/звужених окремих 
ознак основного складу криміналь-
ного правопорушення є традиційним 
для розробки кваліфікованих складів. 
А отже, розглянутий нами аргумент 
на користь того, що кваліфікова-
ний склад не повинен включити всіх 
ознак основного складу кримінального 
правопорушення через необхідність 
їхнього начебто «подвійного» встанов-
лення під час кваліфікації криміналь-
ного правопорушення не є достатньо 
доведеним та обґрунтованим.

2. Другий аргумент сформульо-
ваний наступним чином: «обставина 
«спричинення загибелі людей чи інші 
тяжкі наслідки», вкрай обмежує мож-
ливості застосування цієї частини 
(ч. 2. ст. 194 КК України ), зали-

шаючи за межами кримінальної від-
повідальності випадки, коли умисне 
знищення або пошкодження чужого 
майна не супроводжувалося заподі-
янням шкоди у великому розмірі, але 
спричинило загибель людей чи інші 
тяжкі наслідки». Це твердження, на 
нашу думку, більш схоже на припу-
щення, яке не має чіткого формулю-
вання та обґрунтування. У будь-якому 
разі випадки спричинення загибелі 
людей та спричинення інших тяж-
ких наслідків можуть розглядатися 
в межах інших складів кримінальних 
правопорушень.

3. І останній аргумент на користь 
того, що ч. 2 ст. 194 не повинна 
охоплювати ознаки наслідків складу 
кримінального правопорушення, що 
містяться в ч.1 ст. 194 КК України 
(заподіяння шкоди у великих роз-
мірах) полягає в тому, що в даному 
випадку, на думку суддів, відбувається 
заміщення обов’язкової характери-
стики основного складу (наслідку) – 
«що заподіяло шкоду у великих розмі-
рах» обтяжуючими обставинами «те 
саме діяння, що: вчинене шляхом під-
палу, вибуху чи іншим загальнонебез-
печним способом; заподіяло майнову 
шкоду в особливо великих розмірах; 
спричинило загибель людей; спричи-
нило інші тяжкі наслідки». Суд вка-
зує, що у випадку вчинення такого 
діяння шляхом підпалу, вибуху чи 
іншим загальнонебезпечним спосо-
бом обов’язковою характеристикою 
є не наслідки, а «загально небез-
печний спосіб знищення або пошко-
дження», оскільки соціальна значу-
щість (суспільна небезпека) способу 
знищення або пошкодження чужого 
майна порівняно з «шкодою у вели-
ких розмірах» є більш вагомою [4].

Розглянутий приклад конструю-
вання кваліфікованого складу кри-
мінального правопорушення та його 
застосування продемонстрував те, 
що через нечіткість, неоднозначність 
його законодавчого закріплення суд 
у своєму рішенні вдався до самостій-
ного визначення остаточного переліку 
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ознак кваліфікованого складу кримі-
нального правопорушення, виклю-
чивши ознаки наслідку, передбачені 
його основним складом.

І останній, третій вид форму-
лювання диспозицій кваліфікованих 
складів кримінальних правопорушень 
передбачає використання словоспо-
лучень «ті самі дії…», «дії, передба-
чені частиною(-ами)…». Цей підхід 
вбачається найбільш неоднозначним, 
оскільки під дією традиційно в кри-
мінальному праві розуміють активну, 
свідому, суспільно небезпечну, проти-
правну поведінку суб’єкта [5, с. 115]. 
Виходячи із цього, кваліфіковані 
склади кримінальних правопорушень, 
об’єктивні ознаки якої сформульовані 
як «дія…», по-перше, не включають 
наслідків у випадках, коли основний 
склад є матеріальним, а отже, не 
охоплює всіх ознак основного складу; 
по-друге, взагалі робить абсурдними 
ті кваліфіковані склади кримінальних 
правопорушень, які в диспозиції свого 
основного складу обов’язковою озна-
кою об’єктивної сторони мають безді-
яльність або можуть бути вчинені як 
шляхом дій так і бездіяльності.

У своїй монографії О.З. Мармуза 
виділяє ще один вид конструювання 
кваліфікованих складів криміналь-
них правопорушень, який полягає 
у частковому повторенні диспозиції, 
що регламентує його основний склад 
[6, c. 94]. Таким прикладом може 
стати ч. 2 ст. 310 КК України. Однак 
і тут навряд чи можна говорити про 
чіткість та однозначність викла-
дення ознак кваліфікованого складу. 
У початковій редакції ст. 310 «Посів 
або вирощування снотворного маку 
чи конопель» друга частина повні-
стю відтворювала зміст частини пер-
шої, та містила власне кваліфікуючі 
ознаки. Не викликало сумнівів, що 
ч. 2 ст. 310 мала включати усі ознаки, 
що зазначені в диспозиції основного 
складу, та, принаймні, одну кваліфі-
куючу ознаку з ч. 2 ст. 310. Однак 
після внесення змін основний склад 
зазначеного кримінального правопо-

рушення набув уточнень стосовно 
предмета кримінального правопору-
шення, а саме встановлено мінімальні 
та максимальні межі кількості рос-
лин. Натомість до ч. 2 такі зміни не 
були внесені. Відтепер буквальне тлу-
мачення ч. 2 ст. 310 не передбачає 
необхідності встановлювати кількість 
рослин для кваліфікації діяння за 
цією частиною, за виключенням, коли 
кваліфікація за ч. 2 здійснюється за 
останньою з альтернативних кваліфі-
куючих ознак – «незаконне вирощу-
вання снотворного маку в кількості 
п’ятисот і більше рослин чи конопель 
у кількості п’ятдесят і більше рос-
лин». Проте аналіз винесених обви-
нувальних вироків за ч. 2 ст. 310 свід-
чить, що правозастосовна практика 
іде шляхом обов’язкового встанов-
лення відповідного предмету у роз-
мірі, зазначеному в ч. 1 ст. 310, вда-
ючись тим самим до поширювального 
тлумачення закону.

Розподіливши формально під-
ходи у конструюванні кваліфікова-
них складів кримінальних правопо-
рушень, бачимо, що жоден з них не 
дає можливості чітко та однозначно 
встановлювати ознаки кваліфікова-
ного складу кримінального правопо-
рушення з огляду на обрану законо-
давчу конструкцію його закріплення. 
Часто незрозумілим залишається те, 
які саме ознаки, притаманні основ-
ному складу кримінального правопо-
рушення, мають охоплюватись квалі-
фікованими складами кримінальних 
правопорушень. На наш погляд, виді-
лені чотири підходи конструювання 
кваліфікованих складів кримінальних 
правопорушень, які зустрічаються 
в чинному КК України, застосову-
ються законодавцем хаотично. Осо-
бливо наглядно це проявляється в тих 
статтях Кримінального кодексу Укра-
їни, в яких міститься декілька ква-
ліфікуючих ознак, сформульованих 
із застосуванням різних конструкції, 
які при цьому не несуть різного зміс-
товного навантаження, наприклад 
у ст.ст. 135, 298 КК України ч. 2 роз-
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починається словами « ті самі дії…», 
а ч. 3 – «діяння, передбачені…»; 
у ст.ст. 402, 408 комбінуються два 
підходи – використання назви кримі-
нального правопорушення та вказівки 
на «діяння, передбачене…» або «те 
саме діяння…».

Підсумовуючи аналіз основних 
підходів застосування законодавчої 
техніки для конструювання кваліфі-
кованих складів кримінальних пра-
вопорушень, бачимо, що всі вони 
сприяють досягненню лише однієї 
мети – стислому викладенню кри-
мінально-правової норми, проте не 
дозволяють досягти зрозумілості від-
повідних норм, що й породжує неод-
нозначність їх тлумачення та розбіж-
ності у застосуванні.

Вирішення виявленої проблеми 
має полягати в мінімізації способів 
викладення кваліфікуючого складу 
кримінального правопорушення. Саме 
термінологічна єдність має спростити 
процес застосування чинних норм 
закону про кримінальну відповідаль-
ність. Доволі раціональний підхід 
викладено у своїй роботі О.З Марму-
зою, де запропоновано використову-
вати замість наявних чотирьох видів 
конструювання кваліфікованих скла-
дів кримінального правопорушення, 
один – «таке саме кримінальне пра-
вопорушення…», або «кримінальне 
правопорушення, передбачене части-
нами….».

У тих випадках, коли законода-
вець вважатиме за необхідне вилу-
чити або зробити необов’язковими 
окремі ознаки основного складу 
кримінального правопорушення, які 
за загальним правилом мають охо-
плюватися кваліфікованим складом  
(як-то ознаки наслідку, розмір пред-
мета і т. ін), про це має буде зроблена 
відповідна примітка в цій же статті 
КК України. В усіх інших випадках 
вважати неприпустимим кваліфіка-
цію діяння за тією частиною статті, 
що містить ознаки, які кваліфікують 
кримінальне правопорушення, без 
встановлення усіх ознак основного 

складу цього кримінального правопо-
рушення (за винятком тих випадків, 
коли кваліфікуючі ознаки звужують/
деталізують ознаки основного складу 
кримінального правопорушення).

Статтю присвячено аналізу 
конструювання кваліфікованих 
складів кримінальних правопору-
шень в чинному КК України та 
вивченню підходів їх тлумачення 
правозастосувачами.

У статті підкреслено, що зако-
нодавець не має єдиного підходу 
у конструюванні кваліфікованих 
складів кримінальних правопо-
рушень. Відмічено, що в чинному  
КК України використовуються 
чотири основні прийоми законодав-
чої техніки конструювання кваліфі-
кованих складів, проте мета засто-
сування того чи іншого прийому не 
є чітко визначеною. У результаті 
аналізу кожного виду конструк-
ції наголошено на існуванні низки 
розбіжностей між буквальним зна-
ченням кримінально-правових норм 
того чи іншого виду та практикою 
їх застосування.

З’ясовано, що питання необхід-
ності врахування усіх без винятку 
ознак кримінального правопору-
шення основного складу під час 
притягнення особи до кримінальної 
відповідальності, за умови наяв-
ності в скоєному нею діянні ознак 
кваліфікованого складу криміналь-
ного правопорушення, вирішується 
неоднозначно.

У переважній більшості кваліфі-
кація діянь за кваліфікованим скла-
дом кримінального правопорушення 
здійснюється за умови встанов-
лення усіх ознак основного складу 
кримінального правопорушення 
та, власне, кваліфікуючих. Проте 
трапляються випадки, коли право-
застосовна практика не враховує 
окремих ознак основного складу 
кримінального правопорушення, 
однак за наявності ознак, що його 
кваліфікують, вважає за можливе 
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притягти особу до кримінальної 
відповідальності.

Зустрічаються й протилежні 
приклади, коли буквальне тлума-
чення кваліфікованих складів кри-
мінальних правопорушень не вима-
гає обов’язкового встановлення 
окремих ознак основного складу, 
проте суб’єкти застосування 
таких норм в якості обов’язко-
вих ознак встановлюють ті, що 
буквально не охоплені конструк-
цією кваліфікованого складу.

Відсутність достатньої чітко-
сті у формулюванні кваліфікованих 
складів призводить до прийняття 
різними суб’єктами протилежних 
рішень за подібних обставин вчи-
нення суспільно небезпечних діянь. 
Уникненню неоднозначності тлу-
мачення кваліфікованих складів 
кримінальних правопорушень спри-
ятиме, по-перше, використання 
єдиного прийому законодавчого 
закріплення кваліфікованих скла-
дів, а також дотримання єдиного 
підходу у застосуванні цих норм, а 
саме ознаки кваліфікованого складу 
кримінального правопорушення 
мають охоплювати усі ознаки його 
основного складу, окрім випадків, 
які повинні бути безпосередньо 
передбачені в законі.

Ключові слова: кваліфікований 
склад кримінального правопорушен-
ня, ознаки складу кримінального пра-
вопорушення, законодавча техніка, 
кримінально-правова кваліфікація.

Samotiievych V. To the issue  
of qualified corpus delicti const- 
ruction legislative technique in 
the Criminal Code of Ukraine

This article is devoted to the 
construction analysis of qualified 
corpus delicti in the current Criminal 
Code of Ukraine and the study of 
their practical application.

It’s emphasized that the legislator 
does not have a single approach in 

the construction of qualified criminal 
offenses. Four basic techniques used 
in the criminal legislation were 
considered, the content of each of them 
was researched. As a result of this 
work, it is emphasized that there are 
a number of differences between the 
literal meaning of each construction 
and their practical application.

The problem of qualified criminal 
offenses mandatory features range 
establishing remains widespread.

In the vast majority of cases, the 
qualification of acts according to the 
qualified corpus delicti is carried out 
under the condition of all main corpus 
delicti features establishing and 
qualifying ones. However, there are 
cases when law enforcement practice 
does not take into account certain 
features of the main elements of a 
criminal offense, but in the presence 
of signs that qualify it, makes it 
possible to bring a person to justice.

There are cases when the literal 
interpretation of qualified corpus 
delicti does not require the mandatory 
establishment of certain features of 
the main composition, however, in 
practice, such features are mandatory.

The lack of sufficient clarity in the 
qualified corpus delicti formulation 
leads to the adoption of different 
decisions by different subjects in 
similar circumstances of crimes 
committing. To avoid these differences 
in the interpretation of qualified 
criminal offenses it’s necessary to 
use a single method of qualified 
offenses legislative enshrinement, 
as well as to use a single approach 
in the application of these rules, 
namely, the characteristics of the 
qualified criminal offense should 
cover all features, except that certain 
situations described in law.

Key words: qualified corpus delicti, 
corpus delicti criminal offense signs, 
legislative technique, criminal-legal 
qualification.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
СФЕРИ АКВАКУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ

Постановка проблеми. Сфера 
аквакультури належить до провідної 
сфери сільського господарства. Саме 
тому правове регулювання суспіль-
них відносин, що виникають у зв’язку 
зі штучним розведенням об’єктив 
аквакультури та виробництво, реалі-
зація сільськогосподарських кормів 
з переробки об’єктів аквакультури 
та ін. повинні бути належним чином 
нормативно урегульовані.

Мета статті – здійснення ана-
лізу окремих законів України, якими 
урегульовано відносини у сфері аква-
культури, та актуалізація недоліків 
правового регулювання досліджува-
ної сфери.

Стан дослідження. Окремі 
питання правового регулювання сфери  
аквакультури в Україні були предметом 
дослідження: В.Г. Бодрова, О.М. Саф- 
ронова, Н.І. Балдич, В.П. Галушко,  
А.В. Завірюхи, Л.В. Діброви, 
А.Д. Діброви, В.М. Геєць, С.В. Кваши, 
Н.М. Вдовенко, І.І. Лукінов, П.Т. Саб- 
лука, С.І. Алимова та інших.

Виклад основного матеріалу. 
Аквакультура існує вже не одне 
тисячоліття; ця галузь розвивалася 
поступово, з опорою на традиційні 
знання та завдяки допитливості фер-
мерів, їхньої діяльності щодо задово-
лення потреб, їх позитивного досвіду, 
узагальнення та аналізу помилок 
і спільної діяльності. Вона росла 
протягом багатьох століть і інтегру-
валася в природне, соціальне, еко-
номічне та культурне середовище.  
У XX–XXI століттях під впливом нау-

ково-технічного прогресу в аквакуль-
турі відбулися значні зміни. Сектор 
зростає безпрецедентними темпами 
і нині поставляє більше половини сві-
тового обсягу риби для споживання 
людиною (Source) [1].

Однак розвиток сфери аквакуль-
тури має і несприятливі наслідки 
для навколишнього середовища на 
місцевому, регіональному і глобаль-
ному рівнях. Це і соціальні конфлікти 
між користувачами земельних і вод-
них ресурсів (особливо води), і недо-
стача важливих екосистемних послуг. 
Крім того, останнім часом діяльність 
у галузі аквакультури викликає 
стурбованість і суперечливу реак-
цію з боку громадськості; особливо 
у зв’язку з непродуманим вибором 
ділянок для аквакультури; знищенням 
середовища проживання (наприклад, 
мангрових заростей); використанням 
шкідливих хімічних речовин і ветери-
нарних препаратів; впливом втікачів 
з аквакультури на природні популяції; 
неефективним або нестійким вироб-
ництвом рибного борошна і риб’ячого 
жиру; а також соціальними і культур-
ними проблемами працівників підпри-
ємств аквакультури і спільнот [1].

Здійснивши комплексний аналіз 
зазначених негативних тенденцій 
та проблем сфери аквакультури, вва-
жаємо, що вирішення таких проблем 
можливе лише шляхом системного 
нормативного урегулювання аква-
культури в Україні, визначення напря-
мів аквакультури, окреслення послуг, 
що можуть надаватися у цій сфері 
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та ін. Саме тому дослідимо систему 
нормативно-правових актів, якими 
урегульовано відносини в досліджу-
ваній сфері, та акцентуємо увагу на 
окремих правових колізіях.

У словниковій літературі під 
поняттям «аквакультура» прийнято 
розуміти штучне вирощування водних 
організмів, включаючи риб, молюсків, 
ракоподібних і водні рослини. Штучне 
вирощування передбачає втручання 
в розвиток організмів з метою збіль-
шення їх виробництва, наприклад, 
регулярне поповнення запасів, году-
вання, захист від хижаків і т.д. Крім 
того, вона має на увазі, що за куль-
тивовані популяції, планування, роз-
виток і експлуатацію систем, ділянок, 
підприємств аквакультури і застосо-
вувані методи, а також за виробни-
цтво і транспортування відповідає 
окрема особа або підприємство [1].

Аквакультура (рибництво) – це 
сільськогосподарська діяльність із 
штучного розведення, утримання 
та вирощування об’єктів аквакуль-
тури у повністю або частково кон-
трольованих умовах для одержання 
сільськогосподарської продукції (про-
дукції аквакультури) та її реалізації, 
виробництва кормів, відтворення біо-
ресурсів, ведення селекційно-племін-
ної роботи, інтродукції, переселення, 
акліматизації та реакліматизації гід-
робіонтів, поповнення запасів водних 
біоресурсів, збереження їх біорізно-
маніття, а також надання рекреацій-
них послуг [2].

Слід відзначити, що в низці нор-
мативно-правових актів [3; 4; 2] такі 
поняття, як «рибництво» та «аквакуль-
тура», на думку законодавця, мають 
однаковий зміст та ототожнюються. 
Однак у правовій науці наявні точки 
зору щодо розмежування цих понять. 
Так, наприклад, О.В. Бойко у своєму 
дисертаційному дослідженні відзна-
чає, що змістове навантаження таких 
понять є різним і тому їх не можна 
ототожнювати. Так, поняття «рибни-
цтво» більш широке за своїм змістом 
та включає у себе як аквакультуру, 

так і марикультуру. Саме тому для 
розкриття змісту другого головного 
елементу структури рибного госпо-
дарства – рибництва необхідно дослі-
дити його зміст та виділити підвиди 
[5, с. 43]. Стосовно висловленої точки 
зору ми вважаємо, що поняття «аква-
культура» та «рибництво» все ж таки 
є тотожними поняттями, однак від-
сутність у нормативно-правових актах 
однакового підходу законодавця до 
вживання такого поняття спричиняє 
плутанину та їх підміну, що, на нашу 
думку, є недопустимим та спричиняє 
порушення правил юридичної техніки 
щодо однозначного трактування юри-
дичних понять.

Термін «аквакультура» грецького 
походження (аква – вода, культура – 
розвиток, вирощування, утворення). 
Головною метою аквакультури є роз-
ведення та вирощування водних орга-
нізмів (гідробіонтів). На сьогодні 
цілком можна говорити про те, що 
аквакультура проходить бурхливий 
розвиток.

Аквакультура розв’язує низку 
важливих питань, головними з яких 
є: 1) отримання харчової продук-
ції та сировини для промисловості; 
2) вирощування кормових компонен-
тів для сільськогосподарських тва-
рин; 3) вирощування рибопосадкового 
матеріалу для задоволення потреб ста-
вового рибництва, рибальства, спор-
тивного лову, акваріумістики; 4) очи-
щення водойм та стоків від органічних 
та неорганічних залишків; 5) поліп-
шення якості води питних, рекреакцій-
них та технічних водойм [5].

Найбільш поширеним об’єктом 
аквакультури є риба. Вивченням риб 
займається наука іхтіологія (іхтіос – 
риба, логос – наука). Вона вивчає зов-
нішні ознаки і внутрішню будову риб, 
їх взаємозв’язки із зовнішнім середо-
вищем, розвиток риб, історію розвитку 
виду, роду, родини, ряду, географічне 
поширення риб. Іхтіологія також 
вивчає закономірності в коливанні 
чисельності риб, розробляє методи 
обліку і прогнозування виловів.
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Залежно від методів розведення 
та вирощування гідробіонтів розрізня-
ють три типи аквакультури: 1) інтен-
сивна аквакультура – це розведення 
та вирощування гідробіонтів в умо-
вах, де застосовуються комбікорми 
та спеціальні пристрої; 2) екстен-
сивна аквакультура – це розве-
дення та вирощування гідробіонтів 
у неконтрольованих умовах, де засто-
совуються виключно природні корми; 
3) напівінтенсивна аквакультура – це 
розведення та вирощування гідробі-
онтів, що передбачає частково контр-
ольовані умови та підкормку. Такий 
вид аквакультури посідає проміжне 
місце між інтенсивною та екстенсив-
ною аквакультурою.

Водночас залежно від способу 
вирощування, розмноження, розве-
дення, утримання водних біоресур-
сів аквакультура поділяється на такі 
підвиди, як: а) випасна аквакуль-
тура – діяльність з екстенсивного 
вирощування об’єктів аквакультури 
шляхом вселення різновікових груп 
гідробіонтів, одержаних в умовах 
аквакультури, в рибогосподарські 
водні об’єкти (їх частини) для підви-
щення ефективності використання їх 
біопродукційного потенціалу; б) став-
кова аквакультура – діяльність з роз-
ведення, утримання та вирощування 
об’єктів аквакультури з використан-
ням рибницьких ставків, штучно ство-
рених водойм (руслових, балочних 
або одамбованих ставків), відокремле-
них від материнських водних об’єктів  
(їх частин), лиманів, обводнених тор-
фових кар’єрів тощо [6, с. 18]; в) інду-
стріальна аквакультура – діяльність 
зі штучного розведення, утримання 
та вирощування об’єктів аквакуль-
тури з використанням рибницьких 
і плавучих садків, рибницьких басей-
нів, інших технологічних пристроїв, 
у тому числі із застосуванням уста-
новок замкнутого водопостачання [2].

Водночас залежно від форми 
рибогосподарської діяльності у сфері 
аквакультури остання може здійсню-
ватися з використанням природних 

кормових ресурсів рибогосподар-
ських водних об’єктів (їх частин) без 
застосування засобів інтенсифікації 
(екстенсивна аквакультура); вирощу-
вання об’єктів аквакультури здійсню-
ється з використанням ущільнених 
посадок з інтенсивною штучною годів-
лею комбікормами, збалансованими 
за складом відповідно до біологіч-
них потреб конкретних гідробіонтів, 
та іншими кормами з високою пожив-
ністю (інтенсивна аквакультура) та із 
застосуванням окремих засобів інтен-
сифікації, у тому числі з обмеженою 
штучною підгодівлею кормами різної 
поживності (напівінтенсивна аква-
культура).

Н.М. Вдовенко, досліджуючи особ-
ливості функціонування сфери аква-
культури, акцентує увагу на необхід-
ності посилення державних заходів 
впливу і насамперед фінансово-кре-
дитних і податкових інструментів 
у виробництві продукції аквакуль-
тури. Іншою важливою стороною, яка 
не досить вивчена у контексті роз-
витку аквакультури, є співвідношення 
між штучно вирощеною продукцією 
і продукцією, отриманою з дикої при-
роди, та формування у цьому контек-
сті політики імпортозаміщення мор-
ської риби продукцією, вирощеною 
у контрольованих людиною умовах. 
Є також практичні проблеми, пов’я-
зані з організацією власного кормови-
робництва, забезпеченістю рибниць-
кою технікою, побудовою системи 
масового виробництва молоді риб, 
невизначеністю ведення аквакуль-
тури в умовах оренди гідротехнічних 
споруд та неврегульованості взаємин 
у цій сфері [7].

Також авторка наголошує на 
необхідності врахування критеріїв 
зональності розміщення об’єкта аква-
культури та відповідно особливостей 
регіону.

Звернемо увагу на відсутність 
норм, які урегульовують окремі 
питання. Так, акцентуємо увагу, що 
в Законі України «Про аквакультуру» 
(далі – Закон) відсутні положення 
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щодо порядку здійснення контролю 
та нагляду. Ст. 16 Закону є блан-
кетною та відсилає до Закону Укра-
їни «Про ветеринарну медицину» 
щодо порядку проведення ветеринар-
но-санітарного контролю. Натомість 
у самому Законі відсутні норми, що 
визначають здійснення інших видів 
контролю (наприклад, контроль за 
поданням суб’єктами аквакультури 
звітної інформації щодо обсягів вироб-
ництва продукції аквакультури; кон-
троль за діяльністю суб’єктів аква-
культури під час розведення та/або 
вирощування чужорідних та немісце-
вих видів гідробіонтів тощо).

Водночас відзначимо, що норми 
Закону не містять положень щодо 
інших форм контрольної діяльності 
уповноважених суб’єктів: моніто-
рингу, аудиту, нагляду, перевірок 
тощо. Відсутність засобів управлін-
ської природи у спеціальному нор-
мативно-правовому акті створюють 
ситуацію нівелювання окремих норм.

Прогалиною вбачається також від-
сутність норми, що встановлює право 
громадських інспекторів здійснювати 
громадський контроль за законні-
стю провадження аквакультури як 
самостійного виду сільськогосподар-
ської діяльності, наприклад, здійс-
нення громадського контролю щодо 
дотримання норм Зон аквакультури 
(рибництва) та рибопродуктивності 
по регіонах України чи контроль за 
дотриманням законодавства суб’єк-
тами аквакультури тощо. На нашу 
думку, є доречним доповнити норми 
Закону України «Про аквакультуру» 
ст. «Громадський контроль за аква-
культурою». А функціональні пов-
новаження громадського інспектора 
(контролера) визначити окремим роз-
ділом у Положенні про громадського 
інспектора рибоохорони.

Окрім здійснення контрольно-наг-
лядової діяльності, також варто 
акцентувати увагу на здійсненні 
дозвільно-реєстраційної діяльно-
сті у сфері аквакультури уповнова-
женими суб’єктами. Зокрема, цим 

Законом не урегульовано питання 
отримання дозволів (дозволу на спе-
ціальне водокористування; дозволу на 
вилучення водних біоресурсів тощо) 
та здійснення реєстраційної діяльно-
сті (об’єктів аквакультури, напрямів 
аквакультури тощо).

Відповідно до Закону одним із 
напрямів аквакультури є товарна аква-
культура – діяльність, що проводиться 
з метою одержання товарної продук-
ції аквакультури та її подальшої реа-
лізації. Втім ні Законом України «Про 
аквакультуру», ні іншими нормативно-
правовими актами не визначено шляхи 
реалізації продуктів аквакультури. 
Так, на нашу думку, законодавцю 
варто акцентувати увагу та визначити 
порядок реалізації продуктів аквакуль-
тури. Зокрема, пропонуємо визначити 
шляхи реалізації залежно від статусу 
суб’єкта: а) для суб’єктів державного 
сектору; б) для суб’єктів приватного 
сектору; в) для експорту.

Окремим недоліком Закону хотілося 
б виокремити відсутність положень, що 
визначають взаємодію суб’єктів аква-
культури між собою; взаємодію публіч-
них органів управління та суб’єктів 
господарювання, які здійснюють аква-
культуру; взаємодію між громадськими 
органами та органами публічного управ-
ління; взаємодію між громадськими 
органами та суб’єктами господарю-
вання, які здійснюють аквакультуру. На 
нашу думку, питанню взаємодії пови-
нен бути присвячений окремий розділ 
у Законі, адже до суб’єктів публічного 
управління віднесено: Кабінет Міністрів 
України; центральний орган виконавчої 
влади, що забезпечує формування дер-
жавної політики у сфері рибного госпо-
дарства; центральний орган виконавчої 
влади, що реалізує державну політику 
у сфері рибного господарства; місцеві 
державні адміністрації; органи місце-
вого самоврядування; громадські інсти-
туції; фізичні та юридичні особи. Таким 
чином, чисельність зазначених суб’єк-
тів є дуже широкою, а взаємодія між 
ними потребує законодавчого урегулю- 
вання.
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У цій статті розкрито особли-
вості правового регулювання аква-
культури.

Акцентовано увагу, що в Законі 
України «Про аквакультуру» 
(далі – Закон) відсутні положення 
щодо порядку здійснення конт-
ролю та нагляду. Ст. 16 Закону є 
бланкетною та відсилає до Закону 
України «Про ветеринарну меди-
цину» щодо порядку проведення 
ветеринарно-санітарного конт-
ролю. Натомість у самому Законі 
відсутні норми, що визначають 
здійснення інших видів контролю 
(наприклад, контроль за поданням 
суб’єктами аквакультури звітної 
інформації щодо обсягів вироб-
ництва продукції аквакультури; 
контроль за діяльністю суб’єктів 
аквакультури під час розведення 
та/або вирощування чужорідних 
та немісцевих видів гідробіонтів 
тощо).

Відзначимо, що норми Закону 
не містять положень щодо інших 
форм контрольної діяльності упов-
новажених суб’єктів: моніторингу, 
аудиту, нагляду, перевірки тощо. 
Відсутність засобів управлінської 
природи у спеціальному норматив-
но-правовому акті створює ситуа-
цію нівелювання окремих норм.

Прогалиною видається також 
відсутність норми, що встанов-
лює право громадських інспекторів 
здійснювати громадський контроль 
за законністю провадження аква-
культури як самостійного виду 
сільськогосподарської діяльності, 
наприклад, здійснення громад-
ського контролю щодо дотримання 
норм Зон аквакультури (рибни-
цтва) та рибопродуктивності 
по регіонах України чи контроль 
за дотриманням законодавства 
суб’єктами аквакультури тощо.

Окрім здійснення контроль-
но-наглядової діяльності, також 
варто акцентувати увагу на 
здійсненні дозвільно-реєстрацій-
ної діяльності у сфері аквакуль-
тури уповноваженими суб’єктами. 

Зокрема, цим Законом не урегульо-
вано питання отримання дозволів 
(дозволу на спеціальне водокорис-
тування; дозволу на вилучення 
водних біоресурсів тощо) та здійс-
нення реєстраційної діяльності 
(об’єктів аквакультури, напрямів 
аквакультури тощо).

Запропоновано визначити шляхи 
реалізації залежно від статусу 
суб’єкта: а) для суб’єктів держав-
ного сектору; б) для суб’єктів при-
ватного сектору; в) для експорту.

Окремим недоліком Закону хоті-
лося б виокремити відсутність поло-
жень, що визначають взаємодію 
суб’єктів аквакультури між собою; 
взаємодію публічних органів управ-
ління та суб’єктів господарювання, 
які здійснюють аквакультуру; вза-
ємодію між громадськими органами 
та органами публічного управління; 
взаємодію між громадськими орга-
нами та суб’єктами господарювання, 
які здійснюють аквакультуру.

Ключові слова: аквакультура, 
продукція аквакультури, правове 
регулювання, рибне господарство, 
рибництво.

Kozhura L. Features of legal 
regulation of aquaculture in 
Ukraine

This article reveals the features of 
the legal regulation of aquaculture.

It is emphasized that the Law 
of Ukraine “On Aquaculture” 
(hereinafter – the Law) does not 
contain provisions on the procedure for 
control and supervision. St. 16 of the 
Law is a blanket and refers to the Law 
of Ukraine “On Veterinary Medicine” 
on the procedure for veterinary and 
sanitary control. Instead, the Law 
itself does not provide for other types 
of control (for example, control over 
the submission of aquaculture entities 
reporting on the volume of aquaculture 
production; control over the activities 
of aquaculture entities during the 
breeding and/or cultivation of alien 
and non-native aquatic species, etc.).
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Note that the provisions of the 
Law do not contain provisions on 
other forms of control activities of 
authorized entities: monitoring, 
audit, supervision, inspections, etc.

The lack of means of administrative 
nature in a special legal act, create 
a situation of leveling certain rules. 
There is also a gap in the lack of a 
rule establishing the right of public 
inspectors to exercise public control 
over the legality of aquaculture 
as an independent agricultural 
activity, for example, public control 
over compliance with aquaculture 
(fisheries) and fish productivity in 
Ukraine or compliance with legislation 
by entities aquaculture, etc.

In addition, the implementation 
of control and supervision activities 
should also focus on the activities 
of authorized entities to carry out 
permitting and registration activities 
in the field of aquaculture. In 
particular, this Law does not regulate 
the issue of obtaining permits (permit 
for special water use; permit for 
extraction of aquatic bioresources, 
etc.) and registration activities 
(aquaculture facilities, aquaculture 
areas, etc.).

It is proposed to determine the 
ways of implementation depending on 
the status of the entity: a) for public 
sector entities; b) for private sector 
entities; c) for export.

A separate shortcoming of the 
Law would be to highlight the lack 
of provisions that determine the 
interaction of aquaculture entities 
with each other; interaction of public 

authorities and business entities 
engaged in aquaculture; interaction 
between public bodies and public 
administration bodies; interaction 
between public bodies and aquaculture 
entities.

Key words: aquaculture, 
aquaculture products, legal regulation, 
fisheries, fish farming.

Література
1. Аквакультура. Продовольствен-

ная и сельскохозяйственная организа-
ция Объединённых наций. URL: http:// 
www.fao.org/fishery/aquaculture/ru.

2. Про аквакультуру : Закон Укра-
їни від 18 вересня 2012 року № 5293-VI.  
Відомості Верховної Ради, 2013. 
№ 43. Ст. 616.

3. Про рибне господарство, промис-
лове рибальство та охорону водних біо-
ресурсів : Закон України від 8 липня 
2011 року № 3677-VI. Відомості Верхов-
ної Ради України, 2012. № 17. Ст. 155.

4. Водний кодекс України : Закон  
України від 6 червня 1995 року  
№ 213/95-ВР. Відомості Верховної Ради 
України, 1995. № 24. Ст. 189.

5. Бойко О.В. Адміністративно-пра-
вове регулювання галузі рибного госпо-
дарства України : дис. … канд. юрид. 
наук : 12.00.07 «Адміністративне право 
і процес; фінансове право; інформаційне 
право». 2013. Запоріжжя, 227 с.

6. Борейко В.І. Аналіз стану рибного 
господарства України. /  В.І. Борейко, 
Н.П. Павлюк. Вісник Національного уні-
верситету водного господарства і приро-
докористування. 2011. № 2(54). С. 17–22.

7. Вдовенко Н.М. Нормативно-правове 
регулювання господарської діяльності у 
сфері аквакультури. Економічний форум. 
2014. № 4. С. 4–12.



138

ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2021/1

УДК 343.35:35.08
DOI https://doi.org/10.32837/yuv.v0i1.2091

О. Бондаренко,
кандидат юридичних наук,

старший викладач кафедри кримінально-правових дисциплін та судочинства
Навчально-наукового інституту права
Сумського державного університету

СТАН РЕАЛІЗАЦІЇ ОКРЕМИХ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ 
ПРИНЦИПІВ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ

Постановка проблеми. Ефектив-
ність виконання завдання з протидії 
корупції перебуває у прямій залеж-
ності з необхідністю чіткого та вива-
женого формулювання основних ідей 
такої діяльності. Правильне форму-
лювання правил поведінки є ключем 
до її продуктивності. У юриспруден-
ції, визначаючи поняття правових 
принципів, вчені використовують такі 
категорії, як початкові теоретичні 
визначення, обґрунтування, керівні 
принципи (ідеї), загальні приписи, 
керівні принципи, закономірності, 
зміст тощо. Більшість із названих 
понять – тотожні за змістом. Ми вва-
жаємо за доцільне підтримати пози-
цію О. Старчука, відповідно до якої 
принципи – це загальні, керівні поло-
ження [1, с. 40].

Юридичне закріплення правових 
принципів, як правило, визначається 
законодавчим органом у перших стат-
тях відповідних законів. На жаль, 
ні Закон України «Про запобігання 
корупції», ні Антикорупційна стра-
тегія не передбачають таких прин-
ципів. Однак шляхом систематич-
ного аналізу нормативно-правових 
актів антикорупційного спрямування 
ми можемо сформувати принципи, що 
є фундаментальними стосовно діяль-
ності з протидії корупції в Україні.

З точки зору різновидів таких 
правових принципів, то, на думку 
А. Новака, ними є верховенство права 
і закону; рівність усіх перед законом; 
відкритість та прозорість діяльності 
органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування; ефективна 
взаємодія всіх гілок влади та громад-
ськості; співпраця з міжнародними 
державами; доступність інформації 
про вчинені корупційні правопору-
шення [2, с. 6]. О. Шевченко фун-
даментальними принципами про-
тидії корупції називає: законність, 
верховенство права, комплексність, 
системність, об’єктивність, наукову 
обґрунтованість, економічну доціль-
ність, принцип взаємодії владних 
структур з інститутами суспільства, 
демократизацію управління суспіль-
ством; оптимальну відкритість для 
населення діяльності посадових осіб; 
входження до міжнародної системи 
протидії корупції та розвитку всебіч-
ного співробітництва з іноземними 
державами [3, c. 130–132].

Аналіз останніх досліджень 
та публікацій. Питання принципів 
права загалом, а також принципів 
протидії корупції досліджували такі 
вчені, як Б. Малишев, П. Михай-
ленко, А. Новак, О. Старчук, А. Том-
кіна та інші. Водночас поза увагою 
вчених лишився стан втілення цих 
принципів в Україні.

Мета і завдання дослідження. 
Метою статті є характеристика стану 
реалізації окремих фундаментальних 
принципів протидії корупції в Україні.

Виклад основного матеріалу 
дослідження. На нашу думку, фун-
даментальними принципами протидії 
корупції є верховенство права, закон-
ність, гласність. Пропонуємо звернути 
особливу увагу на правову природу 

© О. Бондаренко, 2021
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кожного з них та їх конкретні прояви 
у антикорупційній діяльності. Отже, 
першим фундаментальним принципом 
права є верховенство права.

Значення верховенства права для 
кожної діяльності підтверджується 
його закріпленням у ст. 8 Конституції 
України. Крім того, тлумачення його 
юридичного змісту міститься у рішенні 
Конституційного Суду України від 
2 листопада 2004 р. № 15-рп/2004, 
в якому зазначено, що верховенство 
права – це панування права в різних 
формах у суспільстві. Верховенство 
права вимагає від держави його вті-
лення у правотворчу та правозасто-
совну діяльність, зокрема у закони, 
які за своїм змістом мають бути про-
низані передусім ідеями соціальної 
справедливості, свободи, рівності 
тощо. Конституційний Суд України 
також зазначає, що одним із проявів 
верховенства права є те, що закон 
не обмежується законодавством як 
однією з його форм, але також вклю-
чає інші соціальні регулятори, вклю-
чаючи мораль, традиції, звичаї тощо, 
легітимізовані суспільством і зумов-
лені історично досягнутим культур-
ним рівнем суспільства. Усі ці юри-
дичні елементи об’єднані якістю, яка 
відповідає ідеології справедливості, 
правовій ідеї, значною мірою відобра-
жені у Конституції України [4].

Незважаючи на позицію законо-
давчого органу та Конституційного 
Суду України, провідні світові юристи 
відверто визнають, що у світі немає 
єдності для розуміння верховенства 
права. Б. Малишев тлумачить вер-
ховенство права крізь два модуси. 
По-перше, верховенство права – 
це верховенство права людини над 
обов’язком держави забезпечувати 
всі права і свободи людини. У пер-
шому модусі, який можна назвати 
конституційним або загальним, 
ідеться про обов’язок держави своїми 
діями створювати умови для реаліза-
ції прав і свобод людини. По-друге, 
верховенство права – це верховен-
ство природних прав людини над пра-

вами держави, правами соціальних 
груп, правами суспільства. У другому 
модусі, який можна назвати спеціаль-
ним, ідеться про особливий статус 
природних прав людини [5, с. 16–17].

Другим фундаментальним прин-
ципом є принцип законності. Важ-
ливість цього принципу для функціо-
нування держави настільки велика, 
що законодавча влада закріплює його 
у різних формах у декількох статтях 
Конституції України. Зокрема, законо-
давчі, виконавчі та судові органи здій-
снюють свої повноваження в межах, 
визначених цією Конституцією та від-
повідно до законів України (ст. 6 ч. 2, 
ст. 19 ч. 2 Конституції України). Кон-
ституція України має найвищу юри-
дичну силу. Закони та інші норма-
тивно-правові акти приймаються на 
основі Конституції України та повинні 
відповідати їй (ч. 2 ст. 8 Конститу-
ції України); закони та інші норма-
тивно-правові акти, що визначають 
права та обов’язки громадян, мають 
бути доведені до відома населення 
у порядку, встановленому законом 
(ст. 57 Конституції України); закони 
та інші нормативно-правові акти 
не мають зворотної сили, за винят-
ком випадків, коли вони зменшують 
або усувають відповідальність особи 
(ч. 1 ст. 58 Конституції України); 
кожен зобов’язаний суворо дотриму-
ватися Конституції України та зако-
нів України та не втручатися в права 
та свободи, честь та гідність інших 
людей (ст. 68 Конституції України) 
тощо [6].

На наш погляд, ступінь того, 
наскільки цей принцип насправді 
реалізовується загалом,  особливо 
стосовно запобігання та боротьби 
з корупцією, є непевним. Водночас 
жодні міркування не можуть виправ-
дати використання антикорупційних 
заходів, які не відповідають закону. 
Відсутність законодавчої основи 
для вжиття таких заходів є підста-
вою для розробки і прийняття від-
повідних нормативно-правових актів 
[7, с. 307].
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Отже, принцип законності у сфері 
протидії корупції означає, що будуть 
реалізовуватися лише ті антикоруп-
ційні заходи та задіяні методи, що 
безпосередньо передбачені законодав-
ством України [8, с. 157].

Третім принципом є принцип глас-
ності, тобто зв’язків з громадськістю 
та відкритості всіх органів, уповно-
важених боротися з корупцією. Кон-
ституція України не містить норми, 
яка б чітко закріплювала принцип 
відкритості та прозорості, але він 
може бути виведений з ряду консти-
туційних норм: засідання Верховної 
Ради України проводяться відкрито 
(ч. 1 ст. 84 Конституції України); 
закон набирає чинності через десять 
днів після офіційного оприлюднення, 
якщо законом не передбачено інше, 
але не раніше дати його опублікування 
(ч. 4 ст. 94 Конституції України); одним 
з основних принципів судового прова-
дження є гласність судового процесу 
та його повне фіксування технічними 
засобами (п. 6 ч. 1 ст. 129 Конституції 
України) [6].

Принцип гласності, безперечно, 
є центральним принципом взаємин 
між державою і суспільством, сут-
ність якого полягає у відкритості, 
прозорості, публічності організації 
і діяльності органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, їх 
посадових осіб, а також доступності 
інформації про їх діяльність [9, с. 29].

За часів колосального розвитку 
та залежності суспільства від елек-
тронних пристроїв, отже, від електро-
нних інформаційних ресурсів, вони 
зараз посідають перше місце у рей-
тингу збору інформації про діяльність 
та результати функціонування дер-
жавних установ. Однак реалізація 
цих заходів вимагає гарантування 
належного рівня інформаційної без-
пеки, оскільки публічна інформація не 
повинна містити жодної інформації про 
особу, зокрема її особисті дані. На наш 
погляд та з огляду на досвід роботи 
з такими інформаційними порталами, 
наприклад з антикорупційними декла-

раціями, державні інформаційні агент-
ства не завжди можуть забезпечити 
зберігання такої інформації, що при-
зводить до її витоків. Отже, реалізація 
цих заходів вимагає ретельної підго-
товки та розробки конкретних програм 
та практичних заходів для забезпе-
чення безпеки персональних даних 
та встановлення відповідальності для 
тих посадових осіб, дії яких призвели 
до втрати такої інформації.

Висновки. Антикорупційна діяль-
ність в Україні, як і будь-яка інша 
діяльність, ведеться за певними 
основними ідеями, які є керівними 
принципами. Особливе значення 
серед цих принципів мають  фунда-
ментальні. Адже саме ці принципи 
визначають антикорупційну страте-
гію та вектор її реалізації. Фунда-
ментальні антикорупційні принципи 
включають: верховенство права, 
законність та гласність. У контексті 
всебічної протидії корупції в Україні 
ми вважаємо, що законодавче закріп-
лення основних принципів такої 
діяльності є надзвичайно важливим.

Стаття присвячена важливій та 
актуальній темі – характеристиці 
стану реалізації окремих фундамен-
тальних принципів протидії корупції 
в Україні. Автор зосереджує увагу на 
тому, що ефективність виконання 
завдання з протидії корупції пере-
буває у прямій залежності з необ-
хідністю чіткого та виваженого 
формулювання основних ідей такої 
діяльності. Правильне формулювання 
правил поведінки є ключем до її про-
дуктивності. Крім того, з’ясовано, 
що у юриспруденції поняття право-
вих принципів тлумачать по-різному, 
зокрема, вчені використовують такі 
категорії, як початкові теоретичні 
визначення, обґрунтування, керівні 
принципи (ідеї), загальні приписи, 
керівні принципи, закономірності, 
зміст тощо.

Зосереджено увагу на тому, що 
значення верховенства права для 
кожної діяльності підтверджується  
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його закріпленням у ст. 8 Кон-
ституції України. Крім того, тлу-
мачення його юридичного змісту 
міститься у рішенні Конститу-
ційного Суду України від 2 листо-
пада 2004 р. № 15-рп/2004, в  
якому зазначено, що верховенство 
права – це панування права в різ-
них формах у суспільстві.

Наступним фундаментальним 
принципом є принцип законності. 
Важливість цього принципу для 
функціонування держави настільки 
важлива, що законодавча влада 
закріплює його у різних формах у 
декількох статтях Конституції 
України. На думку автора, сту-
пінь того, наскільки цей принцип 
насправді реалізовується загалом, 
особливо стосовно запобігання та 
боротьби з корупцією, викликає 
занепокоєння. Відсутність законо-
давчої основи для вжиття таких 
заходів є підставою для розробки 
і прийняття відповідних норма-
тивно-правових актів.

Принцип гласності тлумачиться 
як принцип зв’язків з громадськістю 
та відкритості всіх органів, упов-
новажених боротися з корупцією. 
Конституція України не містить 
норми, яка б чітко закріплювала 
принцип відкритості та прозоро-
сті, але він може бути виведений з 
ряду конституційних норм.

Зроблено висновок, що анти-
корупційна діяльність в Україні, 
як і будь-яка інша діяльність, 
ведеться за певними основними 
ідеями, які є керівними принци-
пами. Особливе значення серед цих 
принципів мають  фундаментальні. 
Адже саме ці принципи визначають 
антикорупційну стратегію та век-
тор її реалізації. У контексті все-
бічної протидії корупції в Україні 
важливим є законодавче закріп-
лення основних принципів протидії 
корупції.

Ключові слова: корупція, проти-
дія корупції, принципи права, фунда-
ментальні принципи.

Bondarenko O. The state 
of implementation of some 
fundamental principles of anti-
corruption in Ukraine

The article is devoted to an 
important and topical topic – the 
characteristics of the implementation 
of certain fundamental principles 
of anti-corruption in Ukraine. The 
author focuses on the fact that 
the effectiveness of the task of 
combating corruption is directly 
dependent on the need for a clear 
and balanced formulation of the 
main ideas of such activities. Proper 
formulation of rules of conduct is the 
key to its productivity. In addition, 
it was found that in jurisprudence 
the concepts of legal principles are 
interpreted differently, in particular, 
scholars use such categories as 
initial theoretical definitions, 
justifications, guidelines (ideas), 
general prescriptions, guidelines, 
patterns, content, and so on.

Attention is focused on the fact 
that the importance of the rule of 
law for each activity is confirmed 
by its enshrinement in Art. 8 of the 
Constitution of Ukraine. In addition, 
the interpretation of its legal content 
is contained in the decision of the 
Constitutional Court of Ukraine of 
November 2, 2004 No. 15-rp/2004. It 
states that the rule of law is the rule 
of law in various forms in society.

The next fundamental principle 
is the principle of legality. The 
importance of this principle for 
the functioning of the state is 
so important that the legislature 
enshrines it in various forms in 
several articles of the Constitution 
of Ukraine. According to the author, 
the degree to which this principle is 
actually implemented in general, and 
especially in relation to preventing 
and combating corruption, is 
questionable. The lack of a legal 
basis for such measures is the basis 
for the development and adoption of 
relevant regulations.
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The principle of publicity is 
interpreted as the principle of public 
relations and openness of all bodies 
authorized to fight corruption. The 
Constitution of Ukraine does not 
contain a norm that would clearly 
enshrine the principle of openness and 
transparency, but it can be derived 
from a number of constitutional norms.

It is concluded that anti-corruption 
activities in Ukraine, like any other 
activity, are conducted according 
to certain basic ideas, which are 
guiding principles. Of particular 
importance among these principles 
are the fundamental ones. After all, 
it is these principles that determine 
the anti-corruption strategy and 
the vector of its implementation. In 
the context of comprehensive anti-
corruption in Ukraine, it is important 
to legislate the basic principles of 
anti-corruption.

Key words: corruption, anti-
corruption, principles of law, 
fundamental principles.
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У сучасному світі є досить широ-
кий спектр неправомірних діянь, спря-
мованих на порушення суб’єктивного 
цивільного права. Сутність конкрет-
них загроз і впливів та їх спрямова-
ність бувають різними. Позаяк специ-
фіка кожної галузі визначає механізми 
її правового забезпечення, природно, 
що порушення цивільних прав особи 
мають певні відмінні характеристики, 
що виокремлюють їх у національ-
ному правовому полі. Застосування 
конкретного виду охоронного заходу 
як способу реагування на посягання 
сприяє більшій визначеності пра-
возастосування, зумовлює єдність 
юридичних механізмів та законодав-
чих і наукових концепцій. Основною 
засадою запровадження дієвої сис-
теми заходів цивільно-правової від-
повідальності у сфері матеріального 
обороту є забезпечення адекватної 
протидії прагненням порушити від-
повідні права громадян і організа-
цій. При цьому, на відміну від інших 
заходів, спрямованих проти поруш-
ників, організаційного чи технічного 
ґатунку, засоби цивільної відповідаль-
ності мають свій специфічний пред-
мет: вони покликані створити право-
порушнику матеріальні незручності 
шляхом позбавлення чи зменшення 
його майнових благ.

У нашій цивілістиці пошире-
ною є теза, згідно з якою реалізація 
позовного домагання є засобом при-
тягнення порушника матеріального 

суб’єктивного права до відповідаль-
ності [1, c. 85]. Однак на сучасному 
етапі розвитку науки подібний підхід 
виглядає застарілим. Навряд чи він 
нині відповідає сутності реальних 
охоронно-правових взаємин, котрі 
виникають у разі правопорушення. 
Радше слід вести мову про те, що 
відповідальність є одним з важли-
вих елементів охоронного правовід-
ношення. Розробка та застосування 
адекватних заходів протидії різним 
ризикам та загрозам, які тягнуть 
порушення суб’єктивних прав, шля-
хом притягнення правопорушників 
до цивільної відповідальності забез-
печує ефективне поновлення прав 
та належну компенсацію потерпілим. 
З іншого боку, засади запровадження 
відповідальності не обов’язково ґрун-
туються на позбавленні порушника 
матеріальних благ. Дієвість заходів 
відповідальності полягає ще і в тому, 
що саме їх існування має попереджу-
вальний ефект. Це дозволяє попере-
дити настання суспільно шкідливих 
наслідків у результаті неправомірних 
дій учасників правовідносин. Тому 
цивільно-правова відповідальність як 
система правових засобів має все-
осяжно і повно використовувати 
наявні в її розпорядженні правові 
засоби, які є одним із найважливіших 
способів вираження сутності цивіль-
ного права. Як указує І.С. Канзафа-
рова, елементи цивільно-правової 
відповідальності як системи правових 
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засобів повинні бути так взаємопов’я-
зані, щоб забезпечити належну реалі-
зацію передбачених чинним законодав-
ством правомочностей та виконання 
закріплених у ньому юридичних 
обов’язків, тобто щоб система зага-
лом забезпечувала та гарантувала 
захист цивільних прав та інтересів 
суб’єктів цивільного права і здійсню-
вала штрафний і виховний вплив на 
правопорушників. Зазначене поло-
ження відображає концепт цивільно-
правової відповідальності як системи 
певних цивільно-правових засобів. 
Власне, цивільно-правові засоби самі 
по собі формують субстрат системи, 
а відносини між ними, які відповіда-
ють концепту, становлять структуру 
досліджуваної системи [2, c. 16–17].

Зазначені, безумовно, важливі 
та актуальні питання знайшли від-
творення у працях таких цивілістів, 
як: О.Е. Лейст, О.С. Іоффе, О.О. Кра-
савчиков, Є.О. Харитонов, В.В. Бут-
нєв, А.С. Комаров, І.С. Канзафарова 
та інші. У вказаних роботах увага 
вчених була сконцентрована на різ-
них аспектах забезпечення дієвості 
засобів цивільно-правової відпові-
дальності, з’ясовувалися питання 
юридичного оформлення можливості 
потерпілого за рахунок їхнього засто-
сування відновити порушене право 
в повному обсязі. Водночас не напра-
цьовано єдиного правового підходу 
до визначення сутності правового 
статусу уповноваженої та зобов’я-
заної осіб у охоронному відношенні, 
не напрацьовано загальних правил 
стосовно існування пов’язаності 
санкцій з державним примусом, роз-
межування заходів відповідальності 
та інших негативних наслідків, що 
настають для порушника. Тож, метою 
цієї праці є вивчення правових інстру-
ментів, що гарантують належне вико-
нання матеріального обов’язку особи 
у охоронному зобов’язанні, та адапта-
ція вказаних підходів до національної 
системи права.

Щодо визначення санкцій та їх 
співвідношення з поняттям відпові-

дальності ми дотримуємося висловле-
ної в літературі думки, що санкція – 
це міра майнових чи інших невигідних 
для особи наслідків у разі правопору-
шення [3, c. 190–191]. Нині у цивіліс-
тиці все більшого поширення набуває 
концепція, згідно з якою засоби захи-
сту суб’єктивного права слід поділяти 
на відповідальність та інші засоби 
[4, c. 200]. Таким чином, відповідаль-
ність є більш вузьким поняттям порів-
няно із засобами правового захисту. 
У такому контексті санкціями є будь-
які негативні наслідки, що можуть 
настати в результаті державного при-
мусу. Загальний невичерпний їхній 
перелік визначається положеннями 
статті 16 ЦКУ. До них також можна 
віднести і такі заходи, що напряму не 
впливають на майновий стан поруш-
ника та потерпілого, проте мають 
забезпечувальне значення та спря-
мовані на попередження порушення 
у майбутньому чи припинення від-
ношення. Це, наприклад, такі опера-
тивні заходи впливу, як переведення 
неналежного боржника на попередню 
оплату, відмова від прийняття про-
строченого виконання, відмова від 
договору тощо (хоча ми не можемо 
погодитися з невиправданим роз-
ширенням такого переліку, зокрема 
щодо віднесення до санкцій, ска-
жімо, притримання чи зарахування 
[5, c. 129–130]). І саме можливістю 
застосування санкцій забезпечується 
належне та своєчасне здійснення 
суб’єктивного цивільного права 
та виконання кореспондуючого йому 
юридичного обов’язку.

З такої точки зору цивільна відпо-
відальність являє собою один з різ-
новидів санкцій і є впливом на пра-
вопорушника шляхом позбавлення 
його певних майнових прав чи покла-
дення на нього додаткових майнових 
обов’язків [6, c. 9]. Наприклад, коли 
замовник, незважаючи на своєчасне 
попередження з боку підрядника, 
у відповідний строк не усуне обста-
вин, що загрожують якості або при-
датності результату роботи, підрядник 
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має право відмовитися від договору 
та право на відшкодування збитків 
(ч. 1 ст. 848 ЦКУ). Таким чином, 
обов’язок відшкодувати завдані збитки 
є відповідальністю винного суб’єкта, 
а її розмір визначається величиною 
збитків. Засоби відповідальності про-
являються в наслідках порушення 
наявного зобов’язання (договірна від-
повідальність) або в наслідках самого 
правопорушення, які породжують 
нове зобов’язання (деліктна відпо-
відальність) [7, c. 460].  При цьому 
заходи захисту суб’єктивного права, 
в тому числі і юридична відповідаль-
ність, мають бути економічно обґрун-
тованими [8, c. 5].

Шляхом реалізації охоронної мате-
ріально-правової норми здійснюються 
заходи юридичної відповідальності 
та захисту суб’єктивних прав. Тому 
можна погодитися, що відносини 
цивільно-правової відповідальності 
є різновидом охоронних правовідно-
син. З іншого боку, останні не зво-
дяться лише до відповідальності, 
а охоплюють і інші взаємини, пов’я-
зані із захистом права. Так, залежно 
від змісту відношення та способу 
захисту порушеного права до зобов’я-
заної особи, котра порушила умови 
договору щодо повернення майна, яке 
перебувало в оренді, в межах охо-
ронного правовідношення може бути 
пред’явлена вимога про примусове 
виконання обов’язку (що не є захо-
дом відповідальності) або про сплату 
неустойки чи відшкодування збитків 
(тобто застосовано відповідальність).

Протилежної точки зору на роз-
глядувану проблему дотримувався, 
наприклад, М.М. Агарков, котрий 
не виділяв різниці між примусо-
вим виконанням обов’язку в натурі 
і відшкодуванням збитків, вважаючи 
обидва наслідки відповідальністю 
боржника: борг і відповідальність 
є не незалежними один від одного 
елементами зобов’язання, а лише 
двома аспектами одного й того ж від-
ношення [9, c. 44]. Інші дослідники 
також вважали, що відповідальністю 

є опосередковане державним приму-
сом виконання обов’язку в результаті 
будь-якого невиконання зобов’язання 
[10, c. 89–90]. Фактично за такої кон-
цепції відповідальність – це примус 
щодо виконання охоронно-правового 
обов’язку, який уже виник. Вказана 
правова конструкція, як вказував 
О.С. Іоффе, має два суттєві недо-
ліки. По-перше, вона залишає поза 
межами підставності виникнення від-
повідальності таку важливу правову 
характеристику, як вина особи, що 
порушила право. Проте безспірним 
є правило, що без вини не настає 
обов’язок сплатити неустойку чи 
відшкодувати збитки. А по-друге, зі 
сфери відповідальності виключаються 
дії самого боржника без втручання 
юрисдикційних органів, що спрямо-
вані на ліквідацію наслідків пору-
шення [7, c. 473–474]. Тому цілком 
справедливо відділити заходи від-
повідальності від інших негативних 
наслідків для порушника: цивільна 
відповідальність – це не будь-які 
негативні наслідки для порушника, 
а лише ті, які покладають на нього 
нові чи додаткові цивільно-правові 
обов’язки чи позбавляють суб’єктив-
них цивільних прав.

Отже, можемо стверджувати, що 
поряд з відповідальністю наявні інші 
невигідні для порушника наслідки, 
спрямовані на захист суб’єктивного 
цивільного права. У цивілістиці їх 
прийнято називати засобами (мірами) 
захисту права [11, c. 83–85]. Вони 
застосовуються до правопорушника 
незалежно від його вини і відновлюють 
майнове становище особи або припи-
няють неправову дію. Відповідальність 
завжди пов’язана з додатковим обтя-
женням порушника, а у разі інших спо-
собів захисту права таких обтяжень 
немає. Отже, на відміну від адміністра-
тивних чи кримінальних правовідно-
син, захист порушених цивільних прав 
відбувається не тільки шляхом засто-
сування заходів відповідальності.

Також не можна ототожню-
вати реальне виконання охоронного 
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зобов’язання (п. 5 ч. 2 ст. 16 ЦКУ) 
шляхом застосування державного 
примусу з відповідальністю. Примі-
ром, відшкодування нанесених пору-
шенням збитків та сплата неустойки 
є класичними видами цивільно-пра-
вової відповідальності. При цьому 
позивач вправі звернутися до суду 
з вимогами про застосування цих 
обох санкцій до відповідача. Принцип 
римського права nemo debet bis puniri 
pro uno delicto (не повинно бути 
подвійної відповідальності за одне 
правопорушення) у нашому законо-
давстві знайшов відображення у пра-
вилі, згідно з яким сплата неустойки 
та відшкодування збитків не звіль-
няє зобов’язану особу від виконання 
зобов’язання в натурі. Реальне вико-
нання спрямоване на виконання тієї 
дії, що передбачена змістом зобов’я-
зання, тоді як відповідальність спря-
мована на виконання додаткового 
обов’язку, який виник у результаті 
правопорушення [12, c. 445].

Якщо неустойка виконує функ-
цію попередньо оціненого сторонами 
рівня збитків, які можливі у разі 
невиконання договору, що харак-
терно для міжнародного торгового 
обігу [13, c. 143–145], то у такому 
разі вона має подвійне значення як 
еквівалент реального виконання 
та відповідальність одночасно. Від-
повідальність та інші види захисту 
прав відрізняються між собою також, 
керуючись принципом вини. Зокрема, 
відповідальність за загальним прави-
лом настає лише за винні дії особи, 
тоді як інші цивільно-правові санкції 
застосовуються виходячи із принципу 
спричинення. Якщо ж ці заходи засто-
совуються за допомогою юрисдикцій-
ного органу (суду) як спосіб захисту 
права, вони охоплюються загальним 
механізмом реалізації охоронного 
правовідношення, в тому числі і щодо 
строків набуття примусової здатності 
(пред’явлення домагання) – позовної 
давності.

Навряд чи можна погодитися 
з думкою окремих авторів щодо того, 

що цивільно-правова відповідальність 
та інші засоби захисту слід розріз-
няти за підставами виникнення.  
За такою теорією відповідальність 
виникає лише за наявності повного 
складу правопорушення: протиправ-
ної поведінки, шкоди, причинного 
зв’язку між ними та вини правопо-
рушника. За наявності таких умов 
відшкодування шкоди, нанесеної 
однією особою іншій, є цивільно-пра-
вовою відповідальністю. Якщо ж 
шкоду нанесено за відсутності пов-
ного складу правопорушення (в умо-
вах крайньої необхідності – відсутня 
протиправність, джерелом підвищеної 
небезпеки – відсутня вина), обов’язок 
відшкодування не є відповідальністю 
[14, c. 52]. С.С. Алексєєв також наго-
лошував, що тільки завершений склад 
правопорушення є єдиною юридич-
ною підставою цивільної відповідаль-
ності [15, c. 48]. Дещо по-іншому, але 
досить схоже кваліфікує порушення 
суб’єктивного права Є.О. Крашенин-
ніков. На думку вченого, порушення 
права є лише тоді, коли воно охо-
плюється всіма ознаками цивільного 
правопорушення: винне невиконання 
регулятивного обов’язку, зафіксова-
ність у гіпотезі охоронної цивільно-
правової норми, виникнення охорон-
ного зобов’язання [16, c. 50–51].

На наш погляд, вказані підходи не 
є повністю коректними. У жодному 
разі не можна ототожнювати поняття 
цивільного правопорушення та пору-
шення права. Саме визначення цивіль-
ного правопорушення, безумовно, 
пов’язане із встановленням його 
складу як поняття, що охоплює всі 
його ознаки у сфері цивільного права, 
потребує, щоб було з’ясовано, хто 
здійснив протиправне діяння та на що 
воно було спрямоване. Не слід забу-
вати, що йдеться про поняття правопо-
рушення, котре повинне давати йому 
всебічну характеристику [15, c. 48]. 
Правопорушення не потребує осо-
бливого доказування, оскільки воно 
співпадає з продовженням правовід-
ношення. Інша річ,  порушення права. 
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Це поняття має більш широкий зміст, 
воно охоплює наслідки різних явищ, 
у тому числі і правопорушення, ста-
новить певний результат. Свого часу 
О.С. Іоффе висловив думку, що об’єкт 
та форми протиправної поведінки – 
вина – причинний зв’язок – не відо-
бражають специфіку складу правопо-
рушення тією мірою, якою вимагає 
цього природа цивільно-правової від-
повідальності, зокрема, відповідально-
сті, котра виникає в результаті неви-
конання зобов’язань [17, c. 89].

Порушення суб’єктивного права 
може бути спричинене не тільки 
діями, що кваліфікуються як цивільні 
правопорушення, але й іншими, що 
таких ознак не мають [18, c. 38]. 
Зокрема, порушення матеріального 
права особи може відбутися в резуль-
таті правомірних дій. Наприклад, 
внаслідок правомірних дій право-
охоронних органів нанесено мате-
ріальну шкоду певному суб’єкту. 
Неправильно вважати, що у такому 
разі підставою для позовних вимог 
буде невідшкодування заподіювачем 
добровільно завданої шкоди, оскільки 
такі дії не охоплюються ознаками 
цивільного правопорушення. Оче-
видно, що підставою для вимог має 
бути сам факт порушення майнового 
права. На те, що в цивільному праві 
відповідальність не завжди застосо-
вується лише за наявності повного 
складу цивільного правопорушення, 
вказував Г.К. Матвєєв. Так, може 
існувати «безвинна» відповідальність 
(наприклад, за шкоду, завдану дже-
релом підвищеної небезпеки), відпо-
відальність «без шкоди» (неустойка 
у разі відсутності збитків), відпові-
дальність за правомірні дії (необхідна 
оборона, винесення акта органом дер-
жави, що порушує право власності) 
тощо [19, c. 7].

Українське цивільне законодав-
ство може встановлювати правила, 
коли порушене правомірними діями 
право підлягає захисту. Порушення 
права може також відбутися в резуль-
таті певної події (випадок). Як пра-

вило, право на захист у такому разі 
не виникає (немає особи порушника). 
Проте, якщо за законом чи договором 
відшкодування шкоди покладається 
на іншу особу, яка не є порушником 
права, невиконання нею такого регу-
лятивного обов’язку є порушенням. 
І саме усунення цього порушення 
може вимагати уповноважена на 
захист особа (страхування, рятування 
чужого майна тощо).

З проведеного дослідження 
можемо дійти певних висновків. Як 
уже неодноразово зазначалося, у разі 
порушення суб’єктивного матеріаль-
ного права виникає інше відношення, 
яке носить охоронно-правовий харак-
тер. Воно включає матеріальну 
вимогу правоволодільця до поруш-
ника і відповідний обов’язок остан-
нього. Водночас несправедливим буде 
підхід, за яким виконання охоронного 
зобов’язання має відбуватися тільки 
у примусовому (через суд) здійсненні 
охоронного повноваження особи. При 
цьому невиправдано охоронно-пра-
вова матеріальна вимога зводиться 
лише до позовного домагання уповно-
важеного. Проте останній не зобов’я-
заний здійснювати захист свого права 
лише у судовому порядку. Інші несу-
дові способи захисту також відбу-
ваються через реалізацію охоронної 
вимоги особи, яка виникає з правопо-
рушення і є повноваженням охорон-
ного правовідношення. На вказану 
вимогу не поширюється дія інституту 
позовної давності, вона, як правило, 
задавнюванню не підлягає та існує 
протягом строку існування самого 
охоронного права. Що ж до змісту 
охоронної несудової вимоги, то вона 
може бути такою ж, як і позовне 
домагання. Різновиди позовних вимог 
зазначені у статті 16 ЦК України як 
способи захисту суб’єктивного права 
судом. Справді, судовий орган, вирі-
шуючи спір, застосовує саме такий 
спосіб захисту, який вибрав та виклав 
у позовному домаганні позивач. Отже, 
несудова охоронна вимога, гадаємо, 
також може полягати, наприклад, 



148

ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2021/1

у припиненні дії, що порушує право, 
відновленні становища, яке існу-
вало до порушення, відшкодуванні 
шкоди тощо. Цілком зрозуміло, що, 
оскільки захист порушеного матері-
ального права відбувається без допо-
моги юрисдикційного органу, то така 
вимога позбавлена примусової сили. 
Та, незалежно від того, чи пред’яв-
лена несудова охоронна вимога, від 
моменту порушення права у правово-
лодільця виникає матеріальне право 
на позов. Протягом позовної давності 
такий суб’єкт може його реалізувати. 
При цьому державний примус буде 
засобом захисту порушеного регуля-
тивного права і одночасно  способом 
реалізації охоронної вимоги. Отже, 
як позовна, так і непозовна вимоги 
є рівноправними механізмами захи-
сту одного й того ж охоронюваного 
об’єкта – регулятивного матеріаль-
ного права.

Стаття присвячена дослі-
дженню актуального наукового 
питання про сутність цивільно-
правової відповідальності як меха-
нізму адекватного реагування пра-
воволодільця та суспільства на 
порушення. У праці розглядається 
такий вид юридичного відношення 
в контексті його взаємозв’язку з 
таким правовим явищем, як охо-
ронне правовідношення. Обстою-
ється визначальна теза, що цивільна 
відповідальність є важливим, але 
не єдиним елементом охоронного 
відношення. Адже застосування 
заходів протидії різним ризикам 
та загрозам, які тягнуть пору-
шення суб’єктивних прав, шляхом 
притягнення правопорушників до 
цивільної відповідальності забезпе-
чує ефективне поновлення прав та 
належну компенсацію потерпілим. 
Водночас засади запровадження 
негативних для порушника наслід-
ків не обов’язково ґрунтуються на 
позбавленні порушника матеріаль-
них благ. Вони базуються на комп-
лексному застосуванні заходів, у 

тому числі і таких, що мають опе-
ративний та превентивний ефект 
і, строго кажучи, не є відповідаль-
ністю. У роботі концептуально 
обґрунтоване широке поняття 
санкцій та їх співвідношення з 
відповідальністю як загального з 
частковим. Підтримана позиція, 
що цивільна відповідальність являє 
собою один з різновидів санкцій і є 
впливом на правопорушника шля-
хом позбавлення його певних май-
нових прав чи покладення на нього 
додаткових майнових обов’язків.  
У статті також детально проана-
лізовано теоретичне положення 
про обов’язковість застосування 
примусу у разі притягнення поруш-
ника до відповідальності,  піддано 
вказану тезу критиці. Доведено, 
що державний примус через судове 
рішення є дієвим, але не обов’язко-
вим елементом охоронного відно-
шення, що виникає між потерпілим 
і порушником. Наочно показано 
можливість реалізації захисної 
вимоги шляхом добровільного вико-
нання її боржником і таким чином 
задоволення охоронних вимог.  
У роботі також проведене розме-
жування понять цивільного право-
порушення та порушення права. 
Адже порушення суб’єктивного 
права може бути спричинене не 
тільки діями, що кваліфікуються 
як цивільні правопорушення, але й 
іншими, що таких ознак не мають. 
У цьому відношенні  порушення 
права є більш широким терміном, 
який охоплює наслідки різних явищ, 
у тому числі і правопорушення, 
становить певний результат.

Ключові слова: цивільна відпові-
дальність, позовна давність, правопо-
рушення.

Guyvan P. Civil liability as 
an element of protective material 
legal relationship

The article is devoted to the 
research of a topical scientific question 
about the essence of civil liability as a 
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mechanism of adequate response of the 
right holder and society to violations. 
The paper considers this type of 
legal relationship in the context of 
its relationship with such a legal 
phenomenon as a protective legal 
relationship. The defining thesis is 
that civil liability is an important, but 
not the only element of the protective 
relationship. After all, the application 
of measures to counteract various 
risks and threats that entail violations 
of subjective rights, by bringing 
offenders to civil responsibility, 
ensures the effective restoration of 
rights and adequate compensation 
to victims. At the same time, the 
principles of introducing negative 
consequences for the violator are 
not necessarily based on deprivation 
of the violator of material goods. 
They are based on the integrated 
application of measures, including 
those that have an operational 
and preventive effect and, strictly 
speaking, are not responsible. The 
paper conceptually substantiates the 
broad concept of sanctions and their 
relationship with liability as general 
and partial. The position is supported 
that civil liability is one of the types 
of sanctions and is an influence on 
the offender by depriving him of 
certain property rights or imposing 
additional property obligations on 
him. The article also analyzes in 
detail the theoretical position on the 
mandatory use of coercion in bringing 
the offender to justice, and criticizes 
this thesis. State coercion through 
a court decision has been shown to 
be an effective but not mandatory 
element of the protective relationship 
that arises between the victim and the 
offender. The possibility of realization 
of the protective requirement by 
voluntary fulfilment by the debtor, 
and thus, satisfaction of protection 
requirements is clearly shown. The 
paper also distinguishes between the 
concepts of civil offense and violation 
of law. After all, a violation of a 

subjective right can be caused not 
only by actions that qualify as civil 
offenses, but also by others that do 
not have such signs. In this regard 
the violation of the law is a broader 
term that covers the consequences 
of various phenomena, including 
offenses, is a definite result.

Key words: civil liability, statute of 
limitations, offenses.
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Постановка проблеми. Аксіоло-
гічний підхід до тлумачення формаль-
ної визначеності правової норми, як 
ознаки права, зумовлює необхідність 
застосування у процесі законотворчо-
сті оціночних правових понять, тому 
об’єктивна неспроможність законо-
давця регламентувати широку сферу 
правовідносин усувається внаслідок 
застосування термінів невизначеного 
змісту. Не є виключенням і поло-
ження чинного Цивільного процесу-
ального кодексу України, що визнача-
ють процедуру касаційного перегляду 
судових рішень у цивільних справах, 
де законодавець застосував оціночні 
правові поняття для визначення 
критеріїв прийнятності касаційної 
скарги. Повноваження юрисдикцій-
ного органу щодо розширювального 
тлумачення обсягу цивільно-проце-
суальних оціночних понять та відсут-
ність конкретизації їх нормативного 
змісту, створює як позитивні, так 
і негативні наслідки під час здійс-
нення правозастосування на стадії 
касаційного перегляду судових рішень 
у цивільному процесі. У зв’язку 
з наведеними обставинами, а також 
притаманною ознакою остаточності 
рішень суду касаційної інстанції по 
суті справи, проблеми застосування 
оціночних понять під час касаційного 
провадження не втрачають актуаль-
ності у сучасних правових реаліях, 
а їх дослідження, ретельний аналіз 

та визначення пропозицій щодо зако-
нодавчих змін створює передумови 
для формування належної правоза-
стосовчої практики.

Стан дослідження. Проблемні 
питання касаційного перегляду судо-
вих рішень у цивільних справах відо-
бражені у роботах таких науковців, 
як: Д. Луспеник, Й. Богдан, С. Фурса, 
А. Монаєнко, Р. Ханова та інших. 
Проблеми застосування оціноч-
них понять у процесуальному праві 
досліджували: І.В. Турчин-Кукаріна, 
І.П. Зеленко, В.Г. Перепелюк. Водно-
час, станом на даний час, відсутні нау-
кові роботи, які б здійснювали аналіз 
проблем правозастосування цивіль-
но-процесуальних оціночних понять 
на стадії перегляду судових рішень 
у касаційному порядку за правилами 
та у редакції ЦПК України визначе-
ній Законом України № 460-IX «Про 
внесення змін до Господарського про-
цесуального кодексу України, Цивіль-
ного процесуального кодексу України, 
Кодексу адміністративного судочин-
ства України щодо вдосконалення 
порядку розгляду судових справ» від 
15.01.20 [17].

Мета дослідження. На основі 
викладеного формуємо мету дослі-
дження: здійснення теоретико-право-
вої характеристики цивільно-проце-
суальних оціночних понять на стадії 
касаційної перегляду судових рішень, 
визначення проблем законодавства 
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та правозастосування у зазначе-
ній сфері, формулювання пропозиції 
щодо внесення змін до нормативно-
правових актів.

Виклад основних положень. Із 
набранням чинності Законом України 
«Про внесення змін до Господарського 
процесуального кодексу України, 
Цивільного процесуального кодексу 
України, Кодексу адміністративного 
судочинства України та інших законо-
давчих актів» від 3 жовтня 2017 року 
№ 2147-VIII та Законом України «Про 
внесення змін до Господарського про-
цесуального кодексу України, Цивіль-
ного процесуального кодексу України, 
Кодексу адміністративного судочин-
ства України щодо вдосконалення 
порядку розгляду судових справ» від 
15 січня 2020 року № 460-IX до чин-
ного процесуального законодавства, 
в тому числі у сфері касаційного пере-
гляду судових рішень, внесено суттєві 
нововведення, зокрема і визначено 
коло нових цивільно-процесуаль-
них оціночних понять, серед яких: 
«фундаментальне значення для фор-
мування єдиної правозастосовчої 
практики», «значний суспільний інте-
рес», «виключна правова проблема», 
«виняткове значення для учасника 
справи», «висновок щодо застосу-
вання норми права у подібних право-
відносинах».

Формулювання процесуального 
законодавства, в частині застосування 
оціночних понять, виступало предме-
том неодноразових теоретико-право-
вих дискусій. Зокрема, Д.Д. Луспеник 
обґрунтовує необхідність виключення 
оціночних понять із норм ЦПК Укра-
їни, які регламентують прийнятність 
касаційної скарги та ухвалення нових 
«касаційних фільтрів» із урахуванням 
практики Європейського суду з прав 
людини [4]. У тому числі і автором 
даної статті зазначалось, що відсут-
ність дефініцій оціночних понять 
у чинній редакції норм ЦПК України, 
які регламентують процедуру касацій-
ного оскарження, є таким, що супере-
чить принципу правової визначеності 

[5]. Натомість І. Турчин, досліджу-
ючи оціночні поняття в судочинстві, 
визначає їх функціонування об’єктив-
ною необхідністю, що трансформує 
казуїстичні правові норми в універ-
сальні правила [11].

І. Зеленко обгрунтовує необхіді-
ність застосування оціночних право-
вих понять через їх функціональне 
призначення, що забезпечує вико-
нання завдань правозастосування, 
законодавчої економії, формування 
правової культури, виступає чинни-
ком еволюції правової системи, відо-
бражає динамічний характер права 
та виконує прогностичну роль [2].

Загалом, погоджуючись із необхід-
ністю застосування оціночних понять 
у сфері регулювання законодавцем 
стадії касаційного перегляду судових 
рішень у цивільному процесі з огляду 
на наявність їх функціонального при-
значення та сучасний ціннісний під-
хід до праворозуміння, слушним вва-
жаємо пропозицію науковців щодо 
доцільності визначення змісту, форми 
та обсягу цивільно-процесуальних 
оціночних понять.

І.В. Турчин-Кукаріна вказує, що 
обсяг оціночного поняття конкрети-
зується в процесі його тлумачення 
і застосування, його специфікою 
є незамкнутий характер. Це поясню-
ється тим, що конкретним оціночним 
поняттям маркується невизначна 
законодавцем наперед кількість пред-
метів, подій, станів чи явищ, а обсяг 
оціночного поняття складається із 
сукупності тих правових явищ, які 
наділені тими ознаками, що виплива-
ють з його змісту [12].

Саме труднощі, пов’язані з різ-
ним визначенням обсягу оціночних 
цивільно-процесуальних правових 
понять відмінними суб’єктами право-
відносин, учасниками цивільного про-
цесу та судом, як органом юрисдикції, 
лежать в основі проблем використання 
логічних прийомів правозастосування 
на стадії касаційного перегляду судо-
вих рішень. Зокрема, суддя Верхов-
ного Суду, к.ю.н. Луспеник Д.Д.,  



153

ПРОБЛЕМИ ТА СУДЖЕННЯ

зазначає, що численні оціночні тер-
міни ЦПК України, які регулюють 
касаційне провадження, обумовлю-
ють необмежений розсуд (угляд) 
суду ще на стадії допуску касаційної 
скарги, що негативно впливає на фор-
мування правосвідомості учасників 
цивільного процесу – споживачів суд-
дівських послуг [4]. Суддя Верховного 
суду Я. Берназюк, звертаючи увагу 
на прогалини процесуального зако-
нодавства у сфері касаційного пере-
гляду судових рішень щодо визна-
чення оціночних понять, стверджує, 
що відсутність унормованих визна-
чень оціночних понять та будь-яких 
критеріїв їх визначення вимагає саме 
від Великої Палати Верховного Суду 
та касаційних судів забезпечення 
вироблення єдиної судової практики 
шляхом надання відповідного тлума-
чення (правозастосування), а також 
встановлює напрям для формування 
доктринальних розробок із зазначе-
них питань науковою правовою спіль-
нотою [1].

Зазначені позиції практиків право-
застосування процесуальних оціноч-
них правових понять підтверджують 
наявність проблем щодо викори-
стання логічних прийомів, пов’язаних 
із визначенням обсягу конкретних 
оціночних термінів, вжитих у законо-
давстві, яке регулює процедуру каса-
ційного перегляду судових рішень.

З огляду на наведені обставини 
вважаємо доцільним доповнити поло-
ження чинного ЦПК України унормо-
ваними дефініціями цивільно-проце-
суальних оціночних понять на стадії 
касаційного провадження та сформу-
вати нормативні критерії визначення 
змісту та обсягу даних оціночних тер-
мінів.

В.Г. Перепелюк, формуючи нау-
ковий висновок про застосування 
ч. 3 ст. 389 ЦПК України (щодо 
питання права, яке має фундамен-
тальне значення), зазначає, що на роль 
доктринального визначення поняття 
«питання права, яке має фундамен-
тальне значення для формування єди-

ної правозастосовчої практики» може 
претендувати дефініція вітчизняних 
науковців: питання права, яке має 
фундаментальне значення для форму-
вання єдиної правозастосовчої прак-
тики, є питання про те, яким є зміст 
принципу права, необхідний для 
формулювання судом нового поло-
ження, призначеного подолати про-
галину у нормативному регулюванні 
шляхом застосування аналогії права 
чи колізію між нормами права [8]. 
Судова практика до ознак виключної 
правової проблеми та питань права, 
які мають фундаментальне значення 
для формування єдиної практики, 
відносить: відсутність сталої судової 
практики, необхідність застосування 
аналогії закону чи аналогії права, 
невизначеність нормативного акта, 
невизначену кількість спорів із зазна-
ченої проблеми (Ухвала Верховного 
Суду від 4 червня 2018 року у справі 
№ 638/11484/17 [14]; Ухвалу Вер-
ховного Суду від 30 жовтня 2018 року 
у справі № 757/172/16-ц [13]). 
Велика Палата Верховного Суду до 
ознак виключної правової проблеми 
відносить: питання щодо дотримання 
принципу пропорційності; забезпе-
чення належного балансу між при-
ватними та публічними інтересами, 
справедливості судового розгляду, 
принципу верховенства права; від-
сутність усталеної судової прак-
тики у застосуванні однієї і тієї ж 
норми права, в тому числі наявність 
правових висновків суду касацій-
ної інстанції, які прямо суперечать 
один одному; встановлення глибо-
ких та довгострокових розходжень 
у судовій практиці у подібних спра-
вах; наявність різних наукових підхо-
дів до вирішення конкретних право-
вих питань у схожих правовідносинах 
(Ухвала ВП ВС від 16.06.20 по справі 
№ 487/2376/18 [15]).

Ураховуючи викладені обставини, 
доцільно доповнити ч. 3 ст. 389 ЦПК 
України, що встановлює підстави 
для касаційного оскарження, поло-
женнями, якими визначити поняття 
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«питання права, яке має фундамен-
тальне значення для формування 
єдиної правозастосовчої практики», 
як питання про застосування пра-
вових норм та принципів, аналогії 
закону та аналогії права, що необ-
хідні для формулювання судом єдиної 
практики, яка призначена подолати 
прогалину у нормативному регулю-
ванні чи колізію між нормами права. 
Крім того, пропонуємо положення 
частини 5 ст. 403 ЦПК України, яка 
визначає поняття «виключна правова 
проблема» доповнити нормами, що 
встановлюють ознаки такої правової 
проблеми, зокрема: наявність неодна-
кової судової практики застосування 
тих самих норм законодавства при 
вирішення спорів у подібних правовід-
носинах; наявність невизначеної кіль-
кості спорів із зазначеної проблеми; 
необхідність забезпечити дотримання 
основоположних та фундаменталь-
них принципів права в ході судового 
розгляду; наявність різних наукових 
підходів до вирішення конкретних 
правових питань у схожих правовід-
носинах.

Не менш актуальним є визначення 
змісту та обсягу процесуальних оці-
ночних понять, вжитих законодавцем 
у ч. 3 ст. 389 ЦПК України: «значний 
суспільний інтерес», «виняткове зна-
чення для учасника справи».

Н. Надольний визначає суспіль-
ний інтерес як інтерес суспільства 
або усередненого представника цього 
суспільства, пов’язаного із забезпе-
ченням його добробуту, стабільності, 
безпеки та сталого розвитку [7].

Професор А. Монаєнко суспільний 
інтерес передбачає у таких випадках: 
вирішення спорів, у яких учасниками 
виступає за однією категорією справ 
велике коло суб’єктів приватного 
права, або коли відбувається масове 
та/або значне порушення суб’єктами 
владних повноважень основних прав, 
свобод та інтересів людини й грома-
дянина; необхідінсть допуску справ 
тотожної категорії; недотримання 
справедливого балансу між інтере-

сами заявників та інтересами суспіль-
ства [6].

Для характеристики поняття 
виняткового значення для учасника 
справи проф. А. Монаєнко, з поси-
ланням на практику Європейського 
суду з прав людини, зазначає, що 
у справі має відбуватися порушення 
питань факту і права, визначення 
яких вимагає розгляду справи по суті 
щодо неспроможності держави дотри-
матися своїх позитивних зобов’язань 
в частині регулювання певного виду 
діяльності, яка має негативні наслідки 
для заявника, а також досягає такого 
серйозного рівня, що призводить до 
суттєвого перешкоджання здатно-
сті заявника користуватися своїми 
правами, існувала давно, була добре 
відома органам влади, має триваючий 
характер та не усунута судом першої 
та апеляційної інстанції [6].

Ураховуючи наведені доктринальні 
положення, пропонуємо доповнити 
ч. 3 ст. 389 ЦПК України такими 
ознаками понять «значний суспіль-
ний інтерес» та «виняткове значення 
для учасника справи»: забезпечення 
добробуту, стабільності, безпеки, ста-
лого розвитку регіону та держави; 
розгляд значної кількості спорів із 
тотожними предметом та обстави-
нами; порушення основоположних 
прав та свобод людини, що гаранто-
вані Європейською конвенцією про 
захист прав людини та основополож-
них свобод, яке не усунуто в ході роз-
гляду справи у суді першої та апеля-
ційної інстанції.

Необхідним є також визначення 
поняття «висновок щодо застосу-
вання норми права у подібних право-
відносинах» у ч. 2 ст. 389 ЦПК Укра-
їни. Суддя Верховного суду, к.ю.н. 
Ханова Р.Ф. зазначає, що під час роз-
гляду та вирішення справ судді мають 
застосовувати механізм подолання 
розбіжностей у судових рішеннях, 
оцінювати обґрунтованість застосу-
вання в судовій практиці критерію 
подібності при відступі від усталеної 
судової практики Верховного Суду, 
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керуючись принципом юридичної 
визначеності, який вимагає, щоб при 
остаточному вирішенні справи судами 
їхні рішення гарантували розумну 
передбачуваність, не викликали сум-
нівів і забезпечували однозначність 
і передбачуваність правозастосування, 
а отже, системність і послідовність 
у діяльності судів [16]. У Постановах 
Великої Палати Верховного Суду, 
зокрема від 27 березня 2018 року 
у справі № 910/17999/16 [10] 
та від 11 квітня 2018 року у справі 
№ 910/12294/16 [9], міститься під-
хід, згідно з яким подібність правовід-
носин означає, зокрема, тотожність 
об’єкта та предмета правового регу-
лювання, а також умов застосування 
правових норм (часу, місця, підстав 
виникнення, припинення та зміни від-
повідних правовідносин). Тим самим 
судова практика вживає заходів щодо 
відображення напрямів застосування 
терміна «висновок щодо застосування 
норми права у подібних правовідноси-
нах». Разом із тим аналіз ЦПК України 
вказує на відсутність обов’язку суду 
касаційної інстанції зазначати такий 
висновок у мотивувальній частині 
Постанови, що виноситься колегією 
Верховного Суду. Слушно зауважує із 
зазначеного приводу Д.Д. Луспеник, 
що законодавець зобов’язав зазна-
чати висновок щодо застосування 
норми права лише палату, об’єднану 
палату та Велику Палату Верховного 
суду (ч. 2 ст. 416 ЦПК України), хоча 
99% судових рішень ухвалюється 
колегіями суддів касаційного суду 
та їх практика застосовуються судами 
першої та апеляційної інстанції [4]. 
Більше того, згідно зі ст. 13 Закону 
України «Про судоустрій і статус 
суддів» висновки щодо застосування 
норм права, викладені у постановах 
Верховного Суду, є обов’язковими 
для всіх суб’єктів владних повно-
важень, які використовують у своїй 
діяльності нормативно-правовий акт, 
що містить відповідну норму права. 
Висновки щодо застосування норм 
права, викладені у постановах Вер-

ховного Суду, враховуються іншими 
судами при застосуванні таких норм 
права.

Із метою усунення невизначеності 
вказаного оціночного поняття вва-
жаємо за необхідне внести зміни до 
ст. 416 ЦПК України, якими визна-
чити, що в мотивувальній частині 
постанови Верховного Суду зазна-
чається висновок з питань права 
(правоконкретизуюче положення) 
у випадку, якщо касаційне прова-
дження відкрито із підстав відсутності 
висновку Верховного суду у подібних 
правовідносинах чи питання права, 
яке має фундаментальне значення 
для формування єдиної правозасто-
совчої практики.

Оцінюючи в цілому нововве-
дені цивільно-процесуальні оціночні 
поняття на стадії касаційного пере-
гляду судових рішень, вважаємо онов-
лення законодавства в частині цивіль-
ного судочинства необхідною умовою 
розвитку правової системи України, 
проте наголошуємо на необхідності 
оптимізації окремих правових норм, 
якими визначається зміст та обсяг 
оціночних правових термінів.

За результати проведеного дослі-
дження формуємо висновки:

1. Цивільно-процесуальними оці-
ночними поняттями на стадії каса-
ційного перегляду справи, що запро-
вадженні ЦПК України в редакції 
Закону України № 460-IX від 15 січня 
2020 року, є: «фундаментальне зна-
чення для формування єдиної право-
застосовчої практики», «значний сус-
пільний інтерес», «виключна правова 
проблема», «виняткове значення для 
учасника справи», «висновок щодо 
застосування норми права у подібних 
правовідносинах».

2. Основою проблем щодо вико-
ристання логічних прийомів право-
застосування на стадії касаційного 
перегляду судових рішень є труд-
нощі, пов’язані з різним визначенням 
обсягу та змісту оціночних цивіль-
но-процесуальних правових понять 
відмінними суб’єктами правовідносин,  



156

ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2021/1

учасниками цивільного процесу 
та судом, як органом юрисдикції (від-
сутність єдиного підходу до праворо-
зуміння змісту та обсягу оціночних 
термінів).

3. Із метою оптимізації механізму 
правового регулювання процедури 
перегляду судових рішень у цивіль-
ному процесі касаційною інстанцією 
пропонуємо доповнити положення 
чинного законодавства правовими 
нормами, якими конкретизувати 
ознаки цивільно-процесуальних оці-
ночних понять:

– доповнити ч. 3 ст. 389 ЦПК 
України, що встановлює підстави 
для касаційного оскарження, поло-
женнями, якими визначити поняття 
«питання права, яке має фундамен-
тальне значення для формування єди-
ної правозастосовчої практики», як 
питання про застосування правових 
норм та принципів, аналогії закону 
та аналогії права, що необхідні для 
формулювання судами єдиної прак-
тики для подолання прогалин у нор-
мативному регулюванні чи колізій 
між нормами права;

– доповнити ч. 5 ст. 403 ЦПК  
України, яка визначає поняття 
«виключна правова проблема», нор-
мами, що встановлюють ознаки такої 
правової проблеми, зокрема: наявність 
неоднакової судової практики застосу-
вання тих самих норм законодавства 
під час вирішення спорів у подібних 
правовідносинах; наявність невизначе-
ної кількості спорів із зазначеної проб-
леми; недотримання основоположних 
та фундаментальних правових принци-
пів в ході судового розгляду; наявність 
різних наукових підходів до вирішення 
конкретних правових питань у схожих 
правовідносинах;

– доповнити ч. 3 ст. 3 89 ЦПК 
України ознаками понять «значний 
суспільний інтерес» та «виняткове 
значення для учасника справи»: 
забезпечення добробуту, стабіль-
ності, безпеки, сталого розвитку регі-
ону чи держави; розгляд значної кіль-
кості спорів із тотожними предметом 

та обставинами; порушення осново-
положних прав та свобод людини, що 
гарантовані Європейською конвен-
цією про захист прав людини та осно-
воположних свобод, яке не усунуто 
в ході розгляду справи в суді першої 
та апеляційної інстанції;

– внести зміни до ст. 416 ЦПК 
України, якими визначити, що у моти-
вувальній частині Постанови Вер-
ховного Суду зазначається висновок 
з питань права (правоконкретизую-
чий висновок) у випадку, якщо каса-
ційне провадження відкрито із під-
став відсутності висновку Верховного 
суду у подібних правовідносинах чи 
для вирішення питання права, яке 
має фундаментальне значення для 
формування єдиної правозастосовчої 
практики.

У роботі висвітлено актуальні 
питання та досліджено проблеми 
правозастосування цивільно-проце-
суальних оціночних понять на ста-
дії касаційного перегляду судових 
рішень у цивільному процесі Укра-
їни. Проаналізовано необхідність 
застосування цивільно-процесуаль-
них оціночних понять у сфері рег-
ламентування правовідносин на 
стадії касаційного перегляду рішень 
у цивільних справах. Здійснено пра-
вову характеристику цивільно-про-
цесуальних оціночних понять, визна-
чено їх ознаки та критерії. Вказано 
на прогалини правового регулювання 
правовідносин у зазначеній сфері, 
серед яких: відсутність норматив-
ного визначення поняття «пра-
вовий висновок Верховного Суду»; 
відсутність нормативного визна-
чення оціночних понять: «фундамен-
тальне значення для формування 
єдиної правозастосовчої практики», 
«значний суспільний інтерес», 
«виняткове значення для учасника 
справи». Запропоновано дефініції 
процесуальних оціночних термі-
нів «фундаментальне значення для 
формування єдиної правозастосов-
чої практики», «значний суспільний 
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інтерес», «виключна правова проб-
лема», «виняткове значення для 
учасника справи», «висновок щодо 
застосування норми права у подіб-
них правовідносинах». Сформовано 
висновки та пропозиції, спрямовані 
на вдосконалення цивільно-про-
цесуального законодавства щодо 
перегляду судових рішень у каса-
ційному порядку, зокрема, з метою 
оптимізації механізму правового 
регулювання процедури перегляду 
судових рішень у цивільному процесі 
касаційною інстанцією, запропо-
новано доповнити положення чин-
ного законодавства правовими нор-
мами, якими конкретизувати ознаки 
цивільно-процесуальних оціночних 
понять: доповнити ч. 3 ст. 389 ЦПК 
України, що визначає підстави для 
касаційного оскарження, положен-
нями, якими визначити поняття 
«питання права, яке має фундамен-
тальне значення для формування 
єдиної правозастосовчої практики», 
як питання про застосування пра-
вових норм та принципів, аналогії 
закону та аналогії права, що необ-
хідні для формулювання судом єдиної 
практики для подолання прогалин у 
нормативному регулюванні чи колі-
зій між нормами права; доповнити  
ч. 5 ст. 403 ЦПК України, яка визна-
чає поняття «виключна правова 
проблема», нормами, що встанов-
люють ознаки такої правової проб-
леми, зокрема: наявність неоднако-
вої судової практики застосування 
тих самих норм законодавства при 
вирішення спорів у подібних право-
відносинах; наявність невизначеної 
кількості спорів із зазначеної проб-
леми; недотримання основополож-
них та фундаментальних принци-
пів права в ході судового розгляду; 
наявність різних наукових підходів 
до вирішення конкретних правових 
питань у схожих правовідносинах.

Ключові слова: касаційне оскар-
ження, касаційний фільтр, цивільний 
процес, оціночне поняття, Верховний 
Суд, касаційна скарга.

Mayka M. Problems of law 
enforcement of civil procedural 
evaluation concepts at the stage 
of cassation review of judicial 
decisions

The paper highlights current 
issues and examines the problems of 
law enforcement of civil procedural 
evaluation concepts at the stage of 
cassation review of court decisions 
in civil proceedings in Ukraine. The 
necessity of application of civil-
procedural evaluation concepts in the 
sphere of regulation of legal relations 
at the stage of cassation review of 
decisions in civil cases is analyzed. The 
legal characteristic of civil-procedural 
evaluation concepts is carried out, their 
signs and criteria are defined. Gaps in 
the legal regulation of legal relations in 
this area are indicated, including: the 
lack of a normative definition of the 
concept of legal opinion of the Supreme 
Court; lack of normative definition 
of evaluation concepts: fundamental 
significance for the formation of a 
unified law enforcement practice, 
significant public interest, exceptional 
significance for the party to the case. 
Definitions of procedural evaluation 
terms fundamental importance for the 
formation of a single law enforcement 
practice, significant public interest, 
exclusive legal problem, exceptional 
importance for the party, conclusion on 
the application of the rule of law in such 
legal relations are proposed. Conclusions 
and proposals aimed at improving 
the civil procedure legislation on the 
review of court decisions in cassation, 
in particular, in order to optimize the 
mechanism of legal regulation of 
the review of court decisions in civil 
proceedings by the cassation instance, it 
is proposed to supplement the provisions 
of current legislation procedural 
evaluation concepts: to supplement 
Part 3 of Article 389 of the CPC of 
Ukraine, which defines the grounds for 
cassation appeal, provisions to define 
the concept of a question of law that is 
fundamental to the formation of a single 
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law enforcement practice as a matter of 
legal norms and principles, analogies of 
the law and analogies of the law, which 
are necessary for the court to formulate 
a common practice to overcome gaps 
in regulations or conflicts between the 
rules of law; to supplement Part 5 of 
Article 403 of the CPC of Ukraine, 
which defines the concept of exclusive 
legal problem, rules that establish the 
characteristics of such a legal problem, 
in particular: the existence of different 
judicial practice of applying the same 
rules of law in resolving disputes in 
similar legal relations; the presence 
of an indefinite number of disputes 
on this issue; non-compliance with the 
fundamental and fundamental principles 
of law during the trial; the presence 
of different scientific approaches to 
solving specific legal issues in similar 
legal relations.

Key words: cassation appeal, 
cassation filter, civil process, evaluation 
concept, Supreme Court, cassation 
appeal.
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ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 
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Постановка проблеми. Законо-
давством України гарантується право 
на доступ до публічної інформації, 
який забезпечується, зокрема, шля-
хом її надання за запитами на інфор-
мацію в порядку Закону України «Про 
доступ до публічної інформації». Вод-
ночас законодавством регулюється як 
перелік інформації, до якої не може 
бути обмежено доступ, так і інформа-
ція з обмеженим доступом. Одним із 
дискусійних постає питання щодо під-
став надання проектно-кошторисної 
документації за запитами на інфор-
мацію, поданими в порядку Закону 
України «Про доступ до публічної 
інформації», в аспекті як гарантова-
ного доступу до публічної інформації, 
так і, водночас, необхідності здійс-
нення захисту комерційної таємниці 
виконавця робіт, яка міститься в про-
ектно-кошторисній документації.

Метою статті є аналіз особли-
востей надання проектно-кошторис-
ної документації, яка містить комер-
ційну таємницю виконавця робіт, за 
запитами на інформацію, поданими 
в порядку Закону України «Про 
доступ до публічної інформації».

Виклад основного матеріалу. 
За змістом статті 19 Закону України 
«Про доступ до публічної інформа-
ції» запит на інформацію – це про-
хання особи до розпорядника інфор-
мації надати публічну інформацію, 
що знаходиться у його володінні. 
Названим законом визначається 

перелік інформації, до якої не може 
бути обмежено доступ. Так, згідно із 
частиною 5 статті 6 Закону України 
«Про доступ до публічної інформа-
ції», не може бути обмежено доступ 
до інформації про складання, розгляд 
і затвердження бюджетів, коштори-
сів розпорядників бюджетних коштів 
та плани використання бюджет-
них коштів одержувачів бюджетних 
коштів, а також їх виконання за роз-
писами, бюджетними програмами 
та видатками тощо [9].

Разом із цим Законом України 
«Про доступ до публічної інформації» 
регулюється інформація з обмеже-
ним доступом, зокрема конфіденці-
йна інформація, якою є інформація, 
доступ до якої обмежено фізичною 
або юридичною особою, крім суб’єк-
тів владних повноважень, та яка 
може поширюватися у визначеному 
ними порядку за їхнім бажанням 
відповідно до передбачених ними 
умов. Розпорядники інформації, які 
володіють конфіденційною інформа-
цією, можуть поширювати її лише 
за згодою осіб, які обмежили доступ 
до інформації, а за відсутності такої 
згоди – лише в інтересах національ-
ної безпеки, економічного добро-
буту та прав людини. Відповідно до 
частини 1 статті 22 Законом України 
«Про доступ до публічної інформації» 
розпорядник інформації має право 
відмовити в задоволенні запиту, 
зокрема, у випадку, якщо інформація, 

© А. Чайковська, 2021



160

ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2021/1

що запитується, належить до катего-
рії інформації з обмеженим доступом 
[9]. До кола конфіденційної інформації 
у сфері господарської (підприємниць-
кої) діяльності відноситься, зокрема, 
комерційна таємниця [8].

Відповідно до статті 505 Цивільного 
кодексу України комерційною таєм-
ницею є інформація, яка є секретною 
в тому розумінні, що вона в цілому чи 
в певній формі та сукупності її скла-
дових частин є невідомою та не є лег-
кодоступною для осіб, які звичайно 
мають справу з видом інформації, 
до якого вона належить, у зв’язку із 
цим має комерційну цінність та була 
предметом адекватних існуючим 
обставинам заходів щодо збереження 
її секретності, вжитих особою, яка 
законно контролює цю інформацію. 
До майнових прав інтелектуальної 
власності на комерційну таємницю 
належить, зокрема, виключне право 
перешкоджати неправомірному роз-
голошенню, збиранню або викорис-
танню комерційної таємниці [12].

Законодавством визначені меха-
нізми охорони і захисту комер-
ційної таємниці. Відповідно до 
частини 1 статті 162 Господарського 
кодексу України суб’єкт господарю-
вання, що є володільцем технічної, 
організаційної або іншої комерційної 
інформації, має право на захист від 
незаконного використання цієї інфор-
мації третіми особами, за умов, що ця 
інформація має комерційну цінність 
у зв’язку з тим, що вона невідома 
третім особам і до неї немає вільного 
доступу інших осіб на законних під-
ставах, а володілець інформації вжи-
ває належних заходів до охорони її 
конфіденційності [1]. Крім того, зако-
нодавством встановлена відповідаль-
ність за незаконне збирання з метою 
використання або використання відо-
мостей, що становлять комерційну 
таємницю та їх розголошення [2].

В аспекті захисту прав на комер-
ційну таємницю особливо актуаль-
ним постає питання про підстави 
надання проектно-кошторисної доку-

ментації за запитами на інформацію, 
поданими в порядку Закону України 
«Про доступ до публічної інформації». 
Поширеною практикою є звернення 
із запитами на інформацію, в порядку 
Закону України «Про доступ до 
публічної інформації», до розпоряд-
ників інформації про надання копій 
проектно-кошторисної документації. 
Водночас проектно-кошторисна доку-
ментація може містити інформацію, 
яка становить комерційну таємницю 
виконавця робіт.

Відповідно до судової справи 
№ 730/145/15-а фізична особа звер-
нулась до Борзнянського районного 
суду Чернігівської області з позо-
вом до відділу освіти про визнання 
протиправним рішення про відмову 
у задоволенні запиту на інформацію 
та покладенням обов`язку розгля-
нути запити фізичної особи на під-
ставі Закону України «Про доступ 
до публічної інформації» з наданням 
копій проектно-кошторисної докумен-
тації з ремонту приміщень у школах. 
В обґрунтування адміністративного 
позову фізична особа посилалась 
на те, що вона звернулась до від-
ділу освіти з запитами про надання 
їй особисто інформації, що стосу-
ється проектно-кошторисної доку-
ментації з ремонту приміщень шкіл. 
Однак відділ освіти відповів письмо-
вою відмовою у наданні запитуваної 
інформації, обґрунтовуючи це тим, 
що проектно-кошторисна документа-
ція має обмежений доступ, тому що 
є власністю виконавця робіт, відомо-
сті становлять комерційну таємницю 
і не можуть бути оприлюднені від-
ділом освіти. На думку відповідача, 
інформація, що міститься в проек-
тно-кошторисній документації, прямо 
пов’язана і з діяльністю підрядника. 
Крім того, виконавець робіт в своїй 
заяві на ім’я начальника відділу 
освіти Борзнянської районної дер-
жавної адміністрації заперечив проти 
оприлюднення інформації щодо робіт 
з ремонту в приміщеннях шкіл. Нато-
мість позивач вважає безпідставним 
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віднесення відповідачем запитуваної 
інформації до комерційної таємниці, 
оскільки виконання робіт, передба-
чене проектно-кошторисною доку-
ментацією, здійснено за рахунок 
державних коштів та ця інформація 
є публічною, оскільки була створена 
в процесі виконання суб’єктом влад-
них повноважень своїх обов’язків.

Відповідно до постанови Борзнян-
ського районного суду Чернігівської 
області від 24 лютого 2015 року у справі 
№ 730/145/15-а в адміністративному 
позові було відмовлено у повному 
обсязі [3]. Відмовляючи в задоволенні 
позовних вимог, суд першої інстанції 
виходив з того, що запитувана пози-
вачем у відповідача проектно-кошто-
рисна документація є комерційною 
таємницею виконавця ремонтних робіт 
і має обмежений доступ.

Київський апеляційний адміністра-
тивний суд постановою від 22 квітня 
2015 року апеляційну скаргу фізичної 
особи задовольнив частково [6]. Апе-
ляційний суд визнав протиправними 
дії відділу освіти щодо несвоєчасного 
надання відповіді на запити фізичної 
особи, однак у задоволенні адміністра-
тивного позову в іншій частині позов-
них вимог (визнання протиправним 
рішення про відмову у задоволенні 
запиту) було відмовлено. Колегія суддів 
апеляційної інстанції звернула увагу, 
що проектно-кошторисна документація 
безпосередньо стосується комерційної 
діяльності виконавця робіт – суб’єкта 
господарювання і становить його 
комерційну таємницю. Суд апеляцій-
ної інстанції у даній справі встановив, 
що позивач у своїх запитах просила 
відповідача надати їй не просто окремі 
відомості щодо витрачання бюджетних 
коштів, а саме копії проектно-кошторис-
ної документації з ремонту приміщень 
відповідних шкіл із зазначенням відомо-
стей про виконані роботи і витрачені на 
це кошти, тобто конкретні документи, 
які безпосередньо стосуються комерцій-
ної діяльності виконавця таких ремонт-
них робіт і не можуть бути надані пози-
вачу без його згоди.

Відповідно до постанови Верхов-
ного Суду від 26 жовтня 2018 року 
касаційну скаргу фізичної особи 
було залишено без задоволення, 
а постанову Київського апеляцій-
ного адміністративного суду від 
22 квітня 2015 року було залишено 
без змін [5]. Суд касаційної інстанції 
визначив, що інформація, яка ста-
новить комерційну таємницю щодо 
діяльності суб’єкта господарювання, 
не належить до публічної інформа-
ції з вільним доступом та не підля-
гає розголошенню без згоди такого 
суб’єкта господарювання. Таким 
чином й документи, які містять 
інформацію, що становить комер-
ційну таємницю, не можуть бути 
надані органом влади без отримання 
відповідної згоди від суб’єкта госпо-
дарювання, у межах комерційної 
діяльності якого вони були створені.

Однак не можна говорити про 
сталу судову практику у наведеній 
категорії справ. Так, відповідно до 
постанови від 30 жовтня 2015 року 
у справі № 825/3360/15-а Чернігів-
ським окружним адміністративним 
судом, було розглянуто справу за адмі-
ністративним позовом фізичної особи 
до відділу освіти про визнання про-
типравними дій відповідача у зв’язку 
з безпідставною відмовою в задово-
ленні запиту на інформацію в частині 
ненадання копій проектно-кошторис-
ної документації та акта виконаних 
робіт [7]. Свої вимоги позивач обґрун-
товував тим, що не може бути обме-
жено доступ до інформації про роз-
порядження бюджетними коштами, 
володіння, користування чи розпо-
рядження державним, комунальним 
майном, у тому числі до копій відпо-
відних документів, умови отримання 
цих коштів чи майна, прізвища, імена, 
по батькові фізичних осіб та наймену-
вання юридичних осіб, які отримали 
ці кошти або майно. Відповідно до 
позиції відповідача у справі, надати 
копії проектно-кошторисної докумен-
тації та акти виконаних робіт відпові-
дач не може, оскільки інформація, яка 
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міститься у вказаних документах, від-
носиться до інформації з обмеженим 
доступом, оскільки є комерційною 
таємницею підрядника. Розголошення 
інформації про проектно-кошторисну 
документацію та про акт виконаних 
робіт, може завдати реальної та істот-
ної шкоди, оскільки вона прямо сто-
сується комерційної діяльності вико-
навця робіт, розповсюдження такої 
інформації може негативно вплинути 
на господарську діяльність підряд-
ника, а також може бути використана 
проти нього з метою недобросовісної 
конкуренції. Крім того, підрядник, 
з яким було укладено проектно-кошто-
рисну документацію та акт, надіслав 
заяву, в якій заперечував проти опри-
люднення інформації щодо ремонт-
них робіт у вказаному навчальному 
закладі. Крім того, між підрядником 
та начальником відділу освіти було 
підписано зобов’язання про нерозго-
лошення таємниці, оскільки у діяль-
ності виконавця робіт запроваджено 
режим комерційної таємниці.

Суд першої інстанції зробив 
висновок, що проектно-кошторисна 
документація, становить комерційну 
таємницю щодо діяльності суб’єкта 
господарювання фізичної особи-
підприємця підрядника, оскільки 
в своїй сукупності безпосередньо 
стосується комерційної діяльності 
виконавця робіт. Постанову Черні-
гівського окружного адміністратив-
ного суду від 30 жовтня 2015 року 
у справі № 825/3360/15-а зали-
шено без змін ухвалою від 09 лютого 
2016 року Київського апеляційного 
адміністративного суду [11]. Однак, 
відповідно до постанови Верховного 
Суду від 18 липня 2018 року у справі 
№ 825/3360/15-а касаційну скаргу 
фізичної особи було задоволено част-
ково [4]. Постанову Чернігівського 
окружного адміністративного суду 
від 30 жовтня 2015 року та ухвалу 
Київського апеляційного адміністра-
тивного суду від 9 лютого 2016 року 
в частині відмови у задоволенні 
позовних вимог щодо ненадання копій 

проектно-кошторисної документації 
було скасовано, справу в цій частині 
направлено на новий розгляд до суду 
першої інстанції.

Судом касаційної інстанції під час 
прийняття рішення було зауважено, 
що майнові права інтелектуальної 
власності на комерційну таємницю, 
до якої може належати проек-
тно-кошторисна документація вико-
навця робіт, належатимуть останній, 
як виключне право інтелектуальної 
власності. Відповідно, правовідно-
сини, що склалися між сторонами, 
можуть впливати на виключне право 
інтелектуальної власності виконавця 
робіт, але за умови, що суди дійдуть 
висновку про приналежність про-
ектно-кошторисної документації до 
комерційної таємниці. Суд касаційної 
інстанції зауважив, що, розглядаючи 
справу по суті, суди першої та апе-
ляційної інстанцій не вжили жодних 
заходів щодо з’ясування даних про 
те, яка інформація дійсно міститься 
у проектно-кошторисній документації 
і чи може така інформація вважатися 
інформацією з обмеженим доступом. 
Крім того, суди першої та апеляційної 
інстанції без залучення третьої особи 
до участі у справі вирішили питання 
щодо забезпечення права останньої 
на збереження комерційної таємниці. 
Матеріали справи містять клопотання 
представника позивача про витребу-
вання проектно-кошторисної докумен-
тації та дослідження її у закритому 
судовому засіданні з метою нерозго-
лошення охоронюваної законом таєм-
ниці. Проте судом апеляційної інстан-
ції таку заяву не було розглянуто, 
що призвело до неповного з’ясування 
обставин справи. Таким чином, суд 
касаційної інстанції встановив, що 
суди попередніх інстанцій не дослі-
дили, чи являється обмеження 
у доступі до запитуваної позивачем 
інформації виправданим та таким, що 
відповідає критеріям, встановленим 
законодавством. Ураховуючи викла-
дене, колегія суддів Верховного Суду 
вважає, що в даній справі порушення 
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судами попередніх інстанцій норм 
процесуального права унеможлив-
лює встановлення об’єктивної істини, 
оскільки суди не встановили фак-
тичні обставини, що мають значення 
для правильного вирішення справи 
в повному обсязі.

У подальшому у справі 
№ 825/3360/15-а рішенням від 
17 жовтня 2018 року Чернігівського 
окружного адміністративного суду 
позов фізичної особи було задоволено 
та визнано протиправними дії щодо 
ненадання фізичній особі запитуваної 
інформації про проектно-кошторисну 
документацію та вирішено зобов’язати 
надати запитувану інформацію, а саме: 
копію проектно-кошторисної доку-
ментації [10]. Суд обґрунтував своє 
рішення тим, що на підставі аналізу 
норм права не підлягає обмеженню 
в наданні за запитом про публічну 
інформацію інформація про проек-
тно-кошторисну документацію. Як 
встановлено судом, позивач у своєму 
запиті просив відповідача надати, 
зокрема, копію проектно-кошторисної 
документації, тобто інформацію про 
будівельні роботи, ціну робіт за якою 
були використані бюджетні кошти, 
прозоре використання яких становить 
суспільний інтерес. Посилання відпо-
відача на те, що проектно-кошторисна 
документація містить конфіденційну 
інформацію, яку неможливо поширю-
вати без згоди особи, яка обмежила 
доступ до інформації, судом не були 
прийняті до уваги, оскільки якщо 
у проектно-кошторисній документації 
міститься інша інформація, яка має 
ознаки конфіденційної, то при наданні 
копії вказаного документу вона підля-
гає вилученню у спосіб, який унемож-
ливлює її з’ясування. Таким чином, 
дії відповідача щодо ненадання копії 
запитуваного документа були визнані 
протиправними та такими, що пору-
шують права позивача на доступ 
до публічної інформації. З ураху-
ванням зазначеного, з метою пов-
ного захисту прав, свобод, інтересів 
позивача, суд задовольнив позовні 

вимоги шляхом визнання протиправ-
ними дій відповідача щодо ненадання 
позивачу запитуваної інформації про 
проектно-кошторисну документацію 
та зобов’язав відповідача розгля-
нути запит позивача з дотриманням 
вимог Закону України «Про доступ до 
публічної інформації» та надати запи-
тувану інформацію, а саме: копію про-
ектно-кошторисної документації.

Висновки. На підставі прове-
деного дослідження можливо дійти 
висновку про зміну судової практики 
щодо вирішення справ про оскар-
ження рішень про відмову у наданні 
проектно-кошторисної документації 
за запитами на інформацію, поданими 
в порядку передбаченому Законом 
України «Про доступ до публічної 
інформації». Важливим у розгляді 
справи про оскарження рішень розпо-
рядників інформації про відмову у її 
наданні є дослідження такої інформа-
ції судом для з’ясування даних про 
те, яка інформація дійсно міститься 
у проектно-кошторисній документації 
і чи може така інформація вважатися 
інформацією з обмеженим доступом. 
Крім того, під час розгляду справ про 
надання проектно-кошторисної доку-
ментації за запитами на інформацію 
вбачається за доцільне залучення 
виконавця робіт в якості третьої 
особи, до розгляду судової справи.

Аналіз судової практики дозволяє 
дійти також висновку, що у випадку 
надходження запиту про надання 
документів, в яких міститься комер-
ційна таємниця, розпоряднику інфор-
мації слід виходити з того, що обме-
женню доступу підлягає інформація, 
а не документ. Якщо документ містить 
інформацію з обмеженим доступом, 
для ознайомлення надається інфор-
мація, доступ до якої необмежений. 
Таким чином, у випадку наявності 
у запитуваному документі комерцій-
ної таємниці, вона має бути вилучена 
з документа, у спосіб, який унемож-
ливлює її з’ясування, та документ під-
лягає наданню за виключенням такої 
інформації.
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У статті досліджені особли-
вості надання проектно-кошто-
рисної документації, яка містить 
комерційну таємницю, за запи-
тами на інформацію, поданими 
в порядку Закону України «Про 
доступ до публічної інформації». 
Наведено нормативно-правовий 
аналіз підстав надання проек-
тно-кошторисної документації, 
яка містить комерційну таємницю, 
за запитами на інформацію. Про-
ведено аналіз судової практики у 
справах про оскарження відмови в 
задоволенні запиту на інформацію 
в частині ненадання копій проек-
тно-кошторисної документації та 
зобов’язання розглянути запит із 
дотриманням Закону України «Про 
доступ до публічної інформації» і 
надати запитувану інформацію.

У результаті проведеного дослі-
дження виявлена наявність неод-
накової судової практики під час 
вирішення справ про оскарження 
відмови в задоволенні запиту на 
інформацію в частині ненадання 
копій проектно-кошторисної доку-
ментації. Зроблені висновки про 
необхідність під час розгляду справ 
про оскарження рішень розпоряд-
ників інформації про відмову у її 
наданні, в порядку, передбаченому 
Законом України «Про доступ до 
публічної інформації», досліджу-
вати таку інформацію в судовому 
засіданні, для з’ясування даних 
про те, яка інформація дійсно 
міститься у проектно-кошторис-
ній документації і чи може така 
інформація вважатися інформа-
цією з обмеженим доступом.

Крім того, визначено, що у 
випадку надходження запиту, 
поданого в порядку Закону України 
«Про доступ до публічної інфор-
мації», про надання документів, в 
яких міститься комерційна таєм-
ниця, розпоряднику інформації слід 
виходити з того, що обмеженню 
доступу підлягає інформація, а не 
документ. Якщо документ містить 

інформацію з обмеженим доступом, 
для ознайомлення надається інфор-
мація, доступ до якої необмежений. 
Комерційна інформація має бути 
вилучена з документа, у спосіб, 
який унеможливлює її з’ясування, 
та документ підлягає наданню за 
виключенням такої інформації.

Ключові слова: комерційна таєм-
ниця, проектно-кошторисна докумен-
тація, доступ до публічної інформації, 
запити на інформацію, конфіденційна 
інформація.

Chaykovska А. Peculiarities 
of providing design and estimate 
documentation for requests 
for information in the aspect 
of protection of trade secret rights

The article examines the features 
of providing design and estimate 
documentation, which contains a trade 
secret, upon requests for information 
submitted in accordance with the Law 
of Ukraine «About access to public 
information». The normative-legal 
analysis of the bases of providing 
design and estimate documentation 
is given, which contains a trade 
secret, upon request for information. 
Analysis of case law in cases of 
appeal against the refusal to satisfy 
a request for information, in terms 
of failure to provide copies of design 
and estimate documentation, and the 
obligation to consider the request in 
compliance with the Law of Ukraine 
«About access to public information» 
and provide the requested information 
was conducted.

As a result of the conducted research 
the existence of unequal judicial 
practice at the decision of cases on the 
appeal of refusal in satisfaction of the 
request for information concerning 
the failure to provide copies of the 
design and estimate documentation is 
revealed. It is concluded that when 
considering cases of appealing the 
decisions of information managers 
on the refusal to provide information 
in the manner prescribed by the 
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Law of Ukraine «About access to 
public information», it is necessary 
to investigate such information in 
court, to find out what information is 
actually contained in the design and 
estimate documentation and whether 
such information can be considered 
as restricted information.

In addition, it is determined 
that in case of receipt of a request 
submitted in accordance with the 
Law of Ukraine «About access to 
public information», on the provision 
of documents containing a trade 
secret, the information manager 
should assume that the information 
is restricted, not the document. If 
the document contains restricted 
information, to review available 
information to which access is limited. 
Commercial information must be 
removed from the document in a way 
that makes it impossible to clarify it, 
and the document must be provided 
except for such information.

Key words: trade secret, design 
and estimate documentation, access 
to public information, requests for 
information, confidential information.
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Останнім часом у зв’язку з дедалі 
більшою кількістю шлюбів, які укла-
даються з іноземними громадянами 
та особами без громадянства, осо-
бливої актуальності набули проблеми 
стягнення аліментів у разі прожи-
вання подружжя в різних державах.

Поняття аліментів та виконання 
аліментних зобов’язань у між-
державному просторі досліджені 
у наукових доробках Л. Гален-
ської, С. Муратової, О. Костюченко 
та інших. Разом із тим в умовах 
глобалізації та інтеграції, коли тран-
скордонні шлюби поступово стали 
невід’ємною частиною сучасного 
суспільства, є необхідність деталі-
зації вивчення та глибшого аналізу 
транскордонних аліментних зобов’я-
зань, що зумовило вибір напряму 
наукового дослідження цієї статті.

Дитина займає особливе стано-
вище в правовому суспільстві, що 
зумовлене її залежністю від батьків, 
неповною дієздатністю та іншими 
причинами. Кожна дитина має право 
на рівень життя, необхідний для її 
фізичного, розумового, духовного, 
морального і соціального розвитку 
(ст. 27 Конвенції про права дитини 
[8]). Батьки або інші особи, які 
виховують дитину, повинні забезпе-
чити умови життя, необхідні для її 
розвитку, в межах своїх здібностей 
і фінансових можливостей.

В умовах глобалізації та інтегра-
ції транскордонні шлюби поступово 
стали невід’ємною частиною сучас-
ного суспільства, а тому вимага-
ють до себе нестандартного підходу. 
Сімейні стосунки в країнах Європи 
повинні враховувати інтереси кож-
ного суб’єкта таких відносин.

Специфікою аліментних зобов’я-
зань батьків щодо утримання непов-
нолітніх дітей є виникнення таких 
правовідносин незалежно від будь-
яких обставин, у законодавстві закрі-
плений абсолютний характер алімент-
них обов’язків батьків.

Аліментні зобов’язання щодо 
дитини можуть набувати різноманіт-
них форм і «ніякої чіткої концепції 
аліментування не існує». Деякі форми 
змісту є загальноприйнятими, а інші 
форми варіюються залежно від зако-
нів і правил у конкретній державі. 
Право дитини на утримання її як 
загальне правило прийняте у всьому 
світі. Стаття 27 Конвенції ООН про 
права дитини вимагає, щоб обоє бать-
ків виплачували аліменти на свою 
дитину, і закликає держави-члени 
підписувати міжнародні угоди, що 
зобов’язують вживати всіх необхід-
них заходів для забезпечення віднов-
лення утримання дитини батьками 
або іншими особами, які відповідають 
за дитину, як усередині держави-
учасниці, так і з-за кордону [8]. Хоча 
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ці норми і існують, законодавство не 
завжди дотримується або ж виника-
ють труднощі на етапі примусової 
реалізації [7].

Є кілька джерел регулювання алі-
ментних зобов’язань у міжнародному 
приватному праві:

1. Конвенція ООН від 20 червня 
1956 року про стягнення за кордо-
ном аліментів, метою якої є спро-
щення стягнення аліментів, на які 
особа (позивач), що перебуває на 
території однієї з Договірних Сторін, 
заявляє своє право, з іншої особи 
(відповідача), яка підпадає під юрис-
дикцію іншої Договірної Сторони. 
Ця мета досягається через установи 
й органи – Органи, що передають, 
і Органи, що приймають. Функції 
цих органів в Україні відповідно до 
Інструкції про виконання в Україні 
Конвенції про стягнення аліментів 
за кордоном, яка затверджена Нака-
зом Міністерства юстиції України від 
29 грудня 2006 року, покладено на 
Міністерство юстиції України [11].

2. Гаазька конвенція від 24 жовтня 
1956 року про право, що застосову-
ється до аліментних зобов’язань сто-
совно дітей. Передбачає створення 
країнами, що приєдналися до Конвен-
ції, агентств, які передають і отри-
мують аліментні виплати. Відповідно 
до п. 3 ст. 9 Конвенції такі агентства 
не повинні вимагати ніяких зборів за 
надані послуги. Розгляд справи має 
проводитися з дотриманням принципу 
рівноправності сторін, незалежно 
від того, громадянами якої держави 
є сторони, включаючи надання рівних 
пільг зі сплати судових витрат.

3. Гаазька конвенція від 15 квітня 
1958 про визнання та виконання 
рішень щодо аліментних зобов’язань 
стосовно дітей.

4. Гаазька конвенція від 02 жовтня 
1973 року про визнання і виконання 
рішень стосовно зобов’язань про 
утримання. Конвенція застосовується 
до аліментних зобов’язань, що вини-
кають із сімейних відносин, батьків-
ства чи материнства, шлюбу та щодо 

позашлюбної дитини. У відносинах 
між державами, які є її сторонами, 
Конвенція замінює Конвенцію про 
право, що застосовується до алімент-
них зобов’язань стосовно дітей, укла-
дену в Гаазі 24 жовтня 1956 року. На 
відміну від Конвенції 1956 року, колі-
зійні положення Конвенції 1973 року 
застосовні як до аліментних зобов’я-
зань стосовно дітей, так і до алімент-
них зобов’язань стосовно повнолітніх 
членів сім’ї.

Указана конвенція нині підпи-
сана п’ятьма державами (включаючи 
ЄС, США, Україну). Конвенція замі-
няє у відносинах між державами, 
які є її сторонами, Конвенцію ООН 
1956 року про стягнення за кордо-
ном аліментів, Гаазьку конвенцію 
1958 року про визнання і виконання 
рішень щодо аліментних зобов’язань 
стосовно дітей, Гаазьку конвенцію 
1973 про визнання та виконання 
рішень у сфері аліментних зобов’я-
зань. Метою Конвенції є забезпечення 
ефективного міжнародного порядку 
стягнення аліментів на дітей та інших 
форм утримання сім’ї за допомогою 
встановлення універсальної системи 
взаємодії між органами Договірних 
держав, забезпечення доступності 
заяв, що подаються стосовно рішень 
про аліменти, забезпечення визнання 
та приведення у виконання рішень 
про виплату аліментів і визначення 
ефективних заходів для негайного 
примусового виконання рішень про 
аліменти [6].

5. Протокол від 23 листопада 
2007 року про право, що застосову-
ється до аліментних відносин. Визна-
чає право, що застосовується до алі-
ментних зобов’язань, що виникають із 
сімейних відносин, походження, шлюбу 
або спорідненості, включаючи аліментні 
зобов’язання щодо дитини незалежно 
від шлюбного стану батьків.

6. Конвенція ООН «Про права 
дитини» 1989 року.

7. Регламент Європейської ради 
№ 4/2009 «Про юрисдикцію, засто-
совне право, визнання та виконання 
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рішень, а також співробітництво 
в галузі аліментних зобов’язань». 
Важливо, що такий регламент перед-
бачає регулювання зобов’язань про 
сплату аліментів, що виникають із 
сімейних, батьківських, шлюбних чи 
родинних відносин [10].

Норми, що регулюють аліментні 
зобов’язання, здебільшого мають 
імперативний характер. Багато країн 
вирішують питання взаємного утри-
мання сім’ї шляхом застосування 
Гаазької конвенції про право.

Гаазька Конвенція 2007 року 
забезпечує ефективне стягнення алі-
ментів на дітей та реалізацію інших 
форм утримання сім’ї шляхом ство-
рення міжнародного співробітництва 
в країнах Європи, визнання, а також 
виконання рішень про стягнення алі-
ментів у примусовому порядку, мож-
ливість вжиття заходів, у разі яких ці 
рішення будуть виконуватися досить 
оперативно і швидко [6].

Крім того, вказана Конвенція засто-
совується до аліментних зобов’язань, 
які виникають між батьками і дітьми, 
які досягли 21 року, а також між 
подружжям та соціально вразливими 
особами. Тобто положення Гаазької 
конвенції 2007 року є досить широ-
кими і дозволяють ураховувати інте-
реси великого кола осіб.

У Конвенції 2007 року встановлю-
ється, що держави, до яких надійде 
звернення з проханням забезпечити 
виплату аліментів дітям їхніх грома-
дян, повинні будуть «застосовувати, 
принаймні, той самий набір приму-
сових заходів», які застосовуються 
у випадках, що стосуються виплат 
аліментів у межах цих держав. Кон-
венція спростила процедури стяг-
нення аліментів у випадках, коли один 
з батьків перебуває на території іншої 
держави і не перераховує щомісячно 
кошти на утримання дитини [5].

Метою Гаазької конвенції і Гаазь-
кого протоколу 2007 року є модер-
нізація чинних у цій сфері між-
народно-правових актів, зокрема 
Конвенції ООН про стягнення алі-

ментів за кордоном (Нью-Йорк 
20 червня 1956 року), Гаазької кон-
венції про право, що застосовується 
до аліментних зобов’язань (02 жовтня 
1973 року) і Гаазької конвенції про 
право, що застосовується до алі-
ментних зобов’язань стосовно дітей 
(24 жовтня 1956 року). Першими 
двома країнами, які ратифікували 
Гаазьку конвенцію 2007 року, були 
Албанія і Норвегія. ЄС ратифікував 
цю конвенцію 09 квітня 2014 року.

Предметом регулювання Гаазької 
конвенції 2007 року є забезпечення 
ефективного міжнародного стяг-
нення аліментів на дітей та інших 
форм утримання сім’ї, зокрема за 
допомогою:

1) створення всебічної системи 
співпраці між державами-учасниками;

2) надання можливості подачі заяв 
на винесення рішень про встанов-
лення змісту;

3) визнання і примусового вико-
нання рішень про стягнення алі- 
ментів;

4) вимоги ефективних заходів, що 
дозволяють оперативно виконувати 
рішення про примусове стягнення 
аліментів.

У ст. 2 Гаазької конвенції 2007 року 
зазначено, що вона може бути засто-
сована стосовно неповнолітніх осіб, 
які не досягли 21-річного віку. Однак 
договірні держави можуть зробити 
застереження: наприклад, визнати 
можливість стягнення аліментів на 
дітей віком до 18 років або стар-
ших 21 року. Так, Норвегія заявила, 
що буде забезпечувати дотримання 
рішень про аліментні зобов’язання 
в інтересах дітей, старших 21 року, 
але не більше, ніж до 25 років. Алба-
нія зумовила можливість примусо-
вого виконання аліментних зобов’я-
зань для дітей віком до 25 років за 
умови відвідування ними середньої 
школи або університету відповідно 
до ст. 197 Сімейного кодексу Алба-
нії. Україна, Чорногорія, Білорусь 
зробили застереження про зниження 
віку [2].
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Будь-яка держава – учасник Гаазь-
кої конвенції 2007 року може зали-
шити за собою право обмежити засто-
сування цієї конвенції тільки особами, 
які не досягли 18-річного віку.

Україна заявила, що вона поши-
рить застосування глав V і VIII Гаазь-
кої конвенції 2007 року на стягнення 
аліментів:

– з батьків на користь дорослих 
недієздатних;

– з батьків на користь дорослих 
дітей, які продовжують навчання, до 
досягнення 23-річного віку;

– з дорослих дітей на користь 
недієздатних батьків.

Бразилія розширює застосування 
всієї Гаазької конвенції 2007 року 
за умови застережень до зобов’я-
зань щодо забезпечення змісту, що 
випливають зі спорідненості, прямого 
споріднення, шлюбу або близькості, 
включаючи зобов’язання щодо чле-
нів сім’ї, які опинилися в скрутному 
матеріальному становищі [1].

Положеннями Гаазької конвенції 
2007 року визначаються:

– зміст загальних і специфічних 
функцій національних органів дого-
вірних держав (ст. 5–6);

– умови вибору і наділення націо-
нальних органів договірних держав 
функціями з контролю за дотриман-
ням вимог, передбачених Гаазькою 
конвенцією 2007 року (ст. 4);

– порядок подання та розгляду 
заяв у національних органах договір-
них держав з контролю за дотриман-
ням вимог, передбачених Гаазькою 
конвенцією (ст. 9–12);

– умови обмеження на порушення 
провадження (гл. 4);

– підстави для визнання 
і виконання рішення щодо аліментних 
зобов’язань (гл. 5);

– умови виконання рішень щодо 
аліментних зобов’язань відповідно до 
законодавства запитуваної держави 
(гл. 6).

Розроблений у ЄС Регламент про 
аліменти спрямований на забезпечення 
ефективного і швидкого відновлення 

технічного обслуговування, що є ще 
одним кроком до гармонізації європей-
ського сімейного права. Основна мета 
Регламенту про аліменти – забезпечити 
визнання і забезпечення виконання 
судових рішень без обмеження права 
будь-якої сторони такого рішення оскар-
жувати таке рішення у суді держави – 
члена ЄС, в якій воно було винесене.

Регламент про аліменти застосову-
ється між усіма державами-членами 
ЄС, включаючи Великобританію. Рег-
ламент про аліменти створює взаємо-
зв’язок між однаковим дотриманням 
правових норм у разі конфлікту націо-
нальних законодавств про аліменти, 
встановлює певні правила, які стосу-
ються визнання та примусового вико-
нання рішень чи аліментних угод.

Якщо суд держави-члена ЄС під 
час розгляду позову з’ясовує, що 
у нього відсутні повноваження роз-
глядати позов, він повинен самостійно 
клопотати про відсутність у нього 
компетенції розглядати подібного 
роду суперечки. Право, яке застосо-
вується до зобов’язань зі сплати алі-
ментів, має бути визначене відповідно 
до Гаазького протоколу 2007 року, 
у застосуванні певного права може 
бути відмовлено в разі, якщо наслідки 
його застосування будуть явно супе-
речити публічному порядку суду.

Згідно з Регламентом про аліменти, 
кожна держава – учасник ЄС визна-
чає центральний орган влади для вико-
нання обов’язків, покладених на нього. 
Як і Гаазька конвенція 2007 року, Рег-
ламент про аліменти надає федератив-
ним державам або державам, в яких 
існує кілька правових систем, можли-
вість створювати кілька центральних 
органів влади. Однак при цьому такі 
держави повинні призначити певний 
центральний орган влади, якому може 
бути адресована будь-яка інформація 
для передачі у майбутньому до від-
повідного центрального органу влади 
в межах зазначеноъ держави [4].

Обов’язок забезпечувати тих, на 
кого покладено юридичне і моральне 
зобов’язання аліментування, вкрай 
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важливий. З переміщенням і мігра-
цією людей як у Європі, так і в усьому 
світі виникає все більше сімей, члени 
якої живуть у різних державах. Тому 
вкрай важливо, щоб існували відпо-
відні і працездатні методи для ство-
рення зобов’язань за змістом, а потім 
забезпечення переказу коштів, особ-
ливо з-за кордону [7].

Законодавство Німеччини передба-
чає наявність обов’язків батьків щодо 
утримання дітей, які досягли повно-
ліття, і включає у себе кілька категорій:

1. Повнолітні до досягнення 
21 року, які не перебувають у шлюбі, 
проживають з батьками (одним з них) 
і здобувають загальну шкільну освіту 
(згідно із § 1603 Цивільного кодексу 
Німеччини);

2. Особи, які досягли 21 року 
і отримали загальну шкільну освіту, 
не проживають з батьками (одним 
з них) і не в змозі себе утримувати.

При цьому важливим фактом 
є і те, що законодавство Німеччини 
забезпечує матеріальну підтримку 
повнолітнім особам, які продовжують 
своє навчання не тільки за рахунок 
аліментних зобов’язань їхніх бать-
ків, а й за допомогою соціальних 
виплат [3]. На погашення первинних 
потреб (проїзд та ін.) виплачується 
90 євро повнолітнім, які прожива-
ють хоча б з одним з батьків. Такі 
виплати називаються “Anrechnung 
der Ausbildungsvergьtung” [3].

Обов’язок щодо утримання поклада-
ється на батьків на підставі доведеного 
факту походження дитини (відносин 
усиновлення) і полягає у задоволенні 
сукупності необхідних життєвих 
потреб в їжі, житлі, навчанні, профе-
сії, співмірних страхуванню на випа-
док хвороби або на випадок виник-
нення потреби в догляді (§ 1578, 
1610 Цивільного кодексу Німеччини). 
Утримання повнолітніх дітей залежить 
не тільки від віку, але і від настання 
їх самостійності у фінансовому плані 
і припиняється, коли дитина отри-
мує можливість самостійно заробляти 
та утримувати себе.

Підставами для сплати батьками 
аліментів на утримання дитини є: 
1) потреба в матеріальній допо-
мозі і відсутність джерел існування 
в дитини; 2) можливість з боку бать-
ків здійснювати обов’язок щодо утри-
мання без шкоди власному матеріаль-
ному становищу і становищу інших 
осіб, яких батьки утримують [6].

Італійський термін “alimenti” 
співзвучний терміну «аліменти», що 
застосовується Сімейним кодексом 
України. Стаття 29 Конституції Іта-
лії зазначає, що Республіка гаран-
тує права сім’ї як природного союзу, 
заснованого на шлюбі; ст. 30 визна-
чає, що батьки зобов’язані і мають 
право утримувати, навчати і вихову-
вати дітей, навіть якщо вони народ-
жені поза шлюбом [12].

Стаття 155 Цивільного кодексу 
Італії робить акцент на здійсненні 
безпосередньо виплат, які б задоволь-
няли різні потреби дитини (освіта, 
культура, спорт, охорона здоров’я 
та ін.), а не на стягнення алімен-
тів. Цивільне законодавство Італії 
(ч. 3 ст. 155 ЦК Італії) дозволяє само-
стійно вирішувати тому з батьків, хто 
бажає витратити кошти в інтересах 
своєї дитини, не погоджуючи свої дії 
з іншим з батьків і не звертаючись до 
італійського суду.

Оскільки в практиці італійських 
шлюборозлучних процесів є 2 фази – 
сепараційний і власне розлучення, то 
в кожному з цих періодів змінюються 
і обов’язки батьків, які визначаються 
судом. На стадії сепарації один з бать-
ків на підставі ст. 507 КК Італії випла-
чує аліменти на дитину тільки в разі, 
якщо інший справді потребує фінан-
сової підтримки. Якщо ж шлюб між 
батьками розірваний, то один з батьків 
зобов’язаний тому, з ким дитина прожи-
ває, виплачувати аліменти на дитину, 
якщо суддя виніс відповідну постанову 
в рішенні про розірвання шлюбу [13].

Отже, німецьке право виділяє дві 
вікові категорії повнолітніх дітей, які 
потребують отримання утримання 
від батьків; у німецькому законо-
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давстві передбачена можливість 
збереження права на утримання за 
працездатними повнолітніми дітьми; 
а також надані широкі можливості 
участі держави в поліпшенні мате-
ріального становища сторін алімент-
ного зобов’язання шляхом надання 
допомоги та окремих соціальних 
пільг. Італійське законодавства не 
акцентує увагу на стягнення алімен-
тів, проте покликане забезпечити 
належний рівень життя та розвитку 
для дитини.

Дитина є найбільш вразливим 
учасником суспільних відносин, 
оскільки перебуває у матеріальній 
та соціальній залежності від бать-
ків або осіб, які їх замінюють. Тому 
вона потребує особливого захисту 
та забезпечення реалізації своїх прав 
та свобод, становлення її як особи-
стості. Сімейні відносини з іноземним 
елементом є явищем не рідкісним 
та вимагають до себе нестандарт-
ного підходу. Аліментні відносини 
у міжнародному приватному праві 
врегульовані Конвенцією ООН від 
20 червня 1956 року про стягнення 
за кордоном аліментів; Гаазькою 
конвенцією від 24 жовтня 1956 року 
про право, що застосовується до алі-
ментних зобов’язань стосовно дітей; 
Гаазькою конвенцією від 15 квітня 
1958 про визнання та виконання 
рішень щодо аліментних зобов’язань 
стосовно дітей; Гаазькою конвенцією 
від 02 жовтня 1973 року про визнання 
і виконання рішень стосовно зобов’я-
зань про утримання; Протоколом від 
23 листопада 2007 року про право, 
що застосовується до аліментних від-
носин; Конвенцією ООН «Про права 
дитини» 1989 року; Регламентом 
Європейської ради № 4/2009 «Про 
юрисдикцію, застосовне право, 
визнання та виконання рішень, 
а також співробітництво в галузі алі-
ментних зобов’язань». Вказані нор-
мативні акти покликані врегулювати 
транскордонні аліментні відносини 
та забезпечити належне виконання 
аліментних зобов’язань.

Право дитини на рівень життя, 
необхідний для її фізичного, розу-
мового, духовного і соціального 
розвитку, забезпечується закрі-
пленням обов’язків батьків щодо 
утримання. З огляду на зростання 
кількості шлюбів, що укладаються 
з іноземними громадянами та осо-
бами без громадянства, особли-
вої актуальності набули проблеми 
стягнення аліментів у разі прожи-
вання подружжя в різних державах.

Незважаючи на безсумнівну необ-
хідність міжнародного співробітни-
цтва у такій сфері, чимало держав 
не приєднані до жодної з конвенцій, 
що регулюють порядок стягнення 
аліментів у разі проживання плат-
ника в іншій державі. У статті 
розглянуті основні Конвенції та 
порядок стягнення аліментів у 
транскордонних відносинах.

Серед найважливіших міжнарод-
них нормативних актів, що регулю-
ють транскордонні аліментні відно-
сини, є Конвенція ООН від 20 червня 
1956 року про стягнення за кордо-
ном аліментів; Гаазька конвенція 
від 24 жовтня 1956 року про право, 
що застосовується до аліментних 
зобов’язань стосовно дітей; Гаазька 
конвенція від 15 квітня 1958 про 
визнання та виконання рішень 
щодо аліментних зобов’язань сто-
совно дітей; Гаазька конвенція від 
02 жовтня 1973 року про визнання і 
виконання рішень стосовно зобов’я-
зань про утримання; Протокол від 
23 листопада 2007 року про право, 
що застосовується до алімент-
них відносин; Конвенція ООН «Про 
права дитини» 1989 року; Регла-
мент Європейської ради № 4/2009 
«Про юрисдикцію, застосовне право, 
визнання та виконання рішень, а 
також співробітництво в галузі 
аліментних зобов’язань». Основні 
положення цих Конвенцій, що про-
понують єдиний підхід до правового 
регулювання аліментних відносин, 
відносин щодо стягнення аліментів, 
розглянуті у статті.
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Аліментні зобов’язання є однією 
з найбільш важливих категорій 
сучасного сімейного права. Сто-
ронами аліментного зобов’язання 
є платник аліментів (особа, яка 
зобов’язана сплачувати аліменти) 
і одержувач аліментів (особа, яка 
має право вимагати від платника 
сплати аліментів). Специфікою 
аліментних зобов’язань батьків 
щодо утримання неповнолітніх 
дітей є виникнення таких право-
відносин незалежно від будь-яких 
обставин, наприклад, втрати 
роботи особою, яка зобов’язана 
сплачувати аліменти, важке мате-
ріальне становище, інші випадки 
відсутності у платника достат-
ніх коштів на утримання дитини. 
У законодавстві закріплений абсо-
лютний характер аліментних 
обов’язків батьків.

Ключові слова: аліменти, алі-
ментні зобов’язання, утримання, 
дитина.

Zastavna O. Regulation 
of aliment relations in transboard 
space

The child’s right to a standard 
of living necessary for his or her 
physical, mental, spiritual and 
social development is ensured 
by consolidating the parent’s 
responsibility for maintenance. Given 
the growing number of marriages 
with foreign nationals and stateless 
persons, the problems of recovery 
of alimony during the residence of 
spouses in different countries have 
become especially relevant.

Despite the undoubted need for 
international cooperation in this 
area, many states are not party 
to any convention governing the 
recovery of alimony when the payer 
resides in another state. The article 
considers the main Conventions and 
the procedure for recovery of alimony 
in cross-border relations.

Among the most important 
international regulations governing 

cross-border alimony relations is the 
UN Convention of 20 June 1956 on 
the Recovery Abroad of Alimony; 
The Hague Convention of 24 October 
1956 on the Law Applicable to Child 
Support Obligations; The Hague 
Convention of 15 April 1958 on the 
Recognition and Enforcement of 
Decisions concerning Child Support; 
Hague Convention of 2 October 1973 
on the Recognition and Enforcement 
of Decisions Concerning Maintenance 
Obligations; Protocol of 23 November 
2007 on the law applicable to 
alimony; UN Convention on the 
Rights of the Child 1989; European 
Council Regulation No. 4/2009 
“On jurisdiction, applicable law, 
recognition and enforcement of 
decisions and cooperation in the field 
of maintenance obligations”. The 
main provisions of these Conventions, 
which offer a unified approach to the 
legal regulation of alimony relations, 
relations on the recovery of alimony, 
are discussed in the article.

Aliment relations are one of the 
most important categories of modern 
family law. The parties to the alimony 
obligation are the payer of alimony (the 
person who is obliged to pay alimony) 
and the recipient of alimony (the person 
who has the right to demand payment of 
alimony from the payer). The specifics 
of parental alimony obligations for 
the maintenance of minor children are 
the emergence of these legal relations, 
regardless of any circumstances, such 
as loss of employment by a person who 
is obliged to pay alimony, financial 
difficulties, other cases of lack of 
sufficient funds for child support. 
The legislation enshrines the absolute 
nature of the maintenance obligations 
of parents.

Key words: alimony, alimony 
obligations, alimony, child.

Література
1. Borras A., Degeling J. The Conven-

tion of 23 November 2007 on the Interna-
tional Recovery of Child Support and Other 
Forms of Family Maintenance: an explana-



173

УКРАЇНА І СВІТ

tory report. URL: https://assets.hcch.net/ 
upload/expl38.p (дата звернення: 
31.01.2021).

2. Convention of 23 November 2007 on the 
International Recovery of Child Support and 
Other Forms of Family Maintenance. URL: 
https://www.hcch.net/en/instruments/
conventions/status–table/?cid=131. (дата 
звернення: 31.01.2021).

3. Reichelt-Pahl. Die Aufgabe des 
staatlichen Kindergeld und sein Einfl uss  
auf den Unterhaltehelichen Kinder. Münster, 
1991, 185 p.

4. Walker L. Maintenance and child sup-
port in private international law. Oxford : 
Hart Publishing. 2015. 126 p.

5. Галенська Л.Н. Стягнення алімен-
тів за кордоном. Журнал міжнародного 
приватного права. 2009. № 1. С. 3–16;

6. Єрохіна Є.В. Європейське сімейне 
право : навчально-методичний посібник 
для студентів, що навчаються за про-
грамами вищої освіти за напрямом під-
готовки 40.03.01 «Юриспруденція». Орен-
бург : ОДУ. 2016. 550 с.;

7. Євростат, «мігранти в Європі: 
Статистичний портрет першого і дру-
гого покоління». 2011. С. 16. URL: www.
un.org/esa/population/migration/hld/
Text/Migratio; www.un.org/migration/
presskit/pressrelease12sept.pdf (дата 
звернення: 01.02.2021).

8. Конвенція ООН про права дитини 
від 21 грудня 1995 року. URL: https:// 

zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021# 
Text (дата звернення: 10.01.2021).

9. Конвенція про визнання і вико-
нання рішень стосовно зобов’язань про 
утримання від 02 жовтня 1973 року. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/973_001#Text (дата звернення: 
10.01.2021).

10. Муратова С.А., Костюченко О.Ю.  
Правове регулювання аліментних зобов’я-
зань батьків стосовно непрацездатних і 
які потребують матеріальної допомоги 
повнолітніх дітей. Вісник університету 
ім. О.Є. Кутафіна, 2016. № 10 (26).  
С 84–92.

11. Про затвердження Інструк-
ції про виконання в Україні Конвенції 
про стягнення аліментів за кордоном : 
Наказ Міністерства юстиції України від 
29 грудня 2006 року № 121/5. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 
995_021#Text (дата звернення: 
15.01.2021).

12. Протокол «Про право, що під-
лягає застосуванню до алімент-
них зобов’язань» від 23 листопада 
2007 року. URL: http://www.hcch.net/ 
index_en.php?act=conventions.text& 
cid=133 (дата звернення: 15.01.2021).

13. Юридична допомога адвоката 
Франческо Грассо в Італії. URL:  
http://www.studiolegalegrasso.net/ru/ 
(дата звернення: 11.01.2021).



174

ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2021/1

УДК 347.94 (477)
DOI https://doi.org/10.32837/yuv.v0i1.2096

П. Прохоров,
аспірант кафедри цивільного процесу

Національного університету «Одеська юридична академія»,
суддя

Київського районного суду міста Одеси

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РОЗГЛЯДУ  
І ВИРІШЕННЯ СПРАВ ПРИСЯЖНИМИ 
У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ В УКРАЇНІ

Окреме провадження, як особлива 
форма цивільного судочинства, має 
на меті встановлення певних юри-
дичних фактів. Детальна процедура 
розгляду справ у порядку окремого 
провадження регламентована роз-
ділом IV ЦПК України. Саме під 
час розгляду справ в окремому про-
вадженні суд у визначених законом 
випадках зобов’язаний розглядати 
справу не одноособово, а із залу-
ченням присяжних. Так, відповідно 
до ч. 4 ст. 293 ЦПК України, справ, 
що стосуються: обмеження цивільної 
дієздатності фізичної особи, визнання 
фізичної особи недієздатною та понов-
лення цивільної дієздатності фізич-
ної особи, визнання фізичної особи 
безвісно відсутньою чи оголошення 
її померлою, усиновлення, надання 
особі психіатричної допомоги в при-
мусовому порядку; примусову госпі-
талізацію до протитуберкульозного 
закладу суди розглядають за участю 
одного судді та двох присяжних. 
Участь присяжних під час розгляду 
визначених категорій справ окремого 
провадження зумовлена соціальною 
важливістю таких справ.

Дослідженням вирішення справи 
суддею одноособово, а також за 
участю присяжних, та доцільності 

існування такого інституту займа-
лось досить багато науковців, до яких 
можна віднести: В.В. Городовенка, 
С.О. Іваницького, В.М. Коваль, 
О.В. Колісник, В.В. Комарова, 
Л.А. Кондратьєву, І.Є. Мароч-
кіна, Л.М. Москвич, І.О. Руса-
нову, Л.В. Сапейко, О.О. Сидорчук, 
В.П. Тихого, С.Я. Фурсу, М.М. Ясинка 
та інших.

Метою статті є визначення особ-
ливостей суду присяжних в Україні 
в розрізі функцій, що притаманні кла-
сичній моделі суду присяжних.

Практика розгляду судами цивіль-
них справ за участю присяжних 
є досить поширеною у світі. Так, 
у світі існують дві основні моделі 
інституту присяжних: англо-аме-
риканська (класична) та континен-
тальна системи [1, c. 134]. Однак 
якщо поглянути ширше на це питання, 
то залучення присяжних до розгляду 
справи є однією із форм залучення 
неспеціаліста до прийняття юридич-
них рішень. У своєму дослідження 
непрофесійної участі у судовому 
розгляді Дж. Джексон і Н. Ковальов 
(Jackson J., Kovalev N.) дотриму-
ються ширшого підходу до прийняття 
юридичних рішень не тільки суддями, 
зокрема до таких форм відносяться:
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1) власне класична модель суду 
присяжних, характерна для країн 
загального права, де під час обгово-
рення присяжні ізольовані від судді, 
однак судді все ще відіграють важ-
ливу роль, головуючи в судовому 
засіданні, вирішуючи питання щодо 
допустимості доказів, надаючи наста-
нову присяжним щодо закону перед 
видаленням присяжних до нарадчої 
кімнати;

2) змішані суди (mixed tribunals 
або mixed juries), де нарівні із суддями 
справу розглядають представники 
з народу, шо є ознакою континен-
тальної моделі суду присяжних. Кла-
сична німецька модель суду шоффенів 
включає професійного суддю та двох 
засідателів, хоча кількість та склад 
залежать від серйозності справи 
та можливого покарання. Французька 
модель спільних судів також включає 
професійних суддів, які вирішують 
справи з громадянами, проте співвід-
ношення присяжних та професійних 
суддів набагато більше, ніж у німець-
кій моделі. За німецькою моделлю гро-
мадяни призначаються членами суду 
і засідають у змішаному суді, тоді як 
у Франції випадковим чином виби-
рані народні представники не стають 
членами суду. Під час служби фран-
цузькі присяжні засідають окремо від 
суддів, збираючись на обговорення;

3) модель колегіального суду з екс-
пертами (expert assessor collaborative 
court), де громадяни, що мають спе-
ціальні знання, вирішують справу 
поряд із професійними суддями;

4) народні судді, народні засідателі 
(lay judge) – судді без офіційної юри-
дичної підготовки, які засідають як 
окремо, так і в складі певного органу. 
Вони працюють у різних країнах як 
народні засідателі, мирові судді або 
народні магістрати в судах нижчих 
інстанцій та у незначних справах [2].

У рамках судової реформи 
та реформи процесуального законо-
давства 2016–2017 років було викла-
дено у новій редакції ЦПК України на 
підставі Закону України № 2147-VIII 

від 03.10.2017 року «Про внесення 
змін до Господарського процесуаль-
ного кодексу України, Цивільного 
процесуального кодексу України, 
Кодексу адміністративного судочин-
ства України та інших законодавчих 
актів». Розгляд цивільних справ було 
значно змінено, проте, як і в попе-
редній редакції ЦПК України, участь 
народу при здійсненні правосуддя 
в цивільних судах була забезпечена 
лише в окремому провадженні під час 
розгляду певних категорій справ.

Тобто, не дивлячись на повно-
цінне реформування судової системи, 
цивільного процесуального законодав-
ства, інститут присяжних докорінно 
реформовано не було, що викликало 
жваву дискусію серед юридичної 
спільноти щодо подальшої доціль-
ності існування інституту присяжних 
в цілому. Фактично за своєю роллю 
та виконуваними функціями «при-
сяжні» за цивільним процесуальним 
законодавством України не є при-
сяжними в класичному розумінні, 
а за класифікацією Дж. Джексона 
і Н. Ковальова відносяться до зміша-
них судів, продовжуючи виконувати 
функції, властиві народним засідате-
лям.

Ураховуючи потребу у реформу-
ванні вказаного інституту, на розгляд 
до Верховної Ради України було вне-
сено декілька законопроектів, основ-
ною метою яких визначено вдоско-
налення нормативного регулювання 
діяльності присяжних під час судо-
вого розгляду.

Проектом Закону про суд при-
сяжних № 3843 від 14.07.2020 р. 
передбачається визначити юрисдик-
цію та склад суду присяжних, який 
буде складатися не просто з декіль-
кох присяжних, а з Лави присяжних 
як єдиного суб’єкта, що складається 
з восьми присяжних, який виносить 
вердикт – рішення по суті обвинува-
чення. Що не менш важливо, пропо-
нується окреслити основні питання, 
які ставляться головуючим суддею 
присяжним у опитувальному листі 
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(на які вони мають відповісти «так» 
або «ні»), та підстави оскарження 
вироку суду присяжних тощо. Хоча 
вказаний законопроект передбачає 
лише врегулювання здійснення судо-
чинства судом присяжних в суді 
першої інстанції у кримінальному 
провадженні, у Прикінцевих та пере-
хідних положеннях вказаного зако-
нопроекту закріплюється обов’язок 
Кабінету Міністрів України у протя-
гом шести місяців розробити та вне-
сти на розгляд до Парламенту проект 
Закону про здійснення правосуддя за 
участі присяжних у цивільному про-
цесі [3]. З огляду на суб’єкта законо-
давчої ініціативи не можна вважати 
даний законопроект перспективним, 
однак тенденція очевидна: законода-
вець намагатиметься вдосконалити 
участь присяжних у здійсненні судо-
чинства.

Зокрема, Урядом було зареєстро-
вано пакет законопроектів, спрямо-
ваних лише на вдосконалення фор-
мування корпусу присяжних. Проект 
Закону України «Про внесення змін 
до Закону України «Про судоустрій 
і статус суддів» щодо удосконалення 
порядку залучення громадян Укра-
їни до участі у здійсненні правосуддя 
та формування списку присяжних», 
передбачає спрощення порядку фор-
мування списків присяжних [4]. 
Зокрема, пропонується призначати 
особу у якості присяжного без її попе-
редньої згоди, а повноваження щодо 
формування списків присяжних пла-
нується передати Державній судовій 
адміністрації України, чим вирішити 
питання відмов потенційних присяж-
них від виконання такої важливої 
функції (таким чином, якщо особу 
оберуть у якості присяжного, її від-
мова може мати місце у виключних 
випадках). Однак зазначені законопро-
екти не вирішують проблем залучення 
присяжних саме у цивільному судо-
чинстві. Зазвичай такими проблемами 
є їхня неявка, небажання продов-
жувати участь у тривалому розгляді 
справи та недостатнє фінансування.

Поки впровадження класичного 
інституту присяжних перебуває на 
стадії законодавчих ініціатив, думки 
науковців, суддів та професійної 
спільноти розділились щодо доціль-
ності існування та реформування 
в цивільному процесі такого інсти-
туту, оскільки, як свідчить практика, 
інститут присяжних не виконує тих 
функцій, які на нього зазвичай покла-
даються.

Окрім функції відправлення пра-
восуддя, можна виділити такі функції 
інституту присяжних:

1) політична. Ще у класичних 
дослідженнях американської демо-
кратії вказується, що інститут при-
сяжних виконує не тільки судову, 
а й політичну функції, причому ймо-
вірніше, що саме політична функція 
є переважаючою. Алексіс де Токвіль 
допускав, що користь суду присяжних 
(особливо у цивільних справах) щодо 
забезпечення найкращого здійснення 
правосуддя може бути спростована, 
оскільки суд присяжних вперше був 
введений в той час, коли суспільство 
перебувало в нецивілізованому стані, 
а сам інститут присяжних піднімає 
на місце судової влади самих людей 
і наділяє їх можливістю управлінням 
суспільством [5, c. 443]. В Україні 
політична функція інституту присяж-
них спрямована, в тому числі, на фор-
мальне виконання вимог Конституції 
України щодо забезпеченні участі 
народу у здійсненні судочинства. Як 
свідчать дані судової статистики, кіль-
кість справ, що розглядається за уча-
сті присяжних, коливається в межах 
1,5–1,7% від кількості справ, що 
розглядалися місцевими загальними 
судами. Такий незначний, порів-
няно із загальним обсягом, показник 
вказує на те, що їхнє залучення до 
судового розгляду має не практичні 
причини (прискорення судового роз-
гляду, демонстрація відкритості судо-
вої влади тощо), а певні політичні 
мотиви. Так, Л.В. Сапейко зазначав, 
що законодавець обирає своєрідну 
модель реалізації права громадян 
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на участь у здійсненні правосуддя, 
а саме обмежує його дію деякими 
категоріями справ окремого прова-
дження, що в буквальному розумінні 
норм Конституції суперечить їй, адже 
Основний Закон говорить про участь 
народних засідателів у здійсненні 
правосуддя загалом, тобто в усіх 
справах, а не в певних. В іншому 
випадку положення ст. 124 Конститу-
ції містили б відповідне застереження 
[6]. Сама ж участь народних засідате-
лів для цивільного процесу, на його 
думку, має більше негативних ознак, 
аніж позитивних;

2) правотворча функція виокрем-
люється дослідниками класичного 
інституту присяжних. У країнах 
прецедентного права, де присяжні 
відділені від суду і фактично проти-
ставляються державній владі, існує 
можливість аналізувати статистику 
винесених вердиктів, тобто передба-
чати ймовірність вирішення справи 
певним чином. Держава ж має мож-
ливість реагувати на таку практику 
шляхом вдосконалення законодавчого 
регулювання певних відносин;

3) сприяння примиренню сторін. 
Можливість аналізу і прогнозування 
вердиктів присяжних в англо-амери-
канській моделі дозволяє сторонам 
вирішити спір до передачі його на 
розгляд присяжних, однак у конти-
нентальній моделі дана функція не 
реалізується, адже позиція присяж-
них зазвичай співпадає із позицією 
судді і лише у виключних випадках 
присяжними викладаються окремі 
думки;

4) підвищення довіри до суддів. 
Участь у судовому процесі присяжних 
забезпечує базовий принцип демо-
кратичної країни – народовладдя. 
Залучення громадян України до вирі-
шення судових справ як присяжних, 
на думку В.В. Городовенко, забез-
печує підвищенню довіри до суддів, 
а також зміцнює фундаментальну 
засаду судової влади – незалеж-
ність [7, c. 353]. Схожої думки також 
дотримується М. Оніщук, який зазна-

чає, що діяльність суду присяжних 
підвищить довіру до судової гілки 
влади серед народу, що є вельми 
актуальним для вітчизняної Феміди, 
індекс сприйняття якої є традиційно 
низьким [8]. Однак участь присяжних 
в обмежених категорії справ, в яких 
спори про право не вирішуються, не 
дозволяє стверджувати про наявність 
значимого вимірюваного результату;

5) забезпечення незалежності суду. 
Важливим аспектом запровадження 
інститут присяжних в національній 
судовій системі є те, що присяжні, на 
думку деяких вчених, повинні допо-
могти судді уникнути морального 
тиску з боку громадськості, коли роз-
глядаються так звані «гучні справи» 
[9, c. 15].

Проте з такими думками науковців 
погодитись повноцінно неможливо. Як 
відомо, незалежність суду поділяється 
на внутрішню та зовнішню: внутрішня 
полягає в незалежності кожного судді 
під час здійснення ним функцій пра-
восуддя, тоді як зовнішня – пов’я-
зана із взаємовідносинами всередині 
системи державної влади, а також із 
відносинами судової влади й суспіль-
ства. У тому вигляді, в якому інститут 
присяжних наразі закріплено, можна 
вважати, що існує найбільший ризик 
посягання на внутрішню незалеж-
ність присяжних, які наділені усіма 
правами судді. Досліджуючи змішані 
суди (якими за своєю суттю є інсти-
тут народних засідателів та при-
сяжних в сьогоднішньому вигляді), 
В. Ханс (Hans V.) вказує на ряд про-
цесуальних особливостей, які дозво-
ляють професійним суддям доміну-
вати над колегіальним складом суду: 
професійний суддя, що головує, зазви-
чай контролює доступ до матеріалів 
справи та керує процесом, додаткові 
запитання народних засідателів часто 
надходять через головуючого; навіть 
якщо позиція по справі професійного 
судді не знайшла підтримки присяж-
них, суддя сам викладає мотиви, 
що лежать в основі рішення суду. 
Якщо професійний суддя контролює  
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провадження у справах і не заохо-
чує непрофесійну участь, це зменшує 
потенційні переваги такого змішаного 
органу аж до підриву легітимності 
суду, якщо домінування професійного 
судді широко відоме або припуска-
ється [10].

Саме тому «домінування» профе-
сійного судді призводить до того, що 
присяжні не схильні уважно стежити 
за процесом, вони задають мало запи-
тань і, як правило, народні засідателі 
погоджуються з професійними суд-
дями, саме тому більшість рішень 
є одностайними, а в разі розходження 
думок найчастіше позицію зміню-
ють не судді, а присяжні. Тому за 
сучасних умов слід не погодитись із 
О.Ф. Кістяковським, який аналізуючи 
доцільність інституту присяжних, 
вказував, що присяжні більш здатні, 
ніж судді, вникнути у фактичну сто-
рону справи, оскільки суддя більше 
звертає увагу на деталі справи, коли 
він повинен викласти їх присяжним, 
ніж коли він робить це для самого 
себе [11, c. 14].

Отже, ані довіра до судової гілки 
влади, ані її незалежність за вітчиз-
няного законодавчого регулювання 
в повному обсязі забезпечені інститу-
том присяжних не можуть бути;

6) виховна функція та підвищення 
правосвідомості громадян, що реалі-
зується за рахунок їх включення до 
епіцентру творення правосуддя – роз-
гляду справ судом першої інстанції. 
Цікаві результати продемонструвало 
дослідження виборчої поведінки при-
сяжних у США: присяжні, які залуча-
лись у кримінальних справах і вино-
сили вердикт, на наступних виборах 
голосували частіше, ніж ті присяжні, 
кандидатура яких була відхилена, або 
ті присяжні, яким не вдалося вине-
сти вердикт більшістю голосів [12]. 
Проте така тенденція не прослідко-
вувалася у присяжних в цивільних 
справах, що дослідники пояснюють 
відмінністю кримінального процесу, 
який є протистоянням державі проти 
підсудного, тому ідея участі у значу-

щій громадській діяльності може бути 
більш помітною у кримінальних спра-
вах, на відміну від цивільних проце-
сів. Однак щодо змішаних судів інші 
науковця ставлять під сумнів анало-
гічний ефект: хоча в змішаних судах 
існує формальна рівність, ролі про-
фесійних суддів та присяжних чітко 
розмежовані, а ефект громадської 
залученості може залежати від того, 
чи існує атмосфера взаємної поваги, 
вагомості участі непрофесійних суд-
дів та активних дебатів [13], при-
сяжні довіряються досвідченому судді 
і не бажають брати активної участі 
у розгляді справи;

7) легітимація судових рішень. 
Незважаючи на те, що присяжних 
часто критикують як некомпетентних, 
особливо щодо їх здатності вирішу-
вати складні технічні питання, під час 
судових процесів присяжним у цивіль-
них справах доручається вирішувати 
питання, які стосуються виявлення 
вже наявних стандартів суспіль-
ства та визначення того, чи відпові-
дають конкретні обставини справи 
цьому стандарту [14]. Як демонструє 
англо-американська модель, присяж-
ним не просто не потрібні юридичні 
знання, вони є навіть небажаними: 
наприклад, канадські закони провін-
цій виключають із числа присяжних 
суддів, адвокатів, працівників право-
охоронних органів тощо, не можуть 
бути присяжними співробітники това-
риства юридичних послуг, що надає, 
в тому числі безоплатну юридичну 
допомогу (Британська Колумбія), сту-
денти-юристи, та кожен практикую-
чий лікар і ветеринарний лікар, який 
має юридичну кваліфікацію (Онтаріо). 
Вважається, що колективна справед-
ливість є важливішою за юридичну 
вірність кваліфікації, тому так важ-
ливо забезпечити широку репрезен-
тативність складу присяжних, чого 
неможливо зробити за вітчизняного 
правового регулювання – саме тому 
в класичній моделі суду присяжних 
кількість присяжних рідко є меншою 
за 6 осіб, а традиційно суд присяжних 
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засідає у складі 12 осіб і виносить 
рішення, якщо хоча б десять присяж-
них дійшли одностайної згоди. Тобто 
вердикт виноситься не просто більші-
стю голосів присяжних, а одностай-
ною чи переважною більшістю, що 
в подальшому наділяє рішення суду 
справжньою легітимністю.

Отже, ті функції, які виконує кла-
сичний суд присяжних, у переважній 
більшості в Україні не можуть бути 
реалізовані, однак існують й інші суто 
процесуальні недоліки, які перешкод-
жають ефективності такого інсти-
туту. Суттєвою проблемою є залу-
чення присяжних у тих категоріях 
справ, в яких цінність думки присяж-
ного не може перекреслити професій-
них знань. Зокрема, в такій категорії 
справ, як надання психіатричної допо-
моги у примусовому порядку, про 
примусову госпіталізацію до протиту-
беркульозного закладу, медичні пока-
зання не можуть залежати від пози-
ції присяжних. У цих же категоріях 
справ процесуальне законодавство 
встановлює скорочені строки судо-
вого розгляду: справи щодо надання 
психіатричної допомоги у примусо-
вому порядку розглядаються судом 
протягом 24 годин (щодо госпіталіза-
ції особи до закладу з надання пси-
хіатричної допомоги); протягом трьох 
днів (заява про психіатричний огляд); 
протягом 10 днів (про надання амбу-
латорної психіатричної допомоги, її 
продовження та продовження госпі-
талізації). Справи про примусову гос-
піталізацію до протитуберкульозного 
закладу або про продовження строку 
примусової госпіталізації розгляда-
ються судом не пізніше 24 годин після 
відкриття провадження у справі. Тоді 
як відповідно до ст. 67 Закону Укра-
їни «Про судоустрій і статус суддів» 
письмове запрошення для участі 
у здійсненні правосуддя суд надсилає 
присяжному не пізніше ніж за 7 днів 
до початку судового засідання. Отже, 
в даному випадку ставиться під сум-
нів сама своєчасність розгляду таких 
категорій справ.

В. Смірнова слушно пропонує 
зменшити кількість категорій справ, 
що розглядаються за участю присяж-
них в окремому провадженні лише до 
справ, що стосуються усиновлення. 
Аргументуючи свою позицію, дослід-
ниця зазначає, що справи про уси-
новлення характеризуються такими 
оціночними поняттями, як доціль-
ність усиновлення, відповідність уси-
новлення інтересам дитини, мотиви 
усиновлення, ставлення заявника до 
виховання дитини, урахування думки 
дитини щодо її усиновлення в разі 
можливості останньої за віком і ста-
ном здоров’я усвідомлювати факт уси-
новлення. Отже, приймати рішення 
варто не тільки за внутрішнім пере-
конанням професійного судді на 
основні поданих документів, а й ура-
ховуючи думку, досвід, небайдужість 
до подальшого життя усиновлюваної 
дитини присяжними [15].

У позовному провадженні при-
сяжні зовсім не беруть участь, хоча 
у цьому виді цивільного судочинства 
вони мали б змогу більш повно реа-
лізувати представницьку функцію 
народу під час здійснення судочин-
ства. Зокрема, у таких категоріях 
справ, як відібрання дитини, встанов-
лення порядку спілкування із дити-
ною, спадкові спори, позбавлення 
права користування житлом, при-
сяжні могли б брати участь за заявою 
однієї із сторін (як це реалізовано 
у кримінальному процесі).

Цікавою є позиція наукової спіль-
ноти щодо залучення присяжних 
в певних категоріях справ, де потрібні 
профільні, чи так звані спеціалізовані 
знання. Так, О.В. Колісник зазначає, 
що для вирішення деяких катего-
рій трудових, житлових і земельних 
справ повинні залучатися представ-
ники громадськості, які, не будучи 
професійними юристами, є професіо-
налами в тій чи іншій сфері життє-
діяльності, до якої належить предмет 
судового розгляду [16].

Схожої позиції також дотриму-
ється і А. Гарапон, який зазначає, що 
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непрофесійні судді отримують право 
судити не за знання законів, а за 
їхній інтерес до конкретного пред-
мета, за знання ними конкретного 
середовища чи на підставі професій-
ного вибору, оскільки недостатньо 
просто знати право, необхідно також 
перейнятися тим, що його оточує, 
технікою й «культурою», властивою 
конкретному предмету [17]. Однак 
доцільність такої пропозиції викликає 
сумніви хоча б виходячи з класич-
ного постулату – «суд знає закони». 
У разі необхідності спеціальних знань 
процесуальне законодавство дозво-
ляє проведення судових експертиз 
та подання висновку експерта у галузі 
права. Роль присяжних полягає зов-
сім не в тому, щоб полегшити судді 
прийняття чи обґрунтування судо-
вого рішення, а навпаки – в подачі 
сигналу, що в даному випадку гро-
мада розуміє як справедливе рішення.

Самого лише зменшення чи зміни 
категорій справ, що розглядаються 
присяжними, недостатньо для вирі-
шення тих практичних проблем, які 
виникають в ході судового розгляду. 
Зокрема, судді завжди розуміли, що 
пересічним присяжним складно роз-
биратися в справах, пов’язаних зі 
встановленням юридичних фактів 
і застосуванням спеціальних норм 
законодавства, хоча від них цього 
і не вимагається – їхня роль полягає 
саме в тому, щоб вирішити справу 
«по справедливості», як її собі уявляє 
представник з народу. Крім того, при-
сяжні в більшості випадків спираються 
на усні аргументі, показання свідків, 
оскільки вони, хоч і мають можли-
вість ознайомлюватися з матеріалами 
справи, скоріш за все не реалізують 
своє право з багатьох причин – зазви-
чай, вони мають інше місце роботи, 
в судах у присяжних відсутні кабі-
нети, де вони могли б досліджувати 
матеріали справи тощо). А тому при-
сяжні повинні відразу заслухати всі 
докази по справі і відразу вирішити 
всі питання, незважаючи на потен-
ційну плутанину чи нерозуміння, 

оскільки присяжні навряд чи будуть 
повертатися до суду, щоб підготува-
тись до наступного засідання.

Шкодить своєчасному судовому 
розгляду і можливість вибуття при-
сяжного з розгляду справи, внаслідок 
якого відбувається заміна присяж-
ного, якого так само слід викликати 
до суду. На відміну від цивільного 
судочинства, у кримінальному судо-
чинстві (ст. 387 КПК України) перед-
бачено можливість для усунення 
такого недоліка – призначення двох 
запасних присяжних, які під час судо-
вого засідання постійно перебувають 
на відведених їм місцях і до ухва-
лення вироку можуть бути включені 
до складу основних присяжних у разі 
неможливості кого-небудь з основних 
присяжних продовжувати участь 
у судовому розгляді. Усе це сприяє 
безперервності судового розгляду 
і дозволяє не розпочинати довготри-
валий судовий процес спочатку в разі 
вибуття з різних причин одного із 
присяжних.

В умовах пандемії суди різних 
країн також намагалися вирішити 
питання, як забезпечити справедли-
вість, відкритість судового розгляду, 
виключивши ризики для здоров’я, 
в тому числі і присяжних. Ті країни, 
в яких суд присяжних (принаймні 
в цивільних справах) не є обов’язко-
вим, вирішили призупинити розгляд 
справ за участі присяжних. В Укра-
їні ж склад присяжних кількісно 
невеликий, тому здавалося б, заходи 
соціального дистанціонування могли 
б бути реалізовані. Однак на практиці 
просторих залів судових засідань не 
вистачає, а дистанційна участь при-
сяжних у режимі відеоконференції за 
чинного законодавчого регулювання 
в Україні неможлива.

Ще до «перейменування» інституту 
народних засідателів у присяжних 
М.М. Ясинок зазначав, що інститут 
народних засідателів у тому вигляді, 
як він існує, вичерпав свій ресурс. 
Він вже не є ні контролем суспіль-
ства над судочинством, ні помічником 



181

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

судді, ні засобом участі працівників 
у відправленні правосуддя. Він став 
судовим баластом, який не потрібний 
ні суду, ні самим народним засідате-
лям, ні суспільству в цілому. Таким 
чином, всі справи окремого прова-
дження доцільно розглядати суддею 
одноособово [18].

Із наведених вище міркувань 
доцільним буде виключення уча-
сті присяжних у цивільних справах 
і в Україні, оскільки існування інсти-
туту присяжних у цивільному процесі 
як засобу народовладдя, окрім того, 
що не виконує функції, що зазвичай 
покладаються на суд присяжних, 
що додатково створює суттєві нега-
тивні наслідки щодо строків розгляду 
справи.

У статі досліджується прак-
тика розгляду судами цивіль-
них справ за участю присяжних. 
Окрім функції відправлення пра-
восуддя, можна виділити такі 
функції інституту присяжних, 
як: 1) політична, 2) правотворча; 
3) сприяння примиренню сторін; 
4) підвищення довіри до судів;  
5) забезпечення незалежності суду; 
6) виховна функція та підвищення 
правосвідомості громадян; 7) легі-
тимація судових рішень.

Політична функція інституту 
присяжних в Україні спрямована, 
в тому числі, на формальне вико-
нання вимог Конституції України 
щодо забезпеченні участі народу 
у здійсненні судочинства. Пра-
вотворча функція та сприяння 
примиренню сторін, характерні 
для класичного інституту при-
сяжних на підставі аналізу ста-
тистики винесених вердиктів, доз-
воляють державі вдосконалювати 
законодавче регулювання певних 
відносин, а сторонам – визначати 
перспективи судового розгляду.

Стверджується, що функція 
підвищення довіри до судів та 
забезпечення незалежності суду 
за вітчизняного законодавчого 

регулювання у повному обсязі 
забезпечені інститутом присяж-
них не можуть бути, оскільки вну-
трішня незалежність присяжних 
як осіб, що наділені усіма правами 
судді, так само може бути пору-
шена професійним суддею. Ствер-
джується, що «домінування» 
професійного судді призводить 
до того, що присяжні не схильні 
уважно стежити за процесом, 
вони задають мало запитань і, як 
правило, погоджуються з профе-
сійними суддями, саме тому біль-
шість рішень є одностайними, а 
в разі розходження думок найчас-
тіше позицію змінюють не судді, 
а присяжні.

Виховна функція та підви-
щення правосвідомості громадян 
реалізується за рахунок озна-
йомлення присяжних із судовою 
процедурою та законодавством, 
усвідомлення ними своїх прав та 
обов’язків як громадянина, однак 
незначна кількість справ, що роз-
глядаються присяжними, не доз-
воляє стверджувати про підви-
щення правосвідомості в цілому. 
Легітимація судових рішень про-
являється в тому, що колективна 
справедливість є важливішою за 
юридичну правильність кваліфі-
кації.

Отже, ті функції, які виконує 
класичний суд присяжних, у пере-
важній більшості в Україні не 
можуть бути реалізовані, однак 
існують й інші суто процесуальні 
недоліки, які перешкоджають 
ефективності такого інституту: 
неможливість своєчасного виклику 
і заміни присяжних, що перешкод-
жає своєчасному розгляду деяких 
категорій справ окремого прова-
дження. Із наведеного зроблено 
висновок щодо доцільності виклю-
чення участі присяжних у цивіль-
них справах і в Україні.

Ключові слова: суд присяжних, 
змішаний суд, народні засідателі, при-
сяжні, цивільний процес.
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Prokhorov P. Problematic issues 
of hearing and settling cases by 
jury trial in civil proceedings in 
Ukraine

The articles studies judicial practices 
of hearing civil cases at a jury trial. 
Along with administration of justice, 
the institute of jurors has the following 
functions: 1) political, 2) lawmaking, 
3) facilitation of reconciliation of 
the parties, 4) enhancing confidence 
in courts, 5) ensuring judicial 
independence, 6) educational function 
and improvement of people’s legal 
awareness, 7) legitimization of court 
judgements.

Political function of the institute 
of jurors in Ukraine is aimed, inter 
alia, at formal compliance with 
requirements of the Constitution of 
Ukraine concerning involvement 
of the people in conduct of court 
proceedings. Lawmaking function and 
facilitation of reconciliation of the 
parties typical for the classic institute 
of jurors on the basis of analysis of 
verdict statistics enable the state 
to improve legislative regulation of 
certain relations, and the parties to 
determine prospects of litigation.

It is maintained that in the 
framework of national legislative 
regulation the function of enhancing 
confidence in courts and ensuring 
judicial independence cannot be fully 
secured by the institute of jurors, 
because internal independence of 
jurors as persons authorized to act 
as judges, may likewise be impeded 
by a professional judge. It is claimed 
that “dominance” of the professional 
judge leads to a situation, when jurors 
do not tend to follow the proceedings 
attentively, ask few questions and as 
a rule agree with professional judges, 
that is why most judgements are 
unanimous, and in case of a dissent 
it is jurors who change their position, 
not judges.

Educational function and 
improvement of people’s legal 
awareness are exercised through 

briefing the jurors on the court 
procedure and laws, raising their 
awareness of their civil rights and 
duties, yet a small number of cases 
heard by jury trial do not allow 
claiming improvement of legal 
awareness in general. Legitimization 
of court judgements manifests itself 
in the fact that collective justice is 
more important than legal propriety 
of classification.

Hence, for the most part functions 
performed by the classic jury trial 
cannot be exercised in Ukraine, and 
there are other purely procedural 
defects preventing effective use of 
such institute: inability to summon and 
replace jurors on a timely basis, which 
prevents hearing certain categories 
of cases in special proceedings on 
a timely basis. Based on the above 
it is concluded that it is feasible to 
exclude jurors from hearing civil 
cases in Ukraine as well.

Key words: jury trial, mixed 
court, people’s assessors, jurors, civil 
proceedings.
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ОСОБЛИВОСТІ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АДВОКАТА ЗА ПОРУШЕННЯ 

ПРАВИЛ АДВОКАТСЬКОЇ ЕТИКИ

Адвокатура на всіх етапах роз-
витку ревно ставилась до підтри-
мання здорового морального клімату 
у своїй діяльності, дотримання закону 
і вимог професійної етики членами 
корпорації у стосунках з довірите-
лями, суддями і посадовими особами 
правоохоронних органів. Це є необхід-
ною умовою отримання суспільного 
визнання і авторитету корпорації. 
Відповідно формується й дисциплі-
нарна практика адвокатури. Інколи ці 
правила вироблялися на основі дис-
циплінарних проваджень при розгляді 
проступків адвокатів. Визначення 
та класифікація дисциплінарних про-
ступків розглядається в широкому 
розумінні як завдання адвокатської 
етики, яка є кодексом правил особи-
стої поведінки адвокатів під час здійс-
нення своїх професійних обов’язків 
та інших правил поведінки.

Окремі питання дисциплінарної від-
повідальності адвокатів досліджували 
такі вітчизняні науковці й практики, 
як: Н.М. Бакаянова [1], Т.Б. Вільчик 
[2], В.В. Заборовський [3], С.О. Іва-
ницький [4], Д.В. Кухнюк [5] й інші. 
Однак у наш час проблематика щодо 
особливостей дисциплінарної відпо-
відальності адвоката за порушення 
правил адвокатської етики потребує 
подальшого розгляду та опрацювання.

Метою статті є дослідження особ-
ливостей дисциплінарної відповідаль-
ності адвоката за порушення правил 
адвокатської етики, на основі чого 
визначити їх правове регулювання 
та сформулювати положення, спрямо-

вані на вдосконалення законодавства 
України.

Чинний закон України (далі – ЗУ)  
«Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність» у ст. 34 містить перелік 
дисциплінарних проступків, які є під-
ставою для притягнення адвоката до 
дисциплінарної відповідальності. Цей 
перелік хоча і не є вичерпним, проте 
створює загальну картину тих пору-
шень з боку адвоката, які тягнуть 
за собою дисциплінарну відповідаль-
ність.

Достатньо справедливо Н.М. Бака-
янова відзначила, що особливістю 
правового регулювання дисциплінар-
ної відповідальності адвоката в Укра-
їні є те, що Закон врегульовує її 
лише загалом. Багато питань регла-
ментовано підзаконними актами Ради 
адвокатів України. З урахуванням 
важливості питання дисциплінарної 
відповідальності для забезпечення 
незалежності адвоката, слід визнати 
таке унормування процедури при-
тягнення адвоката до дисциплінар-
ної відповідальності неприйнятним 
[1, с. 180].

Відповідно до ч. 2 ст. 34 ЗУ «Про 
адвокатуру та адвокатську діяль-
ність» дисциплінарним проступком є: 
порушення вимог щодо несумісності; 
порушення присяги адвоката Укра-
їни; порушення Правил адвокатської 
етики (далі – ПАЕ); розголошення 
адвокатської таємниці або вчинення 
дій, що призвели до її розголошення; 
невиконання або неналежне вико-
нання своїх професійних обов’язків; 
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невиконання рішень органів адвокат-
ського самоврядування; порушення 
інших обов’язків адвоката, передбаче-
них законом [6].

До переліку цих проступків 
доцільно додати ще пункт 8 – накла-
дення судом стягнення на адвоката за 
неповагу до суду і порушення порядку 
у залі судового засідання.

Повага до суду є важливим еле-
ментом загальної і правової куль-
тури, гарантією своєчасного розгляду 
та вирішення справ різних категорій 
у суді. Водночас не слід забувати, що 
і суд (суддя), зобов’язаний зі свого 
боку підтримувати авторитет судо-
вої влади у суспільстві і власними 
морально-етичними складовими судо-
вого статусу [7, с. 242], а також шля-
хом притягнення до відповідальності 
осіб, які виявляють неповагу до суду.

Правова цінність поваги до суду, 
якщо це справді повага, а не її іміта-
ція, поєднується з конкретною пове-
дінкою адвоката як учасника судо-
чинства, який цю повагу засвідчує, 
у беззаперечному виконанні процесу-
альних вимог.

Не менш важливою складовою 
ПАЕ є дотримання принципу адвокат-
ської таємниці, який до тепер із дав-
ніх часів не втратив своєї актуально-
сті, оскільки є необхідною і найбільш 
важливою умовою довірчих відносин 
між адвокатом і клієнтом. Так, відпо-
відно до п. 4 ч. 2 ст. 34 Закону, одним 
із видів дисциплінарного проступку 
є розголошення адвокатської таєм-
ниці або вчинення дій, що призвели 
до її розголошення.

Тому варто наголосити, що адво-
катська таємниця може бути розкри-
тою, не тягнучи за собою порушення 
дисциплінарної справи щодо адво-
ката, у разі, коли предметом адвокат-
ської таємниці виявилась інформація 
про злочин, що готується (коли роз-
голошення таємниці – єдина можли-
вість запобігти злочинові). Для забез-
печення найважливіших людських 
цінностей, які й становлять принцип 
верховенства права, можна допустити 

певний відступ від вікових традицій 
щодо абсолютності принципу адво-
катської таємниці. Тому пропонується 
п. 4 ч. 2 ст. 32 ЗУ «Про адвокатуру 
та адвокатську діяльність» викласти 
дещо по-іншому, у порівнянні з чин-
ною редакцією, а саме: 4) «розго-
лошення адвокатом відомостей, що 
становлять адвокатську таємницю, 
використання їх у своїх інтересах або 
в інтересах третіх осіб, окрім відомо-
стей про злочин, що готується або 
вчинено, якщо розголошення адвокат-
ської таємниці – єдина можливість 
запобігти злочинові».

Водночас слід наголосити, що 
порушення адвокатської таємниці, 
яке сталося неумисно, через недба-
лість адвоката, зокрема, при збере-
женні документів або через дії його 
помічника чи стажиста, за якими не 
здійснювався належний контроль, 
може бути підставою для пом’як-
шення відповідальності.

Окрім переліку дисциплінарних 
проступків, ЗУ «Про адвокатуру 
та адвокатську діяльність» містить 
вказівку на те, які діяння не можуть 
бути підставою для притягнення адво-
ката до дисциплінарної відповідально-
сті. Відповідно до ч. 3 ст. 34 цього 
Закону «не є підставою для притяг-
нення адвоката до дисциплінарної 
відповідальності винесення судом або 
іншим органом рішення не на користь 
його клієнта, скасування або зміна 
судового рішення або рішення іншого 
органу, винесеного у справі, в якій 
адвокат здійснював захист, представ-
ництво або надавав інші види юри-
дичної допомоги, якщо при цьому не 
було вчинено дисциплінарного про-
ступку» [6].

Ця норма має виразно декларатив-
ний характер і позбавлена реального 
змісту, оскільки адвоката за будь-
яких умов не може бути притягнуто 
до дисциплінарної відповідальності, 
якщо він не вчинив дисциплінарного 
проступку. Вона також є зайвою, 
оскільки відповідно до ч. 1 цієї статті 
підставою для притягнення адвоката 
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до дисциплінарної відповідальності 
є вчинення ним дисциплінарного про-
ступку. Інших підстав не існує, а тому 
зазначену норму доцільно виключити 
із Закону.

Відповідно до ст. 35 ЗУ «Про адво-
катуру та адвокатську діяльність» за 
вчинення дисциплінарного проступку 
до адвоката може бути застосовано 
одне з таких дисциплінарних стяг-
нень: попередження; зупинення права 
на заняття адвокатською діяльністю 
на строк від одного місяця до одного 
року; для адвокатів України – позбав-
лення права на заняття адвокатською 
діяльністю з наступним виключенням 
з Єдиного реєстру адвокатів України 
(далі – ЄРАУ), а для адвокатів інозем-
них держав – виключення з ЄРАУ.

Що ж стосується порушення етич-
них норм і правил, то варто відзна-
чити наявність не лише приватних, 
але й публічних аспектів у діяльності 
адвоката, його відверто негідна пове-
дінка у громадських місцях і в побуті, 
зокрема, систематичне пияцтво, вжи-
вання наркотиків, притягнення до 
адміністративної відповідальності за 
порушення громадського порядку не 
повинні залишатися без уваги з боку 
адвокатської спільноти, оскільки така 
поведінка кидає тінь на все адвокат-
ське співтовариство і залежно від 
конкретної ситуації може розцінюва-
тись як порушення ПАЕ, а відтак – 
і як дисциплінарний проступок.

Чинний Закон недостатньою мірою 
захищає права особи від несумлін-
них адвокатів, оскільки ним перед-
бачено можливість повторно отри-
мати статус адвоката тим, хто був 
його позбавлений. Так, наприклад, 
дисциплінарна палата кваліфікацій-
но-дисциплінарної комісії адвокатури 
(далі – КДКА) Вінницької області 
прийняла рішення про накладення 
на адвоката Н. дисциплінарного стяг-
нення у вигляді позбавлення права 
на заняття адвокатською діяльністю, 
за те, що він всупереч попередньому 
рішенню КДКА про зупинення права 
на заняття адвокатською діяльністю 

на строк 6 місяців, продовжував адво-
катську діяльність. Більше того, адво-
кат Н. взяв зі свого клієнта відповідну 
суму гонорару за ведення справи, але 
при цьому не з’являвся на судові засі-
дання та не відповідав на телефонні 
дзвінки [8].

Подібні дисциплінарні справи під-
тверджують необхідність настання 
найсерйозніших негативних наслідків 
для адвоката, який вчинив дисциплі-
нарний проступок у вигляді пору-
шення присяги чи ПАЕ. Адвокат, 
чий статус було припинено, не про-
сто не виконав певних зобов’язань, 
а не виконав саме конституційного 
обов’язку щодо надання кваліфіко-
ваної правничої допомоги. До таких 
негативних наслідків, думається, має 
належати заборона особі повторно 
отримувати статус адвоката після 
прийняття рішення про припинення 
його статусу адвоката. Якщо адвокат 
дорожить членством у корпорації, то 
це є додатковим стимулом для суво-
рого дотримання ним ПАЕ.

Спираючись на вищевикладені 
аргументи, доцільним є викласти 
п. 3 ч. 2 ст. 6 Закону у новій редак-
ції: «3) не може бути адвокатом 
особа, яка позбавлена права на 
заняття адвокатською діяльністю – 
безстроково».

Сумнівною також є можливість 
застосування такого дисциплінар-
ного стягнення, як зупинення права 
на заняття адвокатською діяльністю 
на строк від одного місяця до одного 
року (п. 2 ч. 1 ст. 35 Закону). Подіб-
ного стягнення не існує в законодав-
стві, яке регулює інші види трудової 
діяльності. До того ж тривала забо-
рона «на професію» може негативно 
відобразитись на професійному рівні. 
Тому у майбутньому було б доцільно 
видалити із Закону цей вид дисциплі-
нарного стягнення.

У ст. 35 необхідно закріпити 
таке дисциплінарне стягнення, як 
«догана». Натомість попередження 
слід розглядати не як стягнення, 
а виключно як профілактичний захід, 
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до якого можна вдатися за результа-
тами розгляду дисциплінарної справи, 
якщо порушення було незначним і не 
завдало шкоди.

Тому зазначену статтю варто 
доповнити такою нормою: «З ураху-
ванням характеру і серйозності дис-
циплінарного проступку за результа-
тами розгляду дисциплінарної справи 
адвокату може бути оголошено попе-
редження».

Не менш важливим є питання 
процедури порушення дисциплінар-
ного провадження. До осіб, які мають 
право на звернення до кваліфікацій-
но-дисциплінарної комісії адвокатури 
із заявою (скаргою) щодо поведінки 
адвоката, яка може бути підставою 
для дисциплінарної відповідально-
сті, відноситься кожен, кому відомі 
факти такої поведінки. Відповідно до 
ч. 2 ст. 36 Закону «не допускається 
зловживання правом на звернення до 
кваліфікаційної комісії адвокатури, 
у тому числі ініціювання питання про 
дисциплінарну відповідальність адво-
ката без достатніх підстав, і викори-
стання зазначеного права як засобу 
тиску на адвоката у зв’язку із здійс-
ненням ним адвокатської діяльності». 
Її застосування на практиці є спірним 
з огляду на труднощі у з’ясуванні 
мотивів для звернення зі скаргою або 
заявою. Тому її у майбутньому вартує 
виключити.

Сучасне законодавство докладно 
регулює питання процедури дисциплі-
нарного провадження. Так, відповідно 
до ст. 37 Закону, воно складається 
з таких стадій: перевірка відомо-
стей про дисциплінарний проступок 
адвоката; порушення дисциплінар-
ної справи; розгляд дисциплінарної 
справи; прийняття рішення у дисци-
плінарній справі. Чинний ЗУ відніс 
розгляд цих питань до компетенції 
дисциплінарних палат КДКА.

Закон «Про адвокатуру та адво-
катську діяльність» передбачає більш 
чіткі механізми реагування на дис-
циплінарні проступки. Для підви-
щення ефективності таких механізмів 

у законі визначено чіткий перелік під-
став дисциплінарної відповідальності 
адвоката та прозору і змагальну про-
цедуру розгляду цього питання КДКА. 
Адвокат при цьому має достатні мож-
ливості для висловлення своєї позиції 
та захисту.

Дисциплінарне провадження в  
теперішній час припиняється за давні-
стю строку, так як ч. 2 ст. 35 Закону 
закріплює, що адвокат має бути при-
тягнений до дисциплінарної відпові-
дальності протягом року з дня вчи-
нення дисциплінарного проступку.

У майбутньому варто замисли-
тися над тим, щоб зробити виняток 
із цього правила для випадків пору-
шення ПАЕ. Уявімо собі ситуацію, 
коли захисник особи, обвинуваченої 
у вбивстві, виконуючи замовлення 
слідчих органів умовляє свого клієнта 
визнати вину й укласти угоду з про-
курором, а через декілька років з’я-
совується, що злочин було вчинено 
іншою особою. Право такого адвоката 
продовжувати надалі свою «правоза-
хисну» діяльність викликає сумнів. 
Доцільно доповнити ч. 2 ст. 35 Закону 
такою нормою: «Цей строк не поши-
рюється на випадки порушення при-
сяги адвоката та на проступки, що 
порочать честь і гідність адвоката або 
підривають престиж адвокатури».

Основним завданням ВКДКА 
є розгляд скарг на рішення, дії чи 
бездіяльність КДКА та узагальнення 
дисциплінарної практики. Саме 
в результаті перегляду рішень у дис-
циплінарних справах комісія зможе 
приймати корпоративні нормативні 
акти, які забезпечуватимуть однакове 
розуміння та застосування етичних 
ПАЕ, що сприятиме удосконаленню 
правозастосування у сфері дисциплі-
нарного провадження.

Не менш важливим обов’язком 
адвоката є дотримання присяги адво-
ката України, оскільки присяга адво-
ката уміщує в собі порушення ПАЕ, 
а ще й до того, що досить суттєво, 
принцип верховенства, законності, 
незалежності й конфіденційності 
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та сумлінного виконання своїх про-
фесійних обов’язків. Це стосується 
і вимог щодо конфіденційності, де 
перш за все повинні бути враховані 
інтереси клієнта.

Однією із небагатьох високороз-
винених професійних юридичних 
спільнот нашої країни є АПУ, яка 
має за мету впровадити принцип 
верховенства права в Україні та під-
вищити рівень правової свідомості 
у суспільстві.

Асоціація виокремила п’ять ваго-
мих, парадигмально необхідних пере-
ваг щодо реформування адвокатури – 
це, зокрема: посилення професійних 
прав адвокатів та гарантій адвокат-
ської діяльності, удосконалення кри-
теріїв та процедури доступу до профе-
сії адвоката, удосконалення інституту 
дисциплінарної відповідальності адво-
ката, вдосконалення адвокатського 
самоврядування, забезпечення прозо-
рих бюджетних та фінансових проце-
дур в органах адвокатського самовря-
дування [9].

Із цього вбачається, що україн-
ська правова спільнота проявила 
свідомість та небайдужість до про-
блем дисциплінарної відповідальності 
адвоката. У своїй повсякденній діяль-
ності асоціація втілює принципові 
новації, необхідні для радикального 
оновлення інституту дисциплінарної 
відповідальності й усієї адвокатури 
зокрема. Адже її мета – вдосконалити 
правовий механізм та порядок засто-
сування дисциплінарної відповідаль-
ності в Україні. Протягом останніх 
років унаслідок дії законодавства про 
адвокатуру прослідковується послаб-
лення моральних критеріїв у адвокат-
ській професії. Тому й очевидно, що 
стан сучасної адвокатури потребує 
невідкладного законодавчого онов-
лення.

Відтак дисциплінарну відповідаль-
ність адвоката ми можемо розглядати 
як умисне порушення адвокатом, вна-
слідок дії чи бездіяльності, своїх про-
фесійних обов’язків, які закріплені 
в ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність», рішеннями, актами з’їзду 
Ради адвокатів України, Національної 
асоціації адвокатів України та ПАЕ.

Отже, адвокатура України, як 
публічна професійна спільнота, 
повинна бути відкритою для оцінки 
її діяльності державними органами 
та суспільством, відповідальність має 
бути справедлива, а її наслідки спів-
розмірні. До того ж держава зобов’я-
зана убезпечити адвоката від надмір-
них переслідувань та безпідставних 
притягувань його до дисциплінарної 
відповідальності.

На основі вищевикладеного варто 
підсумувати: сьогодні виникає необ-
хідність переосмислення кожним 
адвокатом звичайних прийомів, спо-
собів та методів роботи, а також слід 
сформувати необхідні нові навички 
професійної діяльності. У наш час 
критично важливо створити налаго-
джений механізм дисциплінарної від-
повідальності адвоката за порушення 
ПАЕ у найбільш захищений для адво-
ката спосіб. До того ж досить часто 
на практиці прослідковуються пере-
важно латентні, а періодично й від-
криті випадки правового нігілізму, 
тому радикально необхідно врятувати 
професійну культуру і справжню 
адвокатську етику.

Тому, досліджуючи питання дис-
циплінарної відповідальності адвокат-
ської практики, очевидно, що деякі 
питання, які обговорюється сучасною 
адвокатською спільнотою, потребують 
вдосконалення. Але хочеться вірити, 
що адвокатура України протягом най-
ближчого часу створить новий якісно 
досконалий та справедливий інсти-
тут дисциплінарної відповідальності, 
зокрема і за порушення ПАЕ.

У статті досліджено особли-
вості дисциплінарної відповідально-
сті адвоката за порушення правил 
адвокатської етики, що є необхід-
ною умовою отримання суспільного 
визнання й авторитету корпорації. 
Зазначається, що ці правила виро-
блялися на основі дисциплінарних 
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проваджень під час розгляду про-
ступків адвокатів. Визначення та 
класифікація дисциплінарних про-
ступків розглядається в широкому 
розумінні як завдання адвокат-
ської етики, яка є кодексом правил 
особистої поведінки адвокатів під 
час здійснення своїх професійних 
обов’язків та інших правил пове-
дінки.

Важливо зазначити, що чин-
ний закон України «Про адвока-
туру та адвокатську діяльність» 
у статті 34 містить перелік дис-
циплінарних проступків, які є під-
ставою для притягнення адвоката 
до дисциплінарної відповідальності. 
Цей перелік хоча і не є вичерпним, 
проте створює загальну картину 
тих порушень з боку адвоката, які 
тягнуть за собою дисциплінарну 
відповідальність.

Досліджено окремі ситуації та 
принципи притягнення адвоката 
до дисциплінарної відповідальності 
за порушення правил адвокатської 
етики. Причому визначено, що чин-
ний закон України «Про адвока-
туру та адвокатську діяльність» 
недостатньою мірою захищає 
права особи від несумлінних адво-
катів, оскільки ним передбачено 
можливість повторно отримати 
статус адвоката тим, хто був 
його позбавлений.

Необхідно вказати, що україн-
ська правова спільнота проявила 
свідомість та небайдужість до про-
блем дисциплінарної відповідально-
сті адвоката. У своїй повсякден-
ній діяльності асоціація правників 
України втілює принципові новації, 
необхідні для радикального онов-
лення інституту дисциплінарної 
відповідальності й усієї адвокатури 
зокрема. Адже її мета – вдоскона-
лити правовий механізм та поря-
док застосування дисциплінарної 
відповідальності в Україні. Авто-
ром визначено, що стан сучасної 
адвокатури потребує невідклад-
ного законодавчого оновлення.

Пропонується створити нала-
годжений механізм дисциплінар-
ної відповідальності адвоката за 
порушення Правил адвокатської 
етики у найбільш захищений для 
адвоката спосіб. Оскільки на прак-
тиці прослідковуються переважно 
латентні, а періодично й відкриті 
випадки правового нігілізму, тому 
радикально необхідно врятувати 
професійну культуру і справжню 
адвокатську етику.

Ключові слова: адвокат, етика, 
відповідальність, дисциплінарна від-
повідальність адвоката, правила адво-
катської етики.

Fliazhnikova Ya. Specific 
features of disciplinary liability 
of lawyer for violation of the rules 
of lawyer ethics

The article examines the features 
of the disciplinary liability of a lawyer 
for violating the rules of lawyer 
ethics, which is a necessary condition 
for obtaining public recognition and 
authority of the corporation. It is 
noted that these rules were made on 
the basis of disciplinary proceedings 
when considering misdemeanors 
of lawyers. Thear definition and 
classification of disciplinary offenses 
considered in a broad sense as a task 
of legal ethics, which is a code of 
personal conduct for lawyers in the 
performance of their professional 
duties and other rules of conduct.

It is important to note that the 
current law of Ukraine on the Bar 
and Advocate Activity in Article 34 
contains a list of disciplinary offenses 
that are grounds for bringing a 
lawyer to disciplinary responsibility. 
Although this list is not exhaustive, 
it creates a general picture of those 
violations by a lawyer that entail 
disciplinary action.

Some situations and principles 
of bringing a lawyer to disciplinary 
responsibility for violating the rules 
of lawyer ethics have been studied. 
Moreover, it is determined that the 
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current law of Ukraine on the Bar and 
Advocate Activity does not sufficiently 
protect the rights of individuals from 
dishonest lawyers, as it provides an 
opportunity to regain the status of a 
lawyer to those who were deprived of it.

It should be noted that the 
Ukrainian legal community has 
shown awareness and indifference to 
the problems of disciplinary liability 
of a lawyer. In its daily activities, the 
Ukrainian Bar Association embodies 
the fundamental innovations 
necessary for the radical renewal 
of the institution of disciplinary 
responsibility and the entire bar in 
particular. After all, its purpose is to 
improve the legal mechanism and the 
procedure for applying disciplinary 
liability in Ukraine. The author 
determined that the state of the 
modern bar needs urgent legislative 
renewal.

It is proposed to create an 
established mechanism of disciplinary 
liability of a lawyer for violation of 
the Rules of Ethics of Lawyers in 
the most protected way for a lawyer. 
Since, in practice, there are mostly 
latent and periodically open cases 
of legal nihilism, it is radically 
necessary to save the professional 
culture and true legal ethics.

Key words: attorney, ethics, 
responsibility, disciplinary responsibility 
of a lawyer, rules of lawyer ethics.
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КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА  
ОХОРОНА КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ 
ТА ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В СИСТЕМІ 

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Постановка проблеми. Пробле-
матика кримінально-правової охорони 
конституційного ладу та державної 
влади від злочинних посягань, за 
скоєння яких ст. 109 Кримінального 
кодексу України від 05.04.2001 року 
(далі – КК України) [1] передбачає 
кримінальну відповідальність, наразі 
є одним з основоположних завдань 
науки українського кримінального 
права в силу об’єктивних причин. 
Вони пов’язані з дестабілізацією полі-
тичної ситуації в Україні протягом 
2013–2014 рр., анексією Російською 
Федерацією Автономної Республіки 
Крим та утворенням терористич-
них угрупувань «ДНР» та «ЛНР» на 
частині території Донецької та Луган-
ської областей з подальшою ескала-
цією збройного конфлікту в даних 
регіонах України. Злочини проти 
основ конституційного ладу та дер-
жавної влади мали свій прояв ще за 
часів проголошення незалежності 
нашою державою 1991 року, але 
разом з тим можна констатувати 
факт впливу зазначених вище подій 
на статистику їх скоєння у період 
з 2014–2019 рр. (відповідно до 
щорічних звітів Генеральної прокура-
тури України в цілому за цей період 
було зареєстровано 2215 правопо-
рушень (2014 р. – 454; 2015 р. – 
418; 2016 р. – 269; 2017 р. – 393; 
2018 р. – 436; 2019 р. – 252).[2]

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій. Питанню кримі-
нально-правової охорони консти-

туційного ладу та державної влади 
приділялась значна увага у багатьох 
наукових роботах авторства таких 
вчених: С.І. Афанасенка; О.Ф. Бан-
тишева, І.В. Діордіци, С.В. Дьякова, 
О.М. Костенка, В.Н. Кубаль-
ського, Л.В. Мошняги, М.А. Руба-
щенка, В.П. Тихого, М.І. Хавро-
нюка, О.А. Чувакова, О.В. Шамари, 
В.М. Янка, І.О. Томчук та інших.

Водночас кримінальне право 
України наразі потребує проведення 
комплексного дослідження поняття 
та сутності дій, спрямованих на 
насильницьку зміну чи повалення 
конституційного ладу або захоплення 
державної влади з метою утворення 
новітніх підходів кримінально-право-
вої характеристики даного виду зло-
чинів та подальшого застосування від-
повідних результатів у законодавчій, 
правоохоронній та судовій діяльності.

Формування цілей. Метою статті 
є окреслення важливості забезпе-
чення кримінально-правової охорони 
конституційного ладу та державної 
влади в Україні, яке ґрунтується на 
огляді сучасного розуміння суттєвих 
ознак в рамках кримінально-право-
вої характеристики дії, спрямованих 
на насильницьку зміну чи повалення 
конституційного ладу або захоплення 
державної влади. Досягнення від-
повідної мети можливо на основі 
вирішення таких завдань: 1) дослі-
дити сутність кримінально-право-
вої охорони конституційного ладу 
та державної влади в рамках сучасної  
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кримінально-правової політики 
в Україні; 2) визначити особливості 
дій, спрямованих на насильницьку 
зміну чи повалення конституційного 
ладу або на захоплення державної 
влади, в контексті чинного криміналь-
ного законодавства та доктрини кри-
мінального права України.

Виклад основного матеріалу. 
Питання кримінально-правової охо-
рони конституційного ладу та держав-
ної влади є одним з основних векторів 
реалізації сучасної кримінально-пра-
вової політики в Україні, яка охоплює 
всі можливі напрямки забезпечення 
охорони суспільних відносин в Укра-
їні, стабільності розвитку держа-
вотворчого та правотворчого процесів 
з урахуванням специфіки прояву зло-
чинності у наш час.

П.Л. Фріс зазначає, що криміналь-
но-правова політика являється свого 
роду особливим функціональним 
механізмом реалізації кримінального 
права України у якості галузі права 
та галузі юридичної науки охорони 
та регулювання суспільних відно-
син, а також забезпечення діяльності 
системи правоохоронних та судових 
органів протидії злочинності в рам-
ках реалізацією державою охоронної 
функції в цілому [3, c. 17–20].

У такому випадку можна зробити 
висновок, що кримінально-правова 
охорона конституційного ладу та дер-
жавної влади за своїм першочерговим 
змістом є складником сучасної кри-
мінально-правової політики України, 
метою якої є застосування підходів 
та заходів щодо забезпечення охорони 
конституційного ладу та державної 
влади в рамках наявних суспільних від-
носин та системи протидії злочинності 
правоохоронних органів України.

Розділ І «Злочини проти націо-
нальної безпеки України» Особли-
вої частини КК України складається 
з 8 статей (ст.ст. 109-1141), які визна-
чають основні прояви злочинних 
посягань проти держави та її безпеки. 
Закріплення відповідної назви обу-
мовлено тим, що національна безпека 

у якості об’єкту кримінально-пра-
вової охорони містить в собі еле-
ментні ознаки необхідності захи-
сту державності [1]. Відповідно до 
п. 9 ст. 1 Закону України «Про націо-
нальну безпеку України» національна 
безпека України є захищеністю дер-
жавного суверенітету, територіальної 
цілісності, демократичного консти-
туційного ладу та інших національ-
них інтересів України від реальних 
та потенційних загроз [4]. Відповідна 
ієрархічна побудова кодифікованого 
кримінального законодавства під час 
його розробки та прийняття вітчизня-
ним законодавцем постала з визнан-
ням злочинів проти основ націо-
нальної безпеки у якості найбільш 
небезпечних в системі протиправних 
дій, що обумовлено прямою загрозою 
державності, безпеки життя та здо-
ров’я людини і суспільства в цілому.

На думку С.В. Дьякова, Україна 
є однією з таких держав сучасного 
світу (серед яких також Польща, Іта-
лія, Франція, Білорусь, Узбекистан 
та інші), які визначають першочерго-
вість злочинів проти держави та основ 
її безпеки, що пояснюється функціо-
нальною взаємодією та взаємозв’язком 
гарантій кримінально-правової охорони 
основних інститутів громадянського 
суспільства та державної влади, без 
яких неможливо забезпечити реальну 
захищеність прав та свобод особистості 
у будь-якій державі [5, c. 35].

В.П. Тихий вказує, що зміст кримі-
нально-правової охорони національної 
безпеки України має своє обґрунту-
вання на ідеї існування потенційних 
та актуальних, внутрішніх та зов-
нішніх джерел небезпеки для загаль-
них інтересів громадян, що визначає 
постійну потребу в їх захисті та реа-
лізації політики суспільної безпеки 
у якості однієї з функціональних при-
значень держави, ефективність реалі-
зації якої утворює основи суспільного 
спокою та стабільності розвитку гро-
мадянського суспільства [6, c. 24].

Сутність кримінально-правової 
охорони національної безпеки певною 
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мірою також визначається з необхід-
ністю охорони прав, свобод та інтере-
сів людини і громадянина в Україні. 
О.М. Костенко зазначає, що безпе-
кова політика держави у рамках кри-
мінального права (як галузі вітчиз-
няного права та як галузі юридичної 
науки) полягає у можливості надання 
такого рівня безпеки людини, який 
буде відповідати її нормальному роз-
витку, узгодженості із законами люд-
ської природи, захищеності від сва-
волі, яка має свій прояв у вигляді 
злочинності [7, c. 177–182].

Аналізуючи наведені вище думки, 
можна прийти до висновку, що кримі-
нально-правова охорона національної 
безпеки у своєму загальному розу-
мінні ставить своєю основною метою 
захист наявних основ державності 
в Україні. Йдеться про суверенітет 
та незалежність держави, її терито-
ріальну цілісність та непорушність 
кордонів, формування та функціону-
вання основних державних інститу-
цій з однієї сторони, та охорону осно-
воположних прав, свобод, інтересів 
людини та громадянина в Україні. 
Під час реалізації визначених катего-
рій ми побачимо розвиток громадян-
ського суспільства, поєднання загаль-
нодержавних та особистих інтересів, 
результатом якого є побудова ефек-
тивної кримінально-правової політики 
захисту національної безпеки дер-
жави, що є однією з складових захи-
сту основ державності в Україні.

Наразі у кримінальному праві 
України існує низка визначень зло-
чинів проти основ національної без-
пеки. Наприклад, О.Ф. Бантишев 
та О.В. Шамара визначають дані зло-
чини як суспільно небезпечні діяння, 
яке характеризується дією або без-
діяльністю, здійсненням із прямим 
умислом осудною фізичною особою, 
що досягла віку кримінальної від-
повідальності посягань на держав-
ний та суспільний лад України, на 
її суверенітет, політичну систему, 
недоторканність, територіальну ціліс-
ність, обороноздатність, інформаційну 

та економічну безпеку, а також на 
безпеку у сферах екології та воєнного 
озброєння [8, c. 168]. В.К. Матвійчук 
приводить думку, що злочини проти 
основ національної безпеки України 
є вчинені з прямим умислом та спеці-
альною метою, суспільно небезпечні 
діяння, які посягають на відносини, 
що виникають у сфері охорони 
національної безпеки України в рам-
ках внутрішніх та зовнішніх загроз 
[9, c. 86]. О.А. Чуваков на основі про-
веденого дисертаційного дослідження 
приходить до висновку, що злочини 
проти основ національної безпеки 
України є передбачені кримінальним 
законодавством України найбільш 
небезпечні протиправні діяння, які 
спрямовані на послаблення чи підрив 
суспільного ладу в Україні [10, c. 408].

Відповідні визначення мають як 
спільні особливості, так і власні риси. 
Необхідно погодитися з наведеними 
авторськими підходами розуміння зло-
чинів проти основ національної безпеки 
України у якості особливо небезпечних 
для суспільства. Вважаємо, основною 
метою таких злочинів є нанесення 
шкоди наявному порядку, безпеці 
та поширення хаосу в суспільстві.

Ураховуючи зміст ст. 109 КК 
України, В.К. Матвійчук зазначає, 
що суспільна небезпечність дій, спря-
мованих на насильницьку зміну чи 
повалення конституційного ладу або 
захоплення державної влади, полягає 
у нанесенні істотної шкоди та наяв-
ності завдання загрози суспільним 
відносинам, які забезпечують умови 
охорони конституційного ладу та дер-
жавної влади [11, c. 29].

На нашу думку, відповідне розуміння 
завдання ст. 109 КК України засновано 
на розумінні першочергової ролі безпо-
середньої кримінально-правової охорони 
конституційного ладу та державної 
влади в Україні. Відповідне наводить на 
висновок, що за своєю сутністю вказана 
норма КК України є кримінально-право-
вою гарантією як захисту конституцій-
ного ладу та державної влади в Укра-
їні від прояву злочинних посягань, так 



194

ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2021/1

і основою реалізації кримінально-право-
вої охорони.

Конституційний лад та державна 
влада наразі не мають чіткого норма-
тивного визначення ні в Конституції 
України, ні у ряді інших законодавчих 
актів. Їх сутність вказується у нор-
мах Основного Закону (насамперед 
ч. 2 ст. 5 та ч. 3 ст. 5 Конституції 
України), які виражають основи дер-
жавності в Україні та закріплюють 
базові елементи суспільно-політич-
ного устрою [12].

Варто пам’ятати, що відповідно до 
Рішення Конституційного Суду України 
№ 6-рп/2005 від 05.10.2005 р. зазна-
чається, що тільки народ має право 
безпосередньо шляхом всеукраїнського 
референдуму визначати конституцій-
ний лад в Україні, який закріплюється 
Конституцією, або змінювати консти-
туційний лад внесенням змін до Основ-
ного Закону в порядку, встановленому 
його розділом XIII, водночас узурпація 
державної влади є неконституційне 
або незаконне її захоплення органами 
державної влади чи органами місце-
вого самоврядування, їх посадовими 
особами, громадянами чи їх об’єднан-
нями [13].

Як бачимо, відсутність єдиного 
законодавчого визначення категорії 
«конституційний лад» та «державна 
влада» породжує складність для їх ана-
лізу у рамках кримінально-правових 
досліджень, а також у практичному 
застосуванні кримінального законо-
давства кваліфікуючи злочини проти 
основ конституційного ладу та держав-
ної влади. Відповідне змушує застосо-
вувати загальнотеоретичні визначення 
конституційного ладу та державної 
влади у якості юридичних категорії, 
а також особливості їх сутності як 
об’єктів кримінально-правової охорони 
та злочинного посягання в рамках кри-
мінального права України.

Серед загальнотеоретичних виз- 
начень можна навести думку 
М.В. Савчина, який розуміє конститу-
ційний лад як політичну та соціальну 
інтеграцію демократичного суспіль-

ства та публічної влади виключно на 
засадах верховенства права, солідар-
ності (громадянської злагоди) та спра-
ведливості з метою забезпечення 
загального блага (балансу приватних 
та публічних інтересів) [14, c. 206]. 
Щодо визначення державної влади, 
то можна навести її тлумачення 
П.М. Рабіновича, під яким державну 
владу необхідно розуміти як вид 
публічної політичної влади, що здійс-
нюється державою та її органами, 
здатність держави підпорядковувати 
своїй волі поведінку людей та діяль-
ність об’єднань, що знаходяться на її 
території [15, c. 82–86].

На нашу думку, розуміння кон-
ституційного ладу та державної 
влади в аспекті кримінально-право-
вої науки представлено у коментарях 
авторства М.І. Хавронюка до ст. 109  
КК України, відповідно до яких кон-
ституційний лад – встановлені Кон-
ституцією основні засади життєдіяль-
ності суспільства, держави і людини 
в України, складовими частинами 
яких є суверенітет держави, форма 
правління, державний устрій та дер-
жавний режим, а державна влада – 
це система сформованих у порядку, 
передбаченому Конституцією та зако-
нами України, органів, які уособлюють 
владу глави держави, законодавчу, 
виконавчу, судову влади, а також 
органи місцевого самоврядування 
та деякі інші органи, які не належать 
до трьох гілок влади [16, c. 27].

Важливо вказати на головну рису 
вищезгаданої норми, яка встанов-
лює охорону конституційного ладу 
та державної влади шляхом криміна-
лізації будь-яких форм незаконного 
та злочинного посягання на відповідні 
основоположні засади державності 
в Україні. На нашу думку, у рам-
ках чинного кримінального законо-
давства та в рамках доктринальних  
підходів кримінального права України 
дії, передбачені ст. 109 КК України, 
необхідно розуміти як cуспільно небез-
печний злочин проти основ націо-
нальної безпеки України, умисного  



195

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

характеру та основною прямою метою 
якого є завдання непоправної шкоди 
наявному конституційному ладу 
та державній владі шляхом закли-
ків до насильства або таких дій, які 
ведуть до їх зміни в антиконституцій-
ний та незаконний способи.

Надаючи оцінку ст. 109 КК Укра-
їни, нами було встановлено, що дана 
норма є однією з основних серед 
тих, що встановлюють кримінальну 
відповідальність за злочини проти 
основ національної безпеки Укра-
їни. У практичній площині, аналізу-
ючи судову практику у вищезгаданій 
статті, необхідно звернути увагу, як 
трансформувалися дії, спрямовані на 
насильницьку зміну чи повалення 
конституційного ладу. У технологіч-
ному світі саме через соціальні мережі 
поширюється інформація, яка зачіпає 
національну безпеку України. Наслід-
ком можна побачити лише 54 обви-
нувальні вироки, які набули законної 
сили в період з 2014 по 2018 роки.

Вважаємо за необхідне розгля-
дати єдність відповідної системи зло-
чинів, а також можливе включення 
інших кваліфікаційних складів зло-
чинних діянь, пояснюючи специфі-
кою та динамікою реалізації злочин-
ної мети. В деяких випадках вченими 
пропонується визначати їх характе-
ристику у якості злочинів проти дер-
жавного суверенітету України.

Таку ідею пропонує В.Н. Кубаль-
ський, відносячи до дій, спрямованих 
на насильницьку зміну чи повалення 
конституційного ладу або на захо-
плення державної влади (ст. 109 КК 
України), посягання на територіальну 
цілісність та недоторканість України 
(ст. 110 КК України), планування, 
підготовку, розв’язування та ведення 
агресивної війни (ст. 437 КК Укра-
їни), а також інші у якості їх осо-
бливої суспільної небезпеки, що 
пов’язане з утворенням безпосеред-
ньої загрози існуванню України як 
незалежної (суверенної) держави 
в межах її загальновизнаних кордонів 
[17, c. 371].

Досить схожий підхід можна прослід-
кувати в пропозиції М.А. Рубащенка 
вважати ст. 109 та ст. 110 КК України 
основними нормами кримінального 
законодавства, які передбачають охо-
рону народного суверенітету, оскільки 
саме ними забезпечується дотри-
мання положень ст. 5 та ст. 73 Кон-
ституції України, що сукупно станов-
лять собою правові засади народного 
суверенітету України [18, c. 109].

На нашу думку, запропоновані 
вище підходи класифікації злочинів 
вказують на існування взаємодії кри-
мінально-правових норм в Україні, 
що виражається у поєднанні кон-
кретних об’єктів злочинів, серед яких 
є конституційний лад та державна 
влада, а також застосування спосо-
бів реалізації злочинності, які станов-
лять безпосередню загрозу здоров’ю 
та життю населення. Необхідність 
поєднання складів злочинів пов’язана 
також з тим, що нерідко залежно від 
поставленої мети суб’єкти скоєння 
дій, спрямованих на насильницьку 
зміну чи повалення конституційного 
ладу або на захоплення державної 
влади в Україні, можуть скоювати 
посадові, військові злочини, злочини 
проти громадського порядку та людя-
ності. Важливість поєднання квалі-
фікаційних складів злочину впливає 
на результат діяльності правоохорон-
них та судових органів в Україні, які 
в ході здійснення покладених повно-
важень розслідування та судового 
розгляду конкретної справи утворю-
ють унікальну для нашого часу прак-
тику реалізації кримінально-правової 
охорони конституційного ладу та дер-
жавної влади в Україні.

Щодо правового вдосконалення, 
то І.О. Томчук пропонує змінити 
поняття «насильницької» зміни кон-
ституційного ладу України чи «захо-
плення» державної влади в Україні на  
незаконну зміну конституційного 
ладу чи незаконне здобуття держав-
ної влади в Україні, вносячи відпо-
відні зміни до ч. 1 ст. 109 КК Укра-
їни та назви статті «Дії, спрямовані 
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на незаконну зміну чи повалення 
конституційного ладу або на захо-
плення державної влади». На думку 
дослідниці, також необхідно допов-
нити ч. 1 ст. 109 КК України словами 
«…а також незаконне утримання 
державної влади посадовою особою, 
що є представником влади, у разі 
закінчення строку дії її повноважень» 
[19, с. 193].

Погоджуємось з вищезгаданою 
пропозицією, адже вона виконує 
превентивну функцію для недопу-
щення незаконного утримання влади 
та сприяє розвитку демократії.

На думку І.В. Діордіци, є необ-
хідність законодавчого уточнення 
положень ч. 1 ст. 109 КК України, 
оскільки зміни конституційного ладу 
можуть проходити у ненасильниць-
кий спосіб, але з порушенням Кон-
ституції та законів України. Терміни 
«повалення конституційного ладу» 
або «захоплення державної влади» 
в рамках відповідної кримінально-пра-
вової норми завжди передбачають 
насильницький характер чи погрозу 
його застосування [20, с. 75].

Вважаємо за необхідне погодитися 
з В.М. Янко, що внесення змін до 
ст. 109 КК України, які ґрунтуються 
на конкретизації кримінально-правової 
норми з метою мінімізації правового 
зловживання та законодавчої система-
тизації кваліфікації відповідних злочинів, 
пов’язані з необхідністю встановлення 
чіткості та зрозумілості кримінально-
правового законодавства та ефективного 
відновлення правопорядку [21, с. 147].

Таким чином, на підставі аналізу 
засад кримінально-правової охорони 
конституційного ладу та держав-
ної влади в Україні можна зробити 
висновки.

Вітчизняне кримінальне право визна-
чає забезпечення охорони конститу-
ційного устрою від злочинних посягань 
одним з основних завдань реалізації кри-
мінально-правової політики в Україні. 
Конституційний лад та державна влада 
у такому випадку розглядаються як клю-
чові об’єкти протидії будь-яким проявам 

злочинного посягання у зв’язку з вста-
новленням виключного порядку їх зміни, 
який передбачається нормами Конститу-
ції та законодавством України, забезпе-
чуючи стабільність їх розвитку у якості 
засад розбудови демократичної правової 
держави та громадянського суспільства.

У свою чергу, закріплення кри-
мінальної відповідальності за дії, які 
спрямовані на насильницьку зміну чи 
повалення конституційного ладу або 
захоплення державної влади, згідно із 
чинною редакцією ч. 1 та ч. 2 ст. 109 КК 
України не охоплює всі можливі варіа-
ції прояву злочинності проти основ кон-
ституційного ладу та державної влади 
в Україні. На нашу думку, диспозиції 
зазначених частин відповідної норми 
кримінального законодавства у такому 
випадку повинні мати такий вигляд до 
ч. 1 ст. 109 КК України: «Дії, вчинені 
з метою зміни в антиконституційний 
та незаконний спосіб конституційного 
ладу, чи насильницьке його повалення 
або захоплення державної влади…» 
та диспозицію ч. 2 ст. 109 КК України: 
«Публічні заклики до зміни в антикон-
ституційний та незаконний спосіб кон-
ституційного ладу, чи насильницьке його 
повалення або захоплення державної 
влади, а також розповсюдження матері-
алів із закликами відповідного змісту до 
вчинення таких дій…» [22, c. 280].

Наведений підхід законодавчого 
вдосконалення ст. 109 КК України 
заснований на поєднанні теоретич-
них підходів науки кримінального 
права в Україні щодо охорони кон-
ституційного ладу та державної влади 
в рамках реалізації кримінально-пра-
вової політики з урахуванням стану 
криміногенної та безпекової ситуації 
в Україні за останні роки.

Стаття присвячена дослідженню 
кримінально-правової охорони кон-
ституційного ладу та державної 
влади України як складової частини 
сучасної кримінально-правової полі-
тики. Визначено, що сучасна кри-
мінально-правова політика України 
та її реалізація залежить від впливу 
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об’єктивних чинників, вдосконалення 
якої повинно засновуватися на розу-
мінні її основних векторів, серед 
яких кримінально-правова охорона 
конституційного ладу та державної 
влади посідає першочергове місце.

На основі наведених наукових 
концепцій проаналізовано сутність 
злочинів проти основ національ-
ної безпеки України у вітчизняному 
кримінальному праві та визначено 
роль, місце злочинів, основною метою 
яких є посягання на конституцій-
ний лад та державну владу. Визна-
чено основні умови, які впливають 
на розуміння відповідних видів зло-
чинів у рамках злочинності проти 
основ національної безпеки України 
в аспекті їх кримінально-правової 
характеристики та особливості вза-
ємодії з передбаченими чинним кримі-
нальним законодавством України.

Доведено, що кримінально-правова 
охорона конституційного ладу та 
державної влади є основною скла-
довою частиною реалізації сучас-
ної кримінально-правової політики 
України, та визначено місце ст. 109  
КК України в як кримінально-правової 
гарантії охорони конституційного 
ладу та державної влади в Україні. 
Представлено авторське розуміння 
дій, спрямованих на насильницьку 
зміну чи повалення конституційного 
ладу або на захоплення державної 
влади в Україні.

У висновках обґрунтовано осно-
воположну роль кримінально-право-
вої охорони конституційного ладу 
та державної влади в Україні та 
представлені шляхи вдосконалення 
ст. 109 КК України.

Ключові слова: кримінально-пра-
вова охорона, конституційний лад, 
державна влада.

Pavlyshyn P. Criminal legal 
protection of the constitutional 
system and state power in 
the system of the criminal legal 
policy of Ukraine

The article is devoted to the 
study of criminal law protection of 

the constitutional order and state 
power in Ukraine as a component 
of modern criminal legal policy of 
Ukraine. It is determined that the 
modern criminal law policy of Ukraine 
and its implementation depends on 
the influence of objective factors, 
the improvement of which should 
be based on understanding its main 
vectors, among which the criminal law 
protection of the constitutional order 
and state power is currently paramount.

Based on the existing scientific 
concepts, the essence of crimes against 
the foundations of national security 
of Ukraine in domestic criminal law 
is analyzed and the role and place 
of crimes, the main purpose of which 
is to encroach on the constitutional 
order and state power, is determined. 
The main conditions that affect the 
understanding of the relevant types 
of crimes in the framework of crime 
against the foundations of national 
security of Ukraine in terms of their 
criminal characteristics and features 
of interaction with the current 
criminal legislation of Ukraine.

It is proved that the criminal 
law protection of the constitutional 
order and state power is the main 
component of the implementation of 
the modern criminal law policy of 
Ukraine and the place of Art. 109 of 
the Criminal Code of Ukraine as a 
criminal-legal guarantee of protection 
of the constitutional order and state 
power in Ukraine. The author’s 
understanding of actions aimed at 
forcible change or overthrow of the 
constitutional order or the seizure of 
state power in Ukraine is presented.

In the framework of the study 
of criminal law protection of the 
constitutional order and state power 
in Ukraine, attention is paid to the 
peculiarities of understanding the 
categories constitutional order and 
state power in the aspect of science of 
criminal law of Ukraine. authorities. 
The conclusions substantiate the 
fundamental role of criminal law 
protection of the constitutional order 
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and state power in Ukraine and 
present ways to improve Article 109 
of the Criminal Code of Ukraine.

Key words: the criminal law 
protection; the constitutional order; the 
state power.
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ОРХУСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ ТА КОНВЕНЦІЇ ЕСПО

Постановка проблеми. Еколо-
гічні права людини поділяються на 
матеріальні та процесуальні. До пер-
шої групи відносять право на сприят-
ливе (здорове, адекватне, безпечне) 
навколишнє середовище, а також 
інші права, наприклад, право на 
чисту воду, право на безпечні харчові 
продукти тощо. До другої групи від-
носять право на доступ до інформації, 
участь у процесі прийняття рішень 
та доступ до правосуддя у сфері охо-
рони довкілля. В міжнародному дого-
вірному праві зазначені процесуальні 
права було закріплено в Орхуській 
конвенції про доступ до інформації, 
участь громадськості в процесі прий-
няття рішень та доступ до правосуддя 
з питань, що стосуються навколиш-
нього середовища, 1998 р. (далі – 
Орхуська конвенція) та Конвенції про 
оцінку впливу на навколишнє сере-
довище у транскордонному контексті 
(Конвенція Еспо). Саме на міжнарод-
них стандартах захисту цієї групи 
прав ми й зосередимо свою увагу. 
Останнім часом в Україні значно 
погіршилися основні показники стану 
навколишнього середовища. Очевид-
ним постає питання дотримання прав 
на доступ до екологічної інформації, 
на участь у публічних слуханнях 
з питань впливу запланованої діяль-
ності на довкілля. Зрозуміло, що ана-
логічні питання стоять на порядку 
денному для майже кожної держави 
світу, проте міжнародне співтовари-

ство не зможе розв’язати ці глобальні 
проблеми без максимальної підтримки 
окремих держав. Для цього розро-
блені різноманітні інструменти між-
народного права, дотримання яких 
кожною державою допоможе у май-
бутньому більш ефективно долати 
глобальні екологічні проблеми.

Стан опрацювання цієї про-
блематики. Питання міжнародних 
стандартів захисту екологічних прав 
ґрунтовно вивчалось у працях В. Андрей-
цева, П. Бірюкова, Б. Буркинського, 
С. Кравченко, М. Краснової, С. Лисов-
ського, Н. Малишевої, М. Медведєвої, 
В. Мицика, В. Рачинської, А. Солнцева, 
Ю. Шемшученка та інших.

Метою статті є висвітлення 
характерних випадків недотримання 
захисту екологічних прав людини 
в Україні, які стали причиною для 
визнання України порушником 
Орхуської конвенції (на деякий час) 
та Конвенції Еспо.

Виклад основного матері-
алу. Право на сприятливе навко-
лишнє середовище визнається одним 
з основних прав людини, проте це 
право отримало визнання та було 
закріплено лише на галузевому рівні. 
Тому Україна ратифікувала понад 
40 міжнародних екологічних конвен-
цій. Основним міжнародним актом, 
який повинен сприяти захисту права 
на сприятливе для здоров’я та добро-
буту навколишнє середовище, гаран-
тувати доступ до інформації, участь 

© В. Лихогляд, 2021



200

ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2021/1

громадськості в процесі прийняття 
рішень і доступ до правосуддя в еко-
логічних справах, є Орхуська конвен-
ція, яку Україна ратифікувала 6 липня 
1999 року. Положення Конвенції 
є нормами прямої дії, національне 
законодавство може їх конкретизу-
вати в аспекті процедур і механізмів 
судового захисту порушених еколо-
гічних прав та інтересів [1].

У свою чергу, Конвенція Еспо – це 
міжнародний договір, який зобов’язує 
держави проводити оцінку впливу на 
навколишнє середовище різноманіт-
них проєктів у випадку, коли вони 
можуть вплинути на навколишнє 
середовище іншої держави. Метою 
Конвенції є запобігти значному шкід-
ливому транскордонному впливу як 
результату запланованої господар-
ської діяльності, а також сприяти 
його зменшенню і контролю за ним. 
Конвенція Еспо є першою багатосто-
ронньою угодою, яка закріпила еко-
логічні процедурні права та обов’язки 
Сторін стосовно транскордонного 
впливу діяльності, що планується. 
Конвенція встановлює зобов’язання 
Сторін щодо оцінки впливу ще на 
етапі планування. Передбачаються 
також заходи з попередження, конт-
ролю та мінімізації будь-якого впливу 
на навколишнє середовище.

Конвенція Еспо має на меті спри-
яти забезпеченню сталого розвитку 
засобами заохочення міжнародної 
співпраці у справі оцінки ймовір-
ного впливу планованої діяльності 
на навколишнє середовище. Цей 
міжнародний договір спрямований 
на запобігання, мінімізацію наслідків 
та організації екологічного моніто-
рингу впливу на навколишнє сере-
довище [2].

У Конвенції Еспо міститься 
зобов’язання держави походження 
повідомити зачеплену державу про 
заплановану діяльність, яка може 
спричинити негативні наслідки для 
навколишнього середовища цієї дер-
жави (ст. 3). Цей міжнародний дого-
вір передбачає обов’язок держави, 

яка планує діяльність, що може мати 
негативний вплив на навколишнє 
середовище інших держав, повідо-
мити їх про це, надати необхідну 
документацію, провести консультації 
та переговори з цих питань, проін-
формувати громадськість та враху-
вати думку протилежної сторони [3]. 
Порушення зазначених процедурних 
вимог стало підставою для ініцію-
вання проти України справ у комі-
тетах з питань недотримання Кон-
венції Еспо та Орхуської конвенції 
з приводу будівництва нашою держа-
вою глибоководного судового каналу 
«Дунай — Чорне море» в українській 
частині дельти Дунаю [4, c. 336].

Оскільки ця справа є характер-
ним прикладом порушення положень 
одразу двох важливих міжнародних 
екологічних договорів Україною, 
варто надати детальний її опис.

Справа про канал Бистре між 
Румунією (постраждала сторона) 
та Україною (сторона походження) 
стосується проєкту «Глибоководна 
навігація каналу «Дунай – Чорне 
море» через гирло Бистре» [5]. Цей 
навігаційний канал з’єднує Дунай 
з Чорним морем. Канал існував 
і раніше, але його потрібно було оно-
вити, щоб використовувати знову.

Проєкт підпадав під дію 
статті 1 (V) 17 та пункту 9 Додатка I  
до Конвенції Еспо («внутрішні водні 
шляхи та порти для руху внутріш-
німи водними шляхами, що дозволя-
ють прохід суднам понад 1350 тон») 
[3]. Він був розділений на дві окремі 
фази: фаза I та фаза II, кожна з яких 
підлягала різній державній екологіч-
ній експертизі. Процедура надання 
дозволу на впровадження І фази 
була розпочата в 2002 році. Укра-
їна повідомила Румунію про проєкт 
без дотримання всіх вимог Конвенції 
Еспо. Остаточне рішення було при-
йнято у квітні 2004 року, і роботи 
розпочалися наступного місяця [6].

Уряд України надав Румунії звіт 
про оцінку впливу на довкілля (звіт 
про ОВД) стосовно фази I лише 
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5 серпня 2004 року – через декілька 
місяців після прийняття остаточного 
рішення та початку робіт. Звіт пови-
нен був стати основою для двосторон-
ніх консультацій щодо потенційного 
транскордонного впливу запланованої 
діяльності та заходів щодо зменшення 
або усунення її впливу. Очевидно, 
що ці консультації мали відбутися 
до прийняття остаточного рішення. 
Незважаючи на той факт, що уряд 
Румунії зв’язався з урядом України 
та кілька разів наголошував на необ-
хідності консультацій, передбачених 
Конвенцією, Україна не виконала всі 
необхідні процедури.

До отримання звіту про ОВД, але 
після початку впровадження Фази І, 
а саме 26 травня 2004 р. Румунія 
подала заяву щодо цієї справи до 
Комітету з імплементації – спеціаль-
ного органу, який займається моніто-
рингом дотримання процедури відпо-
відності Конвенції Еспо.

Оскільки Україна заперечувала, 
що проєкт матиме суттєві негативні 
наслідки для транскордонного впливу 
на навколишнє середовище, що озна-
чало б, що в цьому випадку Конвен-
ція Еспо не застосовується, Румунія 
хотіла створити слідчу комісію для 
розслідування цієї справи та пошуку 
відповіді на питання, чи може проєкт 
мати такий вплив чи ні.

Остаточний висновок слідчої комі-
сії, відповідно до статті 3, пункту 7 Кон-
венції, визначив, що проєкт, ймовірно, 
матиме значний несприятливий тран-
скордонний вплив. У такій ситуації 
вимоги Конвенції Еспо мали дійсно 
застосовуватися до цього проєкту, 
і слідча комісія постановила, що Руму-
нію слід розглядати як «постраждалу 
сторону» [7].

Комітет з імплементації вважав, 
що впровадження проєкту має зупи-
нитися до надання висновку слідчої 
комісії. Він також дійшов висновку, 
що це рішення має бути обов’язко-
вим з моменту прийняття, і не має 
ретроспективної дії. Таким чином, 
Україна повинна повідомити Румунію 

та вжити інших необхідних заходів 
відповідно до Конвенції Еспо.

Однак на цьому етапі Україна 
обмежилася запевненням, що «весь 
проєкт проводитиметься відповідно 
до відповідних міжнародних зобов’я-
зань». У наступному році у листі до 
виконавчого секретаря ЄЕК ООН, від 
30 травня 2007 р., Україна заявила, 
що вона «ще вивчає питання, підняті 
в остаточному висновку слідчої комі-
сії», продовжуючи реалізацію фази I.

Тим часом у 2004 р. Україна роз-
почала фазу II проєкту. Звіт про ОВД 
було надано у 2006 р. Звіт заперечу-
вав значний несприятливий транскор-
донний вплив та не відповідав дея-
ким іншим вимогам Конвенції Еспо. 
Офіційне повідомлення було подане 
Румунії лише 24 квітня 2007 року, 
через 10 місяців після остаточного 
висновку слідчої комісії. Крім того, 
повідомлення не відповідало вимо-
гам Конвенції Еспо, бо не згадувало 
про «характер можливого рішення»  
(як того вимагає ст. 3, абз. 2 Конвен-
ції Еспо). Звіт про ОВД було подано 
Румунії пізніше. Румунію та її гро-
мадськість не просили висловити свої 
коментарі, не відбулось й консульта-
цій між Україною та Румунією.

Рішення про дозвіл на впрова-
дження фази II було прийняте Кабі-
нетом Міністрів України (30 травня 
2007 р.). Врешті-решт, Україна надіс-
лала уряду Румунії остаточне рішення, 
прийняте 28 грудня 2007 р. [8].

Під час четвертого засідання Наради 
Сторін, (Бухарест, 19–21 травня 
2008 р.), вона визнала, що факт впро-
вадження фази I не вважається таким, 
що на той час чітко не відповідав поло-
женням Конвенції Еспо, оскільки Укра-
їна вважала, що проєкт, швидше за все, 
не буде мати значний несприятливий 
транскордонний вплив.

Однак, оскільки Україна продов-
жила реалізацію проєкту після того, 
як питання було передано на розслі-
дування та без проведення транскор-
донної процедури, Комітет з імпле-
ментації дотримувався думки, що тим 
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самим Україна проігнорувала предмет 
та мету процедури розслідування.

Отже, Україна не дотримувалась 
вимог Конвенції Еспо стосовно забез-
печення належної участі румунських 
органів влади та громадськості у від-
повідних процедурах з ОВД. Зокрема, 
Україна не повідомила Румунію, як 
передбачалося у ст. 3, абз. 2 Конвен-
ції Еспо; не подала інформацію згідно 
зі ст. 3, абз. 5 (а); не вживала заходів, 
щоб разом із Румунією забезпечити, 
щоб громадськість Румунії, що прожи-
ває в районах, які можуть постраж-
дати, була проінформована, як це 
вимагається ст. 3, абз. 8; не надала, 
відповідно до ст. 4, абз. 2 та ст. 2, 
абз. 3, документацію про ОВД Руму-
нії для прийняття рішення; не вжи-
вала заходів, щоб спільно з Руму-
нією розповсюдити документацію про 
ОВД для румунської громадськості, 
як потрібно згідно зі ст. 4, абз. 2; не 
мала консультації з Румунією щодо 
потенційного транскордонного впливу 
та заходів щодо зменшення або усу-
нення такого впливу, як вимагає 
ст. 5, і не вжила заходів, щоб домо-
витись з Румунією про часові рамки 
для таких консультацій, як це також 
вимагається ст. 5; не гарантувала, що 
остаточне рішення про дозвіл на впро-
вадження фази I врахувало резуль-
тати консультацій з Румунією, як 
того вимагає ст. 6, абз. 1; не надала 
Румунії текст остаточного рішення 
про дозвіл на впровадження фази I, 
а також причини та міркування, на 
яких вона базувалася, як вимагається 
ст. 6, абз. 222 [8].

За підсумками четвертого засідання 
Наради Сторін, опубліковано деклара-
цію про невиконання урядом України 
вимог Конвенції. Уряд України має 
зупинити роботи, скасувати остаточне 
рішення та вжити заходів для дотри-
мання відповідних положень Конвен-
ції Еспо. Україна має також прийняти 
стратегію імплементації Конвенції 
Еспо в українське законодавство; при-
йняти нові закони, що задовольняють 
вимоги Конвенції Еспо.

Україна виконала вимогу стосовно 
ведення переговорів з сусідніми кра-
нами щодо співпраці у виконанні 
Конвенції Еспо. Також, Україна надіс-
лала Румунії документацію щодо ОВД 
проєкту; взяла участь у консульта-
ціях з громадськістю Румунії 9 червня 
2009 року; організувала зустріч 
з румунською стороною в Києві 
15–16 липня 2009 р., де були обгово-
рені подані коментарі до проєкту.

Однак роботи щодо обох фаз були 
продовжені. Хоча Україна прийняла 
стратегію імплементації Конвенції, 
актуальні зміни в законодавстві не 
відповідали стратегії [9].

П’яте засідання Наради Сторін 
визнало, що Україна не виконала 
деякі свої зобов’язання відповідно до 
Рішення IV/2 щодо обох фаз. Нарада 
Сторін також звернулася з прохан-
ням до України щороку звітувати 
про заходи, спрямовані на приве-
дення Проєкту в повну відповідність 
з Конвенцією, зокрема щодо реаліза-
ції стратегії конкретних законодавчих 
заходів, прийнятих з цією метою [10].

На шостій Нараді Сторін Конвенції 
Еспо у 2014 році зазначено, що не було 
вжито жодних кроків для реалізації 
Конвенції. На сьомій Нараді Сторін 
Конвенції Еспо у 2017 році – надана 
Україною інформація про кроки, які 
робляться для приведення проєкту 
каналу по гирлу Бистре у відповід-
ність до Конвенції, є неповною [11].

У 2020 році на восьмій Нараді Сто-
рін Конвенції Еспо було відмічено, що 
Україна прийняла підзаконні акти 
по здійсненню Конвенції та реалі-
зації різних кроків, перерахованих 
в «дорожній карті», включаючи прове-
дення оцінки збитку навколишньому 
середовищу в результаті робіт під час 
I і II фаз проекту будівництва каналу 
«Бистре» і розробку проєкту плану 
компенсаційних або пом’якшуваль-
них заходів; уряд також приступив до 
розробки нового проєкту зі створення 
суднового ходу «Бистре» , і відповідно 
до Конвенції повідомив про це Руму-
нію. Румунія підтвердила свій намір 
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брати участь в передбаченій Конвен-
цією транскордонній процедурі щодо 
нового проєкту зі створення судно-
вого ходу «Бистре» і свою готовність 
тісно співпрацювати з Україною щодо 
оцінки шкоди навколишньому середо-
вищу і розробки компенсаційних або 
пом’якшувальних заходів. Проте, 
незважаючи на досягнутий прогрес, 
Україна досі не виконала всі свої 
зобов’язання по рішеннях IV/2, V/4, 
VI/2 і IS/1f. Тому Нарада Сторін не 
скасувала застереження, винесене 
уряду України на його четвертому 
засіданні [12].

Паралельно відбувався розгляд цієї 
справи у Комітету з питань дотримання 
Орхуської конвенції. У 2004 р. Руму-
нія подала до нього скаргу із приводу 
недотримання Україною її положень 
під час будівництва каналу «Дунай – 
Чорне море» через гирло Бистре. На 
другій Нараді Сторін у 2005 році було 
прийнято рішення II/5b, яке містило 
такі положення: Україна порушила 
положення статті 6 щодо участі гро-
мадськості в прийнятті рішень з кон-
кретних видів діяльності; не забезпе-
чила того, щоб відповідальні державні 
органи, після отримання відповідних 
доповідей, надавали інформацію, 
у порушення статті 4 Конвенції; 
в сукупності ці фактори свідчать про 
відсутність необхідних законодавчих, 
регулятивних та інших заходів, необ-
хідних для виконання положень цієї 
Конвенції у порушення статті 3 Кон-
венції.

Відповідно, Нарада Сторін реко-
мендувала Україні гармонізувати 
законодавство та практику з поло-
женнями Конвенції і включити у свою 
наступну доповідь дані про заходи, 
вжиті з цією метою; а також рекомен-
дувала Україні надати до Комітету 
з питань дотримання стратегію імпле-
ментації положень Конвенції в націо-
нальне законодавство і розробки 
практичних механізмів та відповід-
них підзаконних актів [14]. На Третій 
Нараді Сторін було ухвалено рішення 
ІІІ/6f, у якому знову було наголо-

шено, що Україна не дотримується 
положень даної Конвенції; запропоно-
вано уряду України необхідну допо-
могу для виконання своїх зобов’я-
зань [15]. План дій, затверджений 
Розпорядженням КМУ від 27 грудня 
2008 року № 1628-р, надійшов до 
Комітету вчасно, тому питання щодо 
санкцій було тимчасово знято [16]. 
Рішенням 2011 р. до України було 
застосовано санкції у формі попе-
редження. Воно могло бути зняте 
у 2012 р., якщо Україна виконає 
необхідні умови, зазначені в рішенні 
Наради Сторін II/5b, повідомить про 
це секретаріат і надасть усі необхідні 
докази до 1 квітня 2012 р [13, с. 50].

Зрештою, у випадку з порушенням 
саме цієї Конвенції за цією справою, 
Україна отримала позитивний висно-
вок. Так, за підсумками шостої Наради 
Сторін Орхуської конвенції, Україну 
було виключено зі списку порушників 
цієї конвенції, оскільки вона виконала 
домашнє завдання, прийнявши закон 
«Про оцінку впливу на навколишнє 
середовище». Комітет із дотримання 
вимог Орхуської конвенції проаналі-
зував текст цього закону, і прийшов 
до висновку, що його положення пов-
ністю задовольняють всі рекомендації 
Наради Сторін щодо України [17].

Варто додати, що сьогодні в Укра-
їні реалізується ще декілька проєктів 
у ядерній сфері, які потенційно підпа-
дають під дію Конвенції Еспо і потре-
бують пошуку шляхів забезпечення 
дотримання Конвенції Еспо. Серед 
них можна окремо виділити:

– спорудження 3 та 4 реакторів 
Хмельницької АЕС;

– спорудження заводу з виробни-
цтва ядерного палива;

– продовження експлуатації енер-
гоблоків № 1, 2 Рівненської АЕС [18].

Детально зупинимось на остан-
ньому проєкті. 18 січня 2005 р. Дер-
жавна компанія «Енергоатом» (опера-
тор атомних електростанцій в Україні) 
прийняла Робочий план з впрова-
дження комплексної програми робіт 
з продовження терміну експлуатації 
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діючого енергоблоків атомних елек-
тростанцій.

У 2005–2010 рр. було здійснено 
численні кроки з боку оператора, 
«Енергоатома», та Державного комі-
тету ядерного регулювання (сьо-
годні – Державна інспекція з ядер-
ного регулювання), які включали як 
заходи безпеки, реалізовані опера-
тором, так і різні проміжні рішення, 
прийняті Державним комітетом 
ядерного регулювання щодо 1-го та  
2-го реакторів Рівненської АЕС. 
10 грудня 2010 року відбулося засі-
дання Державного комітету ядер-
ного регулювання безпосередньо на 
Рівненській АЕС. Колегія прийняла 
рішення №15 від 10 грудня 2010 року 
про видачу Енергоатому нової ліцен-
зії на експлуатацію ядерних реакто-
рів № 1 та № 2 Рівненської АЕС на 
строк до 31 грудня 2031 р.

У 2011 році міська молодіжна 
громадська організація «Екоклуб» 
подала до Комітету з імплементації  
Конвенції Еспо скаргу, у якій ствер-
джувала, що Україна порушила 
пункт 2 статті 2 та разом зі стат-
тями 3–6 Конвенції Еспо, не застосу-
вавши положення Конвенції Еспо до 
процедури видачі дозволу для продов-
ження терміну експлуатації 1-го та 2-го 
ядерних реакторів на Рівненській АЕС; 
а також порушила пункт 2 статті 2, 
не надавши звіт про ОВД до видачі 
дозволу на продовження терміну екс-
плуатації ядерних реакторів [19].

Під час Шостої Наради Сторін 
Конвенції Еспо у 2014 році було вирі-
шено продовжити розгляд справи 
щодо подальшої експлуатації енергоб-
локів № 1 та 2 Рівненської АЕС і роз-
глянути інформацію про практику 
експлуатації АЕС в інших країнах із 
залученням експертів МАГАТЕ, яку 
має надати Україна на розгляд Комі-
тету з дотримання Конвенції Еспо.

Дане рішення дозволило уник-
нути винесення попередження Уряду 
України щодо недотримання Кон-
венції Еспо, а також відтермінувало 
розгляд питання продовження екс-

плуатації енергоблоків № 1, 2 Рівнен-
ської АЕС на більш пізній термін. Це 
надало можливість Україні залучити 
до розгляду питання експертів з атом-
ної енергетики, а Комітету з дотри-
мання врахувати досвід інших країн 
при дотриманні Конвенції Еспо [20].

Під час Сьомої Наради Сторін Кон-
венції Еспо у 2017 році, було відмі-
чено, що Україна не зробила необхід-
них практичних кроків для приведення 
проєкту у відповідність з Конвен-
цією. Україні запропоновано до кінця 
2018 року переглянути її рішення про 
продовження терміну експлуатації 
енергоблоків № 1 і № 2 Рівненської 
АЕС на основі результатів ОВД, яка 
повинна здійснюватися відповідно до 
Конвенції [21]. Поки що позитивне 
рішення щодо України по цій справі 
відсутнє.

Отже, розгляд справ проти Укра-
їни засвідчує, що, беручи на себе 
міжнародно-правові зобов’язання, 
держава повинна оцінити власні 
можливості щодо їх впровадження 
у внутрішню правову систему, вклю-
чаючи забезпечення ефективного 
контролю за дотриманням положень 
багатосторонніх природоохоронних 
угод фізичними та юридичними осо-
бами, які перебувають під її юрис-
дикцією. Деякі вітчизняні експерти 
критикують розгляд справ у рамках 
Орхуської конвенції та Конвенції 
Еспо через те, що економічні й полі-
тичні чинники переважають, на їхню 
думку, над правовими. Залишаючи 
осторонь усі аргументи української 
сторони, наприклад, щодо доціль-
ності проєкту з відновлення гли-
боководного суднового каналу по 
гирлу р. Бистре, відповідності його 
національним інтересам, економіч-
них та політичних інтересів Руму-
нії в цьому процесі, зазначимо, що 
висновки Комітету і Наради Сторін 
Орхуської конвенції та Конвенції 
Еспо стосувалися конкретно пору-
шень з боку України як сторони 
багатосторонньої природоохорон-
ної угоди, які вона брала на себе,  
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підписуючи, а потім надаючи згоду 
на обов’язковість для себе цього 
міжнародного договору, зобов’язань 
щодо приведення національного 
законодавства у відповідність з поло-
женнями Конвенції Еспо та Орхусь-
кої конвенції, проведення оцінку 
впливу на навколишнє середовище 
у транскордонному контексті, забез-
печення участі громадськості в про-
цесі ухвалення рішень з екологічних 
питань та надання їй доступу до 
екологічної інформації. Дотримання 
висновків органів цих екологічних 
конвенцій, без сумніву, покращить 
імідж держави України як у світі, так 
і у власному суспільстві, сприятиме 
ефективній реалізації зазначеного 
багатостороннього природоохорон-
ного договору. Відповідні міркування 
стосуються й справи щодо продов-
ження експлуатації енергоблоків 
№ 1, 2 Рівненської АЕС.

Зростання кількості екологіч-
них викликів в Україні об’єктивно 
вимагає неухильного дотримання 
основних вимог щодо захисту еко-
логічних прав людини, закріплених 
у міжнародному праві.

Про незадовільний стан реаліза-
ції Орхуської конвенції та Конвен-
ції Еспо в Україні яскраво свідчить 
рішення, ухвалені Нарадою Сторін 
про невиконання їх положень.

У статті досліджені справи 
щодо проєкту з відновлення гли-
боководного суднового каналу по 
гирлу р. Бистре та щодо продов-
ження експлуатації енергоблоків 
№ 1, 2 Рівненської АЕС.

Перша справа стосувалась 
обов’язку України, як держави, яка 
планує діяльність, що може мати 
негативний вплив на навколишнє 
середовище інших держав, пові-
домити Румунію про це, надати 
необхідну документацію, провести 
консультації та переговори з цих 
питань, проінформувати громад-
ськість та врахувати думку про-
тилежної сторони за Конвенцією 

Еспо. У результаті дані порушення 
не були усунені. Також Україна 
порушила положення Орхуської 
конвенції щодо участі громад-
ськості у прийнятті рішень з кон-
кретних видів діяльності. Зреш-
тою, за цією справою Україна 
отримала позитивний висновок.

Що стосується експлуатації 
енергоблоків № 1, 2 Рівненської АЕС, 
то Україна не застосувала поло-
ження Конвенції Еспо до процедури 
видачі дозволу для продовження 
терміну експлуатації, а також 
не надала звіт про ОВД до видачі 
дозволу на продовження терміну 
експлуатації ядерних реакторів. 
Ця справа ще перебуває на розгляді 
Наради Сторін Конвенції Еспо.

Таким чином, розгляд справ 
проти України засвідчує, що, 
беручи на себе міжнародно-правові 
зобов’язання, держава повинна 
оцінити власні можливості щодо 
їх впровадження у внутрішню пра-
вову систему, включаючи забезпе-
чення ефективного контролю за 
дотриманням положень багато-
сторонніх природоохоронних угод 
фізичними та юридичними осо-
бами, які перебувають під її юрис-
дикцією.

Ключові слова: екологічні права 
людини, Орхуська конвенція, Конвен-
ції Еспо.

Lykhohliad V. Failure to comply 
with international standards for 
the protection of environmental 
human rights in cases concerning 
Ukraine under the Aarhus 
and the Espoo Conventions

The growing number of 
environmental challenges in Ukraine 
objectively requires strict compliance 
with the basic requirements for the 
protection of environmental human 
rights enshrined in international law.

The unsatisfactory state of 
implementation of the Aarhus 
Convention and Espoo Convention in 
Ukraine is clearly evidenced by the 
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decisions adopted by the Meeting of 
the Parties to these agreements on 
non-compliance with their provisions.

The article examines the cases 
of the project for the restoration of 
the deep-water shipping canal at 
the mouth of the Bystre River and 
the continuation of the operation of 
power units № 1, 2 (Rivne NPP).

The first case concerned 
obligations of Ukraine, as a state 
planning activities that may have a 
negative impact on the environment 
of other states, to inform 
Romania, provide the necessary 
documentation, to hold consultations 
and negotiations on these issues 
to inform the public and take into 
account the views of the other 
party under the Espoo Convention. 
As a result, these violations were 
not eliminated. Ukraine has also 
violated the provisions of the Aarhus 
Convention on public participation 
in decision-making on specific 
activities. Finally, Ukraine received 
a positive conclusion in this case.

With regard to the operation 
of units № 1, 2 of the Rivne NPP, 
Ukraine did not apply the provisions 
of the Espoo Convention to the 
procedure for issuing a permit to 
extend the service life, nor did it 
submit a report on the environmental 
impact assessment before issuing a 
permit to extend the service life of 
nuclear reactors. This case is still 
pending before the Meeting of the 
Parties to the Espoo Convention.

Thus, the consideration of cases 
against Ukraine shows that, assuming 
international legal obligations, the 
state must assess its own ability 
to implement them in the domestic 
legal system, including ensuring 
effective control over compliance 
with multilateral environmental 
agreements by individuals and legal 
entities under its jurisdiction.

Key words: environmental human 
rights, Aarhus Convention, Espoo 
Conventions.
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Національної академії внутрішніх справ

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ СЛУЖБОВОГО 
РОЗСЛІДУВАННЯ ЗА ФАКТОМ ПОРУШЕННЯ 
СЛУЖБОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ ПРАЦІВНИКАМИ 

ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ

Проведення службового розсліду-
вання є однією зі стадій притягнення 
працівників Державного бюро розслі-
дувань (далі – ДБР) до дисциплінар-
ної відповідальності, адже дисциплі-
нарне провадження характеризується 
ознакою стадійності, тому що охоп-
лює декілька позицій (порушення 
дисциплінарної справи або ініцію-
вання дисциплінарного провадження, 
службове розслідування, прийняття 
рішення про притягнення до відпові-
дальності, оскарження рішення про 
притягнення до відповідальності, 
виконання рішення).

Особливості проведення службо-
вих розслідувань визначені Наказом 
ДБР «Про затвердження Інструкції 
про порядок проведення службових 
розслідувань стосовно працівників 
Державного бюро розслідувань» від 
14.01.2020 р. № 9 [1], зі змінами, 
затвердженими Наказом ДБР від 
10.11.2020 р. № 685 [2] (далі – 
Інструкція). Цей нормативно-право-
вий документ визначає особливості 
оформлення службових розсліду-
вань, реалізації прийнятих за ними 
висновків, поширює свою дію на про-
цедуру проведення службових роз-
слідувань стосовно працівників ДБР 
та його територіальних управлінь, 
зокрема щодо:

1) осіб рядового та начальницького 
складу,

2) державних службовців,
3) працівників, які працюють за 

трудовими договорами у ДБР.

В окремих випадках можуть засто-
совуватись інші нормативно-правові 
документи щодо проведення службо-
вого розслідування, зокрема:

1) Порядок організації та забез-
печення режиму секретності в дер-
жавних органах, органах місцевого 
самоврядування, на підприємствах, 
в установах і організаціях, затвер-
джений Постановою Кабінету Міні-
стрів України від 18.12.2013 р. 
№ 939 (документ має гриф обме-
ження доступу) [3] – у випадках 
проведення службового розсліду-
вання за фактами порушення зако-
нодавства у сфері охорони держав-
ної таємниці;

2) Типова інструкція про порядок 
ведення обліку, зберігання, вико-
ристання і знищення документів 
та інших матеріальних носіїв інформа-
ції, що містять службову інформацію, 
затверджена Постановою Кабінету 
Міністрів України від 19.10.2016 р. 
№ 736 [4] – у випадках проведення 
службового розслідування за фак-
тами втрати документів або розголо-
шення відомостей, які містять служ-
бову інформацію.

Відповідно до енциклопедичної літе-
ратури службове розслідування – це 
«діяльність в рамках дисциплінарного 
провадження відповідних посадових 
осіб щодо своєчасного, всебічного, 
повного і об’єктивного збору та дослі-
дження матеріалів за фактом дисци-
плінарного проступку, співробітни-
ків (працівників), або невиконання 
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ними функціональних обов’язків» [5]. 
Основним завданням службового роз-
слідування є повне, всебічне та об’єк-
тивне з’ясування обставин вчинення 
правопорушень чи настання події; 
виявлення причин і умов, що сприяли 
вчиненню порушення чи настання нега-
тивних. наслідків події; притягнення 
до відповідальності винних за вчинене 
правопорушення та усунення негатив-
них наслідків тощо. В узагальненому 
вигляді службовим розслідуванням слід 
вважати встановлення всіх обставин 
вчинення працівником ДБР дисциплі-
нарного проступку. Тобто це комплекс 
заходів, визначених законодавством, 
які здійснюються в межах компетенції 
з метою повного, всебічного та об’єк-
тивного дослідження обставин невико-
нання або неналежного виконання пра-
цівниками ДБР службових обов’язків, 
виявлення причин і умов, що сприяли 
їх вчиненню, а також розробки дієвих 
заходів рекомендацій, спрямованих на 
їх усунення.

Підставами для проведення служ-
бового розслідування є наявність 
даних про:

1) невиконання чи неналежне 
виконання обов’язків;

2) незаконне розголошення інфор-
мації з обмеженим доступом, що 
стала відома працівнику у зв’язку 
з виконанням ним своїх повноважень;

3) перевищення своїх повнова-
жень, якщо таке перевищення не 
містить складу кримінального або 
адміністративного правопорушення;

4) публічне висловлювання, що 
є порушенням презумпції невинувато-
сті;

5) негативні результати перевірки 
на доброчесність або моніторингу 
способу життя працівника;

6) порушення правил професійної 
етики;

7) використання повноважень 
в особистих (приватних) інтересах 
або неправомірних особистих інтере-
сах інших осіб;

8) недодержання законодавства 
про державну службу;

9) порушення працівником ДБР 
вимог, заборон або обмежень, вста-
новлених Законом України «Про Дер-
жавне бюро розслідувань»;

10) подію, яка сталася за участі 
працівника ДБР та викликала нега-
тивний суспільний резонанс;

11) вчинення корупційного або 
пов’язаного з корупцією правопору-
шення або іншого порушення Закону 
України «Про запобігання корупції», 
за поданням спеціально уповноваже-
ного суб’єкта у сфері протидії корупції 
або приписом Національного агент-
ства з питань запобігання корупції за 
рішенням Директора ДБР стосовно 
працівника центрального апарату ДБР 
та відповідно директора територіаль-
ного управління ДБР стосовно праців-
ника територіального управління;

12) виявлення порушення вимог 
Закону України «Про запобігання 
корупції» щодо етичної поведінки, 
запобігання та врегулювання кон-
флікту інтересів у діяльності осіб, 
уповноважених на виконання функ-
цій держави, захисту викривачів або 
іншого порушення цього Закону за 
приписом Національного агентства 
з питань запобігання корупції;

13) порушення встановленого 
законом порядку і строків подання 
декларації особи, уповноваженої на 
виконання функцій держави;

14) реєстрацію в Єдиному реєстрі 
досудових розслідувань відомостей 
про скоєне працівником ДБР кримі-
нальне правопорушення;

15) загибель або травмування 
працівника ДБР, самогубства або 
спроби самогубства працівника ДБР;

16) скоєння дорожньо-транспорт-
ної пригоди на службовому автомо-
білі ДБР, внаслідок якої загинув (ли) 
чи отримав (ли) тілесні ушкодження 
працівник ДБР або інші особи;

17) керування працівником Бюро 
службовим транспортним засобом 
у стані алкогольного чи наркотич-
ного сп’яніння або відмову від про-
ходження огляду з метою виявлення 
стану сп’яніння;
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18) неправомірне застосування 
або використання працівником ДБР 
вогнепальної зброї, застосування спе-
ціальних засобів або заходів фізич-
ного впливу та інших засобів ура-
ження, особливо коли це призвело до 
поранення, травмування або смерті;

19) утрату або викрадення табель-
ної, нагородної, добровільно зданої 
або вилученої зброї або боєприпасів;

20) утрату або викрадення спеці-
альних засобів;

21) утрату або викрадення матері-
алів досудового розслідування, справ 
оперативного обліку, речових доказів; 
а також тимчасово вилученого майна 
під час кримінального провадження;

22) розголошення конфіденційної, 
таємної, службової або іншої інформа-
ції, яка містить таємницю, що охоро-
няється законом, порушення режиму 
секретності;

23) утрату або викрадення у пра-
цівника ДБР документів, які посвідчу-
ють його належність до ДБР;

24) відмову від проходження 
щорічного психофізіологічного дослі-
дження із застосуванням поліграфа;

25) за інформацією інших право-
охоронних органів;

26) отримання інформації про 
скоєння інших дій, які уповноважена 
на призначення службового розслі-
дування особа вважатиме достатніми 
для його проведення, а щодо осіб 
рядового та начальницького складу 
ДБР також з підстав, визначених 
Дисциплінарним статутом Національ-
ної поліції України.

Службове розслідування може про-
водитися і в інших випадках з метою 
з’ясування причин та умов, що спри-
яли правопорушенню, та встанов-
лення ступеня вини працівника ДБР. 
Тобто можна вважати, що наведений 
перелік підстав проведення службо-
вого розслідування не є вичерпним.

Нормативно визначено мету про-
ведення службового розслідування 
стосовно працівників ДБР. Так, 
службове розслідування проводиться 
з метою встановлення:

1) неправомірних дій працівника 
ДБР, яким вчинено правопорушення;

2) причинного зв’язку між право-
порушенням, із приводу якого було 
призначено службове розслідування, 
та виконанням працівником ДБР 
своїх обов’язків;

3) наявності або відсутності вини 
працівника ДБР;

4) порушень нормативно-право-
вих актів, інших актів законодавства, 
організаційно-розпорядчих докумен-
тів тощо;

5) причин та умов, що сприяли 
вчиненню правопорушення;

6) виявлення факту заподіяння мате-
ріальної шкоди – причин виникнення 
шкоди, її розміру та винних осіб [1].

Порядок проведення службового 
розслідування щодо працівників ДБР 
передбачає певний алгоритм дій, які 
нормативно закріплені. Перш за все, 
йдеться про призначення службового 
розслідування, для чого у наявності 
мають бути відповідні підстави.

Проведення службового розслі-
дування стосовно працівників ДБР 
визначено серед обов’язків підроз-
ділу внутрішнього контролю ДБР. 
У разі встановлення Управлінням 
внутрішнього контролю ДБР під-
став, за наявності яких може бути 
проведене службове розслідування, 
відповідна доповідна (або рапорт) 
скеровуються Директору ДБР для 
прийняття рішення. Рішення про про-
ведення службового розслідування 
оформлюється наказом ДБР. Такий 
наказ обов’язково доводиться праців-
нику ДБР під його особистий підпис  
(або керівнику структурного підроз-
ділу ДБР або його територіального 
управління). Якщо особа відмовля-
ється підписувати наказ, про факт 
ознайомлення з його змістом склада-
ється акт, який підписується не менше 
ніж двома особами, однією з яких 
є працівник Управління внутрішнього 
контролю ДБР, якого уповноважено 
вести службове розслідування. Наказ 
ДБР про проведення службового роз-
слідування має містити:
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– підставу проведення службового 
розслідування;

– прізвище, ім’я, по батькові 
особи, щодо якої проводиться служ-
бове розслідування та її посаду (якщо 
на дату прийняття рішення така 
інформація невідома – зазначається 
структурний підрозділ центрального 
апарату ДБР або його територіальне 
управління, щодо працівників якого 
буде проведено службове розсліду-
вання);

– мету проведення службового 
розслідування;

– перелік осіб, які уповноважені 
на проведення службового розсліду-
вання, з числа працівників Управлін-
ням внутрішнього контролю ДБР.

Стосовно строку проведення служ-
бового розслідування, то його поча-
ток визначається наказом про його 
призначення, а завершення – датою 
затвердження керівником Управління 
внутрішнього контролю ДБР вис-
новку за результатами службового 
розслідування, підписаним особами, 
уповноваженими на його проведення. 
Якщо закінчення строку проведення 
службового розслідування припадає 
на вихідний або інший неробочий 
день, останнім днем строку є перший 
після нього робочий день.

Відсторонення особи, щодо якої 
проводиться службове розсліду-
вання від виконання посадових чи 
службових обов’язків за посадою 
на час проведення службового роз-
слідування є дискреційним повно-
важенням Директора ДБР. Таке 
відсторонення здійснюється на під-
ставі наказу Директора ДБР та не 
може тривати більше строку, перед-
баченого для проведення службо-
вого розслідування. Працівник ДБР 
має право ознайомитись із таким 
наказом та отримати його копію. 
Якщо рішення про відсторонення 
від виконання посадових чи службо-
вих обов’язків стосується особи, яка 
займає керівну посаду, то одночасно 
з прийняттям такого рішення Дирек-
тором ДБР покладається тимчасове 

виконання обов’язків за цією поса-
дою на іншу особу. У випадку, якщо 
стосовно працівника ДБР складено 
протокол про адміністративне право-
порушення, пов’язане з корупцією, 
він може бути відсторонений від 
виконання посадових чи службових 
обов’язків за посадою до закінчення 
розгляду справи судом. Якщо праців-
ник ДБР перебуває у службовому від-
рядженні та щодо нього видано наказ 
про відсторонення від виконання 
посадових чи службових обов’язків за 
посадою, він підлягає негайному від-
кликанню зі службового відрядження. 
Під час відсторонення працівник ДБР 
зобов’язаний перебувати на робо-
чому місці, визначеному Директо-
ром ДБР, відповідно до правил вну-
трішнього службового (трудового) 
розпорядку та сприяти проведенню 
службового розслідування. В окре-
мих випадках за рішенням Директора 
ДБР на період відсторонення особи 
від виконання посадових чи служ-
бових обов’язків за посадою у нього 
вилучаються службове посвідчення, 
табельна вогнепальна зброя та спе-
ціальні засоби. Припиняється відсто-
ронення в день видання Директором 
ДБР наказу про допуск до виконання 
службових обов’язків за займаною 
посадою. Копії наказів ДБР про усу-
нення особи від виконання посадових 
чи службових обов’язків за посадою 
на період проведення службового роз-
слідування та про поновлення вико-
нання службових обов’язків долу-
чаються до матеріалів службового 
розслідування. Слід зазначити, що 
відповідно до Наказу ДБР «Про вне-
сення змін до Інструкції про порядок 
проведення службових розслідувань 
стосовно працівників Державного 
бюро розслідувань» від 16.02.2021 р. 
№ 109 [6], за особою, яку відсторо-
нено, на період її відсторонення збе-
рігається посадовий оклад, доплата 
за спеціальне звання чи ранг держав-
ного службовця, доплата за вислугу 
років, доплата за роботу, яка перед-
бачає доступ до державної таємниці. 
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У разі припинення у встановленому 
порядку доступу до державної таєм-
ниці у ДБР особі, яку відсторонено, 
доплата за роботу, яка передбачає 
доступ до державної таємниці, не 
виплачується. Варто зауважити, що 
у Інструкції одночасно застосову-
ються два поняття «відсторонення» 
та «усунення», при цьому не поясню-
ється їх зміст та співвідношення, що 
вимагає уніфікації термінології задля 
попередження неоднозначності засто-
сування та можливих зловживань.

Наступний етап полягає у безпо-
середньому проведенні службового 
розслідування, яке покладається на 
Управління внутрішнього контролю 
ДБР. Керівник зазначеного Управ-
ління контролює хід службового роз-
слідування. Службове розслідування 
проводиться за фактом вчинення пра-
вопорушення, двічі за одним і тим 
же фактом службове розслідування 
не проводиться. У разі необхідності 
до проведення службового розсліду-
вання можуть залучатись працівники 
інших структурних підрозділів ДБР 
з урахуванням їх професійних нави-
ків, досвіду та кваліфікаційного рівня. 
Проте залучення до проведення служ-
бового розслідування безпосередніх 
керівників або підлеглих особи, сто-
совно якої призначено розслідування, 
а також інших осіб, що можуть бути 
зацікавленими у результатах такого 
розслідування, не допускається. Як 
фахівець, до проведення службового 
розслідування може залучатись будь-
яка особа, яка володіє науковими, 
технічними та іншими спеціальними 
знаннями, для надання висновку, кон-
сультації, роз’яснення по суті пред-
мета службового розслідування та, 
у разі потреби, має відповідну форму 
допуску до відомостей, що становлять 
державну таємницю. Інструкцією 
передбачено, що службове розсліду-
вання має бути завершене протягом 
одного місяця з дня його призна-
чення. Однак у разі необхідності за 
вмотивованим поданням керівника 
Управління внутрішнього контролю 

ДБР зазначений строк може бути 
продовжено Директором ДБР, але не 
більше як на один місяць. Час тим-
часової втрати працездатності особи, 
стосовно якої проводиться службове 
розслідування, її перебування на ліку-
ванні, у відпустці, службовому відря-
дженні або відсутності з інших доку-
ментально підтверджених причин до 
строку проведення службового роз-
слідування не зараховується.

Проведення службового розсліду-
вання стосовно конкретного праців-
ника ДБР певним чином зобов’язує 
до вчинення окремих дій і всіх інших 
працівників. Так кожен працівник 
ДБР відповідно до своїх повноважень 
зобов’язаний сприяти проведенню 
службового розслідування. Праців-
ники ДБР зобов’язані надавати пись-
мові пояснення по суті предмета 
службового розслідування та постав-
лених їм питань, документи чи мате-
ріали, засвідчені належним чином. 
Забороняється втручання будь-яких 
осіб у перебіг службового розсліду-
вання з метою перешкоджання його 
об’єктивному та повному проведенню 
або впливу на остаточне рішення. 
У випадку виникнення подібних фак-
тів, Управління внутрішнього конт-
ролю ДБР має повідомити про це 
Директора ДБР. У разі виявлення під 
час службового розслідування інших 
правопорушень, не пов’язаних з пред-
метом розслідування, Управління 
внутрішнього контролю ДБР діє від-
повідно до чинного законодавства.

Інструкцією закріплено перелік 
прав і обов’язків Управління внутріш-
нього контролю ДБР (як суб’єкта 
який проводить службове розслі-
дування) та прав працівника ДБР 
(суб’єкта стосовно якого проводиться 
службове розслідування). Врахову-
ючи, що повноваження Управління 
внутрішнього контролю ДБР вже 
було проаналізовано (під час харак-
теристики його правового статусу), 
то слід приділити увагу правам особи, 
щодо якої проводиться службове роз-
слідування, зокрема серед них:
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– знати підстави проведення 
службового розслідування;

– на ознайомлення зі своїми пра-
вами та обов’язками під час прове-
дення службового розслідування;

– відмовитися давати будь-які 
пояснення щодо себе, членів своєї 
сім’ї чи близьких родичів, коло яких 
визначається законом;

– давати усні та письмові пояс-
нення, подавати документи, які сто-
суються службового розслідування, 
вимагати опитування (додаткового 
опитування) осіб, які були присутні 
під час вчинення правопорушення 
або яким відомі обставини, що стосу-
ються правопорушення;

– порушувати клопотання про 
витребування та долучення нових 
документів, інших матеріальних носіїв 
інформації;

– висловлювати письмові заува-
ження та пропозиції щодо проведення 
службового розслідування, дій або без-
діяльності осіб, які його проводять;

– за письмовим рапортом (кло-
потанням, заявою) ознайомлюва-
тися з висновком службового роз-
слідування після його затвердження 
в установленому порядку, а також 
з матеріалами, зібраними в процесі 
його проведення, та висловлювати 
письмові зауваження.

Завершальний етап службового 
розслідування характеризується 
оформленням результатів. За резуль-
татами службового розслідування 
складається окремий документ – 
висновок службового розслідування, 
який підписується особами, які його 
проводили, а затверджується керівни-
ком Управління внутрішнього конт-
ролю. Зазначений висновок має міс-
тити відомості про:

– осіб, які проводили службове 
розслідування, а також залучених 
фахівців;

– підстави для проведення служ-
бового розслідування, продовження 
його строку;

– факти і суть подій (обставини, 
час, місце, спосіб, наслідки тощо), 

які стали підставою для проведення 
службового розслідування, оцінка 
результатів службової діяльності 
такої особи;

– посаду, прізвище, ім’я та по бать-
кові, рік народження, освіта, стаж дер-
жавної служби чи служби на посаді 
особи начальницького складу (при-
рівняний до вказаного стаж служби), 
щодо якої проводиться службове роз-
слідування, термін перебування на 
останній посаді в ДБР;

– положення законів чи інших 
нормативно-правових або розпоряд-
чих актів, які було порушено;

– документи та обставини, які під-
тверджують чи спростовують зазна-
чені факти і події, та можуть свідчити 
про наявність або відсутність у діях 
працівника ДБР правопорушення або 
дисциплінарного проступку;

– наявність (відсутність) причин-
ного зв’язку між дисциплінарним 
проступком (дією чи бездіяльністю), 
з приводу якого проводилося службове 
розслідування, та його наслідками;

– зауваження, заперечення і кло-
потання працівника ДБР, стосовно 
якого проводилось службове розслі-
дування, обґрунтована інформація 
про їх відхилення чи задоволення;

– відомості про наслідки (їх тяж-
кість) дій або бездіяльності особи, які 
були підставою для проведення служ-
бового розслідування, розмір заподія-
ної матеріальної шкоди та вину особи;

– причини та умови, що призвели 
до подій, які були підставою для про-
ведення службового розслідування;

– обставини, що пом’якшують або 
обтяжують відповідальність особи, 
щодо якої вирішується питання про 
притягнення до відповідальності, та її 
службова характеристика;

– інші відомості, необхідні для 
прийняття рішення за результатом 
розгляду матеріалів службового роз-
слідування.

Якщо за результатами службового 
розслідування інформацію, що стала 
підставою для його призначення, спро-
стовано, або інформацію про вчинення 
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особою дисциплінарного проступку 
не підтверджено, про це зазначається 
у висновку з посиланням на відповідні 
матеріали та документи. Висновок 
з матеріалами службового розсліду-
вання належать до службової інфор-
мації, доступ до якої обмежується 
згідно із чинним законодавством. За 
наявності у висновку службового 
розслідування інформації з обмеже-
ним доступом такому висновку нада-
ється відповідний гриф секретності 
або обмеження доступу. Висновок 
підписується особами, які проводили 
службове розслідування, та подається 
на розгляд і затвердження керівнику 
Управління внутрішнього контролю 
ДБР разом з усіма матеріалами роз-
слідування, у тому числі письмовими 
зауваженнями, запереченнями і кло-
потаннями особи, щодо якої воно про-
водилось. Знімати копії з висновку чи 
матеріалів службового розслідування 
до затвердження висновку у відповід-
ному порядку забороняється. Мате-
ріали за результатами проведеного 
службового розслідування повинні 
містити такі відомості:

– опис матеріалів;
– інформаційну довідку з викла-

денням обставин щодо вчинення пра-
цівником дисциплінарного проступку;

– матеріали та висновки службо-
вого розслідування;

– характеристику особи, щодо 
якої проводилось службове розсліду-
вання, складену його безпосереднім 
керівником, та інші відомості, що 
характеризують працівника;

– відомості щодо наявності чи від-
сутності дисциплінарних стягнень;

– пояснення особи, щодо якої про-
водилось службове розслідування, із 
приводу обставин, які стали підста-
вою для його проведення;

– пояснення безпосереднього 
керівника особи, щодо якої проводи-
лось службове розслідування, із при-
воду обставин, які стали підставою 
для його проведення;

– пояснення інших осіб, яким 
відомі обставини, що стали підставою 

для проведення службового розсліду-
вання;

– належним чином завірені копії 
документів і матеріалів, що підтвер-
джують та/або спростовують факт 
вчинення дисциплінарного проступку.

Після затвердження висновку 
Управління внутрішнього контролю 
ДБР у п’ятиденний строк передає 
до Дисциплінарної комісії ДБР усі 
зібрані матеріали. Це необхідно для 
вивчення матеріалів Дисциплінарною 
комісією і підготовки нею висновку 
щодо наявності чи відсутності у діях 
працівника ДБР ознак дисциплінар-
ного проступку.

Таким чином, враховуючи нор-
мативні положення, порядок служ-
бового розслідування стосовно пра-
цівників ДБР охоплює такі етапи: 
1) встановлення підстав для про-
ведення (покладається на Управ-
ління внутрішнього контролю ДБР);  
2) прийняття рішення про прове-
дення (покладається на Директора 
ДБР, оформлюється наказом); 3) від-
сторонення особи, щодо якої прово-
диться службове розслідування, від 
виконання посадових чи службових 
обов’язків (за потреби); 4) безпосе-
редньо проведення службового роз-
слідування (всебічне дослідження 
предмету розслідування); 5) оформ-
лення результатів службового роз-
слідування і передання їх до Дисци-
плінарної комісії ДБР.

У статті проаналізовано поря-
док проведення службового роз-
слідування за фактом порушення 
службової дисципліни працівни-
ками Державного бюро розсліду-
вань. Встановлено, що проведення 
службового розслідування є однією 
зі стадій притягнення працівників 
Державного бюро розслідувань до 
дисциплінарної відповідальності. 
Охарактеризовано процедурні 
особливості, визначено поняття 
«службове розслідування». З’я-
совано підстави для проведення 
службового розслідування та 
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мету такого проведення. З ура-
хуванням нормативних положень 
визначено, що порядок службового 
розслідування стосовно праців-
ників Державного бюро розсліду-
вань охоплює певні етапи: вста-
новлення підстав для проведення 
(покладається на Управління вну-
трішнього контролю Державного 
бюро розслідувань); прийняття 
рішення про проведення (поклада-
ється на Директора Державного 
бюро розслідувань, оформлюється 
наказом); відсторонення особи, 
щодо якої проводиться службове 
розслідування, від виконання 
посадових чи службових обов’яз-
ків (за потреби); безпосередньо 
проведення службового розсліду-
вання (всебічне дослідження пред-
мету розслідування); оформлення 
результатів службового розсліду-
вання і передання їх до Дисциплі-
нарної комісії Державного бюро 
розслідувань. Охарактеризовано 
сутність кожного з етапів. З’я-
совано, що проведення службового 
розслідування стосовно працівни-
ків Державного бюро розслідувань 
визначено серед обов’язків підроз-
ділу внутрішнього контролю Дер-
жавного бюро розслідувань. У разі 
встановлення Управлінням вну-
трішнього контролю Державного 
бюро розслідувань підстав, за 
наявності яких може бути прове-
дене службове розслідування, від-
повідна доповідна (або рапорт) 
скеровуються Директору Держав-
ного бюро розслідувань для прий-
няття рішення. Рішення про про-
ведення службового розслідування 
оформлюється наказом Держав-
ного бюро розслідувань.

Ключові слова: дисципліна, 
службова дисципліна, дисциплінарна 
відповідальність, державний служ-
бовець, працівник Державного бюро 
розслідувань, дисциплінарний просту-
пок, дисциплінарне стягнення, адмі-
ністративно-правове регулювання, 
службове розслідування.

Maksymovych A. Procedure for 
conducting an official investigation 
into the fact of violation of official 
discipline by employees of the State 
Bureau of Investigation

The article analyzes the 
procedure for conducting an official 
investigation into the fact of violation 
of official discipline by employees of 
the State Bureau of Investigation. It 
has been established that conducting 
an official investigation is one of the 
stages of bringing the employees of 
the State Bureau of Investigation to 
disciplinary responsibility. Procedural 
features are characterized, the concept 
of official investigation is defined. 
The grounds for conducting an official 
investigation and the purpose of such 
an investigation have been clarified. 
Taking into account the normative 
provisions, it is determined that the 
procedure of official investigation 
of State Bureau of Investigation 
employees covers certain stages: 
establishment of grounds for 
conducting (entrusted to the Internal 
Control Department of the State 
Bureau of Investigation); decision-
making on the conduct (entrusted 
to the Director of the State Bureau 
of Investigation, issued by order); 
removal of a person under official 
investigation from the performance 
of official or official duties  
(if necessary); direct conduct of an 
official investigation (comprehensive 
investigation of the subject of the 
investigation); registration of the 
results of the official investigation 
and their transfer to the Disciplinary 
Commission of the State Bureau of 
Investigation. The essence of each 
of the stages is described. It was 
found that conducting an official 
investigation into the staff of the 
State Bureau of Investigation was 
identified as one of the responsibilities 
of the internal control unit of the 
State Bureau of Investigation.  
If the Department of Internal Control 
of the State Bureau of Investigation 
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establishes the grounds on which 
an official investigation may be 
conducted, the relevant report  
(or report) shall be sent to the Director 
of the State Bureau of Investigation 
for a decision. The decision to 
conduct an official investigation is 
made by order of the State Bureau of 
Investigation.

Key words: discipline, service 
discipline, disciplinary responsibility, 
civil servant, employee of the State 
Bureau of Investigation, disciplinary 
misconduct, disciplinary sanction, 
administrative and legal regulation, 
service investigation.
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ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИЙ ОФШОРНИЙ ТРАСТ: 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ

Постановка проблеми. Діяль-
ність світових офшорних центрів 
нині стала практично невід’ємною 
частиною міжнародної економічної 
та фінансової інфраструктури. Мож-
ливості, що надаються офшорними 
зонами, широко застосовуються під-
приємцями всіх країн світу з метою 
податкового планування – змен-
шення податкового навантаження 
на суб’єктів господарювання, захи-
сту комерційної таємниці та акти-
вів. Різні підходи країн до поняття 
резидентності та різні способи вилу-
чення податків за певних умов доз-
воляють сформувати підприємницьку 
структуру, покликану легально міні-
мізувати оподаткування, не порушу-
ючи норм чинного законодавства. 
Офшорні зони стали класичним 
способом, з одного боку, стимулю-
вання інвестиційної діяльності (для 
держави чи території, що є офшор-
ною юрисдикцією), а з іншого боку, 
способом податкового планування 
та захисту капіталу від експропріа-
ції в політично нестабільних краї-
нах (для суб’єктів господарювання). 
Разом із тим, на жаль, інструменти 
світових офшорних зон можуть вико-
ристовуватися і в незаконних цілях: 
для неправомірного ухилення від 
сплати податків, легалізації дохо-
дів, отриманих злочинним шляхом, 
фінансування терористичної діяльно-
сті тощо. Особливою формою вико-
ристання економічних можливостей, 
що надаються офшорними зонами, 
є створення офшорних трастів.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій. Особливості право-
вого статусу господарсько-правових 
офшорних трастів не зазнали суттє-
вого вивчення у вітчизняній правовій 
доктрині. Загальні аспекти функціо-
нування довірчої власності (трастів) 
розглядалися такими дослідниками, 
як: Г. Буяджи, Р. Майданик, К. Некіт, 
Р. Панчук та ін.

Метою статті є аналіз катего-
рії господарсько-правових офшорних 
трастів, надання їх загальної харак-
теристики та визначення основних 
особливостей.

Виклад основного матеріалу. 
Важливим правовим інститутом, від-
носно новим для вітчизняної правової 
системи, але давно відомим та широко 
використовуваним у світовій практиці 
господарювання, є інститут трасту 
(довірчої власності).Традиційно інсти-
тут трасту вважається таким, що похо-
дить з англо-американських правових 
систем і характерний саме для них. 
Проте натепер інститут довірчої влас-
ності (трасту) запозичений практично 
всіма правовими системами конти-
нентального права [1, с. 188]. Норма-
тивне закріплення довірчої власності 
в українському законодавстві було 
спрямоване на усунення невідповід-
ності між економічними відносинами 
і формами їх правового регулювання 
[2, с. 38]. Особливий науковий інте-
рес у цьому зв’язку становлять гос-
подарсько-правові офшорні трасти – 
трасти, що створені в юрисдикціях 
віднесених до офшорних з метою 
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організації та (або) здійснення госпо-
дарської діяльності за межами юрис-
дикцій, в яких їх зареєстровано.

Відповідно о частини 2 статті 316  
Цивільного кодексу України особли-
вим видом права власності є право 
довірчої власності, яке виникає вна-
слідок закону або договору управ-
ління майном [3]. Господарський 
кодекс України право довірчої 
власності (траст) не врегульовує  
взагалі [4].

Офшорні трасти вважаються най-
більш важливими і цікавими офшор-
ними інструментами, що мають 
величезний потенціал для інвесторів 
[5, с. 39]. Такі трасти дозволяють 
їхнім засновникам оптимізувати опо-
даткування, захистити свої активи 
та певною мірою забезпечити їх кон-
фіденційність. Особливий правовий 
статус зумовлений специфікою пра-
вової природи самого трасту. Траст 
не є юридичною особою та базується 
на особливій формі договірних відно-
син, в яких беруть участь три сто-
рони: засновник, довірчий власник, 
бенефіціар [6]. Основним документом 
трасту, яким регулюється його діяль-
ність та за яким засновник передає 
належні йому активи під управління 
довірчому власнику, є трастова угода 
[6]. Трастовою угодою також може 
призначатися протектор з необхід-
ними повноваженнями [6]. Активи 
трасту також мають особливий пра-
вовий статус. З моменту створення 
трасту такі активи більше не є влас-
ністю засновника, відповідно на них 
і не можуть звертатися стягнення, 
пов’язані з боргами засновника. 
Активи довірчого власника відокрем-
лені від активів трасту і на них не 
можуть звертатися стягнення, пов’я-
зані з боргами довірчого власника 
[6]. За загальним правилом у разі 
створення трасту активи повністю 
і безповоротно передаються довірчим 
власникам. У разі, якщо відповідно до 
трастової угоди засновник залишає за 
собою значний рівень контролю над 
активами, існує висока ймовірність 

визнання трасту фіктивним судовими 
органами та відповідно втрати всіх тих 
переваг, задля яких траст і було ство-
рено. Аналогічно може бути визна-
ний фіктивним траст, в якому перед-
бачено занадто великі повноваження 
протектора, при цьому останній може 
бути визнаний фактичним власником 
активів [6]. Втім можливість звернути 
стягнення на активи трасту, а також 
накласти на них арешт залежить від 
конкретної правової системи. У сис-
темі англійського права до арешту 
активів трасту справа доходить рідко. 
Практика склалася таким чином: аби 
добитися арешту активів, належних 
трасту, позивачу необхідно довести, 
що інших активів боржника не досить 
для виплати боргу [7]. При цьому на 
кредитора покладено обов’язок дове-
сти зв’язок боржника з трастом або 
продемонструвати суду те, що керу-
юча компанія не самостійна в ухва-
ленні рішень стосовно майна, переда-
ного в довірче управління [7]. Підхід 
англійських судів до оцінки доказів 
щодо недійсності трасту та створення 
його лише з метою уникнення май-
нової відповідальності є зовсім нефор-
мальним [7].

Стандартною метою викори-
стання правового механізму офшор-
ного трасту також є податкове пла-
нування – зменшення або навіть 
уникнення оподаткування. Завдяки 
заснуванню трасту в одній із безпо-
даткових юрисдикцій здебільшого 
справді вдається вивести кошти з опо-
даткування країни проживання уста-
новника та бенефіціарія [8, с. 244]. 
Насамперед це стосується податків 
на майно, оскільки майно, передане 
у траст, юридично не належить ані 
попередньому власнику, ані бенефі-
ціарію. Те саме правило стосується 
і податку на прибуток із капіталу. 
Прибутки бенефіціарія, які він отри-
мує від трасту, як правило, оподат-
ковуються за правилами країни його 
проживання, але лише після їх реаль-
ного отримання, що дає змогу відтягу-
вати сплату податків на необмежений  
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строк, реінвестуючи прибутки 
[8, с. 244]. Однак, як правило, пере-
дача майна у траст підпадає під пода-
ток на дарування [8, с. 244].

Ще однією з величезних переваг 
і привабливих сторін трасту протя-
гом тривалого часу залишалася кон-
фіденційність, яка давала можливість 
приховувати кінцевих вигодонабува-
чів як від органів державної влади 
та банків, так і від зацікавлених осіб  
[8, с. 244–245]. Під тиском міжнарод-
ної спільноти все більше традиційних 
офшорних юрисдикцій змушені змі-
нювати власне законодавство, змен-
шуючи рівень захисту комерційної 
і банківської таємниці та встановлю-
ючи більш істотні вимоги до прозоро-
сті трастів, пов’язаних з ними компа-
ній та їх доходів.

Сама конструкція трасту здатна 
забезпечити низку переваг щодо 
захисту активів і податкового плану-
вання. Разом із тим офшорні трасти 
дозволяють забезпечити значно 
більші можливості для податкового 
планування, а також відносну «нев-
разливість» трастових відносин для 
судового переслідування через поєд-
нання переваг, що зумовлені самою 
правовою конструкцією трасту із 
тими пільгами, що надаються офшор-
ними юрисдикціями суб’єктам – нере-
зидентам. Судові позови щодо активів 
офшорних трастів, як правило, мають 
не великі шанси на успіх, а витрати 
у часі і коштах на їх здійснення бува-
ють дуже великими [9]. У більшості 
офшорних трастів також є пункт про 
зміну країни реєстрації, за яким вони 
переміщаються в іншу юрисдикцію 
у разі, якщо хтось намагається знайти 
або накласти арешт на їх активи 
[9]. Як стверджують деякі експерти, 
офшорний траст – це «стіна захисту», 
яка створюється власником для захи-
сту своїх статків [9].

Окремо виникає питання щодо 
можливості віднесення офшорних 
трастів до офшорних компаній. Для 
відповіді на це питання перш за все 
необхідно з’ясувати, що таке траст, 

що таке компанія та які саме суб’єкти 
до компаній можуть бути віднесені. 
Ознака офшорності передбачає ство-
рення компанії або трасту відповідно 
до законодавства такої держави або 
території, що з урахуванням вста-
новленого у ній пільгового право-
вого режиму господарювання для 
суб’єктів господарювання нерезиден-
тів належить до світових офшорних 
юрисдикцій.

Поняття «траст», як і поняття «ком-
панія», є доволі дискусійним і також 
потребує аналізу. Траст визначається 
і як обов’язок, зобов’язання, договір 
та навіть як юридична особа. Проте 
домінуючим та найбільш теоретично 
обґрунтованим і практично виправ-
даним є підхід до визначення трасту 
через категорію правовідносин. Від-
повідно до дефініції, що міститься 
у юридичній енциклопедії, довірча 
власність (траст) – це система 
фідуціарних, тобто заснованих на 
довірі, майнових відносин (fiduciary 
ownership) [10]. Суб’єктами таких від-
носин можуть бути засновник довір-
чої власності (settlor), довірчий влас-
ник (trustee), а також бенефіціарій 
(cestui que trust) – особа, на користь 
якої створюється довірча власність 
[10]. Довірчий власник зобов’язується 
управляти майном (тобто здійсню-
вати не заборонені законом трастові 
операції), переданим йому іншим 
суб’єктом – засновником довірчої 
власності, таким чином, щоб бенефі-
ціарій отримував у межах строку, на 
який встановлено довірчу власність, 
певний прибуток [10]. У ст. 2 Кон-
венції про право, що застосовується 
до трастів, та про їх визнання надано 
визначення трасту як правовідно-
сини, створені inter vivos (за життя) 
або посмертно особою, засновни-
ком, коли майно було передано під 
контроль довірчого власника на 
користь бенеціфіарія або для вста-
новленої мети [11]. Модельними пра-
вилами європейського приватного 
права передбачено, що траст – це 
правовідношення, у якому довірчий 
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власник зобов’язаний управляти або 
розпоряджатися одним або більше 
активами (трастовим фондом) згідно 
з умовами, які регулюють це право-
відношення (умовами трасту) в інте-
ресах вигодонабувача або для досяг-
нення суспільно корисних цілей [12].  
На думку деяких учених, останнє 
визначення розкриває сутність 
поняття трасту в його як континен-
тальному, так і англосаксонському 
розумінні [13, с. 172].

Поняття компанії є не менш дис-
кусійним.Так, у Оксфордському юри-
дичному словнику компанія визна-
чається як асоціація, створена для 
ведення підприємницької або іншої 
діяльності від імені тієї чи іншої асо-
ціації. Більшість компаній інкорпоро-
вані, отже, мають правосуб’єктність, 
відмінну від прав їх членів [14, с. 98]. 
Закон України «Про холдингові ком-
панії в Україні» від 15.03.2006 року 
№ 3528-IV визначає поняття «хол-
дингова компанія» як акціонерне 
товариство, що володіє, користу-
ється та розпоряджається холдинго-
вими корпоративними пакетами акцій 
(часток, паїв) двох або більше кор-
поративних підприємств [15, с. 86]. 
Загальновизнаний юридичний слов-
ник Блека, що навіть використову-
ється як вторинне джерело права 
у судових органах США, передбачає, 
що компанія – це товариство або 
об’єднання людей у значній кілько-
сті, зацікавлених у загальному об’єкті 
і, як правило, тих, що об’єднуються 
для організації будь-якого комерцій-
ного чи промислового підприємства 
або ведення іншого законного біз-
несу [16, с. 352]. Юридичний словник 
Блека також указує, що компанія – 
це досить узагальнююче та всеосяжне 
слово, яке може включати окремих 
осіб, партнерства та корпорації. Іноді 
цей термін застосовується навіть і до 
однієї людини [16, с. 352]. Загалом 
у законодавстві більшості розвине-
них зарубіжних країн давно відбувся 
об’єктивний перехід від цивілістичної 
термінології до господарсько-право-

вої. У багатьох розвинених країнах 
на позначення СПД та некомерцій-
них суб’єктів господарювання засто-
совуються поняття «підприємства», 
«компанії», «організації», «товари-
ства» та ін. Найбільш універсальним 
поняттям є «корпорація» (corporation, 
incorporated). Це ж поняття вико-
ристовується і на позначення великих 
об’єднань підприємств, які можуть 
мати назву «підприємницькі корпо-
рації» [17, с. 135–136]. Тобто термін 
«компанія» є синонімом підприєм-
ства, а термін «корпорація» – синоні-
мом об’єднання підприємств. Холдин-
гові та інші компанії набули значного 
поширення у сільському господарстві 
України. Холдинги та підприємства 
корпоративного типу інвестували 
у виробництво залучений капітал під 
низьку відсоткову ставку. Такі об’єд-
нання підприємств являють собою 
материнську компанію та контрольо-
вані дочірні компанії. Останні здійсню-
ють виробничу діяльність. При цьому 
материнська компанія не є землеко-
ристувачем, але контролює виробничі 
питання, пов’язані з використанням 
орендного земельного фонду дочірніх 
компаній [15, с. 88]. По суті, аграрну 
холдингову компанію у відносинах із 
корпоративними (дочірніми) можна 
вважати трастом, який не є землеко-
ристувачем, проте контролює оренд-
ний земельний фонд корпоративних 
(дочірніх) підприємств, що був хол-
динговій компанії довірений.

Згідно із положеннями Директиви 
Європейського Парламенту і Ради 
2009/16/ЄС від 23 квітня 2009 року 
про контроль державою порту ком-
панія означає власника судна або 
будь-яку іншу організацію чи особу, 
таку як керівник або фрахтуваль-
ник судна без екіпажу, якій власник 
судна передав відповідальність за екс-
плуатацію судна і яка, беручи на себе 
таку відповідальність, погодилася 
нести всі обов’язки та зобов’язання, 
передбачені Міжнародним кодексом 
з управління безпекою (МКУБ) [18]. 
Термін «компанія» міститься і в актах  
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українського законодавства та укла-
дених Україною міжнародних дого-
ворах. Згідно із Положенням щодо 
встановлення відповідності сис-
теми управління безпекою компа-
ній та суден флоту рибного госпо-
дарства вимогам Міжнародного 
кодексу з управління безпечною екс-
плуатацією суден і попередженням 
забруднення 1993 року, затвердже-
ним наказом Держкомрибгоспу від 
16.01.2008 № 5, компанія – власник 
або будь-яка юридична чи фізична 
особа, яка управляє судном флоту 
рибного господарства, або фрахту-
вальник такого судна [19]. Останнє 
визначення, як і визначення, закрі-
плене у Директиві Європейського 
Парламенту і Ради 2009/16/ЄС від 
23.04.2009, припускає, що як компа-
нія може розглядатися або юридична, 
або навіть і фізична особа. При цьому 
аналіз зазначених вище визначень 
дозволяє стверджувати, що фізичні 
особи можуть розглядатися як ком-
панії передусім у разі здійснення 
ними діяльності, що містить ознаки 
господарської або реалізації органі-
заційно-господарських повноважень 
власника у сфері господарювання 
[20, с. 168].

Вітчизняне законодавство також 
містить визначення «компаній-о-
болонок», які в контексті дослі-
дження офшорних господарюючих 
суб’єктів становлять значний нау-
ковий інтерес. Відповідно до під-
пункту 21 пункту 5 Положення про 
здійснення банками фінансового моні-
торингу, затвердженого постановою 
правління Національного банку Укра-
їни від 19.05.2020 № 65, компанія-обо-
лонка – це юридична особа, траст або 
інше подібне правове утворення, щодо 
якої (якого) в банку є обґрунтовані 
підозри, що її (його) діяльність може 
бути фіктивною [21]. Тотожне визна-
чення компаній оболонок містить 
і підпункт 15 пункту 5 Положення про 
здійснення установами фінансового 
моніторингу, затвердженого постано-
вою Правління Національного банку 

України від 28.07.2020 № 107 [22].  
Як бачимо, таке визначення прямо 
відносить траст до компаній і при 
цьому слушно розмежовує поняття 
трасту та юридичної особи, підкрес-
люючи їх нетотожність.

Визначення поняття «компанія» 
містяться у більшості міжнародних 
договорів про уникнення подвійного 
оподаткування [23, с. 66]. Усі ці визна-
чення можуть бути умовно розділені 
на три групи [23, с. 66]. Перша група 
передбачає, що компанія – це корпо-
ративне об’єднання або прирівняна 
до нього структура. Такі визначення, 
зокрема, містяться у тих міжнарод-
них договорах про уникнення подвій-
ного оподаткування, що ґрунтуються 
на Модельній податковій конвенції 
щодо прибутків і капіталу Організації 
економічного співробітництва та роз-
витку. Друга група визначень встанов-
лює, що компанією є юридична особа 
або прирівняна до неї структура. Ці 
визначення більш повно характе-
ризують правовий статус суб’єктів 
господарювання, але породжують 
низку питань, які саме суб’єкти, що 
не є юридичними особами, за якими 
саме критеріями і за яких умов 
можуть бути віднесені до поняття 
«компанія». Третя група визначень 
тяжіє до поєднання елементів визна-
чень, віднесених до перших двох груп 
і передбачає, що компанія – це кор-
поративне об’єднання чи юридична 
особа або структура, прирівняна до 
корпоративного об’єднання чи юри-
дичної особи. Між тим визначення, 
які належать до такої групи, передба-
чають, що корпоративне об’єднання 
та юридична особа – це поняття не 
тотожні. Таке твердження наводить 
на потребу у встановленні співвідно-
шення таких категорій, визначення їх 
єдності та можливості їх правильної 
диференціації [23, с. 67].

Загалом вважаємо, що поняття 
«компанія» може розглядатися і у вузь-
кому сенсі (юридична особа, господар-
ська організація), і у широкому сенсі 
(окрім юридичних осіб, охоплює також 
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окремі категорії об’єднань без статусу 
юридичної особи, а за певних умов 
також і фізичних осіб) [20, с. 170]. 
З урахуванням зазначеного також вва-
жаємо, що траст може бути віднесено 
до поняття «компанія» за умови, що 
останнє розглядається у широкому 
сенсі. Відповідно, офшорний траст 
може розглядатися як специфічний 
різновид офшорної компанії. У прин-
ципі до компаній у широкому сенсі 
цього терміна можуть відноситись 
будь-які трасти – і господарсько-пра-
вові, і цивільно-правові, але вважаємо, 
що для господарсько-правових трастів, 
які створюються саме для організа-
ції та (або) здійснення господарської 
діяльності застосування терміна «ком-
панія» є більш характерним та термі-
нологічно обґрунтованим.

Узагальнюючи вищевикладене, 
необхідно зазначити, що господар-
сько-правові офшорні трасти – трасти, 
що створені в юрисдикціях, віднесе-
них до офшорних з метою організа-
ції та (або) здійснення господарської 
діяльності за межами юрисдикцій, 
в яких їх зареєстровано. Незважаючи 
на особливу правову природу самого 
трасту, відмінну від правової природи 
юридичних осіб, офшорні господар-
сько-правові трасти все ж можуть 
бути віднесені до офшорних компаній 
(за умови розуміння терміна «компа-
нія» у широкому сенсі) і розглядатися 
як особливий їх різновид, що ство-
рюється суб’єктами –нерезидентами 
території місця реєстрації, а також 
користуються офшорними пільгами 
(перевагами), передбаченими законо-
давством офшорної зони для суб’єк-
тів-нерезидентів. У контексті госпо-
дарсько-правових відносин офшорні 
трасти, по суті, є особливою формою 
використання пільгового режиму 
господарювання, встановленого 
офшорними юрисдикціями. Інститут 
офшорних господарсько-правових 
трастів становить значний інтерес 
у контексті зовнішньоекономічної 
діяльності та потребує подальшого 
дослідження та аналізу.

У статті аналізується правова 
природа та особливості правового 
статусу господарсько-правових 
офшорних трастів, надається їх 
загальна характеристика. Також у 
статті проводиться аналіз понять 
«траст» та «компанія», їх взає-
мозв’язку і співвідношення. Ана-
лізується саме поняття трасту 
та найбільш поширені його дефі-
ніції. Розглядаються визначення 
поняття «компанія», що міс-
тяться у словниковій юридичній 
літературі, чинних на сьогодні 
актах вітчизняного законодав-
ства, а також у ратифікованих 
Україною міжнародних договорах. 
Звертається увага на той факт, 
що поняття «компанія» може роз-
глядатися як у вузькому (юридична 
особа, господарська організація), 
так і у широкому сенсі (окрім юри-
дичних осіб, охоплює також окремі 
категорії об’єднань без статусу 
юридичної особи, а за певних умов 
також і фізичних осіб). На підставі 
проведеного аналізу автор робить 
висновок, що, незважаючи на особ-
ливу правову природу трасту, від-
мінну від правової природи юри-
дичних осіб, господарсько-правові 
офшорні трасти все ж можуть 
бути віднесені до офшорних компа-
ній і розглядатися як їх особливий 
різновид. Також обґрунтовується, 
що до компаній у широкому сенсі 
цього терміна можуть належати 
будь-які трасти – і господар-
сько-правові, і цивільно-правові, але 
для господарсько-правових тра-
стів, які створюються саме для 
організації та (або) здійснення 
господарської діяльності, застосу-
вання терміна «компанія» є більш 
характерним та термінологічно 
обґрунтованим. Зазначається, 
що господарсько-правові офшорні 
трасти – трасти, що створені в 
юрисдикціях, віднесених до офшор-
них з метою організації та (або) 
здійснення господарської діяльно-
сті за межами юрисдикцій, в яких 
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їх зареєстровано. Такі трасти 
створюється суб’єктами – нерези-
дентами території місця реєстра-
ції і користуються офшорними 
пільгами (перевагами), передба-
ченими законодавством офшорної 
зони для суб’єктів-нерезидентів. 
У контексті господарсько-право-
вих відносин офшорні трасти, по 
суті, є особливою формою викори-
стання пільгового режиму госпо-
дарювання, встановленого офшор-
ними юрисдикціями. Вказується 
на необхідність подальших дослі-
джень правового статусу господар-
сько-правових офшорних трастів.

Ключові слова: господарсько-пра-
вовий офшорний траст, офшорний 
траст, траст, трастові правовідноси-
ни, компанія.

Yeremeyev A. Economic and  
legal offshore trust: its general 
characteristics and destinctive 
features

The article analyses the legal 
nature and distinctive features of 
the legal status of economic and 
legal offshore trusts providing their 
general description. The article also 
analyses the concepts of “trust” 
and “company” outlining their 
relationship and correlation. It is the 
very concept of trust and its most 
common definitions that are analyzed. 
Considered are the definitions of the 
concept of “company” contained in 
the terminological legal literature, in 
pieces of current domestic legislation, 
as well as in international treaties 
ratified by Ukraine. Attention is 
drawn to the fact that the concept of 
“company” can be viewed both in a 
narrow sense (legal entity, business 
organization) and in a broad one 
(in addition to legal entities, that 
concept also covers certain categories 
of associations without the status 
of a legal entity, and under certain 
conditions also individuals). Drawing 
on the analysis done, the author comes 
to the conclusion that despite the 

distinct legal nature of the trust that 
is different from that of legal entities, 
economic and law offshore trusts 
can still be classified as offshore 
companies and thus considered as 
their special variety. It is also argued 
that companies in the broad sense 
of the term can include any trusts, 
viz. both commercial-law governed 
and civil-law governed ones, but for 
commercial-law governed trusts that 
are created specifically for the purpose 
of organizing and (or) implementing 
commercial activities using the 
term “company” is more relevant 
and terminologically justified. It is 
noted that commercial-law governed 
offshore trusts are those that are set 
up in offshore jurisdictions classified 
as offshore ones for the purpose of 
organizing and (or) carrying out in 
them of commercial activities outside 
the jurisdictions, in which those trusts 
are registered. Such trusts are created 
by entities that are non-resident in the 
territory of the trusts’ registration and 
enjoy offshore benefits (advantages) 
provided for by the legislation of 
the offshore area for non-resident 
entities. In the context of commercial-
law governed relationships, offshore 
trusts are essentially a special form 
of using the preferential economic 
management regime established by 
offshore jurisdictions. A need for 
further research on the legal status 
of commercial-law governed offshore 
trusts is pointed out.

Key words: economic and law 
offshore trust, offshore trust, trust, 
trust-related legal relationships, 
company.
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ЕМБРІОН – СУБ’ЄКТ ЧИ ОБ’ЄКТ 
РЕПРОДУКТИВНИХ ПРАВОВІДНОСИН?

Постановка проблеми. Розви-
ток медицини у сфері репродуктології 
дає можливість багатьом безплідним 
парам відчути радість материнства 
та батьківства. За допомогою допо-
міжних репродуктивних технологій 
є можливість «створити» нове життя 
у лабораторних умовах, але чи це не 
порушує святості людини, таємниці 
створення життя? З моральної точки 
зору, застосування допоміжних репро-
дуктивних технологій є неприйнят-
ним, але, з іншого боку, такі правовід-
носини вже існують, тому потребують 
належного правового регулювання 
на міжнародному та національному 
рівнях. Актуальним залишається 
питання щодо віднесення ембріона до 
суб’єктів чи об’єктів репродуктивних 
правовідносин, оскільки на поточний 
момент серед науковців немає єди-
ного розуміння.

Стан дослідження. Велике 
значення для дослідження такої 
проблеми мають праці таких нау-
ковців, як: Е. Блейшмідт, О. Дуфе-
нюк, О. Кашинцева, К. Левандовскі, 
Л. Любич, О. Огірко, А. Соловйов, 
та інших.

Мета статті – проаналізувати 
міжнародне та національне законо-
давство у сфері регулювання ембріо-
нального розвитку ще ненародженої 
дитини, визначити правовий статус 
ембріона.

Виклад основних положень. 
Правовий статус визначають як юри-
дично закріплене становище особи 
у суспільстві та державі, сукупність 
прав та обов’язків. Визначити право-

вий статус ембріона досить складно, 
оскільки в міжнародному та націо-
нальному законодавстві немає єди-
ного підходу до визначення моменту 
початку життя, межі суверенітету 
прав матері та ембріона, а також 
не встановлено єдиного визначення 
внутрішньоутробного життя людини. 
Щодо визначення цих біоетичних 
проблем у правовій науці сформува-
лося кілька підходів:

1) утилітаристський – життя 
людини розглядається в межах 
хімічних та біологічних процесів. 
Суть права полягає в забезпеченні 
дотримання основних прав, свобод 
і гарантій людини у сфері біології 
та медицини, вільному виборі меж 
науково-дослідної діяльності;

2) віталістський – обмежує нау-
ково-дослідну діяльність людини, 
пояснюючи це тим, що є певні таєм-
ниці, незбагненні для людського інте-
лекту, тому пояснити феномен життя 
неможливо тільки з позиції хімії 
та біології [1, с. 70];

3) комплементарний – статус емб-
ріона повинен бути врегульованим на 
законодавчому рівні з урахуванням 
знань сучасної науки про його розви-
ток [2, с. 70].

Правовий статус ембріона в літера-
турі тлумачать по-різному: одні вчені 
наділяють його статусом суб’єкта права, 
інші – розглядають як об’єкт права, 
тому коротко зупинимось на загальній 
характеристиці цих категорій.

Ю. Корнега визначає ембріон як 
об’єкт, що створений у результаті 
людської діяльності у лабораторних 
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умовах [3, с. 101]. Якщо розглядати 
ембріон у межах оборотоздатності, 
потрібно визначити, чи може він 
вільно відчужуватися або переходити 
від однієї особи до іншої?

У разі надання ембріону статусу 
об’єкта (виключно як обмеженого 
в обігу) гарантується захист прав 
та інтересів власника ембріона, а не 
самої ненародженої дитини.

Слід звернути увагу на норми Кон-
венції про права людини в біомедицині 
1997 року, зокрема у ст. 2 інтереси 
та благополуччя окремої людини став-
ляться вище інтересів суспільства чи 
науки, у ст. 21 зазначається, що дже-
релом фінансової вигоди не повинно 
бути тіло людини чи її частини як 
такі. Якщо законодавством дозволено 
проводити дослідження на ембріонах 
in vitro, то повинен забезпечуватися 
належний захист ембріонів. Вирощу-
вати ембріони для дослідних цілей 
забороняється, про що прямо зазнача-
ється у ст. 18 зазначеної Конвенції [4].

Всесвітня Медична Асамблея 
у 1948 році видала Женевську декла-
рацію, в якій визначався принцип 
лікарської етики, що полягав у якнай-
глибшому цінуванні людського життя 
з моменту зачаття і неможливості 
використання знань лікаря всупереч 
ідеям гуманізму [5].

З цього приводу слід звернути 
увагу на справу «Tysiac проти 
Польщі», суть якої полягає в такому: 
вагітна жінка, в якої була гостра 
короткозорість, дізналася, що після 
пологів її зір може сильно погірши-
тися. У проведенні аборту їй було від-
мовлено. Після народження дитини 
в неї стався крововилив у сітківку 
ока, після чого вона набула статусу 
людини з інвалідністю по зору. Суд 
вирішив, що було порушено ст. 8 Кон-
венції, оскільки заявниці не був нада-
ний ефективний механізм, за допомо-
гою якого вона могла визначити, чи 
дозволено робити аборт [6, с. 3].

Відповідно до п. 11.1. Наказу Мініс-
терства охорони здоров’я «Про затвер-
дження Порядку застосування допо-

міжних репродуктивних технологій 
в Україні» від 09.09.2013 № 787 емб-
ріони визначаються як біологічний 
матеріал пацієнта/пацієнтів. Право 
розпоряджатися долею ембріона 
мають пацієнт /пацієнти, про що 
зазначається у п. 11.3. цього ж 
Наказу: за бажанням цих осіб їхній 
біологічний матеріал може бути тран-
спортований до іншого закладу охо-
рони здоров’я як на території Укра-
їни, так і за її межами [7].

На ембріон як об’єкт репродуктив-
них правовідносин і вид генетичного 
матеріалу зазначається і в національ-
ному законодавстві, де передбачена 
можливість редукції ембріонів. Якщо 
є можливість здійснити всі ці дії сто-
совно ембріона, то чи можна визнати 
ембріон як об’єкт права?

Юридична енциклопедія визначає 
суб’єктом права фізичну або юри-
дичну особу, яка є учасником націо-
нальних чи міжнародних правовідно-
син [8, с. 138].

С. Алексєєв виділяє дві головні 
ознаки, притаманні суб’єкту права:

1) це особа – учасник суспільних 
відносин, яка фактично може бути 
носієм суб’єктивних юридичних прав 
та обов’язків; вона повинна характе-
ризуватися зовнішньою відокремле-
ністю, персоніфікованістю, здатністю 
виражати свою волю;

2) це особа, яка набула власти-
вості суб’єкта права через юридичні 
норми та реально може брати участь 
у правовідносинах [9, с. 138].

Ч. 1 ст. 24 Цивільного кодексу 
України визначає, що фізичною осо-
бою вважається людина як учасник 
цивільних правовідносин [10]. Вини-
кає питання, чи є ембріон фізичною 
особою, повноправною людиною? 
У законодавчих актах вживаються 
різні поняття для позначення вну-
трішньоутробного стану людини. 
Зокрема, у ч. 3 ст. 123 Сімейного 
кодексу України вживається тер-
мін «зародок», у ч. 3 ст. 110 Сімей-
ного кодексу – «зачата дитина» [11], 
у ч. 2 ст. 1298 Цивільного кодексу 
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України – «зачата, але ще не народ-
жена дитина» [10], в інших законодав-
чих актах трапляються поняття «плід», 
«зигота», «гамети», «преембріон».

Ст. 2 Закону України «Про забо-
рону репродуктивного клонування 
людини» визначає «ембріон людини» 
як зародок людини на стадії роз-
витку до восьми тижнів [12]. Наказ 
Міністерства охорони здоров’ я «Про 
затвердження Інструкції з визначення 
критеріїв перинатального періоду, 
живонародженості та мертвонарод-
женості, Порядку реєстрації живона-
роджених і мертвонароджених» від 
29.03.2006 № 179 у п. 1.4. закріплює 
поняття «плід» – внутрішньоутробний 
продукт зачаття починаючи з повного 
12-го тижня вагітності (з 84 доби від 
першого дня останнього нормального 
менструального циклу) до вигнання/
вилучення з організму матері» [13]. 
Визначення періоду внутрішньоут-
робного життя з 8-го по 12-й тиждень 
не закріплене на законодавчому рівні.

Як зазначає Етьєн Больє, роз-
межування між ембріоном, плодом 
і людиною є умовним. Це певна 
таємниця життя, хоча наукові дослі-
дження показали, що впродовж пер-
ших двох тижнів з моменту заплід-
нення ембріон не може вважатися 
індивідуумом (individuals – той, кого 
не можна поділити), оскільки на цій 
стадії він може поділитися і утворити 
близнюків. У момент же запліднення, 
з невідомих поки що науці причин, 
замість ембріона може розвинутись 
пухлина – хоріоепітеліома [14, с. 12].

Р. Шишка вводить у науковий 
обіг термін «фантомна правоздат-
ність» – право неіснуючого суб’єкта 
бути носієм певних правомочностей 
за передбачених законом умов [15].

Спираючись на результати меди-
ко-біологічних досліджень, у меди-
цині і біології було введено термін 
«преембріон», період розвитку ембрі-
она від моменту зачаття до 14  днів 
[16, с. 164].

З позиції церкви стадію «преемб-
ріон» потрібно розглядати як про-

цес одухотворення людини, який 
починається з моменту запліднення 
і триває до кінця другого тижня роз-
витку в утробі матері. Як зазначає 
І. Брек (представник Православної 
церкви в Америці), преембріон – це 
носій потенційного життя, який не 
може розраховувати на переваги, 
які надаються повноцінній люд-
ській особі у вигляді прав і гарантій 
[17, с. 179–181].

У преамбулі Декларації прав 
дитини 1959 року, зазначається: « ... 
дитина ... потребує спеціальної охо-
рони і піклування, зокрема належного 
правового захисту, до і після народ-
ження». Чи можна тлумачити норми 
Декларації таким чином, що ембріон 
визначається як один з періодів роз-
витку дитини і наділяється правовим 
захистом з моменту зачаття? Кожна 
держава по-своєму підходить до вирі-
шення цього питання. Більшість країн 
стає на захист репродуктивних прав 
жінок. Принцип 9 цієї ж Декларації 
визначає: «Дитина має бути захи-
щена від усіх форм недбалого став-
лення, жорстокості та експлуатації. 
Вона не повинна бути об’єктом тор-
гівлі в будь-якій формі» [18].

Визначення поняття «дитина» 
закріплене у ст. 1 Конвенції прав 
дитини 1989 року: « ... дитиною 
є кожна людська істота до досягнення 
18-річного віку ...», а ч. 1 ст. 6 цієї 
ж Конвенції передбачає невід’ємне 
право кожної дитини на життя [19].

З якого моменту виникає право на 
життя? У міжнародному законодав-
стві немає чіткої позиції щодо цього 
питання.

У літературі наявні різні підходи 
та концепції щодо визначення початку 
життя людини:

– ембріональне – право на життя 
виникає до моменту народження, 
тобто, як зазначає З. Ромовська, 
безпосередньо з моменту зачаття 
[20, с. 71]. Людське життя почи-
нається, коли жіноча яйцеклітина 
запліднюється чоловічою спермою, 
формуючи одну клітину [21, с. 70];
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– натусіальне, згідно з яким право 
на життя виникає з моменту народ-
ження, як зазначає А. Соловйов, 
здатність до автономного існування 
є головним критерієм у визначенні 
моменту виникнення людського 
життя, а тому за браком такої здат-
ності у ембріона єдиною автономною 
біологічною одиницею залишати-
меться мати, а моментом виникнення 
права на життя слід визнати народ-
ження людини [22, с. 23];

– концепція формування нервової 
системи: як зазначає Н. Беседкіна, 
початком життя потрібно вважати 
не момент народження, а досягнення 
внутрішньоутробним плодом певного 
етапу розвитку, при цьому досяг-
нувши певного рівня розвитку, плід 
повинен бути визнаний людською 
істотою [23].

Серед науковців є такі твердження:
1) через відмінність генетичного 

матеріалу матері та ембріона (плода) 
людини необхідно розглядати ембріон 
як новостворену неповторну біоло-
гічну одиницю, а не як частину тіла 
жінки;

2) внутрішньоутробний період 
існування людської істоти повинен 
захищатись правом так, як і життя 
людини після народження, оскільки 
цей період є передумовою існування 
людської істоти після народження, 
невід’ємним етапом розвитку людини;

3) людський ембріон є «потенцій-
ною людиною», що створює підстави 
для його захисту;

4) здатність до автономного життя 
ембріона після народження є віднос-
ною, оскільки, потрапляючи у цілком 
нове середовище, адаптуватися ново-
народженому досить складно і, якщо 
вчасно не надати йому допомогу, 
дитина може загинути [24, с. 108].

Обґрунтовуючи ембріональну кон-
цепцію, слід звернутися до досвіду 
римського права, норми якого при-
рівнювали зачату дитину до новона-
родженої за наявності таких умов: 
зачата дитина повинна народитися 
живою, визнання правосуб’єктості 

дитини повинне відповідати її інте-
ресам [25, с. 235]. Таким чином, ще 
римські правники визнавали право 
зачатої до смерті спадкодавця дитини 
(так званого «постума») на спадщину.

Потрібно звернути увагу на став-
лення медиків до цього питання, які 
вважають, що момент запліднення 
є початком формування людської осо-
бистості, тому не можна порушувати 
святості та недоторканості людського 
життя.

Наприкінці XX ст. німецький емб-
ріолог Е. Блехшмідт розробив тео-
рію індивідуальності, згідно з якою 
людиною не можна стати, нею можна 
лише бути від моменту зачаття, 
оскільки людина розвивається з уже 
людської клітини. Індивідуальність 
зберігається від моменту заплід-
нення, протягом усього розвитку і аж 
до смерті, змінюється лише фенотип 
(зовнішній вигляд) [26]. Конвенція 
про права дитини у ст. 8 передба-
чає, що обов’язок держави поважати 
право дитини на індивідуальність, 
а також забезпечити необхідну допо-
могу для найшвидшого відновлення 
цього права в разі незаконного поз-
бавлення частини або всіх елементів 
індивідуальності [19].

Також цікавою є думка амери-
канського гінеколога, доктора меди-
цини Бернарда Натасона, який 
будучи директором клініки провів 
тисячі абортів. Шукаючи відповіді, 
наскільки невинні його дії, він засто-
совував сучасні технічні засоби: уль-
тразвук, електронне дослідження 
серця ембріона, ембріоскопію, радіо-
біологію та інші. Після довгих і напо-
легливих досліджень Натасон зробив 
висновок, що немає жодної різниці 
між 12-тижневим і 28-тижневим пло-
дом. Його дослідження не мають ані 
релігійного, ані етичного підґрунтя, 
а є виключно науковими і технологіч-
ними. Штучне переривання вагітності 
є дітовбивством. Плід, котрого вбива-
ють, зазнає таких самих страждань, 
як дорослий тортурований засудже-
ний. Нині питання про те, що ембріон 
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є окремою людською істотою з усіма 
своїми особливими особистими харак-
теристиками, не є вже питанням віри. 
Його дослідження показали, що це 
твердження – наукова істина. Емб-
ріон – це сформована людська істота 
[27]. Зазначається, що протягом 
усього внутрішньоутробного розвитку 
новий людський організм не може 
вважатися частиною тіла матері, що 
є непрямим свідченням поваги до 
життя і права на життя майбутньої 
людини з моменту її зачаття [28].

Ембріональну концепцію активно 
підтримує церква, стверджуючи, що 
право на життя є загальновизнаним, 
закріпленим як Божими заповідями, 
так і міжнародним і національним 
законодавством, а отже, має поширю-
ватися на кожну людину, а не тільки 
на ту, яка вже народилася. Життя 
починається з моменту зачаття, тому 
плід в утробі матері є живою істо-
тою, яка потребує належного захи-
сту. Зокрема, І. Силуянова, зазначає, 
що протягом усього внутрішньоут-
робного розвитку новий людський 
організм не може вважатися части-
ною тіла матері, що є непрямим свід-
ченням поваги до життя і права на 
життя майбутньої людини з моменту 
її зачаття [28]. З появою на світ змі-
нюється стан, а не сутність дитини, 
тому штучне переривання вагітно-
сті вважається вбивством маленької 
незахищеної дитини [29].

Розглянемо досвід зарубіжних 
країн, зокрема Цивільний кодекс 
Угорщини 1977 року наділяє людину 
правоздатністю з моменту зачаття 
в тому разі, якщо вона народиться 
живою. Конституція Чеської Респу-
бліки у ст. 6 розділу Загальних прав 
та свобод людини визначає, що кожен 
має право на життя. Життя людини 
достойне охорони вже до народження 
[21, с. 73]. Принцип, прийнятий 
у Німеччині, визначає початок життя 
з моменту запліднення, тоді як Феде-
ральний Конституційний Суд ФРН 
допускає штучне переривання вагіт-
ності у виняткових випадках, коли 

вагітність загрожує життю жінки 
[21, с. 74]. За Принципом Австралії 
ембріон наділяється правом подати 
позов про відшкодування шкоди, яка 
була заподіяна йому з необережності 
в період внутрішньоутробного роз-
витку. Відповідальність за вбивство 
ембріона встановлена у Каліфорнії. 
У ч. 1 ст. 4 Американської конвенції 
про права людини від 22 листопада 
1969 року вказано, що кожен має 
право на повагу до життя, яке захища-
ється законом, як правило, з моменту 
зачаття [30]. Національний комітет 
Італії з питань біоетики 22 червня 
1996 року прийняв документ – «Іден-
тичність та статус людського ембрі-
она», в якому зазначено, що відпо-
відно до критеріїв поваги та опіки 
моральним обов’язком є визнання 
особистості з моменту запліднення 
(зачаття) [31, с. 93].

 Своєю чергою О. Огірко наділяє 
ембріон низкою прав, зокрема:

– право бути зачатим у сім’ї. 
Недопустимість штучного заплід-
нення чи застосування гетерогенного 
запліднення подружньої пари, коли 
донором гамет є інша особа;

– право на ідентичність, тобто 
бути реально визнаним у суспільстві;

– право на життя. Фундамен-
тальне право, яке виникає з моменту 
зачаття і є основою для інших прав;

– право на пренатальну опіку 
з метою визначення можливої хво-
роби та її пізніше лікування;

– право на свободу. Ембріон не 
може бути предметом експериментів 
чи продуктом штучного запліднення;

– право на юридичний догляд. 
Необхідність визнання за ембріо-
ном статусу суб’єкта права з метою 
надання йому прав;

– право на тілесну непорушність 
[32, с. 65].

Натусіальну концепцію підтри-
мує український законодавець. Так, 
у ч. 1 ст. 201 Цивільного кодексу 
України життя визначається особи-
стим нематеріальним благом, яке охо-
роняється цивільним законодавством 
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[10]. У юридичній літературі почат-
ком життя людини визначається час 
фізіологічних пологів [33]. Своєю чер-
гою ч. 1 ст. 263 Цивільного кодексу 
України зазначає, що особисті немай-
нові права належать кожній фізичній 
особі від народження або за законом 
[10]. Також у ч. 2 ст. 25 Цивіль-
ного кодексу України передбачено, 
що цивільна правоздатність фізичної 
особи виникає у момент народження 
[10]. Цивільна правоздатність – це 
законодавче визнання фізичної особи 
суб’єктом цивільного права, здатно-
сті мати суб’єктивні цивільні права 
та юридичні обов’язки. Оскільки 
зачата дитина не є правоздатною, 
тобто не є суб’єктом цивільного права, 
та й права взагалі, вона не може мати 
цивільних прав. Інтереси зачатої, 
але ще не народженої дитини охо-
роняються у випадках, встановлених 
законом, зокрема ст. 1222 Цивільного 
кодексу України визнає спадкоємцями 
за заповітом і законом дітей, зачатих 
за життя спадкоємця і народжених 
живими після відкриття спадщини, 
ст. 1200 Цивільного кодексу України 
надає право дитині померлого (потер-
пілого), яка народилася після смерті 
останнього, на відшкодування шкоди, 
спричиненої смертю потерпілого [34].

Cуб’єктом права на життя, так 
само як і інших прав, може бути 
тільки народжена людина, оскільки 
реалізація прав і обов’язків можлива 
тільки реально існуючою, народже-
ною людиною. Так, Г. Шершеневич, 
визначаючи правоздатність ембріона, 
дійшов висновку, що саме народжена 
дитина, а не зародок робить вплив 
на юридичні відносини, тому факт 
народження є необхідною умовою для 
виникнення правоздатності. У разі 
появи мертвої дитини, яка позбав-
лена юридичного значення, зародок 
розглядається таким, що наче ніколи 
не існував [35].

У ч. 1 ст. 2 Конвенції про захист 
прав і основоположних свобод 
1950 року зазначається, що право на 
життя охороняється законом і жодну 

людину не може бути умисно позбав-
лено життя [36].

У справі «ТхіНхо проти Франції» 
(Vo v. France) Касаційний суд Фран-
ції зазначив, що момент виникнення 
права на життя має вирішуватися на 
національному рівні, оскільки на між-
народному рівні немає єдиного регу-
лювання статусу плода. Потенціал 
та здатність ембріона стати люди-
ною потребує захисту в контексті 
права на гідність, проте це не вима-
гає розглядати його як людину, яка 
може скористатися правом на життя 
у сенсі ст. 2 Конвенції про захист 
прав і основоположних свобод [37].

Третя концепція. В медицині роз-
різняють два періоди внутрішньо- 
утробного розвитку: пренатальний  
(допологовий), який триває з моменту  
запліднення яйцеклітини і до 22 тиж-
нів, та перинатальний – з 22-го пов-
ного тижня вагітності (з 154-ї доби 
від першого дня останнього нормаль-
ного менструального циклу – термін 
гестації, якому в нормі відповідає 
маса плода 500 г) і закінчується після 
7 повних діб життя новонародже-
ного (168 годин після народження)  
[13, п. 8.1.]. Перебуваючи в утробі 
матері, дитина вже відчуває думки 
та емоційний стан матері, відбу-
вається телепатичний зв’язок між 
матір’ю і плодом. Основні структури 
мозку закладаються на п’ятому тижні 
розвитку, на шостому–восьмому 
тижнях відбувається утворення цен-
тральної нервової системи. З шостого 
тижня функціонує вестибулярний 
апарат, з восьмого – центральна 
нервова система, з’являється чутли-
вість шкіри; з дев’ятого – розвива-
ються смакові бруньки на язиці, до 
12-го тижня з’являються безумовні 
рефлекси утримання, до 13-го – смок-
тальний рефлекс [38, с. 8–14].

Виходячи з цього, чи можна ствер-
джувати, що починаючи з 2-го тижня 
вагітності внутрішньоутробний орга- 
нізм стає індивідуумом і потре-
бує належного правового захисту 
з боку держави? Тобто ембріон не є  
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об’єктом, а є суб’єктом відповідних 
правовідносин.

Є така думка, що ембріон як жива 
істота перебуває під захистом насам-
перед моральних норм, починаючи 
з появи в нього первинної смужки 
(так званого зародку нервової сис-
теми), приблизно з 14-го дня після 
зачаття. Також цю концепцію підтри-
мує МакЛарен, член Комітету Вар-
нок, яка зазначає, що перші 14 днів 
розвитку ембріона є періодом форму-
вання захисної та харчової системи, 
які необхідні для подальшого життя 
ембріона [2, с. 69]. Є дослідники, 
які називають інші терміни початку 
життя у плода, зокрема, це може 
бути перше серцебиття, реєстра-
ція електрофізіологічної активності 
мозку, реакція на больові подразники, 
формування органів і систем, медичні 
критерії доношеності, живонарод-
ження і т.д.

У ст. 6 Закону України «Про охо-
рону дитинства» зазначається, що 
кожна дитина має право на життя 
з моменту визначення її живонарод-
женою та життєздатною за критері-
ями Всесвітньої організації охорони 
здоров’я [39].

Згідно з п. 1.2. Наказу Міністер-
ства охорони здоров’я «Про затвер-
дження Інструкції з визначення 
критеріїв перинатального періоду, 
живонародженості та мертвонарод-
женості, Порядку реєстрації живо-
народжених і мертвонароджених» 
від 29.03.2006 № 179 живонарод-
ження – це вигнання або вилучення 
з організму матері плода, який після 
вигнання/ вилучення (незалежно 
від тривалості вагітності, від того, чи 
перерізана пуповина і чи відшарува-
лась плацента) дихає або має будь-
які інші ознаки життя, такі як сер-
цебиття, пульсація пуповини, певні 
рухи скелетних м’язів [13]. Згідно 
з п. 2.5. цього ж Наказу, під ново-
народженим розуміють дитину, яка 
народилася або вилучена з організму 

матері після повного 22-го тижня 
вагітності (з 154-ї доби від першого 
дня останнього нормального менстру-
ального циклу) [13]. Відповідно до 
п. 2 Критеріїв перинатального періоду 
живонародженості та мертвонарод-
женості таким, що народився живим, 
є новонароджений, у якого наявна 
хоча б одна з таких ознак: дихання; 
серцебиття; пульсація судин пупо-
вини; рухи скелетних м’язів [13].

Висновки. Аналізуючи різні 
думки науковців, медиків, ми дійшли 
висновку, що ембріон людини у жод-
ному разі не може розглядатися як 
об’єкт права, тому використовувати 
його у комерційних цілях просто 
неприпустимо. Позаяк людина та її 
права визнаються найвищою соціаль-
ною цінністю, проведення різних 
маніпуляцій з ембріонами знецінює 
розуміння людського життя ще до 
народження.

Вважаємо, що ембріон належить 
до суб’єктів репродуктивних право-
відносин та потребує належного пра-
вового захисту з боку держави.

Розвиток людини є динамічним, 
безперервним процесом, який продов-
жується від народження, але почина-
ється в момент зачаття, і триває аж 
до смерті. На кожному етапі внутріш-
ньоутробного розвитку людина є уні-
кальною живою істотою, якій при-
таманні характерні особливості, що 
виявляються в неї після народження, 
але закладаються саме до її народ-
ження. Народження є лише фактом 
появи у суспільстві, який не може 
означати початок життя, оскільки 
на світ появляється вже сформована 
особа, яка може самостійно функ-
ціонувати незалежно від організму 
матері, є автономною особою, яка 
не потребує зовнішнього втручання 
для підтримання власної життєвої 
структури. Цінність життя є набагато 
важливішою, ніж будь-які новітні 
дослідження, незважаючи на мету їх 
здійснення.
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Науково-технічний прогрес вно-
сить певні зміни у кожну сферу 
життя. Численні суперечності при-
зводять до різного тлумачення та 
застосування новітніх технологій. 
У цій статті звертаємо увагу на 
основоположне, святе та неосяжне 
для людського розуму – нове 
життя. Конституція України у ст. 
3 закріплює, що людина, її життя 
і здоров’я, честь і гідність, недо-
торканність і безпека визнаються 
в Україні найвищою соціальною 
цінністю. Право на життя посідає 
основне місце серед усіх природних 
і невід’ємних прав людини, тому 
важливо вирішити питання про 
те, з якого моменту охороняється 
життя конкретної фізичної особи. 
Адже законодавством не визна-
чено етап розвитку, з якого люд-
ський ембріон перебуває під захи-
стом прав і наділяється правом на 
життя.

Через відсутність законодавчого 
закріплення статусу ембріона вини-
кає низка біоетичних (етико-пра-
вових) проблем, а саме питання 
про те, наскільки правомірно вико-
ристовувати людські ембріони для 
комерційних, науково-дослідних та 
терапевтичних цілей. Наведено 
утилітаристський, віталістський, 
комплементарний підходи до вирі-
шення цих біоетичних проблем.

Наукова стаття присвячена 
дослідженню правового статусу 
ембріона людини. Обґрунтовується 
позиція, згідно з якою людські емб-
ріони належать до особливих суб’єк-
тів репродуктивних правовідносин. 
Аналізується міжнародне та націо-
нальне законодавство у сфері регу-
лювання ембріонального розвитку ще 
ненародженої дитини.

У статті розглянуто проти-
лежні наукові підходи до правового 
статусу ембріона: як об’єкта чи 
суб’єкта репродуктивних правовід-
носин. Наведено перелік прав, якими 
володіє ембріон.

Проаналізовано підходи та кон-
цепції щодо визначення початку 
життя людини, зокрема ембріо-

нальну, натусіальну та концепцію 
формування нервової системи.

За даними останніх наукових 
медико-біологічних досліджень, емб-
ріон в онтологічному сенсі є унікаль-
ною живою людською істотою, права 
на життя і здоров’я якої повинні 
бути належним чином захищені дер-
жавою, щоб уникнути споживаць-
кого ставлення до «ще ненародженої 
дитини» та сформувати моральне та 
гуманне ставлення до людського емб-
ріона у сучасному суспільстві.

Ключові слова: ембріон, дитина, 
право на життя, ембріональна концеп-
ція, фантомна правоздатність.

Zabolotna M. Embryo as a subject 
or an object of reproductive legal 
relationship?

Scientific and technological progress 
makes certain changes in every 
area of life. Numerous controversies 
lead to different interpretations and 
applications of the latest technologies. 
In this article, we draw attention to 
the fundamental, sacred and immense 
for the human mind – new life. The 
Constitution of Ukraine in Art. 3 states 
that a person, his life and health, 
honour and dignity, inviolability, and 
safety are recognized in Ukraine as 
the highest social value. The right to 
life occupies the main place among all-
natural and inalienable human rights, 
therefore it is important to decide the 
question of from what moment the life 
of a particular individual is protected. 
After all, the legislation does not define 
the stage of development from which 
the human embryo is protected by rights 
and is endowed with the right to life.

Due to the lack of legislative 
consolidation of the status of the embryo, 
several bioethical (ethical and legal) 
problems arise, namely the question 
of how legitimately it is to use human 
embryos for commercial, research, and 
therapeutic purposes. The utilitarian, 
vitalistic, complementary approaches 
to solving these bioethical problems are 
presented.

The scientific article is devoted to the 
study of the legal status of the human 
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embryo. The position is substantiated 
according to which human embryos 
belong to special subjects of reproductive 
legal relations. The article analyzes the 
international and national legislation in 
the field of regulation of the embryonic 
development of an unborn child.

The article examines the opposite 
scientific approaches regarding the 
legal status of the embryo: as an object 
or subject of reproductive legal relations. 
A list of the rights that the embryo has 
is given.

According to the latest scientific 
biomedical research, the embryo in the 
ontological sense is a unique living 
human being, the rights to life and health 
of which must be properly protected by 
the state to avoid consumer attitudes 
towards the “unborn child” and form a 
moral and humane attitude towards the 
human embryo in modern society.

Key words: embryo, child, right to 
life, embryonic concept, phantom legal 
capacity.
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ГРОМАДЯН

Соціальну і політичну природу дер-
жави виявляють її функції, адже будь-
який феномен найбільш яскраво вияв-
ляється в дії. Функції держави – це 
основні напрями її діяльності, зумов-
лені об’єктивною потребою об’єдна-
них обмінними відносинами людей 
вирішувати загальні справи. Зміст 
цих справ зумовлюється історично 
визначеним характером суспільства 
[1, с. 69].

Встановлюючи загальнообов’яз-
кові правила поведінки, закріплені 
в нормах права, держава, маючи 
систему законодавчих і судових орга-
нів та уповноважених суб’єктів вико-
навчої влади, спроможна виражати 
і захищати свободу, права та інтереси 
громадян, права та інтереси юридич-
них осіб, а у разі необхідності засто-
совувати до порушників екологічного 
законодавства заходи державного 
примусу.

Питання різноманітних еколо-
гічних функцій держави розгля-
дали у своїх працях В. Андрейцев, 
Д. Ветвицький, А. Гетьман, В. Єрмо-
ленко, В. Костицький, М. Краснова, 
Ю. Краснова, Н. Малишева, В. Носік, 
Ю. Шемшученко та ін. Проте дослі-
дження функцій держави із забезпе-
чення судового захисту екологічних 
прав громадян є актуальним напря-
мом наукового дослідження.

Метою цієї статті є визначення 
й виокремлення функцій держави із 
забезпечення судового захисту еколо-
гічних прав громадян.

У сучасних умовах забезпечення 
кожному права на доступ до право-
суддя з питань довкілля має розгля-
датися крізь призму Закону Укра-
їни «Про основні засади (стратегію) 
державної екологічної політики 
України на період до 2030 року» від 
28 лютого 2019 року, який вводиться 
в дію з 01 січня 2020 року. За цим 
Законом державна екологічна полі-
тика в Україні має здійснюватися на 
нових засадах забезпечення взаємодії 
людини і природи, серед яких варто 
виокремити збереження такого стану 
кліматичної системи, який унемож-
ливить підвищення ризиків для здо-
ров’я та благополуччя людей і навко-
лишнього природного середовища, 
а також досягнення Україною Цілей 
Сталого Розвитку, які були затвер-
джені на Саміті ООН зі сталого роз-
витку в межах 70-ї сесії Генераль-
ної асамблеї ООН у вересні 2015 р. 
У зв’язку з цим Президент України 
видав Указ «Про Цілі сталого роз-
витку України на період до 2030 року» 
від 30 вересня 2019, яким постано-
вив забезпечувати дотримання ЦСР 
до 2030 року з метою забезпечення 
національних інтересів щодо сталого 
розвитку економіки, громадянського 
суспільства і держави для досягнення 
зростання рівня та якості життя насе-
лення, додержання конституційних 
прав і свобод людини й громадянина 
[2, с. 76–77].

З наведеної думки випливає, що 
однією із функцій держави у галузі 
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довкілля є нормативно-правове забез-
печення конституційних прав і свобод 
людини й громадянина.

Словник сучасної української мови 
термін «забезпечення» визначає як 
«створювати надійні умови для здійс-
нення чого-небудь; гарантувати щось; 
захищати, охороняти кого-, що-небудь 
від небезпеки» [3, с. 281].

Термін «правове забезпечення» 
слід розглядати, по-перше, як діяль-
ність державних органів, громадських 
організацій, посадових осіб і гро-
мадян зі здійснення своїх функцій, 
компетенції, обов’язків з метою ство-
рення оптимальних умов для суворої 
і неухильної реалізації правових при-
писів і правомірного здійснення прав 
і свобод громадян; по-друге, як під-
сумок, результат цієї діяльності, що 
виражається у фактичній реалізації 
правових приписів, прав і свобод гро-
мадян [4, с. 84].

Функції української держави із 
забезпечення судового захисту еко-
логічних прав громадян охоплюються 
Конституцією та законами України, 
а також міжнародними нормативно-
правовими актами, норми яких гаран-
тують судовий захист екологічних 
прав усім учасникам екологічних пра-
вовідносин.

У контексті нашого дослідження 
однією із важливих внутрішніх функ-
цій держави є соціальна функція, яка 
дістала закріплення у ст. 3 Конститу-
ції України, відповідно до якої людина, 
її життя і здоров’я, честь і гідність, 
недоторканність і безпека визнаються 
в Україні найвищою соціальною цін-
ністю. Права і свободи людини та їх 
гарантії визначають зміст і спрямо-
ваність діяльності держави. Держава 
відповідає перед людиною за свою 
діяльність. Утвердження і забезпе-
чення прав і свобод людини є голов-
ним обов’язком держави. Соціальна 
функція також закріплена в інших 
нормах статей Конституції України, 
зокрема ч. 4 ст. 13 та ст. 16 [5].

Деталізацію та зміст функцій дер-
жави щодо забезпечення судового 

захисту екологічних прав громадян 
ми знаходимо в різноманітних зако-
нодавчих актах, зокрема, в Конститу-
ції України [5], законах України «Про 
охорону навколишнього природнього 
середовища» [6], «Про судоустрій 
і статус суддів» [7], «Про оцінку 
впливу на довкілля» [8], «Про Основні 
засади (стратегію) державної еколо-
гічної політики України на період до 
2030 року» [9] та інших нормативно-
правових актах.

Функції держави із забезпечення 
судового захисту екологічних прав 
громадян характеризуються принци-
пами та правовим інструментарієм 
гарантування свобод, реалізації прав 
і інтересів громадян, що включає 
широкий загал організаційно-право-
вої діяльності уповноважених органів 
публічної влади, покликаних забезпе-
чити права і законні інтереси учасни-
ків екологічних правовідносин. Така 
діяльність включає у себе правові 
і неправові форми, а також правові 
методи та процедури, за допомогою 
яких держава впливає на екологічні 
правовідносини.

Екологічні правовідносини підля-
гають правовій охороні, де правоза-
хисна функція спрямована не тільки 
на захист прав і законних інтересів 
учасників екологічних правовідносин, 
але й покликана забезпечити визна-
чений нормами права правопорядок 
в екологічній галузі.

На думку В. Андрусяк, правоза-
хисна система – це сукупність дер-
жавних, недержавних інститутів, що 
сформувалися в результаті взаємодії 
держави та громадянського суспіль-
ства, діяльність яких спрямована на 
захист прав і свобод людини і гро-
мадянина. Функціонування правоза-
хисної системи полягає у здійсненні 
професійної діяльності, пов’язаної 
з виникненням, припиненням, віднов-
ленням прав і свобод людини і гро-
мадянина, їх захистом від неправомір-
них посягань шляхом їх запобігання, 
припинення, а також вживання 
заходів з відновлення порушених 
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прав. Найважливішими складниками 
механізму, що забезпечує безпеку 
людини і громадянина, є правозахисні 
та правоохоронні органи та інститути 
[10, с. 9].

Правоохоронна функція – це 
напрям діяльності держави із забез-
печення точного та неухильного 
виконання положень законодавства 
всіма громадянами, організаціями, 
державними органами й посадовими 
особами. Боротьба з правопорушен-
нями – важливий складник правоохо-
ронної діяльності держави, яку здій-
снюють за допомогою всієї системи 
правоохоронних органів. До сфери 
цієї функції входить таке: охорона 
всіх форм діяльності; охорона прав 
і свобод громадян; охорона правопо-
рядку, боротьба із злочинністю та під-
тримка режиму конституційної закон-
ності [11, с. 58–59].

Вищенаведені підходи передбача-
ють різні форми здійснення право-
охоронної функції держави. Зокрема, 
захист екологічних прав громадян 
та юридичних осіб може здійснюва-
тися як в органах виконавчої влади, 
так і органах місцевого самовряду-
вання, а також шляхом здійснення 
правосуддя. Конституційний принцип 
розподілу державної влади на зако-
нодавчу, виконавчу і судову владу 
гарантує захист конституційних прав 
і свобод людини і громадянина безпо-
середньо у суді.

Для здійснення своїх функцій 
у державі діють судові органи, діяль-
ність яких реалізується у формі пра-
восуддя, яке є особливою владною 
функцією держави і здійснюється від 
її імені під час провадження цивіль-
них, адміністративних, господар-
ських, кримінальних справ.

Вказана функція випливає із поло-
жень Конституції та законів Укра-
їни. Зокрема, статей 50, 55, 56, 64,  
124, 125 Конституції України [5], ста-
тей 1, 2, 7, 8, 9, 11, 13, 14 Закону 
України «Про судоустрій і статус 
суддів» [7], законів України: «Про 
охорону навколишнього природ-

ного середовища» (ст. 5, п. «з», «и», 
ч. 1 ст. 9, ч. 4 ст. 11, п. «й» ч. 1 ст. 20-2,  
п. «ж» ч. 1 ст. 21, ч. 3 ст. 50) [6]; 
«Про охорону атмосферного повітря» 
(ст.ст. 33, 34) [12]; «Про тваринний 
світ» ( ст. 8, 19, 63) [13]; «Про рос-
линний світ» (ст.ст. 25, 26, 40) [14]; 
«Про відходи» (ст. 32, 33, 34, 42, 43, 
44) [15]; «Про екологічну мережу» 
(ст. 25) [16]; Лісового кодексу Укра-
їни (п. 4, ч. 1 ст. 29-2, п. 4. ч. 4 ст. 78, 
п.п. 13, 14 ч. 1 ст. 91, ст.ст. 103–107) 
[17]; Земельного кодексу України 
(ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 60, ч. 13 ст. 79-1, 
п. «в» ч. 5 ст. 83, п. «г» ч. 1 ст. 87, 
ч. 1 ст. 88, ч. 5 ст. 89, ч. 5 ст. 97, 
ч. 1 ст. 100, п. «в» ч. 1, ч. 2 ст. 102, 
ч. 2 ст. 111, ч. 10,11 ст. 118, ч. 15 ст. 123, 
ч. 10 ст. 128, ст. 140–145, 148, 149, 
ч. 12 ст. 151, ч. 3 ст. 153, ст.ст. 154–158,  
ст. 161, ст.ст. 210–212) [18]; Водного 
кодексу України (ч. 7 ст.11, ч. 3 ст. 55, 
ст. 57, ч. 14, 15 ст. 88, ст. 95, 109–111)  
[19]; Кодексу України про надра 
(ч. 4, 5, 6 ст. 26, ст. 27, ст.ст. 56–59, 
ч. 1 ст. 64, ст.ст. 65– 67) [20].

Указані законодавчі акти свідчать, 
що держава у нормах права закріплює 
конкретні правила поведінки та при-
мусові заходи, що потенційно можуть 
настати для суб’єкта права за неви-
конання або неналежне виконання 
цих нормативно-правових приписів. 
І потенційна можливість настання 
негативних наслідків за невиконання 
тієї чи іншої норми права, на наш 
погляд, чинить інформаційно-психо-
логічний, виховний, стимулюючий 
та примусовий вплив на юридично 
значущу поведінку суб’єктів права 
[21, с. 24].

Порушення встановлених у зако-
нодавстві гарантій судового захисту 
екологічних прав і інтересів громадян 
тягне застосування заходів юридичної 
відповідальності та застосування дер-
жавного примусу.

Роблячи акцент на регулятивній 
функції, в тому числі й екологічних 
відносин, слушною видається думка 
відомого дореволюційного російського 
юриста М. Коркунова, який зазначав, 
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що одним з основних завдань права 
у суспільстві є встановлення суспіль-
ного правопорядку, який неможливий 
поза реалізацією функції регулювання 
суспільних відносин і функції охо-
рони суспільного порядку. При цьому 
в ході реалізації своєї регулятивної 
функції право не стільки імперативно 
визначає для індивідів певні обов’яз-
кові норми, скільки відображає ті 
суб’єктивні індивідуальні уявлення, 
які містять образ повинного порядку 
суспільних відносин [22, с. 278–279].

Регулятивну функцію можна 
визнати як зумовлений її соціаль-
ним призначенням напрям правового 
впливу, що виражається у встанов-
ленні позитивних правил поведінки, 
наданні прав і накладенні юридич-
них обов’язків на суб’єктів права 
[23, с. 57–58].

Забезпечення судового захисту 
екологічних прав громадян немож-
ливе без регулятивної функції права 
і здійснюється відповідно до норм 
права, нерозривно пов’язаних із 
регулюванням суспільних відносин. 
Регулятивну функцію права ми зна-
ходимо у законодавчих актах, що 
визначають екологічні права грома-
дян і гарантії цих прав (звернення 
громадян до суду для захисту еколо-
гічних прав та механізм захисту цих 
прав); організацію і діяльність органів 
виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування; право звертатися за 
захистом порушених і оспорюваних 
екологічних прав до органів виконав-
чої влади (адміністративний захист); 
право на оскарження в суді рішень, 
дій чи бездіяльності органів держав-
ної влади, органів місцевого самовря-
дування, посадових і службових осіб; 
право звернутися до суду за захистом 
свого особистого немайнового або 
майнового права та інтересу.

У сучасному суспільстві визна-
чальним фактором стала інформа-
ція, що прискорила процеси гло-
балізації та інтернаціоналізації. 
Специфіка інформації як ресурсу 
впливає на «розосереджуваність» еле-

ментів інформаційної функції і змішу-
вання її з іншими напрямами держав-
ної діяльності [24, с. 206].

Відносини щодо доступу до еко-
логічної інформації в Україні регла-
ментуються низкою законів Укра-
їни. У сучасному інформаційному 
суспільстві особливого значення 
набуває конституційне закріплення 
права громадян на вільний доступ до 
екологічної інформації. Національне 
законодавство екологічну інформа-
цію відносить до однієї із важливих 
функцій держави, а ст. 50 Конститу-
ції України гарантує кожному право 
вільного доступу до інформації про 
стан довкілля, а також право на її 
поширення. Така інформація ніким не 
може бути засекречена [5].

Реалізуючи свою функцію з інфор-
маційного забезпечення екологічних 
прав, держава в особі уповноваже-
них органів, їхніх посадових та служ-
бових осіб гарантує громадянам 
та юридичним особам вільний доступ 
до екологічної інформації, не забо-
роненої законодавством, право на 
участь громадськості в процесі прий-
няття рішень і доступ до правосуддя 
з питань, що стосуються довкілля.

Однією з найважливіших функцій 
держави із забезпечення судового 
захисту екологічних прав громадян 
є  міжнародна функція. Реалізуючи 
право громадян на доступ до екологіч-
ної інформації та доступ до правосуддя 
06.07. 1999 р. Україна ратифікувала 
Конвенцію про доступ до інформації, 
участь громадськості в процесі прий-
няття рішень та доступ до правосуддя 
з питань, що стосуються довкілля 
(Орхуську конвенцію) [25].

Реалізуючи міжнародну функцію, 
держава шляхом міжнародного спів-
робітництва розв’язує наявні про-
блемні питання екологічних відносин, 
а також дає можливість громадянам 
здійснювати судовий захист екологіч-
них прав в Європейському суді з прав 
людини.

Висновки. Таким чином, здійс-
нене дослідження функцій держави 



239

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

дає підстави виокремити найбільш 
глобальні функції сучасної держави 
із забезпечення судового захисту 
екологічних прав громадян, до яких 
ми відносимо: соціальну функцію; 
правоохоронну функцію; регулятивну 
функцію; інформаційну функцію; між-
народну функцію.

Проаналізовані функції держави із 
забезпечення судового захисту еко-
логічних прав громадян дають під-
стави надати теоретичне визначення 
поняття «функції держави із забез-
печення судового захисту екологіч-
них прав громадян», під якими слід 
розуміти надане й гарантоване право 
доступу громадян до вітчизняного 
і міжнародного судочинства з метою 
охорони прав і свобод у галузі навко-
лишнього природного середовища 
та природокористування.

Відповідно до ст. 16 Конститу-
ції України забезпечення екологіч-
ної безпеки і підтримання екологіч-
ної рівноваги на території України, 
подолання наслідків Чорнобильської 
катастрофи – катастрофи пла-
нетарного масштабу, збереження 
генофонду Українського народу є 
обов’язком держави. Забезпечення 
екологічної функції пов’язане з 
тим, що екологічна функція, будучи 
однією із головних, неможлива 
без загальнообов’язкових правил 
поведінки, які закріплені в нормах 
права. Реалізуючи конституційне 
положення та забезпечуючи прак-
тичну реалізацію екологічної 
функції, держава, маючи систему 
законодавчих і судових органів та 
уповноважених суб’єктів виконав-
чої влади, спроможна не тільки 
захищати свободи, права і інте-
реси громадян, права та інтереси 
юридичних осіб, а у разі необхідно-
сті застосовувати до порушників 
екологічного законодавства заходи 
державного примусу.

У статті звертається увага, 
що нині порушення екологічних 
прав, свобод та інтересів грома-

дян відбуваються майже щодо 
всіх об’єктів екологічних відносин, 
це покладає на державу обов’язок 
забезпечити судовий захист еко-
логічних прав громадян. Проаналі-
зовано нормативно-правові акти, 
зокрема, закони України: «Про 
охорону навколишнього природного 
середовища», «Про судоустрій і 
статус суддів», «Про оцінку впливу 
на довкілля», «Про Основні засади 
(стратегію) державної екологіч-
ної політики України на період до  
2030 року» щодо деталізації та 
змісту функцій держави із забез-
печення судового захисту екологіч-
них прав громадян.

Внаслідок здійсненого аналізу 
юридичної літератури з’ясовано, 
що серед науковців наявні різні 
доктринальні погляди щодо функ-
цій держави. 

Здійснення досліджень сучасних 
функцій держави дало підстави 
виокремити найбільш глобальні її 
функції із забезпечення судового 
захисту екологічних прав грома-
дян, до яких ми відносимо: соці-
альну функцію; правоохоронну 
функцію; регулятивну функцію; 
інформаційну функцію; міжнародну 
функцію.

Проаналізувавши функції дер-
жави із забезпечення судового 
захисту екологічних прав грома-
дян, надано авторське визначення 
поняття «функції держави із 
забезпечення судового захисту еко-
логічних прав громадян».

Ключові слова: функції, держа-
ва, екологія, права, судовий захист.

Buzunko O. Functions 
of the state for ensuring judicial 
protection of environmental rights 
of citizens

According to Art. 16 of the 
Constitution of Ukraine, ensuring 
environmental security and 
maintaining ecological balance on 
the territory of Ukraine, overcoming 
the consequences of the Chernobyl 
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disaster – a catastrophe on a global 
scale, preserving the gene pool of the 
Ukrainian people is the duty of the state. 
Ensuring the environmental function is, 
due to the fact that the environmental 
function, being one of the main, is 
impossible without the mandatory rules 
of conduct, which are enshrined in 
law. Implementing the constitutional 
provision and ensuring the practical 
implementation of the environmental 
function, the state, having a system 
of legislative and judicial bodies 
and authorized executive bodies, is 
able not only to protect the freedoms, 
rights and interests of citizens, 
rights and interests of legal entities, 
violators of environmental legislation 
measures of state coercion. The article 
draws attention to the fact that 
currently violations of environmental 
rights, freedoms and interests of 
citizens occur in almost all objects of 
environmental relations – this leaves 
the state to ensure judicial protection 
of environmental rights of citizens. The 
normative legal acts, in particular, the 
Laws of Ukraine: “On Environmental 
Protection”, “On the Judiciary and the 
Status of Judges”, “On Environmental 
Impact Assessment”, “On the Basic 
Principles (Strategy) of the State 
Environmental Policy of Ukraine for 
the period up to 2030” are analyzed on 
the details and content of the functions 
of the state to ensure judicial protection 
of environmental rights of citizens. An 
analysis of the legal literature has 
shown that scholars have differing 
doctrinal views on the functions of 
the state. Carrying out of researches 
of modern functions of the state has 
given the basis to allocate its most 
global functions on maintenance of 
judicial protection of ecological rights 
of citizens to which we carry: social 
function; law enforcement function; 
regulatory function; information 
function; international function. 
After analyzing the functions of the 
state to ensure judicial protection 
of environmental rights of citizens, 

the author’s definition of the concept 
of “functions of the state to ensure 
judicial protection of environmental 
rights of citizens” was done.

Key words: functions, state, 
ecology, rights, judicial protection.
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Вступ. Індонезія має довгу історію 
боротьби з корупцією. Індонезійський 
антикорупційний суд Тіпікор був 
створений в 2002 році разом з при-
йняттям відповідного закону. Анти-
корупційний закон визнав корупцію 
надзвичайним злочином й запрова-
див засади державної політики вико-
ренення цього негативного явища. 
Суд знаходився в столиці й діяв як 
суд першої та апеляційної інстанцій. 
Антикорупційному суду Тіпікор були 
підсудні справи спеціалізованого 
органу – Комісії по викорененню 
корупції. Запровадження суду було 
вдалим кроком – кількість обвину-
вальних вироків зросла й довіра до 
судової гілки влади почала відновлю-
ватись. Поряд з новоствореною анти-
корупційною системою паралельно 
існували звичайні, нереформовані 
суди які розглядали більшість коруп-
ційних злочинів за обвинуваченням 
прокуратури. Їхні показники роботи 
мали значно менший результат ефек-
тивності ніж у спеціалізованих інсти-
туцій. У 2009 році існування дуаліс-
тичної системи судочинства було 
визнано неконституційним. Після 
цього була розпочата реформа з метою 
поширення позитивного досвіду суду 
Тіпікор на інші окружні суди.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій. Питання запрова-
дження та функціонування антико-

рупційного суду в Індонезії вивча-
лося у роботах у таких іноземних 
науковців, як Сімон Б., Шутте С., 
Новера А., Пратама К., Віряні Ф., 
Сетійоно Дж. та інших.

Метою цією статті є дослідження 
становлення та реформування адміні-
стративно-правової бази антикоруп-
ційного судоустрою в Індонезії.

Досягнення поставленої мети мож-
ливе через такі завдання: проведення 
аналізу етапів становлення антико-
рупційного законодавства в Індоне-
зії, дослідження запровадження суду 
Тіпікор та його реформування, оцінка 
потенційних напрямів вдосконалення 
роботи суду.

Виклад основного матеріалу. 
Індонезія, із часу набуття незалеж-
ності, має довгу історію формування 
та впровадження антикорупційних 
механізмів. ЇЇ досвід є доволі успіш-
ним, про що свідчить відповідний 
Індекс сприяння корупції (рисунок 1). 
Відповідно нього Індонезія, з 2003 року 
майже незмінно покращує свої пози-
ції в рейтингу країн, які успішно про-
вадять боротьбу з корупційними яви-
щами [1].

Але відповідні показники сприй-
няття корупції у країн відповід-
ного регіону можуть бути й кращі. 
Наприклад, порівнюючи антикоруп-
ційний досвід Малайзії та Індонезії, 
можемо спостерігати, що в останньої  
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законодавча база щодо запобігання 
та усунення корупції більше зосере-
джуються на покаранні [2].

Такий висновок можливо зробити, 
досліджуючи індонезійське законодав-

ство, яке детально окреслює широкий 
спектр корупційних правопорушень 
(рисунок 2).

Антикорупційна нормативно-пра-
вова база Республіки Індонезія у  
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Рис. 1. Індекс сприяння корупції в Індонезії (2003-2020 роки)
Джерело: розроблено автором, на основі Transparency International 

CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX: INDONESIA.  
URL: https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/idn

 Рис. 2. Розвиток антикорупційного законодавства Індонезії
Джерело: Najih, M., & Wiryani, F. (2020). Learning the Social Impact 

of Corruption: A Study of Legal Policy and Corruption Prevention in Indonesia 
and Malaysia. Journal of Social Studies Education Research, 11(4), 175–189.



244

ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2021/1

процесі свого становлення деталізува-
лась та поступово утворила систему 
відповідних органів. Вона передбачає 
створення правоохоронного органу 
з розслідування корупційних справ 
та функціонування спеціалізованих 
судів.

У індонезійській судовій системі 
злочини, пов’язані з корупцією, роз-
глядає спеціалізований антикорупцій-
ний суд – Pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi , більш відомий як Пінгаділан 
Тіпікор, або спрощено – суд Тіпікор. 
Він був створений з прийняттям окре-
мого закону у 2002 році та розпочав 
свою діяльність у 2004 році.

До 2010 року антикорупційний 
суд першої інстанції знаходився на 
території Центрального районного 
суду м. Джакарта – столиці Індонезії. 
Апеляції подавались до палат Тіпікор 
створених у Вищому суді Джакарти. 
Остаточна касаційна інстанція знахо-
дилася в Верховному суді. У кожній 
інстанції справу розглядали не менше 
п’яти осіб: двоє суддів за професією 
та троє спеціально залучених судді 
ad hoc. Судді ad hoc відбираються 
Верховним судом, з числа громадян, 
які не працюють у судовій системі 
та мають спеціальні знання, строком 
на п’ять років.

Законом 2002 року також був утво-
рений спеціалізований антикорупцій-
ний правоохоронний орган – Комісія 
з викоренення корупції в Індонезії 
(Komisi Pemberantasan Korupsi далі 
Комісія). Суду Тіпікор були підслідні 
справи, досудове розслідування яких 
здійснювала Комісія.

Разом із тим місцеві суди загаль-
ної юрисдикції продовжували здійсню-
вати розгляд правопорушень, пов’яза-
них з корупцією. Досудове слідство 
у таких справах здійснювала прокура-
тура. Одночасно існували дві пара-
лельні системи розгляду кримінальної 
справи, пов’язаної з корупцією. Різні 
процесуальні процедури та значні від-
мінності у показниках обвинувальних 
та виправдувальних вироках призвели 
до звинувачення в правовому дуалізмі.

Тож, з одного боку, Індонезія мала 
невелику, але дієву спеціальну судову 
систему, яка показувала високий 
результат своєї діяльності і користу-
валася довірою суспільства. З іншої – 
судову систему судів загальної юрис-
дикції, котра розглядала більшість 
справ, мала сумнівну ефективність 
та не знаходила підтримки та довіри 
громадськості.

У 2006 році Конституційний Суд 
Індонезії визнав одночасно існуючу 
дворівневу система антикорупційного 
судоустрою такою, що не відповідає 
Конституції. У свою чергу, законо-
давча влада прийняла в 2009 році 
новий закон, який розширив юрис-
дикцію судів Типікор на розгляд 
всіх кримінальних справ, пов’язаних 
з корупцією, а також злочинів щодо 
відмиванням грошей, незалежно від 
підслідності справи. Відповідно до 
ухваленого закону протягом двох 
років створювалися регіональні анти-
корупційні суди у всіх 34 провінціях 
Індонезії.

Також новий закон 2009 року не 
включав положення щодо фіксованого 
співвідношення двох професійних суд-
дів і трьох суддів ad hoc. Відповідно 
до нової редакції кількість спеціально 
залучених суддів ad hoc визначається 
головою регіонального антикорупцій-
ного суду, де розглядається справа. 
Але для запобігання випадків з одна-
ковою кількістю протилежних голосів 
кількість суддів повинна бути непар-
ною. Надання дискреційних повно-
важень головам судів із визначення 
кількості залучених суддів із громад-
ськості було зумовлено проблематич-
ністю пошуку осіб, котрі відповідали 
б критеріям суддів ad hoc у деяких 
регіонах. Також важливими змінами 
є зміни з розширення підсудності 
антикорупційних судів. Суд Тіпікор 
у Джакарті розглядав справи підслідні 
спеціалізованому правоохоронному 
органу – Комісії з ліквідації корупції 
(Komisi Pemberantasan Korupsi далі 
Комісії). Після реформи 2009 року, 
всі 34 суди індонезійських провінцій 
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почали розглядати справи як розслі-
дувані Комісією так і прокуратурою.

Попередній закон 2002 року вста-
новлював дуже стислі строки для 
судового розгляду провадження: для 
першої інстанції (суду Tipikor) 90 днів. 
На розгляд апеляції відводилось 
60 днів, й для касаційної касаційної 
скарги до Верховного суду – 90 днів 
відповідно. Такі суворі терміни були 
встановлені, щоб унеможливити затя-
гування розгляду корупційних справ 
у судах. Порівнюючи з новим законом 
2009 року, можемо констатувати, що 
максимально допустимі терміни судо-
вого розгляду дещо збільшилися. Так, 
за новими правилами першій інстанції 
відводилось 120 днів, для апеляції – 
60-денний термін й для касаційного 
розгляду – 120 днів [3]. Вважаємо, 
збільшення термінів судового роз-
гляду доцільним, адже занадто стислі 
строки, які були визначені в попе-
редньому законі, можуть негативно 
впливати на якість здійснення право-
суддя й порушувати права людини.

Створені у зв’язку із прийняттям 
нового закону про антикорупційний 
суд, регіональні суди Індонезії також 
мали певну проблематику від самого 
початку створення. В першу чергу, це 
була проблема кадрового потенціалу. 
Як було зазначено, реформа передба-
чала створення 34 регіональних судів 
першої інстанції замість одного анти-
корупційного суду, котрий працював 
у столиці. Звісно, це покликало за 
собою потребу в додатковому роз-
ширені штату та пошуку кваліфіко-
ваних й доброчесних суддів. Однак 
це не означає що регіональні антико-
рупційні суди були непрофесійними 
та взагалі менш ефективними за міс-
цеві суди першої інстанції. Низький 
рівень довіри населення та питання 
до ефективності в контексті розгляду 
корупційних справ судами загальної 
юрисдикції й було передумовою для 
створення судів Тіпікор.

У своєму дослідженні Сімон Б. 
доходить висновку, що результати 
діяльності новостворених антикоруп-

ційних судів не повинні оцінюватися 
за результатами роботи суду Тіпікор 
в Джакарті. Навіть якщо брати за 
оцінку успішності роботи суду показ-
ник кількості виправдувальних виро-
ків, наявні дані вказують на те, що 
кількість виправдувальних вироків 
регіональних судів Тіпікору нижчі, 
ніж у судів, яких вони замінили після 
реформи. Дослідник вважає, що із 
плином часу судді регіональних анти-
корупційних судів Тіпікор спеціалі-
зуються на справах про корупційні 
правопорушення та напрацюють дос-
від, й рівень обґрунтованості судових 
рішень значно покращиться.

Після прояву зазначених про-
блем та звинувачення деяких суддів 
у корупції були пропозиції скасувати 
реформу та утворені внаслідок неї 
регіональні суди. Але ми погоджує-
мося з пропозицією науковця зосе-
редитись на вирішенні конкретних 
проблем замість повного скасування 
новоутворених інституцій. Також 
ми поділяємо його думку, що повна 
відсутність виправдувальних вироків 
не є показником надійності й ефектив-
ності судової установи. Це, навпаки, 
може свідчати про репресивність 
судової інстанції та однобічність про-
цесу розгляду справи. Під час здійс-
нення антикорупційного правосуддя 
перш за все повинні бути дотримані 
належні юридичні процедури та прин-
цип верховенства права. Антикоруп-
ційна судова система повинна бути 
справедливою і неупередженою, щоб 
у довгостроковій перспективі зали-
шатися легітимною. Задля подолання 
корупції по всій країні потрібно підій-
мати загальні стандарти якості пра-
восуддя до одного рівня й підвищу-
вати професіоналізм вже працюючих 
установ [4].

Іншою перспективою покращення 
роботи антикорупційних судів Тіпі-
кор є належна організація процесу 
з використанням сучасних техноло-
гій. Географічними особливостями 
Республіки Індонезія є те, що тери-
торіально країна розташовується на 
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сукупності вулканічних островів і по 
суті являє собою архіпелаг. Навіть 
після проведення реформи 2009 року 
й утворення 34 регіональних анти-
корупційних судів очна участь про-
курорів у засіданні, залучення свід-
ків та інших учасників засідання не 
завжди є можливим та доцільним.

Було проведено дослідження для 
оптимізації роботи моделі суду Тіпікор 
з урахуванням територіальних особ-
ливостей архіпелагу. Відповідно до 
частини першої статті 35 до пункту 
Закону № 46 2009 року регіональні суди 
Тіпікор розташовуються в кожному 
головному місті регіону. Юрисдикція 
такого суду охоплює відповідну провін-
цію, де він територіально розташований.

Під час дослідження було вста-
новлення, що витрати, понесені для 
забезпечення належної процесуаль-
ної роботи досудового та судового 
слідства і однієї справи в суді Тіпі-
кор, у деяких віддалених регіонах, 
сильно різняться, (від 127,534,000 до- 
376 556 000 рупій). Різниця у витратах 
зумовлена відстанню від міста то роз-
ташування судів. Чим більша відстань 
від міста, тим більші витрати на орга-
нізацію досудового та судових проце-
сів. Крім того, це впливає на проце-
суальну оперативність та тривалість 
судового розгляду взагалі. Виходячи 
з вищезазначеного, значною перспек-
тиво вдосконалення індонезійських 
антикорупційних судів є створення 
моделі регіонального суду Тіпікор, 
який буде основуватись на інформа-
ційних технологіях та електронному 
діловодстві. Це допоможе заощадити 
відносно дорогі витрати та скоротити 
час розгляду справ [5].

Індонезійські науковці поділяють 
думку, що ідея застосування техноло-
гічного прогресу взагалі та електрон-
ного суду зокрема у сфері діяльності 
антикорупційних судів Тіпікор має філо-
софську та юридичну основу й направ-
лена на посилення зусиль з викорі-
нення корупції у країні. Філософська 
ідея застосування системи електрон-
ного суду в процесі здійснення антико-

рупційного правосуддя відповідає цінно-
стям, які відображають основні правила 
та ідеали Конституції Індонезії. Тоді 
як заснована на юридичному підґрунті 
парадигма застосування системи елек-
тронного суду в антикорупційних судах 
відповідає чинному Закону № 48 від 
2009 року в частині, що судова влада, 
при здійсненні правосуддя, повинна 
робити його більш швидким, простим 
і доступним для громадян. По-друге, 
запуск електронного судочинства 
забезпечить більш оперативний роз-
гляд справ та покращить судову взає-
модію в середині системи. Також засто-
сування системи електронного суду 
в регіональних антикорупційних судах 
полегшить умови здійснення громад-
ського контролю за станом розгляду 
суспільно-резонансних корупційних 
справ, одночасно підвищить прозорість 
суду та розуміння громадськості юри-
дичних аспектів розгляду судових справ 
антикорупційного спрямування [6].

Висновки. Отже, виходячи з вище- 
наведеного, можливо зробити такі 
висновки:

1. Республіка Індонезія має свою 
історію антикорупційної боротьби. 
Завдяки імплементації антикоруп-
ційного суду в судову систему Індо-
незії країна покращила свої позиції 
в міжнародному рейтингу сприйняття 
корупції.

2. Створений у 2002 році суд із про-
тидії корупції Тіпікор у столиці мав від-
чутний успіх й користувався довірою 
населення. Завдяки його роботі, рівень 
корупції знизився, та розгляд справ 
здійснювався ефективно та з низь-
ким рівнем виправдувальних вироків. 
У 2009 році фактично наявна дуальна 
система судоустрою була визнана 
такою, що суперечить конституції. 
Після цього почалася реформа, яка 
передбачала створення 34 антикоруп-
ційних регіональних судів. І хоча під час 
реформи постали деякі питання, такі як 
нестача кваліфікованих кадрів, здебіль-
шого зазначені зміни можливо вважати 
вдалими. Вважаємо, що при реформах 
такого типу ключовим є збереження 
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позитивного досвіду оригінального суду 
та його поширення на новостворену 
систему установ судової гілки влади. 
Індонезійський досвід реформування 
антикорупційних судових інституцій, 
показав, що запровадження регіональ-
них судів Тіпікор допомогли розширити 
коло доступності антикорупційного 
судочинства та розвантажили місцеві 
суди загальної юрисдикції, що підви-
щило загальнонаціональний рівень про-
тидії корупції.

3. Завдяки географічним осо-
бливостям антикорупційна система 
судоустрою Індонезії особливо гостро 
відчуває потребу в оптимізації й пов-
ному переході на електронне судо-
чинство. Це є істотною перспективою 
для покращення судів Тіпікор. Із роз-
витком технологій та впровадження 
їх у судову систему доступність судо-
чинства буде зростати, а видатки на 
його здійснення зменшуватись, що 
є особливо актуальним для найвідда-
леніших регіонах країни.

У статті здійснюється дослі-
дження процесу історичного фор-
мування антикорупційного законо-
давства Індонезії. Особливу увагу 
автор приділяє розкриттю питання 
створення та реформування спеці-
алізованих антикорупційних судів 
Тіпікор. В Індонезії антикорупційний 
суд було створено у 2002 році, із при-
йняттям відповідного закону. Він 
знаходився в Джакарті – столиці 
країни. Після реформи 2009 року 
у всіх 34 індонезійських провін-
ціях були створені антикорупційні 
Тіпікор суди. У статті з’ясовані 
наслідки такої реформи та надана 
оцінка її доцільності.

Проаналізовано, що головною 
проблемою такої реорганізації 
став дефіцит кадрів, котрі від-
повідають кваліфікаційним вимо-
гам, прописаним у законодавстві. 
Зроблено висновок, що відповідні 
супутні виклики є тимчасовими й 
можуть бути усунені, а переваги 
такого реформування є відчут-

ними. Вони полягають у збільшенні 
рівня доступності антикорупцій-
ного правосуддя у регіонах, змен-
шенні часових та матеріальних 
витрат на доставлення матеріа-
лів справи та свідків до суду. Від-
сутність пониження оцінки з 2009 
по 2019 рік Індонезії в міжнарод-
ному індексі сприйняття світової 
корупції свідчить про повільний, 
але успішний рух країни у протидії 
цьому негативному явищу.

Також було встановлено, що з 
утворенням регіональних анти-
корупційних судів підвищується 
рівень спеціалізації суддів у їх про-
фесійній сфері – розгляді злочинів, 
пов’язаних зі корупцією. Внаслідок 
цього судовий процес стає більш 
якісним та ефективним. З’ясовано, 
що при проведенні таких реформ 
ключовим має бути збереження 
та поширення на регіональні суди 
позитивних здобутків та досвіду 
функціонування «пілотного» суду 
Тіпікор, який успішно себе зареко-
мендував у роки своєї роботи.

На основі аналізу робіт зарубіж-
них вчених було окреслено подальші 
шляхи вдосконалення роботи спеці-
алізованих антикорупційних судових 
інституцій Індонезії. З’ясовано, що 
такою «зоною росту» є подальша 
повна діджиталізація судового про-
цесу. Ураховуючі географічні особли-
вості країни, це покращення є особ-
ливо актуальним. Зроблено висновок, 
що провадження електронного суду 
значно вплине на оптимізацію про-
цесу та дасть змогу заощадити дер-
жавні кошти.

Ключові слова: антикорупційний 
суд Індонезії, суди Тіпікор, антико-
рупційна реформа в Індонезії, спеціа-
лізовані суди, електронний суд.

Maletov D. Administrative and  
legal framework for the organization 
and reform of the Indonesian Anti-
corruption Court Tipikor

The article examines the process 
of historical formation of Indonesian 



248

ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2021/1

anti-corruption legislation. The 
author pays special attention to the 
disclosure of the issue of creation and 
reform of specialized anti-corruption 
courts Tipikor. Indonesian anti-
corruption court was established in 
2002, with the adoption of the relevant 
law. It was located in Jakarta – the 
capital of Indonesia. Following the 
2009 reform, anti-corruption Tipikor 
courts were established in all 34 
Indonesian provinces. The article 
clarifies the consequences of such a 
reform and provides an assessment of 
its feasibility.

It is analyzed that the main 
problem of such reorganization was 
the shortage of staff that meet the 
qualification requirements prescribed 
by law. It is concluded that the 
relevant concomitant challenges are 
temporary and can be addressed, and 
the benefits of such reform are tangible. 
They are to increase the availability 
of anti-corruption justice in the 
regions, reduce the time and material 
costs of bringing case materials 
and witnesses to court. The lack of 
a downgrade from 2009 to 2019 in 
Indonesia’s international perception 
of global corruption indicates a 
slow but successful movement of the 
country in counteracting this negative 
phenomenon.

It was also found that with the 
establishment of regional anti-
corruption courts, the level of 
specialization of judges in their 
professional sphere – consideration 
of the category of crimes related to 
corruption is increasing. As a result, the 
trial becomes better and more efficient. 
It was found that in carrying out such 
reforms, the key should be to preserve 
and disseminate to the regional 
courts the positive achievements and 
experience of the “pilot” court Tipikor, 
which has successfully proven itself 
over the years.

Based on the analysis of the works 
of foreign scholars, further ways 

to improve the work of special anti-
corruption judicial institutions in 
Indonesia were outlined. It turned 
out that such a “growth zone” is the 
further complete digitalization of the 
trial. Given the geographical features 
of the country, this improvement is 
particularly relevant. It is concluded 
that the e-court proceedings will 
significantly affect the optimization of 
the process and will save public funds.

Key words: Indonesian anti-
corruption court, Tipikor courts, 
anti-corruption reform in Indonesia, 
specialized courts, electronic court.
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