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До авторів і читачів
Редакція науково-практичного фахового журналу «Юридичний вісник» 

запрошує до співробітництва вчених, практичних працівників, читачів, що 
цікавляться проблематикою журналу. 

Матеріали для опублікування подаються українською, російською або анг-
лійською мовами і повинні відповідати чинним стандартам для друкованих 
праць і вимогам до наукових статей. 

Наукова стаття має містити вступну частину з розкриттям актуальності 
проблеми дослідження, виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням здобутих наукових результатів, розгорнуті конкретні висно-
вки за результатами дослідження та перспективи подальших наукових пошу-
ків у цьому напрямі. 

Обсяг статей, як правило, від 12 аркушів (кегль – 14, через 1,5 інтервали, 
усі поля по 2 см.), інші матеріали – до 6 аркушів. Посилання по тексту оформ-
люються у квадратних дужках. Наприкінці тексту перед літературою вказу-
ються ключові слова (до 5) мовою статті, резюме українською та англійською 
мовами (мінімум 1800 знаків). Перелік джерел (література) подається мовою 
оригіналу, розташовується після резюме і має містити вихідні дані джерел.

Для публікації на адресу yv@yurvisnyk.in.ua надсилаються:
1. СТАТТЯ У ФОРМАТІ MS WORD 
2. ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА:
Прізвище, ім’я, по батькові автора
Науковий ступінь, звання, почесне звання
Місце роботи і посада
Контактний телефон
Адреса електронної пошти
Поштова адреса для відправки друкованого примірника

Резюме не подається за матеріалами для рубрик: «Проблемна ситуація»,  
«Публіцистика», «Наукове життя», «Критика і бібліографія», «Ювілеї»,  
«Персоналії».

Матеріали, подані з порушенням вимог стандартів, без зазначених додат-
ків, повертаються авторові на доопрацювання. Редакція проводить рецензу-
вання матеріалів, їх перевірку на плагіат. Редакція зберігає право на коректу-
вання матеріалів й уточнення найменування.

Опубліковані матеріали виражають позицію автора, що може не збігатися 
з думкою редакції. За вірогідність фактів, статистичних даних і інших матері-
алів відповідальність несе автор або особа, що надала матеріал.
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Львівського національного університету

імені Івана Франка

ДІЯЛЬНІСНА ФОРМА ФІКСАЦІЇ  
УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОВОГО ЗВИЧАЮ:  

ІСТОРИКО-ЮРИДИЧНИЙ АНАЛІЗ

Постановка проблеми. Глибоке, 
системне та комплексне пізнання 
державно-правових феноменів вима-
гає ретельного дослідження їхніх про-
явів на різних етапах становлення 
і розвитку. Вказана закономірність 
має особливе значення у контексті 
вивчення звичаєвого права, адже 
великий масив звичаїв має глибокі 
історичні корені. Серед маловідомих 
аспектів українського звичаєвого 
права є питання його форм (а точніше 
форм фіксації), яке потребує подаль-
шого опрацювання та висвітлення. 
Хоча в окремих публікаціях йдеться 
про усну форму звичаєвого права, 
варто звернути увагу й на інші форми 
цього явища – діяльнісні та письмові. 
У цій статті розкриємо докладніше 
саме діяльнісну форму фіксації укра-
їнського звичаєвого права.

Аналіз досліджень та публі-
кацій. Наукове пізнання діяльніс-
ної форми українського звичаєвого 
права було розпочато у публікаціях 
С. Борисенка, О. Доброва, О. Єфи-
менко, А. Кристера, О. Малинов-
ського, Я. Падоха, І. Черкаського, 
М. Чубатого, В. Щурата, Д. Явор-
ницького, А. Яковліва та інших вче-
них другої пол. ХІХ ст. – першої 
пол. ХХ ст. Серед сучасних науков-

ців важливий внесок у дослідження 
означеної проблематики зробили 
І. Бойко, П. Волвенко, І. Грозовський, 
О. Івановська, М. Караман, С. Кова-
льова, Л. Кушинська, В. Сироткін, 
І. Усенко, Ю. Цвєткова, О. Шевченко 
та ін. Варто наголосити й на тому, 
що праці згаданих авторів фокусува-
лися переважно на інших аспектах 
теорії та історії українського звичає-
вого права, тоді як діяльнісна форма 
вивчалася побіжно та контексту-
ально. Як наслідок, окремого дослі-
дження діяльнісної форми правового 
звичаю в українській юридичній науці 
ще не виконано, а тому існує значний 
простір для відповідних пошуків.

Метою статті є з’ясування істо-
рико-правових особливостей діяль-
нісної форми фіксації українського 
правового звичаю та її теоретичне 
обґрунтування на базі емпіричного 
матеріалу.

Виклад основного матеріалу 
дослідження. В одній із попередніх 
статей, присвяченій загальній характе-
ристиці форм українського звичаєвого 
права, автор цих рядків запропонував 
поділити їх на три види – діяльнісні, 
усні та письмові [1]. Своєрідність 
діяльнісної форми правового звичаю, 
яка загалом не характерна іншим 

© М. Бедрій, 2022

МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ 
ЮРИСПРУДЕНЦІЇ
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джерелам права, пояснюється приро-
дою цього суспільного явища. Саме 
його буття зумовлене фактичним 
виконанням (дотриманням), а при-
пинення існування правового звичаю 
відбувається, коли суспільство пере-
стає його здійснювати [2, с. 55–56]. 
Відтак, діяльнісна форма притаманна 
усім звичаям без винятку навіть тоді, 
коли паралельно з нею вони набува-
ють інших форм – усних і письмових. 
У порівнянні зі законодавством це 
відбувається у зворотному порядку. 
Закон або підзаконний акт оформля-
ється як письмовий документ, а далі 
його положення втілюються у реаль-
ність діями чи бездіяльністю учасни-
ків суспільних відносин. Натомість 
звичай постає в цій реальності внаслі-
док дій чи бездіяльності учасників сус-
пільного життя, а згодом фіксується 
у певній формі. Першою при цьому 
є форма діяльнісна (поведінкова). 

Аналіз правового досвіду укра-
їнського народу вказує на те, що 
в ході історії діяльнісна форма зви-
чаєвого права могла ускладнюватися 
та набувати модифікацій. Для кращого 
закріплення у народній пам’яті діяль-
нісна форма правового звичаю часто 
набувала яскравого, символічного чи 
обрядового вираження. Дослідники 
звертали увагу на те, що сакральний 
характер давнього права вимагав, щоб 
правові приписи зберігалися у сталій 
і непорушній формі, яка сама також 
набувала сакрального характеру, 
тому порушення форми спричиняло 
порушення права, а норми, які не 
мали власної форми, не могли набути 
юридичної чинності [3, с. 7]. Відтак, 
яскрава діяльнісна форма фіксації пра-
вового звичаю мала важливе значення 
не тільки в культорологічному розу-
мінні, але й у юридичному – без яскра-
вої обрядової форми правовий звичай 
міг не закріпитися в народній пам’яті, 
тому існував ризик його втрати з пере-
бігом часу та зміною поколінь.

Ускладнена діяльнісна форма 
правових звичаїв могла полягати 
у виконанні певних ритуалів, обрядів 

та інших символічних дій [4, с. 201]. 
Символізм, будучи рисою звичаєвого 
права, характеризує його як семі-
отичну систему норм і принципів, 
які регулюють суспільні відносини 
з метою узгодження індивідуальних 
і громадських інтересів. Право як 
цілісна мережа знаків, образів і сим-
волів відображає та закріплює у пра-
восвідомості особистості відповідні 
юридичні норми. Символіка може не 
тільки фіксувати певні норми, але 
і підвищувати ефективність праворе-
алізації. Символічні дії, предмети чи 
словесні формули можуть становити 
засіб виникнення, зміни, припинення 
та підтвердження прав і обов’язків 
учасників правовідносин, а також 
чинності норм у конкретному випадку 
[5, с. 947–948].

Символізм спостерігається у бага-
тьох діяльнісних формах фіксації пра-
вового звичаю. До символічних дій, які 
були водночас формою фіксації пра-
вового звичаю, можна віднести руко-
биття (згодом – рукостискання) як 
символ укладення угоди, посадження 
князя на стіл як символ одержання 
влади, розмахування мечем над голо-
вою винного як символ покори і при-
мирення тощо [4, с. 201]. Укладаючи 
договір про купівлю-продаж землі, 
продавець передавав покупцю зелену 
галузку, яка виросла на відповідній 
ділянці [6]. Цей символ означав пере-
дання землі у власність. Якщо особа 
знаходила свою річ у володінні іншої 
особи, вона накладала на неї свою 
руку та промовляла «це моє». Після 
цього вона подавала віндикаційний 
позов про повернення їй речі [7, с. 39].

Правовий символ проектує визна-
чене відображення відповідних дій, 
подій, відносин і має умовний харак-
тер. Ця умовність виражається у пев-
ній фікції, приблизності зображення 
та представленні основної ідеї право-
вого регулювання. Символи розван-
тажують інформаційний масив права, 
творячи лаконічні (словесні чи діяль-
нісні) конструкції як альтернативу 
складним нормативно-правовим тек-
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стам. Завдяки зручним і зрозумілим 
зображенням символи вкорінюються 
у свідомість та навіть підсвідомість 
суспільства, а відтак збільшують 
визнання й ефективність правових 
норм, які в них містяться. Символі-
зація як процес передбачає абстра-
гування й узагальнення певного 
сенсу та його трансляцію через наг-
лядну модель. У тих випадках, коли 
існує потреба донести певну правову 
інформацію до широкого кола суб’єк-
тів, саме символічна форма служить 
інструментом забезпечення уніфіко-
ваності та компактності юридичного 
змісту, а також економії мовних засо-
бів і, як наслідок, посилення право-
вого впливу [8, с. 94–95].

Слушною є думка С. Ковальової 
з приводу того, що наявність право-
вих символів характерна насамперед 
звичаєвому праву, яке було сфор-
мовано ще у додержавні язичницькі 
часи, становило елемент усної куль-
тури, що більше оперувала жестами, 
ніж словом, адже її носії були у пере-
важній більшості неписьменними. 
Щодо середньовічної людини зовнішні 
символи, обряди та ритуали набували 
юридичної значущості, наділяючи пра-
вомірністю її дії. У ці часи культура 
жесту була поширеною серед усіх 
верств населення, міцно вкоренилася 
у правовий менталітет селянства, 
міщанства, шляхти та козацтва, тому 
збереглася в українському суспільстві 
навіть при зростаючому домінуванні 
писаного права [9, с. 22].

Символічний вираз мають обряди 
та ритуали, яких було чимало у зви-
чаєвому праві українського та інших 
народів. Зокрема обрядом вважають 
усталену послідовність умовних дій, 
які в образно-символічній знаковій 
формі закріплюють звичаї у фоль-
клорній пам’яті народу чи етнічної 
групи [10, с. 5]. Близьким до поняття 
обряду є поняття ритуалу, щодо яких 
у науковій літературі не проведено 
однозначної чіткої межі. Одні автори 
ототожнюють обряди та ритуали, 
а інші вважають ритуал різновидом 

обряду [11]. О. Івановська визначає 
ритуал як систему обрядів, що пов’я-
зані з відзначенням найважливіших 
життєвих подій і мають культовий 
зміст [10, с. 5]. Попри ці розбіжності, 
варто зауважити, що ритуалом окрес-
люється більш складне символічне 
дійство ніж обряд, і його основне 
застосування перебуває в сфері міс-
тики (богослужінь, магії тощо).

У ритуалі кодується певна інфор-
мація (у тому числі правового харак-
теру), тому він передбачає наявність 
певного структурованого набору вер-
бальних і невербальних символів. 
Процес здійснення ритуалу є висо-
коконсервативним і використовує 
визначений стиль (код) спілкування, 
який характеризується такими 
рисами: обмеженими засобами вира-
ження, обмеженою здатністю переда-
вання інформації, а також неможли-
вістю тлумачити зміст ритуалу більш 
ніж одним способом. Ритуальна діяль-
ність вимагає точного відтворення 
висловлювань і жестів, надмірне від-
хилення від яких спричиняє втрату 
їхнього ритуального значення. Існу-
ють певні привила (релігійні, звичаєві 
тощо), які регулюють послідовність 
і безпосереднє виконання ритуаль-
них заходів, а можливості для іннова-
цій обмежені іншими правилами, які 
визначають відповідний спосіб зміни 
ритуалу [12, с. 15].

Ритуальні характеристики в укра-
їнському звичаєвому праві були при-
сутні, до прикладу, при укладенні 
побратимства між конкретними коза-
ками в Запорізькій Січі. Так, близькі 
за духом козаки укладали між собою 
побратимство як форму доховного 
єднання шляхом змішування крові, 
обміну натільними хрестами, іко-
нами, амулетами тощо [13, с. 23]. 
Після цього у них виникали взаємні 
обов’язки – ходити спільно в походи, 
визволяти одне одного з неволі, діли-
тися водою, хлібом, зброєю, кіньми 
та ін. Ці обов’язки носили насамперед 
моральний характер, але мали таке 
велике значення, що їх умовно при-



8

ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2022/1

рівнювали до правових. Існують пере-
кази про те, що козак, який віднай-
шов побратима на каторзі, змінював 
його. Звільнений козак повертався на 
Січ, відновлював свої сили, і знову 
міняв побратима. Одним із найбільш 
відомих фактів цього козацького зви-
чаю було побратимство Якова Шаха 
й Івана Підкови [14].

Як правило, обряд супроводжував 
і виражав собою переломний момент 
у функціонуванні певного суспільного 
(у тому числі правового) відношення, 
концентруючи в собі відповідні емоції 
та думки, спричиненні формуванням, 
зміною чи припиненням соціального 
зв’язку або комплексу таких зв’язків 
(народження дитини, шлюб, укла-
дення договору, виконання покарання, 
поховання померлих, початок і завер-
шення робіт та ін.). У ньому можуть 
виражатися не тільки суспільні 
зв’язки, але й контакт з природою 
(настання весни, приліт птахів тощо) 
чи надприродніми силами (Богом, 
духами та ін.). З цих міркувань не 
викликає заперечень думка про те, 
що формування обряду є завершаль-
ним етапом становлення звичаю [11]. 
Щоправда, далеко не кожен звичай 
набував форми обряду, втілюючись 
також в інших – діяльнісних, усних 
або письмових – формах.

Обряд становив важливу форму 
та спосіб фіксації правового звичаю 
в народній пам’яті. Завдяки яскра-
вій обрядовій формі норма чи навіть 
інститут звичаєвого права переда-
вався наступним поколінням, не 
потребуючи при цьому письмових 
записів. Однак не кожен правовий 
звичай набував саме форми обряду, 
як і не кожен обряд містив у собі зви-
чаєво-правову норму. Обряд був не 
тільки формою фіксації, але й часто 
засобом реалізації відповідних норм 
українського звичаєвого права.

А. Яковлів, вказуючи на роль зви-
чаєвого права у практиці копних судів, 
називав слідчі дії копного судочин-
ства різновидом українських народ-
них обрядів. Наприклад, хто впізнав 

украдені в нього коні чи худобу, пови-
нен був перед поданням «лиця» (речо-
вого доказу) до суду позначити його 
певними знаками (зазвичай у худоби, 
коней тощо урізували вухо, у птиці 
надрізували крила або лапки). Це був 
обряд «личкування», від чого іноді 
весь копний процес звався «полич-
чям», «обліком». Крадену бочку меду 
надписували. В особи, спійманої на 
гарячому вчинку, надрізували пороги 
в домі. Ворота особи з амораль-
ною поведінкою вимазували дьогтем 
[15, с. 233]. Обрядову форму також 
мали інші процесуальні дії – пово-
лання, звід, гоніння сліду, складання 
присяг, ордалії тощо.

В українському копному судо-
чинстві функціонував правовий зви-
чай «видачки», тобто закладу, який 
затверджував договір про явку до 
суду. Встановлення закладу мало 
обрядову форму та відбувалося 
у вигляді «ставлення» (кидання, 
метання) шапки. Сторона, яка про-
понувала заклад, «ставила шапку», 
а інша сторона, приймаючи заклад, 
«приставляла шапку». Ці дві шапки 
передавалися копним суддям. Заклад 
також можна було укласти шляхом 
ставлення ноги до ноги. Предметом 
закладу були гроші або інші речі 
[16, с. 89–90].

У зв’язку з «видачкою» сторони 
чітко визначали предмет спору і тер-
мін явки до суду. Вони також домов-
лялися про розмір грошової суми, що 
ставала закладом і передавалася сто-
ронами копного процесу особам, які 
були присутніми під час укладення 
договору. Якщо сторона спору не 
з’являлася на засідання копного суду 
у визначений термін, згідно з «видач-
кою», вона втрачала суму закладу на 
користь іншої сторони процесу. Коли 
в засіданні копного суду брали участь 
обидві сторони, то суму закладу отри-
мував той суб’єкт, на чию користь 
було прийнято судове рішення. Якщо 
особа відмовлялася від закладу, 
вона автоматично програвала справу 
[17, с. 112–113].
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У багатьох народів на різних істо-
ричних етапах існував правовий зви-
чай ініціації, якого супроводжували 
відповідні обряди. Часто цей звичай 
набував форми ритуалу, оскільки мав 
містичний характер. Ініціація була 
звичаєвою процедурою, яку прохо-
див суб’єкт для набуття відповід-
ного рівня дієздатності чи для вступу 
в певну спільноту. До прикладу, 
перші роки свого життя австралійські 
аборигени чоловічої статі проводили 
у середовищі дітей і жінок, а також 
не мали повного обсягу юридичної 
дієздатності. Можливість у повній 
мірі набувати і здійснювати права 
та обов’язки серед чоловічого корін-
ного населення Австралії наступала 
з повноліттям. Перехід до дорослого 
життя та набуття нової правосуб’єк-
тності відбувалися внаслідок здійс-
нення правового звичаю ініціації. 

Під час ініціації австралійський 
юнак повинен був покинути свою 
родину та жити протягом кількох 
місяців у лісі в супроводі кількох стар-
шин племені. Там він зазнавав обме-
жень сну, їжі та спілкування. Йому 
було заборонено митися, а інколи – 
рухатися. Старшини годували юнака 
та ставили перед ним випробування. 
Вважалося, що в процесі ініації 
людина помирала, а замість неї народ-
жувався новий повноправний член 
суспільства [18, с. 291-292].

В австралійському племені ларак-
кіа під час ініціації наставники щомиті 
завдавали юнаку сильних ударів. 
У племені арунта ініціація починалася 
з кількох підкидань юнака в повітря, 
продовжувалася низкою церемоній 
і завершувалася тим, що він мусив 
певний час лежати на ліжку, під 
яким було розпечене вугілля. Юнаків 
племені урабунна клали на землю, 
били та робили кілька надрізів оба-
біч хребта і на потилиці [18, с. 294]. 
Таким чином, повна правосуб’єк-
тність за звичаєвим правом абори-
генів Австралії наступала не тільки 
у зв’язку з досягненням певного віку, 
але й проходженням певних обрядів. 

До обряду ініціації був близьким 
український правовий звичай відомий 
як «пам’ятковий причухан». Щорічно 
оглядаючи межові знаки, поса-
дові особи сільської громади брали 
зі собою кількох молодих хлопців (14–
15 років). На межі земельної ділянки 
їх били різками, примовляючи: «Оце 
щоб ти пам’ятав, що тебе бито, щоб 
знав, де межу проведено!» [19, с. 155]. 
У цьому звичаї спростерігаються як 
ознаки обрядово-вікової соціалізації, 
так і практична потреба правозасто-
сування. Справа в тому, що за умов 
відсутності документів, які б підтвер-
джували право власності на землю, 
використовувалися покази свідків для 
встановлення земельних меж. Тому 
«пам’ятковий прочухан» становив 
своєрідну процедуру підготовки свід-
ків для розгляду земельних спорів. 

Вступ у ряди запорізьких коза-
ків також супроводжувався певними 
обрядами, а інколи вимагав проход-
ження певних процедур і випробу-
вань, які теж можна умовно порівняти 
з ініціацією. Для вступу на Запорізьку 
Січ майбутній козак повинен був від-
повідати таким умовам: бути вільним 
і неодруженим (вказана умова часто 
не виконувалася, оскільки кандидат 
міг заявити, що він вільний і неодру-
жений, а це перевірити не було мож-
ливості); розмовляти українською 
мовою (навіть якщо новоприбулий 
козак був інозецем, він повинен був 
вивчити українську та розмовляти 
лише нею); мати православне віроспо-
відання (якщо він належав до іншої 
конфесії, повинен був прийняти пра-
вослав’я); пройти козацьку військову 
підготовку, яка тривала близько семи 
років [20, с. 118–119].

При вступі на Січ козака призна-
чали в один із 38 куренів і змінювали 
його прізвище, щоб обірвати зв’язок 
із минулим життям. Нове прізвище 
було своєрідним прізвиськом, яке 
влучно характеризувало риси зов-
нішності чи характеру козака (напри-
клад, Присліпа, Загубиколесо, Корж 
чи ін.). Змінивши прізвище, ново-
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прийнятий козак прибував у курінь, 
де отаман відводив йому місце зав-
довжки три аршини (аршин дорів-
нював 71,12 см.) та два завширшки, 
примовляючи: «От тобі й домовина! 
А як умреш, то зробимо ще коротшу». 
Вихід із Січі також був вільним. При-
чини такого виходу бували різними – 
перехід на службу в певному місті, 
створення сім’ї, заведення господар-
ства чи втома від запорізького спо-
собу життя. Козак міг покинути Січ 
і навіть повернутися до неї, «узнавши, 
почім ківш лиха» [20, с. 120, 122].

Символічні й обрядові форми пра-
вового звичаю були характерними 
виборам отамана в Запорізькій Січі. 
Обравши отамана, козаки вручали 
йому палицю та повідомляли про своє 
рішення. Однак звичай забороняв йому 
одразу погодитися на пропозицію. Він 
мусив спочатку двічі відмовитися від 
посади отамана, а погодитися з тре-
тього разу та взяти в руки палицю. 
Після цього кожен козак підходив до 
обранця, сипав йому на голову пісок, 
землю та болото, щоб він не забував 
свого козацького походження та не 
вважав себе вищим за товариство. Тоді 
кошовий отаман кланявся козакам 
і дякував за надану честь [21, с. 93].

У польських етнографічних дже-
релах є дещо інша інформація щодо 
процедури «інавгурації» новообраного 
кошового отамана. Зокрема у них 
йдеться, що після обрання кошо-
вого отамана 40 реєстрових козаків 
заходили в курінь і прибирали там. 
Зібравши кошик сміття, вони виси-
пали його на голову новообраного 
отамана. При цьому писар урочисто 
заявляв: «як зараз ти покритий цим 
сміттям, так у разі потреби знайдеш 
нас усіх біля себе». Після виконання 
згаданого обряду отаман повертався 
додому, і з того часу починалося його 
правління [22, k. 12].

На українських землях із неза-
пам’ятних часів і до XVIII ст. діяв 
правовий звичай, на підставі якого 
дівчина мала право врятувати засу-
дженого до смертної кари злочинця, 

вибираючи його собі в чоловіки. 
Для цього треба було дотриматись 
деяких умов: дівчина повинна була 
бути «учтивою», тобто мати добру 
репутацію; засуджений повинен був 
дати на це свою згоду, проте мав 
право і відмовитись, прийнявши 
смертну кару; дівчина накидувала 
засудженому на голову свою хустку 
чи рушника, що мало символічне 
значення. Останній відомий такий 
факт датований 1769 р. [23, с. 1–3]. 
Як бачимо, вказаний правовий звичай 
мав обрядову діяльнісну форму.

Українське звичаєве право перед-
бачало необхідною передумовою 
укладення шлюбу сватання, під час 
якого сторони укладення шлюбу 
та їхні батьки досягали згоди щодо 
його можливості. Сватання мало 
обрядову форму та супроводжувалося 
численними символами та символіч-
ними діями. Якщо дівчина відмовляла 
хлопцеві в його шлюбній пропозиції, 
вона виносила сватам гарбуз. Коли ж 
вона погоджувалася на шлюб, вино-
сила вишиті рушники чи хустки. Під 
час заручин відбувалося укладення 
договору щодо організації весілля 
та умов подружнього життя – місця 
проживання, спільного майна тощо. 
В разі порушення цього договору сто-
рона, яка не дотрималася його умов, 
повинна була компенсувати іншій сто-
роні заподіяну шкоду  [24, с. 54–55].

Як правило, пропозицію щодо 
укладення шлюбу протягом історії 
українського народу вносив нарече-
ний. Однак українське звичаєве право 
дозволяло подати таку пропозицію 
і нареченій. Для цього вона брала хліб 
і йшла в хату свого обранця, клала 
хліб на столі та сідала на лавці. Наве-
дений жест означав, що вона пропо-
нує синові господаря дому з нею одру-
житися. Якщо її пропозиція вважалася 
прийнятою, то дівчину про це повідом-
ляли і починалася процедура заручин. 
Коли ж ніхто з нею не заговорив, це 
означало відмову від шлюбної пропо-
зиції. На відміну від випадків, при яких 
шлюб ініціював наречений, дівчині, 
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якій відмовляли в шлюбі, гарбуза не 
вручали, намагаючись у такий спосіб 
не образити її  [25].

Елементи обрядовості характерні 
українському правовому звичаю, відо-
мому як могорич або літкуп (деякі 
його залишки в статусі побутового 
звичаю без правового значення прак-
тикуються в Україні й досі). Цей зви-
чай полягав у тому, що під час укла-
дення угоди її сторони розпивали 
пляшку (інколи декілька) алкоголь-
ного напою – пива, вина, меду, горілки 
тощо. Часто до цього долучались інші 
особи, що були зокрема свідками 
факту укладення договору. Це нада-
вало можливість краще зафіксувати 
в пам’яті умови договору, що зазвичай 
мав усну форму, та встановити більш 
доброзичливі відносини між сторонами 
цивільно-правової угоди [26, с. 11].

Водночас слід відзначити, що роз-
пивання алкогольних напоїв під час 
укладення цивільно-правових дого-
ворів не було виключно українською 
звичаєвою практикою. В інших наро-
дів були також подібні чи навіть 
аналогічні правові інститути. Лати-
номовні документи, в яких зафіксо-
вані факти про історію західноєвро-
пейських народів містять згадки про 
mercipotus (marcipotus), що фактично 
означало те ж саме, що в українців 
могорич, тобто розпивання алкоголь-
них напоїв під час укладення цивіль-
но-правових договорів. У німців цей 
правовий звичай називався літкауф, 
у поляків – літкуп, а у росіян – 
бариш  [27, s. 381]. На українських 
землях крім терміну «могорич» від-
носно цього правового звичаю вико-
ристовувалися також інші терміни – 
літкуп, свідоцьке пиво тощо [6].

Подібні приклади фіксації право-
вого звичаю в яскравій діяльнісній 
формі знаходимо також у звичаєвому 
праві інших народів. Так, стосовно 
укладення договорів купівлі-продажу 
нерухомого майна данське звичаєве 
право передбачало особливий порядок 
(scotatio). Укладення таких договорів 
мало урочистий характер і відбува-

лося в тинзі (місцевому з’їзді чоло-
вічого наслення). Покупець знімав зі 
себе плащ і передавав його свідкам, 
які повинні були його тримати роз-
горнутим. Продавець жбурляв у нього 
жменю землі та заявляв, що передає 
право власності на земельну ділянку 
покупцеві. Описаний обряд був запо-
рукою непорушності умов договору 
купівлі-продажу нерухомості, а в разі 
виникнення судового спору – визна-
чальним доказом. Правовий звичай 
scotatio діяв у Данії до XVI ст., коли 
був заміненим письмовим актом, який 
вносився у реєстри тингу  [28, с. 282].

Висновки. Таким чином, діяль-
нісну форму фіксації правового 
звичаю доцільно визнати його пер-
винною та універсальною формою, 
оскільки навіть у разі набуття ним 
усної чи письмової форми, звичай, як 
правило, попередньо творився й існу-
вав у діяльнісній. Така форма фікса-
ції правового звичаю була найбільш 
поширеною та дозволяла виявити 
його чинність в суспільстві, не зважа-
ючи на відсутність фіксації в інших 
формах. Ускладненнями діяльніс-
ної форми були символічні, яскраві 
дії (інколи обряди чи ритуали), що 
фіксували у народній пам’яті норму 
українського звичаєвого права. 

Символізм звичаєвого права поси-
лював його чинність у суспільстві 
внаслідок покращення застосування 
та реалізації відповідних норм. Діяль-
нісна форма утворювалася та розви-
валася в унісон із самим правовим 
звичаєм за схемою «чинний, оскільки 
виконується; виконується, оскільки 
чинний». Із цього випливала не тільки 
можливість, але і необхідність діяль-
нісної форми фіксації правового зви-
чаю. Інші форми фіксації виникали не 
як альтернатива та не всупереч діяль-
нісної форми, а паралельно і в допов-
нення до неї. Складні діяльнісні 
форми (ритуали, обряди, інші симво-
лічні дії) могли переживати відповідні 
норми українського звичаєвого права, 
втрачаючи юридичний зміст і отриму-
ючи взамін побутове значення.
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Стаття присвячена істори-
ко-юридичному аналізу діяльнісної 
форми фіксації українського право-
вого звичаю. Виконано спробу тео-
ретичного обґрунтування діяльніс-
ної форми правового звичаю на базі 
емпіричного матеріалу. Правовий 
звичай постає у суспільній реально-
сті внаслідок дій чи бездіяльності 
учасників правовідносин, а згодом 
фіксується у певній формі. Діяль-
нісна (поведінкова) є першою серед 
цих форм і притаманна усім зви-
чаям без винятку навіть тоді, коли 
паралельно з нею вони набувають 
інших форм (усних і письмових). 

Досліджено символізм діяль-
нісної форми українського звича-
євого права, який посилював його 
чинність у суспільстві внаслідок 
покращення застосування та реа-
лізації відповідних норм. Діяль-
нісна форма правового звичаю 
мала властивість ускладнюватися 
та набувати набувати яскравого, 
символічного чи обрядового вира-
ження задля кращого закріплення 
у пам’яті суспільства. Проаналізо-
вано фіксацію правових звичаїв у 
ритуалах, обрядах та інших сим-
волічних діях. Завдяки яскравій 
символічній формі норма чи навіть 
інститут звичаєвого права пере-
давався наступним поколінням, не 
потребуючи при цьому письмових 
записів. 

Висвітлено діяльнісні форми фік-
сації правових звичаїв у копному та 
козацькому праві. З’ясовано симво-
лічні форми здійснення пропозиції 
укладення шлюбу, виконання про-
цесуальних дій, укладення договорів 
тощо. Досліджено звичаї закладу, 
могорича, побратимства, ініціа-
ції, обрання кошового отамана, 
сватання, звільнення злочинця 
дівчиною та ін. Однак не кожен 
правовий звичай набував саме сим-
волічної форми, як і не кожна сим-
волічна дія містила у собі звичає-
во-правову норму. Ритуали, обряди 
й інші символи були не тільки фор-

мою фіксації, але й часто засобом 
реалізації відповідних норм україн-
ського звичаєвого права.

У підсумку зазначено, що діяль-
нісна форма фіксації правового зви-
чаю була найбільш поширеною та 
дозволяла виявити його чинність в 
суспільстві навіть за відсутності 
фіксації в інших формах. Існує не 
тільки можливість, але і необхід-
ність діяльнісної форми фіксації 
правового звичаю, адже діяльнісна 
форма утворювалася та розвива-
лася в унісон із самим правовим зви-
чаєм. Усні та письмові форми фік-
сації українського звичаєвого права 
виникали згодом і паралельно з 
діяльнісною формою, доповнюючи її. 

Ключові слова: діяльнісна (пове-
дінкова) форма фіксації, українське 
звичаєве право, ритуали, обряди, 
символічні дії.

Bedrii M. Activity form of fixing 
the Ukrainian legal custom: 
historical-juridical analysis

The article is devoted to the 
historical-juridical analysis of the 
activity form of fixing the Ukrainian 
legal custom. An attempt is made to 
theoretically substantiate the activity 
form of legal custom on the basis 
of empirical material. Legal custom 
appears in social reality as a result 
of actions or inaction of the parties to 
the legal relationship, and then fixed 
in some form. Activity (behavioral) is 
the first of these forms and is inherent 
in all customs without exception, even 
when in parallel with it, they acquire 
other forms (oral and written).

The symbolism of the activity 
form of Ukrainian customary law, 
which strengthened its validity in 
society due to the improvement of 
the application and implementation 
of relevant norms, is researched. 
The activity form of legal custom 
had a tendency to become more 
complicated and to acquire a bright, 
symbolic or ritual expression in order 
to better enshrine it in the memory of 
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society. The fixation of legal customs 
in rituals, ceremonies and other 
symbolic actions is analyzed. Due to 
its vivid symbolic form, the norm or 
even the institution of customary law 
was passed on to the next generation 
without the need for written records.

Activity forms of fixing legal 
customs in „kopa” law and Cossack 
law are highlighted. The symbolic 
forms of realization of the proposal of 
marriage, performance of procedural 
actions, conclusion of contracts, etc. 
are found out. The customs of the bet, 
mogorych, brotherhood, initiation, 
election of the kish otaman, courtship, 
release of a criminal by a girl, etc. 
are studied. However, not every legal 
custom acquired a symbolic form, 
just as not every symbolic action 
contained a norm of customary law. 
Rituals, ceremonies and other symbols 
were not only a form of fixation, but 
also often a means of implementing 
the relevant norms of Ukrainian 
customary law.

In conclusion, it was noted that 
the activity form of fixation of 
legal custom was the most common 
and allowed to identify its validity 
in society, even in the absence of 
fixation in other forms. There is not 
only the possibility, but also the need 
for an activity form of fixing legal 
custom, because the activity form 
was formed and developed in unison 
with the legal custom itself. Oral and 
written forms of fixation of Ukrainian 
customary law emerged later and in 
parallel with the form of activity, 
supplementing it.

Key words: activity (behavioral) form 
of fixation, Ukrainian customary law, 
rituals, ceremonies, symbolic actions.
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Вступ. Невід’ємним елементом 
економічної стабільності будь-якої 
незалежної країни є митна справа. 
Встановлені порядок і умови перемі-
щення товарів через митний кордон 
України, їх митний контроль та митне 
оформлення, застосування механіз-
мів тарифного і нетарифного регулю-
вання зовнішньоекономічної діяль-
ності, справляння митних платежів, 
ведення митної статистики, боротьба 
з порушеннями митних правил, органі-
зація і забезпечення діяльності митних 
органів та інші заходи, спрямовані на 
реалізацію державної митної політики, 
становлять митну справу [1]. Остан-
нім часом все більше лунає пропози-
цій щодо необхідності докорінної зміни 
у роботі митних органів та підходів до 
самої митної справи як такої. Зокрема 
в Указі Президента України «Про 
Стратегію сталого розвитку «Україна – 
2020» одним із пріоритетів визначено 
реформу державної митної справи 
та інтеграцію в митну спільноту Євро-
пейського Союзу [2]. Таким чином, 
сьогодні розробляються відповідні 
програми та механізми щодо реформу-
вання митної системи в цілому. Сучас-
ний стан будь-якого явища не можна 
зрозуміти поза межами його історич-
ного розвитку. Для того аби системно 
підійти до процесу запровадження 
реформ у митній сфері необхідно 
здійснити історико-правовий аналіз 
митної системи України.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій. Велика кількість нау-
ковців досліджували у своїх працях 

суть та природу митної системи, 
зокрема І.Г. Бережнюк, Є.В. Гар-
маш, А.І. Калініченко, В.Т. Комзюк, 
Ю.Д. Кунєв, О.В. Ніканорова, 
П.В. Пашко, Д.В. Приймаченко 
та інші. Також є дисертаційні дослі-
дження, які містять методологічні 
засади та аналіз проблем функціо-
нування митних органів і пропозиції 
щодо їх зміни. Зокрема, це дисерта-
ційні роботи Л. Дорофеєвої «Адміні-
стративно-правове регулювання орга-
нізації та діяльності митних органів 
в контексті євроінтеграційного вибору 
України» [3], І. Квеліашвілі «Рефор-
мування державного управління мит-
ною справою України в умовах євро-
пейської інтеграції» [4] та інші. 

Постановка завдання. Метою 
наукової публікації є здійснення істо-
рико-правового огляду формування 
митної системи України. Проведення 
дослідження історичних засад заро-
дження та розвитку цієї системи, ана-
ліз сучасного законодавства з питань 
митної справи.

Результати дослідження. Слід 
зазначити, що законодавчо визначе-
ного терміну «митна система» сьогодні 
немає. При цьому вказаний термін 
є досить вживаним як серед юрис-
тів-практиків так і в наукових працях. 
У вузькому розумінні під цим терміном 
розуміється система митних органів 
України. На різних етапах свого роз-
витку до цієї системи входили органи, 
які мали різні назви, однак основною 
особливістю в даному питанні, була 
наявність статусу митного органу. 
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Станом на сьогодні Митний кодекс 
України визначає, що до митних орга-
нів належать центральний орган вико-
навчої влади, що реалізує державну 
митну політику, митниці та митні пости.

При цьому говорячи про 
митну систему науковці визна-
чають це поняття досить по-різ-
ному. О.В. Годованець зазна-
чає, що митна система повинна 
збалансовано виконувати усі покла-
дені на неї функції. Сприяти спро-
щенню митних процедур та подаль-
шій лібералізації зовнішньої торгівлі, 
а також захищати національного това-
ровиробника та забезпечувати достат-
ній рівень надходжень митних плате-
жів до бюджету держави. [5]. Митна 
енциклопедія визначає митну систему 
як найбільш загальне та збірне 
поняття, під яким слід розуміти не 
лише державні та інші структури, 
які забезпечують реалізацію митної 
політики, але й практичні форми їх 
діяльності, а також митне законодав-
ство, включаючи підзаконні акти [6].

К.К. Сандровський розглядає 
митну систему як сукупність різно-
манітних засобів втілення в життя 
митної політики держави, які забез-
печують економічну охорону кордонів 
країни [7, с. 9].

Вільна енциклопедія Вікіпедія 
містить інформацію про те, що митна 
система посідає особливе місце в меха-
нізмі реалізації митної політики. Митні 
органи є специфічним суб’єктом мит-
них відносин. З одного боку, вони 
здійснюють митну справу від імені 
держави, з іншого – самі перебувають 
під управлінським впливом держави. 
Митна система – функціональна, 
контрольно-регулююча, складно орга-
нізована та чітко структурована еко-
номічна система управління митною 
справою в цілому та всіма її підсис-
темами зокрема, для найефективні-
шої реалізації митної політики [8].

Як бачимо існує досить велика 
кількість підходів до визначення 
поняття «митна система». Науковці 
розглядають його від вузького визна-

чення до досить широкого та бага-
тоаспектного поняття. Аналіз праць 
науковців, які досліджували історію 
становлення митної служби свідчить 
про різноплановий підхід до вивчення 
цього питання. В одних працях пері-
одизація розвитку митної системи 
здійснена з урахуванням проведених 
реформ системи митних органів та їх 
функціонуванням у структурі того чи 
іншого органу виконавчої влади [9], 
в інших дослідженнях за основу пері-
одизації взято строк перебування на 
посаді Президента України [10]. 

Дослідження численних реформ 
та перетворень які відбуваються 
в системі митних органів свідчить 
про те, що стрімкого позитивного 
ефекту вказані реформи так і не 
принесли. Зокрема, якщо розпочати 
періодизацію розвитку митної служби 
з моменту незалежності України, то 
можна виділити п’ять етапів змін. 
На кожному із цих етапів змінюва-
лась структура системи митних орга-
нів, їх підпорядкування, відбувалися 
зміни законодавства з питань митної 
справи тощо. При цьому, в кожному 
із періодів були як позитивні тен-
денції в роботі митних органів так 
і ряд недоліків. Розглянемо більш 
детально особливості функціонування 
митної системи України починаючи 
з 1991 року й до сьогодні.

Державний митний комітет 
України (1991 – 1996 роки). Цей 
орган можна визначити першим орга-
ном виконавчої влади який займався 
здійсненням митної справи на терито-
рії незалежної України. Він був ство-
рений Указом Президента України 
від 11.12.1991 р. № 1 «Про утворення 
Державного митного комітету Укра-
їни» [11]. Державний митний комітет 
України у своїй діяльності підпоряд-
ковувався Кабінету Міністрів Укра-
їни. Даний комітет міг самостійно 
видавати в межах своїх повноважень 
нормативно-правові акти з питань 
митної справи. Також керівник Дер-
жавного митного комітету України 
міг самостійно створювати чи реорга-

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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нізовувати митні органи. Законодав-
ство України з питань митної справи 
на той час було досить малочисель-
ним і тільки розпочиналась робота 
над його розширенням.

Державна митна служба Укра-
їни (1996 – 2012 роки) була ство-
рена відповідно до Указу Прези-
дента України від 29.11.1996 р. 
№ 1145/96 «Про Державну митну 
службу України» [12]. Період діяль-
ності Держмитслужби України харак-
теризувався позитивними зміни 
в напрямку митного контролю 
та митного оформлення, боротьби 
з контрабандою та порушеннями 
митних правил, розвитком міжна-
родного співробітництва у сфері мит-
ної справи. Було підписано велику 
кількість міжнародних документів 
про взаємну допомогу та співпрацю 
в митні сфері. В цей час відмічалось 
покращення стану справ у митному 
регулюванні. Досить активно велась 
робота щодо розвитку законодав-
ства з питань митної справи. Було 
розроблено й запроваджено велику 
кількість нормативно-правових актів, 
що регламентували роботу в митній 
сфері. Велась активна робота щодо 
гармонізації законодавства України 
з питань митної справи до законодав-
ства ЄС. У 2012 році було прийнято 
нову редакцію Митного кодексу Укра-
їни, яка передбачала приведення мит-
них процедур і формальностей у від-
повідність із нормами Міжнародної 
конвенції про спрощення та гармо-
нізацію митних процедур (Кіотська 
конвенція) та європейського законо-
давства. При цьому, слід відмітити, 
що в 2011 році Держмитслужбу Укра-
їни було позбавлено права самостійно 
видавати нормативно-правові акти 
з питань митної справи. Цю функцію 
було передано до Міністерства фінан-
сів України.

Міністерство доходів і зборів 
України (2012 – 2014 роки). Указом 
Президента України від 24.12.2012 р. 
№ 726/2012 «Про деякі заходи з опти-
мізації системи центральних органів 

виконавчої влади» [13] було утворено 
Міністерство доходів і зборів України. 
Дане міністерство створювалося шля-
хом реорганізації Державної митної 
служби України та Державної подат-
кової служби України. Дане рішення 
обґрунтовувалось необхідністю під-
вищення рівня фіскальної функції 
податкової та митної служб і покра-
щенням надходжень до державного 
бюджету, а також запозиченням 
позитивного досвіду країн членів ЄС. 
Дійсно, в ряді країн (Данія, Латвія, 
Словаччина та ін.) існує позитивна 
практика сумісного функціонування 
митних та податкових органів у єди-
ній структурі. В Україні вказане об’єд-
нання митної та податкової служб до 
очікуваного позитивного ефекту не 
призвело. Не дивлячись на фіскальну 
функцію митних та податкових орга-
нів, вони все ж таки мають різні цілі 
та специфіку роботи. Вказане об’єд-
нання призвело до зменшення міжна-
родної співпраці в митній сфері, втраті 
кадрового потенціалу, зменшення 
розвитку інфраструктури тощо.

Державна фіскальна служба 
України (2014 – 2019 роки). Відпо-
відно до постанови Кабінету Міністрів 
України від 21.05.2014 р. № 160 «Про 
утворення Державної фіскальної 
служби» [14] Міністерство доходів 
і зборів України було реорганізовано 
у Державну фіскальну службу Укра-
їни. Також було визначено, що діяль-
ність новоствореної служби коорди-
нується Кабінетом Міністрів України. 
Слід відмітити, що вказана реформа 
не принесла якихось особливих змін 
та покращень. Відмічається, що про-
тягом вказаного періоду залишилися 
невирішеними деякі попередні про-
блеми, що існували в митній сфері.

Державна митна служба Укра-
їни (2019 – до сьогодні). Відпо-
відно до постанови Кабінету Міні-
стрів України від 18.12.2018 р. 
№ 1200 «Про утворення Державної 
податкової служби України та Дер-
жавної митної служби України» [15] 
було утворено Державну митну 
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службу України як центральний 
орган виконавчої влади, який реалі-
зує державну митну політику, дер-
жавну політику у сфері боротьби 
з правопорушеннями під час застосу-
вання митного законодавства. Діяль-
ність Державної митної служби Укра-
їни спрямовується та координується 
Кабінетом Міністрів України через 
Міністра фінансів. Слід відмітити, що 
з моменту початку роботи Держмит-
служби України значно пожвавилась 
робота щодо уніфікації  усіх митних 
процедур. Було розроблено та затвер-
джено ряд нормативно-правових актів 
відповідно до яких запроваджується 
робота  авторизованих економічних 
операторів, а також щодо покращення 
забезпечення транзиту й контролю 
доставки. Станом на сьогодні продов-
жує тривати робота щодо кадрового 
забезпечення роботи митних органів.

Висновки. Аналіз наукових під-
ходів до визначення поняття митна 
система, а також проблем, які вини-
кають на практиці в митній сфері 
свідчить про те, що до вивчення цього 
питання слід підходити комплексно. 
Очевидно, що митна система включає 
в себе не лише органи, які здійснюють 
митну справу. Сюди також слід відне-
сти й інші органи державної влади, які 
здійснюють контроль за діяльністю 
митних органів. Це поняття є багато-
компонентним, воно включає в себе 
й органи, які здійснюють формування 
державної митної політики та реаліза-
цію митної справи і форми їх роботи. 
Також сюди можна віднести й зако-
нодавство з питань митної справи, 
адже саме за допомогою норматив-
но-правових актів реалізуються нові 
підходи до здійснення митної справи 
та запроваджуються відповідні зміни.

Слід погодитись, що сьогодні 
досить актуальною є потреба реформ 
в митній сфері. Однак до здійснення 
такої реформи необхідно підходити 
комплексно та виважено. Слід здійс-
нювати реформу не тільки митних 
органів потрібно розглянути доціль-
ність реформи всієї митної системи. 

Спочатку слід змінити підходи до 
здійснення митної справи в цілому, 
оскільки в даній ситуації митні органи 
є лише інструментом держави, вико-
навцем тих функцій і завдань, які 
покладені на них державою і можуть 
діяти лише в рамках того правового 
поля, яке визначене для них законо-
давством. Для цього доцільно на зако-
нодавчому рівні закріпити визначення 
поняття митна система. 

У статті досліджено визна-
чення поняття митна система. 
Зокрема, з’ясовано, що на зако-
нодавчому рівні визначення цього 
поняття відсутнє. При цьому вка-
заний термін є досить вживаним 
як серед юристів-практиків так 
і в наукових працях. Серед нау-
кових досліджень в митній сфері 
існує велика кількість поглядів 
щодо визначення поняття митна 
система. Так, можна виділити два 
підходи: у вузькому розумінні під 
цим терміном розуміється система 
митних органів України, у широ-
кому розумінні сюди включають не 
лише державні та інші органи, які 
забезпечують формування держав-
ної митної політики та реалізацію 
митної справи, але й практичні 
форми їх діяльності, а також зако-
нодавство з питань митної справи. 
Законодавство України визначає, 
що до митних органів належать 
центральний орган виконавчої 
влади, що реалізує державну митну 
політику, митниці та митні пости.

Метою наукової публікації є 
здійснення історико-правового 
огляду формування митної сис-
теми України. Проведення дослі-
дження історичних засад заро-
дження та розвитку цієї системи, 
аналіз сучасного законодавства 
з питань митної справи.

Протягом останніх років в мит-
ній сфері відбувся ряд реформ. 
Проте, дослідження численних 
реформ та перетворень які відбу-
ваються в системі митних органів 
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свідчить про те, що стрімкого пози-
тивного ефекту вказані реформи 
так і не принесли. Пропозиції щодо 
необхідності запровадження нових 
змін в системі митних органів 
продовжують обговорюватись і 
сьогодні. Аби системно підійти до 
процесу запровадження реформ у 
митній сфері необхідно здійснити 
історико-правовий аналіз митної 
системи України. 

У статті проаналізовано розви-
ток системи митних органів Укра-
їни, починаючи з 1996 року і до 
сьогодні. За результатами проведе-
ного аналізу виділено п’ять етапів 
розвитку митної служби. В основу 
вказаної періодизації покладено 
реформи системи митних органів 
та організаційно-правову зміну 
центрального органу виконавчої 
влади на який покладено реаліза-
цію митної справи. 

За результатами проведеного 
дослідження запропоновано розгля-
дати  митну систему як комплек-
сне поняття, яке включає в себе не 
лише органи, які здійснюють митну 
справу. Сюди також слід віднести 
й інші органи державної влади, які 
здійснюють контроль за діяль-
ністю митних органів, а також 
органи, які забезпечують форму-
вання державної митної політики 
та реалізацію митної справи.

Ключові слова: митна система, 
мито, митні органи, митна справа, 
реформування митної системи, дер-
жавна митна політика, механізм дер-
жавного управління.

Babiuk A. Customs system 
of Ukraine: historical and legal 
overview

The article focuses on the definition 
of the customs system. In particular, 
it was established that there is no 
statutory definition of this concept. At 
the same time, this term is widely used 
both among practicing lawyers and 
in scientific works. In the scientific 
research performed in the customs 

field, there are many views on the 
definition of the customs system. Two 
approaches can be distinguished: in 
a narrow sense, this term refers to 
the system of the Ukrainian customs 
authorities, in a broad sense, it 
includes not only state and other 
bodies that ensure formation of the 
state customs policy and the customs 
operation, but also practical forms of 
their activities and the customs law. 
The legislation of Ukraine stipulates 
that the customs authorities include 
the central executive body that 
implements the state customs policy, 
customs and customs checkpoints.

This scientific publication aims to 
make a historical and legal overview 
of the formation of the customs system 
in Ukraine, to study the historical 
bases of origin and development of 
this system, to analyze the modern 
customs legislation.

A number of reforms have taken 
place in the customs field in recent 
years. However, the study of numerous 
reforms and transformations taking 
place in the customs system shows 
that these reforms failed to give a 
rapid positive effect. Propositions of 
new changes in the customs system 
are still being discussed today. A 
system-based approach to the process 
of reforms implemented in the customs 
field requires a historical and legal 
analysis of the customs system of 
Ukraine.

The article analyzes the development 
of the customs system in Ukraine 
from 1996 to the present. Based on 
the analysis results, five stages of the 
customs development were identified. 
The mentioned periodization is based 
on reforms of the customs system and 
organizational-and-legal change of 
the central executive body responsible 
for the customs.

According to the results of the 
study, it is proposed to consider the 
customs system as a complex concept, 
which includes not only the bodies 
that perform the customs procedures. 
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It should also include other 
governmental bodies that control the 
activities of customs authorities, as 
well as bodies that ensure formation 
of the state customs policy and the 
customs operation.

Key words: customs system, 
customs duty, customs authorities, 
customs procedures, customs system 
reform, state customs policy, public 
administration mechanism.
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ПОНЯТТЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СТАТУСУ 
РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ  

ЗА ЧАСІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Постановка проблеми. Консти-
туційне право є профілюючою галуззю 
права України, а тому навряд чи будь-
яке галузеве дослідження – як кон-
ституційно-правове, так і таке, що 
проводиться в межах іншої галузі – 
є можливим без звернення до поло-
жень конституційного законодавства, 
без розробок фахівців з конституцій-
ного права. Не є виключенням і дослі-
дження правового статусу релігійних 
організацій. 

І у зв’язку з цим, доволі дивним 
є той факт, що питання конституцій-
ного (конституційно-правового) ста-
тусу релігійних організацій в Україні 
за часів незалежності майже не аналі-
зувались. А також в українській юри-
дичній літературі неможливо знайти 
поняття терміну «конституційний 
статус релігійних організацій». Роз-
робки у цьому напрямі є важливим 
науковим завданням з огляду на те, 
що важливим практичним завданням 
є подальше удосконалення консти-
туційного законодавства у цій сфері. 
А отже, тема статті є актуальною, 
а сама стаття виступає в якості запро-
шення до наукового дискурсу. 

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій з обраної теми надає 
підстави сформулювати, що у консти-
туційно-правовому контексті значно 
більше уваги приділяється громад-

ським організаціям, громадським 
об’єднанням у цілому (без ураху-
вання того, що вони можуть бути 
також і релігійними, дивись, напри-
клад, роботи автора статті [1–2]), 
а також проблематиці розбудови гро-
мадянського суспільства в Україні 
у цілому (дивись, наприклад, роботи 
автора статті [3–4]). При підготовці 
та написанні статті було використано 
праці таких дослідників, як Радченко 
А.Ю. Білик В.С. Мельничук О.П., 
інших.

Метою статті є за допомогою 
герменевтичного методу проаналі-
зувати, які елементи у сукупності 
характеризують конституційний ста-
тус релігійних організацій в Україні 
та запропонувати визначення поняття 
«конституційний статус релігійних 
організацій в Україні».

Основний текст. Традиційно 
в українській юридичній літературі 
проблематиці релігійних організацій 
приділяється небагато уваги. Осо-
бливо це стосується конституцій-
но-правових досліджень. 

Варто пов’язати це з тим, що про-
тягом тривалого часу конституції 
(насамперед, радянські) майже вза-
галі не відображали проблематику 
церкви, та релігії. 

Конституція Української Соціяліс-
тичної Радянської Республіки 1919 р. 
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передбачала, що, «з метою забезпе-
чення за працюючими дійсної волі 
совісти, а також припинення мож-
ливости використання релігії і цер-
кви в інтересах залишення клясо-
вого строю, церква відокремлюється 
від держави і за всіма громадянами 
визнається право пропаганди релі-
гійних наук, котрі не переслідують 
жодних соціяльних і політичних 
завдань, а також антирелігійних наук, 
котріх дух не перечить комуністич-
ним поглядам» [5] та що «У.С.Р.Р. 
дає право притулку всім чужинцям, 
що терплять пересліди за релігійні 
проступки, а також за проступки, 
направлені проти інтересів уряду, 
забороняючого інтереси буржуазних 
клясів» [5].

Конституція (Основний Закон) 
Української Соціялістичної Радян-
ської Республіки 1929 р. встанов-
лювала, що «в Українській соціяліс-
тичній радянській республіці церкву 
відокремлюється від держави і школу 
від церкви і волю релігійних визнань 
і антирелігійної пропаганди призна-
ється за всіма громадянами» [6].

Конституція (Основний Закон) 
Української Радянської Соціалістич-
ної Республіки 1937 р. передбачила, 
що «з метою забезпечення за громадя-
нами свободи совісті церкву в УРСР 
відокремлено від держави і школу від 
церкви. Свобода відправлення релігій-
них культів і свобода антирелігійної 
пропаганди визнається за всіма гро-
мадянами» [7].

Нарешті, Конституція (Основний 
Закон) Української Радянської Соціа-
лістичної Республіки 1978 р. із змі-
нами та доповненнями встановлю-
вала, що «Громадянам Української 
РСР гарантується свобода совісті, 
тобто право сповідувати будь-яку 
релігію або не сповідувати ніякої, від-
правляти релігійні культи, висловлю-
вати релігійні або атеїстичні погляди. 
Розпалювання ворожнечі і ненависті 
у зв'язку з релігійними віруваннями 
забороняється. Церква в Україн-
ській РСР відокремлена від держави 

і школа – від церкви» [8]. Також 
передбачалась рівність громадян 
УРСР, незалежно від їхніх релігійних 
переконань (з-поміж інших чинників). 

Зміни та доповнення, які лібералі-
зували свободу совісті та позитивно 
вплинули на можливості розвитку, 
удосконалення та урізноманітнення 
статусу релігійних організацій, до 
Конституції УРСР 1978 року почали 
вноситися у 1990-1991 роках, і в неза-
лежній Україні ще до прийняття Кон-
ституції 1996 року існувало належне 
підґрунтя для розвитку аналізованого 
статусу. Також, слід звернути увагу 
і на Закон України від 23 квітня 
1991 року «Про свободу совісті 
та релігійні організації». 

Одним з основних недоліків цього 
Закону дослідники називають те, що 
він майже не містить нормативних 
визначень, дефініцій. 

У контексті цього дослідження 
важливим є те, що цей Закон: 

-не надає визначення поняття 
«релігійні організації», а лише наво-
дить вичерпний перелік тих видів 
релігійних організацій, на які він роз-
повсюджується (зокрема, у переліку 
зазначено про можливість утворити 
релігійну громаду з правами юридич-
ної особи або без таких прав, про 
можливість цих громад об’єднуватися 
під спрямуванням управлінь і центрів 
тощо); 

- не надає перелік елементів пра-
вого статусу релігійних організацій 
у цілому та конституційного статусу 
цих організацій зокрема. 

Те, що у Законі України від 
23 квітня 1991 року «Про свободу 
совісті та релігійні організації» немає 
визначення поняття «правий статус 
релігійних організацій», галузевих 
статусів, на наш погляд, є цілком 
логічним та надає підстави запропо-
нувати розробити ці поняття в юри-
дичній літературі. Особливо важли-
вим, з огляду на зазначене на початку 
статті, є формулювання визначення 
поняття «конституційний статус релі-
гійних організацій». 
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Однак, станом на 1 січня 2022 року, 
в українській юридичній літературі 
наявні лише такі дефініції, застосову-
вати які можна за аналогією. 

По-перше, це напрацювання 
А.Ю. Радченко. Автором справед-
ливо зазначено, що «аналіз взаємо-
відносин держави і релігійних об’єд-
нань у межах концепції світської 
держави або розгляду питань, пов’я-
заних зі свободою совісті, якщо при 
цьому не піднімається і позитивно 
не вирішується проблема визна-
чення правового статусу релігійних 
об’єднань, поза якими неможливо 
забезпечити повноцінну реалізацію 
свободи віросповідання, а також 
забезпечення правової рівності релі-
гійних об’єднань, унеможливлює 
формування чіткої стратегії розвитку 
релігійного законодавства України, 
його адаптацію до світових, переду-
сім європейських, правових стандар-
тів» [9, с. 169–170].

Відповідно до цієї тези, автором 
було запропоновано уважати, що 
«Правовий статус релігійних об’єд-
нань, структура якого складається 
з суб’єктивних прав, законних інте-
ресів, юридичних обов’язків та юри-
дичної відповідальності релігійних 
об’єднань, базується на необхідно-
сті одночасної реалізації вимог, що 
випливають із двох фундаментальних 
цінностей демократії – свободи віро-
сповідання й свободи об’єднання» 
[9, с. 172]. Варто зауважити, що авто-
ром обрано доволі класичний підхід до 
структури правового статусу, з яким 
слід у цілому погодитись – з ураху-
ванням кількох зауважень. 

По-перше, навряд чи варто вести 
мову про «суб’єктивні права», коли 
йдеться про релігійні організації. 
Традиційно, принаймні у консти-
туційному праві, про суб’єктивні 
права ведуть мову, коли йдеться про 
фізичну особу або про їх групу, яка 
не є організаційно оформленою. 

Більш вірним буде вести мову про-
сто про «права релігійних організа-
цій» у цілому. 

По-друге, слід звернути увагу на те, 
що у релігійних організацій в Україні, 
відповідно до конституційного зако-
нодавства, доволі небагато прав і ще 
менше законних інтересів. А тому, 
при визначенні змісту поняття «кон-
ституційний статус релігійних органі-
зацій» доцільно поєднати в одну групу 
права та законні інтереси. 

Знов-таки, з урахуванням цього 
більш вірним буде вести мову просто 
про «права релігійних організацій».

По-третє, слід включити до визна-
чення якісь конкретні ознаки, які 
будуть демонструвати його описо-
вість саме по відношенню до релігій-
них організацій. 

В якості таких ознак слід зазна-
чити ті, які не буде оминати увагою 
жоден з сучасних українських дослід-
ників. А це можливо лише у випадку, 
коли ці ознаки закріплені на норма-
тивному рівні. У Конституції України 
1996 року, на наш погляд, подібних 
ознак немає. А тому слід звернутись 
до найбільш важливого для релігійних 
організацій закону – до Закону Укра-
їни від 23 квітня 1991 року «Про сво-
боду совісті та релігійні організації». 

Вище вже наводились стислі уза-
гальнення щодо того, які положення 
цього Закону викликають зауваження 
дослідників. Звісно, найкращім було 
б запозичити з цього нормативно-пра-
вового акту визначення поняття 
«релігійна організація» повністю або 
частково. Але, за його відсутністю, 
слід запропонувати запозичити той 
вичерпний перелік релігійних орга-
нізацій, який надано в одній із пер-
ших статей цього Закону. Адже, як 
справедливо зауважують дослідники, 
«специфіка правового статусу нефор-
малізованих релігійних об’єднань 
пов’язана з правом таких об’єднань 
на утворення і сповідування своєї 
релігії у будь-який не заборонений 
законодавством спосіб, зокрема і шля-
хом взаємодії з іншими учасниками 
релігійного життя. Для вступу в інші 
відносини (економічні, трудові, гос-
подарські, фінансові, адміністративні 
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тощо) держава має право вимагати 
їх формалізації (реєстрації статутних 
документів)» [11, с. 172]. Цей перелік 
з відповідною поправкою на наведену 
цитату як раз і може стати у нагоді 
у доктринальних розробках. 

Отже, проаналізовану дефініцію 
можна взяти за основу та у цілому, 
але продовжити науковий пошук, 
ознайомитись ще й з іншими наяв-
ними пропозиціями. 

Повертаючи до аналізу напрацю-
вань українських авторів щодо понять, 
подібних до поняття «конституційний 
статус релігійних організацій», не 
можна оминути увагою визначення 
поняття «адміністративно-право-
вий статус релігійних організацій». 
Цікаво, що низка авторів, характери-
зуючи цей статус, не надає ані його 
визначення, ані переліку його елемен-
тів, – а тому, ці праці доволі важко 
читати (дивись роботу Білик В.С. [10].

Однак, наявне запропоноване 
О.П. Мельничуком визначення 
поняття «адміністративно-правовий 
статус релігійних організацій» – «це 
закріплені в національному законо-
давстві права, обов’язки та заходи 
відповідальності, які визначають роль 
та особливості участі релігійних орга-
нізацій в адміністративних правовід-
носинах» [11, с. 5]. Слід підкреслити, 
наскільки лаконічно автор сформулю-
вав це поняття, наголосити на тому, 
що й у цій дефініції є перелік елемен-
тів аналізованого статусу та запро-
понувати керуватись ним при визна-
ченні того, що ж собою представляє 
конституційно- правовий статус релі-
гійних організацій.

Висновок. За допомогою гермене-
втичного методу проаналізовано, які 
елементи у сукупності характеризу-
ють конституційний статус релігійних 
організацій в Україні та на підставі 
проведених узагальнень запропоно-
вано визначення поняття «конститу-
ційний статус релігійних організацій 
в Україні» – це встановлені положен-
нями конституційного законодавства 
права, обов’язки та юридична відпо-

відальність релігійних громад, поза 
залежності від наявності або відсут-
ності у них державної реєстрації, 
управлінь і центрів, монастирів, релі-
гійних братств, місіонерських това-
риств (місій), духовних навчальних 
закладів, а також об'єднань, що скла-
даються з вищезазначених релігійних 
організацій.

Автор констатує, що консти-
туційне право є профілюючою 
галуззю права України, а тому 
навряд чи будь-яке галузеве дослі-
дження – як конституційно-пра-
вове, так і таке, що проводиться 
в межах іншої галузі – є можли-
вим без звернення до положень 
конституційного законодавства, 
без розробок фахівців з конститу-
ційного права. Не є виключенням 
і дослідження правового статусу 
релігійних організацій. У зв’язку з 
цим, у статті наголошується на 
тому факті, що питання консти-
туційного (конституційно-право-
вого) статусу релігійних організа-
цій в Україні за часів незалежності 
майже не аналізувались. А також 
в українській юридичній літера-
турі неможливо знайти поняття 
терміну «конституційний статус 
релігійних організацій». Підкрес-
лено, що розробки у цьому напрямі 
є важливим науковим завданням з 
огляду на те, що важливим прак-
тичним завданням є подальше удо-
сконалення конституційного зако-
нодавства у цій сфері. 

Доведено, що традиційно в укра-
їнській юридичній літературі про-
блематиці релігійних організацій 
приділяється небагато уваги. Осо-
бливо це стосується конститу-
ційно-правових досліджень. Автор 
пропонує пов’язати це з тим, що 
протягом тривалого часу кон-
ституції (насамперед, радянські) 
майже взагалі не відображали 
проблематику церкви, та релігії. 
В якості аргументів наводяться 
відповідні положення Конституцій 
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УРСР 1919 р., 1929 р., 1938 р. та 
1978 р. 

За допомогою герменевтичного 
методу проаналізовано, які еле-
менти у сукупності характери-
зують конституційний статус 
релігійних організацій в Україні 
та на підставі проведених уза-
гальнень запропоновано визначення 
поняття «конституційний ста-
тус релігійних організацій в Укра-
їні» – це встановлені положеннями 
конституційного законодавства 
права, обов’язки та юридична від-
повідальність релігійних громад, 
поза залежності від наявності або 
відсутності у них державної реє-
страції, управлінь і центрів, монас-
тирів, релігійних братств, місіонер-
ських товариств (місій), духовних 
навчальних закладів, а також об'єд-
нань, що складаються з вищеза-
значених релігійних організацій.

Ключові слова: релігійні органі-
зації, свобода совісті, свобода віро-
сповідання, Конституція України, 
конституційні основи створення та 
діяльності релігійних організацій. 

Volkova D. Definition 
of the constitutional status 
of religious organizations in 
the independent Ukraine

The author states that constitutional 
law is a profiling branch of Ukrainian 
law, and therefore hardly any sectoral 
study – both constitutional and 
legal, and conducted within another 
field – is possible without recourse to 
the provisions of constitutional law, 
without the development of experts 
on constitutional law. A study of the 
legal status of religious organizations 
is no exception. In this regard, 
the article emphasizes the fact 
that the issue of the constitutional 
(constitutional and legal) status of 
religious organizations in Ukraine 

since independence has hardly been 
analyzed. Also, in the Ukrainian 
legal literature it is impossible 
to find the concept of the term 
"constitutional status of religious 
organizations". It is emphasized that 
the development in this direction is 
an important scientific task, given 
that an important practical task is 
to further improve the constitutional 
legislation in this area.

It is proved that traditionally in 
the Ukrainian legal literature not a 
lot of attention is paid the problem 
of religious organizations. This is 
especially true, when it comes about the 
constitutional researches. The author 
proposes to connect this with the fact 
that for a long time the constitutions 
(especially the Soviet ones) did not 
reflect the problems of the church and 
religion at all. Relevant provisions 
of the Constitutions of the Ukrainian 
SSR of 1919, 1929, 1938 and 1978 are 
given as arguments.

Using the hermeneutic method, 
author analyzes which elements 
together characterize the constitutional 
status of religious organizations 
in Ukraine and on the basis of 
generalizations proposed definition 
of the concept of "constitutional 
status of religious organizations 
in Ukraine" – established by 
constitutional legislation rights, 
obligations and legal liability of the 
religious communities, administrations 
and centers, monasteries, religious 
fraternities, missionary societies 
(missions), theological educational 
institutions, as well as associations 
consisting of the above-mentioned 
religious organizations.

Key words: religious organizations, 
freedom of conscience, freedom of 
religion, Constitution of Ukraine, 
constitutional bases of creation and 
activity of religious organizations.
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Постановка проблеми в загаль-
ному вигляді та її зв’язок із 
важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Безпекові 
питання належать до найважливі-
ших, найскладніших багатоаспектних 
та інтегральних явищ суспільного 
і політичного життя держав. Розв’я-
зання цих проблем безпосередньо 
впливає на стан національної безпеки 
країни. В сучасних умовах ймовірність 
виникнення не тільки міжнародних 
конфліктів, а й внутрішньодержавних 
та інших надзвичайних ситуацій різко 
зростає. Забезпечення спокою та ста-
більності в середині держави в сучас-
них умовах стають пріоритетом для 
більшості країн світу. У керівництва 
багатьох держів складається розуміння 
необхідності саме комплексної проти-
дії небезпекам, ризикам та викликам.

Загрози для суспільства є завжди, 
а рівень захищеності від них ніколи 
не буває максимальним. Важливо 
протистояти не тільки зовнішнім 
загрозав, а й  вирішувати внутрішні 
проблеми суспілтсва, не допустити 
розладу в середині держави та забез-
печити дотримання основних прав 
і свобод людини, безпеку  діяльніості 
державних інституцій, органів влади 
і управляння. Одним словом забезпе-
чити за допомогою спеціальних орга-

нів їх охорону. Вказані дії в середо-
вищі науковців та практиків прийнято 
називати правоохоронною діяльністю. 
А органи, які виконують ці функ-
ції – правоохоронними органами або 
силами безпеки.

В законі України «Про націо-
нальну безпеку України» міститься 
визначення сил безпеки. Так, сили 
безпеки – правоохоронні та розві-
дувальні органи, державні органи 
спеціального призначення з право-
охоронними функціями, сили цивіль-
ного захисту та інші органи, на які 
Конституцією та законами України 
покладено функцію із забезпечення 
національної безпеки України [1].

Правоохоронна діяльність – це 
державна правомірна діяльність, що 
полягає у впливі на поведінку людини 
або групи людей з боку вповноваженої 
державою посадової особи  шляхом 
охорони права, відновлення поруше-
ного права, припинення або розгляду 
порушення права, його виявлення або 
розслідування з обов’язковим додер-
жанням установлених у законі проце-
дур для цієї діяльності [3].

Правоохоронна діяльність багато-
аспектна тому що її спрямовано на 
блокування соціальних відхилень, 
локалізацію соціальної напруги або 
правових конфліктів. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://web.archive.org/web/20121120180003/http:/www.univeur.org/CMS/UserFiles/65. Manila.PDF
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://web.archive.org/web/20121120180003/http:/www.univeur.org/CMS/UserFiles/65. Manila.PDF
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82
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Від того наскільки ефективною 
є правоохоронна система залежить 
стан як внутрішньої захищеності дер-
жави та і спроможність протистояти 
зовнішнім загрозам.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій з даної теми, виді-
лення невирішених раніше 
частин загальної проблеми, яким 
присвячується дана стаття. В укра-
їнському науковому середовищі дослі-
дження щодо проблем ефективності 
правохоронних органів набули осо-
бливої актуалізації в останні роки 
особливо після створення нових пра-
воохоронних спеціалізованих суб’єк-
тів. Також, цьому сприяли  дії влади 
спрямовані на реформування існую-
чої правоохоронної системи держави, 
а також ситуація із станом внутріш-
ньої безпеки держави. 

Питанням ефективності діяль-
ності правоохоронних органів було 
присвячено певну кількість наукових 
досліджень. Методичні та практичні 
аспекти вищенаведених проблем 
розглядаються у працях таких вче-
них, як О. Бандурка, В. Маляренко, 
В. Тацій, А. Куліш, М.  Ковалів, 
С.  Єсімов, Ю.  Назар, М.  Гавриль-
ців, Г. Ю. Лук’янова, М. Мельник , 
М. Хавронюк, С. Ківалов  та інші. 

На нашу думку більшість, нау-
ковців зосереджують свою увагу на 
висвітлюванні проблем, які були 
наявні протягом всього часу існування 
вітчизняних правоохоронних орга-
нів, але не враховували окремі про-
блемні питання які загострилися саме 
в сучасних умовах розвитку держави.

Дійсно, до 2013 року з боку влади 
та суспільства уваги до правоохорон-
ців було значно більше чим до інших 
воєнізованих формувань, наприклад 
Збройних сил України. Так само 
і їх вплив на процеси що відбувалися 
в державі теж був значний. Право-
охоронна система працювала на «дер-
жавну машину», а не на суспільство. 
Як результат, правоохоронці відчу-
вали впевненість, а інколи і безкар-
ність за різноманітні порушення з їх 

боку. Можна було вважати, що пра-
воохоронна система існувала окремо 
від інших «силових структур». 

В даний період часу ситуація карди-
нально змінилася. Під впливом певних 
обставин громадянське суспільство 
вимагає суворого дотримання діючого 
законодавства, прав і свобод людини 
та розглядає правоохоронну систему 
як частину суспільства. Це призвело 
до деформації існуючої правоохорон-
ної системи, втрати її ефективності. 

Таким чином, на нашу думку, 
зараз з боку як науковців так і прак-
тиків потребує більше уваги розгляд 
проблем ефективності діяльності пра-
воохоронців саме у складі сектору 
безпеки і оборони, як невід’ємної 
і важливої її складової. 

В законі «Про національну безпеку 
України» законодавцем визначено, що 
сектор безпеки і оборони це – система 
органів державної влади, Збройних 
Сил України, інших утворених відпо-
відно до законів України військових 
формувань, правоохоронних та розві-
дувальних органів, державних органів 
спеціального призначення з право-
охоронними функціями, сил цивіль-
ного захисту, оборонно-промислового 
комплексу України, діяльність яких 
перебуває під демократичним цивіль-
ним контролем і відповідно до Кон-
ституції та законів України за функці-
ональним призначенням спрямована 
на захист національних інтересів 
України від загроз, а також громадяни 
та громадські об’єднання, які добро-
вільно беруть участь у забезпеченні 
національної безпеки України [1].

Саме це і зумовило автора на вибір 
теми та визначення мети і завдань 
дослідження.

Формування цілей статті. 
Завданнями цього дослідження є акту-
алізація існуючих проблем розвитку 
та ефективної діяльності правоохорон-
них органів в сучасних умовах, пошук 
варіантів їх подолання. Рекомендації 
напрацьовані автором дослідження, на 
нашу думку, можуть бути корисними 
не тільки для науковців, а й прак-

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8E%D0%BA_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://web.archive.org/web/20121120180003/http:/www.univeur.org/CMS/UserFiles/65. Manila.PDF
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тиків. В данному дослідження автор 
розглядає не весь спектр проблем 
правоохоронних органів, а виділив 
найбільш актуальні із них, що нега-
тивно впливають на стан національної 
безпеки держави в сучасний період. 

Виклад основного матеріалу. 
Військово-політична ситуація на євро-
пейському та азійському континентах, 
пандемія, викликана короновірусною 
хворобою, енергетична, фінансово-е-
кономічна та мігранська кризи лише 
підтвердили те що національні уряди 
більшості країн виявилися малоефек-
тивними  не тільки перед зовнішніми, 
а й і перед внутрішніми загрозами. Як 
слідство, національна безпека цілих 
країн опинилася під загрозами.

Національна безпека є динаміч-
ним засобом досягнення і підтримки 
балансу між реальними та потенцій-
ними загрозами, з одного боку, та здат-
ністю суб’єктів сектору безпеки і обо-
рони держави протидіяти їм з іншого. 
Для розвинутих демократичних країн 
сучасного світу національна безпека 
стала своєрідним категоричним імпе-
ративом зовнішньої та внутрішньої 
політики, системою оптимізації взає-
мовідносин між усвідомленими загро-
зами та ресурсами, що має суспіль-
ство для протидії цим загрозам.   

Що стосується нашої держави, то 
вибір конкретних засобів і шляхів 
забезпечення національної безпеки 
України також обумовлюється необ-
хідністю своєчасного вжиття заходів, 
адекватних характеру і масштабам 
загроз національним інтересам, про-
тидії не тільки зовнішнім, а і внутріш-
нім проявам. 

Безпека в середені держави, спо-
кій в суспільстві суттєво підвищує 
шанси щодо спротиву країни зовніш-
нім загрозам. Ключовим суб’єктом 
сектору безпеки і оборони є правоохо-
ронні органи, насамперед структури 
Міністерства внутрішніх справ Укра-
їни (МВС), ДБР, НАБУ, СБУ та інші. 
Законодавство України не містить чіт-
кого переліку державних органів, які 
є правоохоронними. Окремі науковці 

до правоохоронних органів додають 
і судову систему, але судові органи 
не є предметом нашого дослідження. 
Автор вважає доцільним в цьому 
дослідженні зосередитися на розглді 
проблем які притаманні вищенаведе-
ним правоохоронним органам. Саме 
правоохоронні суб’єкти, які перелі-
чені вище складають основну частину 
сектору безпеки і оборони держави. 
На ці суб’єкти покладений значний 
спектр завдань, реалізація яких без-
посередньо впливають на життєзабез-
печення, економічний стан, добробут, 
права і свободи громадян.

На жаль, на нашу думку, виконання 
цих завдань правоохоронціями здійс-
нюється незадовільно з цілого ряду 
об’єктивних та суб’єктивних причин. 

Так дійсно, в системі окремих 
правоохоронних органів бракує спів-
робітників, особливо професіоналів, 
а умови оплати їх праці, наприклад, 
в Національній поліції та Службі без-
пеки україни теж викликають багато 
нарікань. Потребує покращення і їх 
матеріально-технічна база. Але основ-
ною проблемою правоохоронців, на 
нашу думку, є проблема невиконання 
або неефективного виконання покла-
дених на ці органи завдань. Значна 
кількість підозр щодо ймовірно ско-
єних злочинів не опрацьовується на 
стадіях досудового розслідування, 
а більшість порушених криміналь-
них проваджень не доходить до ста-
дії судового розгляду або «розвалю-
ються» в судах. Як результат, у осіб із 
кримінального середовища, спрацьо-
вує ефект безкарності або відсутності 
невідвертості відповідальності. В той 
же час, у законослухняних грома-
дян це руйнує віру у справедливість, 
викликає не тільки неповагу до право-
охоронних органів, а й і до держави, 
як інструменту забезпечення їх прав 
і собод. Окрім цього, така реальність 
спонукає громадян самим реагувати 
на відсутність дій з боку правоохорон-
ців, інколи теж порушуючи законо-
давство. Як слідство це лише погіршу-
ють криміногенну ситуацію в країні, 

org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8
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що може сприяти руйнації державних 
інституцій, збільшення внутрішніх 
загроз, які безпосередньо вплива-
ють на національну безпеку вцілому.

Потрібна не тільки реєстра-
ція явищ, фактів, злочинів, подій, 
а й ефективне та якісне досудове 
розслідування. Системна, щодення 
робота на всії етапах: від реєстрації 
злочинів (проступків) до їх розгляді 
в суді. Доречи, в країні вже існує 
сучасна нормативно-правова база, 
яка нажаль теж використовується 
неефективно. Тому основною причи-
ною є недосконале володіння та вико-
ристання нормативно-правових актів 
з боку діючих правоохоронців. Мова 
йдеться  про чисельні факти пору-
шень при  документуванні злочи-
нів (проступків), порушеннях при 
складанні процесуальних документів 
тощо. Прикладом цього можна наве-
сти створену, але так і нереалізовану 
на повному обсязі систему реагу-
вання на кримінальні проступки. 

Ще однією проблемою, яка нега-
тивно впливає на якісні показники 
особового складу підрозділів право-
охоронних органів є їх недостатня 
загальноосвітня та загальнопрофе-
сійна підготовка. Мова йдеться не 
про якість підготовки за програмами 
вищих учбових, в тому числі, про-
фільних закладів, а про відсутність 
мотивації в процесі навчання. Фор-
мальне відношення з боку студента 
(курсанта) або слухача до процесу 
вивчення тієї чи іншої дисципліни, 
небажання приділяти достатньої 
уваги щодо самостійного факульта-
тивного вивчення матеріалу, а також 
постійного підвищення свого про-
фесійного рівня в післядипломний 
період теж є тим негативним чин-
ником, який не дозволяє співробіт-
нику правоохоронного органу стати 
справжнім спеціалістом (фахівцем). 
Доречи ще на етапі підборі канди-
датів на службу (роботу) до право-
охоронних органів так і не вдалося 
налагодити систему «справжньої 
селекції» майбутніх правоохоронців. 

Більшість кандидатів із числа коли-
шніх школярів приймають рішення 
щодо вступу до вищів, які готують 
кадри для правоохоронніх органів під 
впливом батьків чи родичів, а потім 
в процесі навчання зрозумівши що 
невірно зробили вибір майбутньої 
професії не намагаються її змінити. 
Інша категорія кандидатів на службу 
(роботу) в правоохоронних органів 
із числа осіб, які вже мають освіту 
та певний життєвий досвід або дос-
від служби в військових формуван-
нях, приймали участь в бойових діях 
незавжди «сприймаються правоохо-
ронною системою». Такі кандидати, 
як правило мають свою позицію, 
в багато чому  відмінну від вста-
новлених у правоохоронних органах 
правил. Вони не завжди готові вико-
нувати «незрозумілі» на їх уявлення 
завдання або у всьому підкорятися 
керівництву. Для більшості із них 
є невиправденним «втрата часу»  на 
виконання бюрократичних вимог, 
так звану «паперову роботу», при-
скіпливого дотримання норм законів, 
особливо у ситуаціях які потребують 
скорішого затримання злочинця і т.ін.

Окремо треба відмітити і той факт 
що становлення починаючого співро-
бітника не завжди супроводжується 
заходами щодо ефективної його адап-
тації на призначеній посаді. По-перше 
у більшості правоохоронних органів, 
особливо тих що нещодавно ство-
рено, система наставничества або 
відсутня або має формальний вигляд. 
Керівники, на яких покладається 
робота з с особовим складом ввірен-
ного підрозділу, самі не мають достат-
нього досвіду, можлисоті, а інколи 
і бажання займатися з підлеглими.

Неможливо не загадати і питання 
профілактики правопорушень. Точ-
ніше її відсутності у такому вигляді, 
яка є ефективною. Тому теж є об’єк-
тивні  так і суб’єктивні причини. Треба 
знову відбудувати систему превентив-
них заходів, яка дозволить скоротити 
зростання правопорушень та дасть 
можливість зосередитися над вико-
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нанням завдань по розкриттю і роз-
слідуванню злочинів, в першу чергу, 
по «гарячих слідах» та в розумні тер-
міни. Ця проблема є багатоспектор-
ною та потребує окремого розгляду 
в рамкаї іншого дослідження.

Проблемним питанням, яке теж 
потребує уваги є питання  щодо 
організації управлінської діяльності, 
втрати керованості правоохоронними 
підрозділами. Мова йдеться про орга-
нічну єдність кожного із підрозділів 
правоохоронних відомств з підпоряд-
куванням нижчестоящих працівників 
керівнику, нижчестоящого керівника 
вищестоящому. Необхідно забез-
печити чітку взаємодію між собою 
різних підрозділів кожного із право-
охоронних органів в межах одного 
відомства на місцях, в регіонах 
(областях) та центральному апараті, 
а також тісну співпрацю всіх право-
охоронних органів між собою.  

Треба скоріше позбутися нездат-
ності або небажання з  боку окремих 
керівників, як середньої так і вищої 
ланки правоохоронців, уникати при-
ймати рішення, в тому числі непо-
пулярні, але такі що відповідають 
нормам закону. Треба безпосередньо 
працювати з підлеглими, відмовитися 
від кадрового забезпечення за квот-
ним чи командним принципом. Необ-
хідно своєчасно реагувати на події 
що сталися, неупереджувально засто-
сувати норми законів до всіх катего-
рій громадян, в тому числі до таких, 
які вважаються «недоторканими». 
Доречи в останні період часу ця, 
так звана категорія «недоторканих» 
сильно звузилася завдяки котролю 
з боку громадських об’єднань і ЗМІ. 

Труднощі із забезпеченням зба-
лансованості співвідношення повно-
важень правоохоронних структур 
з урахуванням їх завдань, напрямків 
діяльності та чіткий розподіл їх функ-
цій, уникнення паралелізму в роботі 
та дублювання, що неминуче прово-
кує конфлікти між ними теж є про-
блемою, яка безпосередньо впливає 
на їх ефективність.

Висновки з дослідження і пер-
спективи подальших розвідок 
у даному науковому напрямку. 

Незважаючи на вище перелічені 
проблеми можливості щодо підви-
щення ефективності правоохоронців 
ще не вичерпано. Зараз існує суспіль-
ний запит на ефективну правоохо-
ронну систему, яка в змозі повернути 
довіру громадян. Важливо почати 
діяти активно, працювати, викону-
вати обов’язки і завдання. Необхідна 
активізація діяльності правоохорон-
ців, не імітація їх діяльності, а саме 
активізація і впевнений рух вперед.

Автор впевнений, що ефективна 
система підбору кадрів, розробка 
і впровадження сучасних технологій 
у діяльність правоохоронних орга-
нів, своєчасне, всебічне, ефективне 
виконання норм законів, інструкцій, 
наказів, розпоряджень, функціональ-
них обов’язків з боку правоохорон-
ців, помножених на їх мотивацію 
та належну оплату праці є тими захо-
дами які покращать правоохоронну 
систему і криміногенну ситуацію в кра-
їні.     При цьому  реальний дієвий кон-
троль за роботою правоохоронців не 
тільки з боку громадянського суспіль-
ства та ЗМІ, а й органів прокуратури, 
парламенту, внутрівідомчий контроль 
повинні стати повсякденною реальні-
стю. А держава повинна гарантувати 
реальний захист тих співробітників, 
які сумлінно виконують свої обв’язки. 

Саме такий підхід повинен бути 
негайно реалізований у сучасних 
непростих умовах існування держави, 
що призведе лише до покращення 
ситуації та посилення сектору без-
пеки і оборони держави.

У статті досліджуються 
питання, що стосуються доціль-
ності розробки та запровадження 
теоретико-методологічних підхо-
дів удосконалення діяльності пра-
воохоронних органів в умовах сьо-
годення. Автором проаналізовано 
сучасний стан правоохоронної сис-
теми через призму ефективності  
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діяльності окремих сегментів сек-
тору безпеки і оборони країни. 
Доведено взаємозв’язок правоохо-
ронної складової  сектору безпеки 
і оборони із станом захищеності 
держави від зовнішніх та внутріш-
ніх загроз. З’ясовано, що вітчиз-
няні науковці в галузі права в 
своїх наукових роботах проблемі, 
що досліджується не приділями 
достатньої уваги. Констатується, 
що в сучасних умовах розвитку дер-
жави на діяльність правоохоронної 
системи впливають як суб’єктивні 
та об’єктивні чинники які дещо 
відмінні від тих що вливали на 
правоохоронні органи до 2013року. 
Також, автором викриті окремі 
причини, що заважають активзації 
діяльності правоохоронної системи 
саме в сучасних умовах розвитку 
держави. Наведені рекомендації 
щодо підвищення ефективності  
функціонування правоохоронних 
органів, які можуть бути корис-
ними не тільки науковцям та осо-
бам які цікавляться проблемами 
діяльності правоохоронних органів, 
а й правоохоронцям-практикам. Як 
результат дослідження, автором 
доводиться аргументована думка 
що ефективна система підбору 
кадрів, своєчасне, всебічне, ефек-
тивне виконання норм законів, 
інструкцій, наказів, розпоряджень, 
функціональних обов’язків з боку 
правоохоронців, помножених на 
їх мотивацію та належну оплату 
праці є тими заходами які покра-
щать правоохоронну систему і 
криміногенну ситуацію в країні. Це 
надасть можливість правоохорон-
ній системі посилити свою вагу у 
секторі безпеки і оборони держави. 
Дозволить посилити спротив дер-
жави не тільки від внутрішніх, а й 
зовнішніх загроз. Сприятиме повер-
ненню довіри до  правоохоронців з 
боку громадянського суспільства, 
пересічних громадян, а правоохо-
ронній системі надасть моживість 
перетворитися на сучасну, євро-

пейську модель. Для цього необхідні 
дії які необхідно реалізовувати 
негайно, не втарачи час та можи-
вості. Затримки в реалізації вище-
наведеного можуть призвести до 
початку руйнації сектору безпеки і 
оброни, та вплинути на існування 
держави. 

Ключові слова: правоохоронні  
органи, сектор безпеки і оборони,  
національна поліція, сили безпеки, 
управлінська діяльність, національна 
безпека, національні інтереси, громад-
ська безпека, права і свободи людини, 
нормативна-правова база, злочинність, 
чинники що впливають на правоохо-
ронців, зовнішні та внутрішні загрози, 
громадянське суспільствво, ситема 
підбору та підготовки кадрів, мотива-
ція правоохоронця, функції правоохо-
ронної системи, ефективність діяльно-
сті правоохоронців.

Cherednychenko O. Activating 
activities of law enforcement 
authorities as a possibility 
of strengthening the security 
and defense sector of the state in 
modern conditions

The article examines the feasibility 
of developing and implementing 
theoretical and methodological 
approaches to improve the activities 
of law enforcement agencies in 
today’s conditions. The author 
analyzes the current state of the 
law enforcement system through the 
effectiveness of certain segments 
of the security and defense sector. 
The relationship between the law 
enforcement component of the security 
and defense sector and the state of 
protection of the state from external 
and internal threats has been proved. 
It was found that domestic scholars 
in the field of law in their scientific 
work is a problem that is not studied 
with sufficient attention. It is stated 
that in the current conditions of state 
development, the activities of the law 
enforcement system are influenced 
by subjective and objective factors 
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that are somewhat different from 
those that affected law enforcement 
agencies until 2013.

Also, the author exposed the 
cream of the reasons that hinder the 
activation of the law enforcement 
system in the current conditions of 
state development. Recommendations 
for improving the efficiency of law 
enforcement agencies, which can 
be useful not only to scientists and 
people interested in the problems of 
law enforcement agencies, but also to 
law enforcement practitioners.

Recommendations for improving 
the efficiency of law enforcement 
agencies are given. As a result 
of the study, the author argues 
that an effective recruitment 
system, timely, comprehensive, 
effective implementation of laws, 
instructions, orders, directives, 
functional responsibilities of law 
enforcement officers, multiplied 
by their motivation and proper 
remuneration are the measures that 
will improve law enforcement system 
and criminogenic situation in the 
country. This will enable the law 
enforcement system to increase its 
weight in the security and defense 
sector. It will strengthen the state’s 
resistance not only to internal but 
also to external threats. It will help 
restore trust in law enforcement by 
civil society and ordinary citizens, 
and give the law enforcement system 
the opportunity to become a modern, 

European model. This requires 
actions that need to be implemented 
immediately, without wasting time 
and opportunity. Delays in the 
implementation of the above can lead 
to the beginning of the destruction of 
the security and defense sector, and 
affect the existence of the state.

Key words: law enforcement 
agencies, security and defense sector, 
national police, security forces, 
administrative activities, national 
security, national interests, public 
security, human rights and freedoms, 
regulatory framework, crime, factors 
influencing law enforcement, external 
and internal threats, civil society, 
the system of selection and training, 
motivation of law enforcement, the 
functions of the law enforcement 
system, the effectiveness of law 
enforcement.
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ПРОВАДЖЕННЯ НА ПІДСТАВІ УГОД 

Кримінальним процесуальним 
кодексом України (далі – КПК), 
введено в дію новий для нашої дер-
жави інститут примирення сторін 
(restorative gustice). Ефективне засто-
сування угод, на думку законодавця, 
дозволить досягти процесуальної еко-
номії, гуманізації кримінального про-
цесу, забезпечення відшкодування 
шкоди потерпілому від кримінального 
правопорушення. Особливості про-
вадження на підставі угод в Укра-
їні вже активно досліджені такими 
вченими, як М.Й. Вільгушинський, 
І.В. Гловюк, О.В. Капліна, М.О. Кар-
пенко, Я.Ю. Конюшенко, В.О. Кучер, 
О.О. Леляк, Ю.А. Ліхолєтова, В.В. Нав-
роцька, О.Є. Омельченко, А.В. Порт-
нов, П.В. Пушкар, В.О. Рибалко, 
О.В. Сав’юк, Г.Ю. Саєнко, Г.П. Середа, 
М.В. Сіроткіна, І.А. Тітко, В.І. Фарин-
ник, Д.В. Філін, М.І. Хавронюк 
та ін. Але питання доказування у про-
вадженні на підставі угод залиша-
ється не достатньо дослідженим. 
Тому метою даної статті стало дослі-
дження цього питання. 

Перш за все слід зазначити, що 
угода являє собою домовленість сто-
рін, яка формалізована у відповідному 
процесуальному документі і спря-
мована на врегулювання криміналь-
но-правового конфлікту. Наслідком її 
укладення є застосування диферен-
ційованого порядку кримінального 
провадження і ухвалення вироку 
на підставі угоди. Залежно від мети 
і завдань кримінальної процесуаль-
ної діяльності кримінальна процесу-

альна форма може бути уніфікованою 
(тобто єдиною) або диференційованою 
(тобто характеризуватися наявністю 
різних порядків здійснення кримі-
нального провадження). Якщо метою 
кримінальної процесуальної діяль-
ності є притягнення особи, яка вчи-
нила кримінальне правопорушення, 
до відповідальності й призначення 
їй покарання, то відповідно процесу-
альна форма кримінального судочин-
ства відзначається високим ступенем 
уніфікації. Якщо ж мету криміналь-
ного провадження розглядати через 
врегулювання кримінально-правового 
конфлікту, то і завдання, що мають 
бути вирішені задля її досягнення, 
не можуть бути обмежені притягнен-
ням особи, яка вчинила кримінальне 
правопорушення, до кримінальної 
відповідальності і призначенням їй 
покарання, адже вирішенню в такому 
випадку підлягають і завдання захи-
сту інтересів потерпілого, а також 
самого підозрюваного, обвинуваче-
ного. Досягнення зазначеної мети 
і вирішення таких завдань потребує 
диференціації кримінальної процесу-
альної форми, впровадження різних 
порядків здійснення кримінального 
судочинства, що дозволяють опти-
мізувати кримінальну процесуальну 
діяльність та збалансувати інтереси 
її учасників, врегулювати криміналь-
но-правовий конфлікт у оптимальний 
спосіб, не залучаючи до цього зайвих 
ресурсів, забезпечити у якомога 
стислі строки захист прав і законних 
інтересів потерпілого [4, c. 10]. 
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Таким чином, диференціація про-
цесуальної форми полягає в наявно-
сті різних порядків (процедур) здійс-
нення кримінального провадження, 
одним з яких є кримінальне прова-
дження на підставі угод, яке регулю-
ється главою 35 КПК України. При 
цьму в Законі закріплено два види 
угод: 1) угода про примирення між 
потерілим та підозрюваним чи обви-
нуваченим; 2) угода між прокурором 
та підозрюваним чи обвинуваченим 
про визнання винуватості. Вказані 
види угод відрізняються процесуаль-
ним порядком їх застосування, проце-
дурою ініціювання, змістом та наслід-
ками, що настають після досягнення 
домовленості у кримінальному про-
вадженні. Однак угоди про прими-
рення та визнання винуватості об’єд-
нані спільною метою – спрощення 
процедури розгляду певної категорії 
кримінальних проваджень, скоро-
чення загальних процесуальних стро-
ків розгляду та сприяння економії 
бюджетних витрат на проведення 
кримінального провадження завдяки 
нездійсненню досудового розслідування.

Що стосується питання нашого 
дослідження, то воно не отримало 
належної регламентації в КПК. Тому 
висновки щодо особливостей процесу 
доказування під час провадження на 
підставі угод можно зробити лише 
шляхом аналізу норм кримінального 
процесуального законодавства. Слід 
розпочати з того, що доказова діяль-
ність, в основному, спрямована на 
всебічне, повне та об’єктивне вста-
новлення всіх обставин криміналь-
ного провадження. З приводу цього, 
хотілось би підтримати позицію 
І.А. Тітка, що на сьогодні за своєю 
суттю підходи (теорія об’єктивної 
істини та формальної істини) доволі 
часто знаходять органічне поєд-
нання в межах законодавства окре-
мих держав. Прикладом подібного 
поєднання може служити й оновлене 
кримінальне процесуальне законодав-
ство України, у тому числі в частині 
запровадження процесуальних угод. 

Зокрема, «консенсус» формальної 
та об’єктивної істин забезпечується 
за рахунок поєднання в рамках КПК 
України таких правил: з обного боку, 
з моменту визнання особою своєї 
вини та укладення з прокурором або 
потерпілим розслідування припиня-
ється і провадження передається до 
суду, який базує своє рішення на 
домовленностях сторін, що досягнуті 
в угоді; але з другого – суд зобов’яза-
ний відмовити у затвердженні угоди 
за умови, що відсутні фактичні під-
стави для визнання винуватості особи 
[8, c. 345-346].

Відповідно до ч. 5 ст. 496 КПК 
укладення угоди про примирення або 
визнання винуватості може ініціюва-
тися в будь-який момент після пові-
домлення особі про підозру до виходу 
суду до нарадчої кімнати для ухва-
лення вироку. Тобто, до укладення 
угоди процес доказування під час 
досудового провадження здійснюється 
у загальному порядку. Але для того, 
щоб повідомити про підозру, необ-
хідно встановити відповідні обста-
вини кримінального правопорушення. 
Закон передбачає, що особа повідом-
ляється про підозру при наявності 
достатніх доказів для її підозри у вчи-
ненні кримінального правопорушення 
(п. 3 ч. 1 ст. 276 КПК). Однак КПК не 
визначає, яка саме сукупність доказів 
є достатньою для складання повідом-
лення про підозру. Підозра формулю-
ється у свідомості слідчого та/або 
прокурора на підставі суб’єктивного 
переконання, виходячи із зібраних 
у кримінальному провадженні доказів. 
У кожному конкретному провадженні 
питання про достатність доказів для 
висновку про підозру особи вирі-
шується індивідуально, виходячи із 
обставин розслідування, на підставі 
всебічного, повного й неупередженого 
їх дослідження. Докази можуть бути 
визнані достатніми для підозри, якщо 
вони характеризують кожний з еле-
ментів складу кримінального право-
порушення, що інкримінується особі. 
Крім того, законодавець вживає сло-
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восполучення «наявність достатніх 
доказів», а значить, йдеться не про 
одиничний доказ, а про їх сукупність. 
Ніякий окремо взятий доказ, у тому 
числі й визнання особою своєї вини 
(що є обов’язковою умовою укла-
дення угоди про визнання винувато-
сті) достатнім для цієї мети бути не 
може. В усякому разі слідчий пови-
нен встановити подію кримінального 
правопорушення (час, місце, спосіб 
та інші обставини вчинення кримі-
нального правопорушення), про що 
відповідні дані внесені до ЄРДР, вину-
ватість конкретної особи у вчиненні 
кримінального правопорушення. 
У звязку з цим, до структури підозри 
виправдано включають: 1) фактичні 
обставини вчиненого кримінального 
правопорушення, у вчиненні якого 
підозрюється особа; 2) правову ква-
ліфікацію (стаття, частина статті 
закону України про кримінальну від-
повідальність); 3) ознаки суб’єкта 
кримінального правопорушення, які 
мають матеріально-правове значення; 
4) розмір шкоди, завданої криміналь-
ним правопорушенням [5, с. 209]. 
Отже ці данні повинні бути встанов-
ленні на момент укладення угоди. 

В наслідок вищезазначеного 
виникає необхідність дослідження 
питання щодо предмету доказу-
вання у провадженні на підставі 
угод. Предмет доказування, ви значе-
ний ч. 1 ст. 91 КПК, є загальним для 
усіх різновидів криміналь них прова-
джень, а відтак залишається незмін-
ним і для проваджень на підставі 
угод. Домовленості сторін можуть 
стосуватися визначен ня: обов’язків, 
які бере на себе підозрюваний, обви-
нувачений щодо співпраці з правоохо-
ронними органами; розміру, форми, 
строку від шкодування шкоди потер-
пілому або державі; виду і розміру 
покаран ня, звільнення від відбування 
покарання із випробуванням та ін. 
Однак, подія кримінального правопо-
рушення (час, місце, спосіб та інші 
обставини вчинення кримінального 
правопорушення), винува тість обви-

нуваченого у вчиненні кримінального 
правопорушення, форма вини, мотив 
і мета вчинення кримінального право-
порушення, вид і розмір шкоди, зав-
даної кримінальним правопорушен-
ням, а також розмір процесуальних 
витрат та інші обставини предмету 
доказуван ня не можуть бути встанов-
лені на підставі домовленостей сторін 
і підлягають доказуванню [7, с. 241].

Аналіз судової практики дає 
змогу сказати, що суди додатково 
повинні встановлювати ще й інші 
обставини. Наприклад, в рішенні 
Вищого антикорупційного суду 
№ 991/2904/20 зазначається, що 
для того, щоб зробити висновок про 
те, що наведена стороною обвинува-
чення кваліфікація є вірною, а в діях 
обвинуваченого наявні всі ознаки 
складу інкримінованого йому кри-
мінального правопорушення, суд 
у провадженні на підставі угоди про 
визнання вини має надати ствердні 
відповіді на такі запитання: 1. Чи є 
ОСОБА_1 суб’єктом інкримінова-
ного йому кримінального правопо-
рушення? 2. Чи відповідає об’єкт 
посягання ознакам як основного так 
і додаткового об’єкту інкримінова-
ного обвинуваченому кримінального 
правопорушення? 3. Чи наявні в діях 
обвинуваченого ознаки зловживання 
владою, а саме, чи використовував 
обвинувачений свою владу всупереч 
інтересам служби? 4. Чи завдано 
діями обвинуваченого тяжких наслід-
ків державним інтересам? 5. Чи наяв-
ний причинно-наслідковий зв’язок 
між діями обвинуваченого та наслід-
ками, що настали? 6. Чи усвідомлю-
вав обвинувачений суспільно-небез-
печний характер свого діяння, чи 
передбачав його суспільно-небезпечні 
наслідки та чи бажав їх настання (або 
чи свідомо їх припускав)? Чи діяв 
обвинувачений з корисливою метою 
отримання неправомірною вигодою 
для себе [1]? Це дає підстави ствер-
джувати про необхідність виділяти 
в кримінальному провадженні на 
підставі угод і родовий пердмет 
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доказування. Він визначається на 
рівні норм Особливої частини кримі-
нального закону, в яких сформульо-
вані конкретні юридичні ознаки вчи-
нених кримінальних правопорушень 
(об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт, 
суб’єктивна сторона).

Однак слід обов’язково говорити 
і про спеціальний предмет доказу-
вання у кримінальному провадженні 
на підставі угод, щодо якого закон не 
містить окремої норми, яка б регла-
ментувала його. Зважаючи на сутність 
та вимоги до змісту угод і порядку їх 
укладення й затвердження, до обста-
вин спеціального предмета доказу-
вання можна віднести обставини: 

- передбачені ч. 7 ст. 474 КПК (які 
можуть бути підставами для відмови 
у затверджені угоди); 

- передбачені частинами 4 і 5  
ст. 474 КПК (щодо правильного розу-
міння сторонами угоди сутності обви-
нувачення, певних прав та наслідків 
укладення й затвердження угоди). 
Однак він ніяк не виділений у КПК, 
що підлягає виправленню

Відповідно до ч. 1 ст. 474 КПК, 
якщо угоди досягнуто під час досу-
дового розслідування, обвинуваль-
ний акт з підписаною сторонами 
угодою невідкладно надсилається до 
суду. Прокурор має право відкласти 
направлення до суду обвинувального 
акта з підписаною сторонами угодою 
для виконання окремих процесуаль-
них дій. Це означає, що процес дока-
зування після укладення угоди на 
стадії досудового розслідування може 
продовжуватись. Перш ніж дійти 
переконання про необхідність скла-
дання підсумкового процесуального 
рішення – обвинувального акта – 
слідчий та/або прокурор проходять 
складний шлях, пов’язаний із ретель-
ним збиранням, перевіркою, оцінкою 
доказів, із висуненням та перевір-
кою версій, формулюванням певних 
висновків та прийняттям низки про-
цесуальних рішень. Зокрема, вони 
повинні переконатися, що розсліду-
вання проведено повно (тобто з’ясо-

вані всі факти, що входять до пред-
мета доказування, виявлено як ті 
обставини, що обтяжують покарання, 
так і ті, що його пом’якшують, залу-
чені усі можливі й необхідні джерела 
доказової інформації). Тому зако-
нодавець передбачив, що прокурор 
має право відкласти направлення до 
суду обвинувального акта з підписа-
ною сторонами угодою у зв’язку із 
необхідністю: 1) отримання висновку 
експерта; 2) завершення проведення 
інших слідчих дій, необхідних для зби-
рання і фіксації доказів, які можуть 
бути втрачені зі спливом часу, або 
які неможливо буде провести пізніше 
без істотної шкоди для їх результату 
у разі відмови суду в затвердженні 
угоди (ч.1 ст. 474 КПК). Однак зако-
нодавець не роз’янив це питання. 
Тому воно потребує додаткової 
регламентації. 

Як наслідок, не з’ясованим також 
залишається питання щодо меж 
доказування під час провадження 
на підставі угод. Для встановлення 
моменту досягнення меж доказування 
можуть використовуватися різнома-
нітні критерії, до яких, зокрема, слід 
відносити:

 – певну сукупність доказів, 
достатню для висновку про дослі-
дження всіх обставин предмета дока-
зування (щодо досліджуваного нами 
питання це стосується прийняття 
рішення про необхідність складання 
та вручення особі повідомлення про 
підозру); 

– дослідження всіх можливих вер-
сій; проведення необхідних слідчих 
(розшукових) і судових дій (якщо 
у кримінальному провадженні було 
укладено угоду, то це виключає 
потребу перевірки всіх версій);

– ступінь точності знань про 
обставини, що підлягають доказу-
ванню, їх достовірність або ймовір-
ність (дана вимога у провадженні на 
підставі угод також не потребує висо-
кого рівня забезпечення, адже сутні-
стю інституту угод в кримінальному 
провадженні є саме наявність так зва-

https://ips.ligazakon.net/document/view/t124651?an=16
https://ips.ligazakon.net/document/view/t124651?an=16
https


38

ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2022/1

ної конвенційної істини, коли істин-
ним визнається те, про що сторони 
домовились). У зв’язку з цим можемо 
констатувати, що провадження на 
підставі угоди передбачає менший 
об’єм доказів, аніж провадження 
у звичайному режимі. 

Крім цього, відповідно до 
ч. 4 ст. 469 КПК угода про визнання 
винуватості між прокурором та під-
озрюваним чи обвинуваченим може 
бути укладена у провадженні щодо: 

- особливо тяжких злочинів, від-
несених до підслідності Національ-
ного антикорупційного бюро України 
за умови викриття підозрюваним чи 
обвинуваченим іншої особи у вчи-
ненні злочину, віднесеного до підслід-
ності Національного антикорупцій-
ного бюро України; 

- особливо тяжких злочинів, вчи-
нених за попередньою змовою гру-
пою осіб, організованою групою чи 
злочинною організацією або терорис-
тичною групою за умови викриття 
підозрюваним, який не є організато-
ром такої групи або організації, зло-
чинних дій інших учасників групи чи 
інших, вчинених групою або органі-
зацією злочинів. При цьому законо-
давець зазначає умову, за наявності 
якої у даних випадках може бути 
укладена угода про визнання винува-
тості – «якщо повідомлена інформа-
ція буде підтверджена доказами». 
Тобто обвинувачення не може грунту-
ватися лише на визнанні вини самою 
особою. Непряма (хоча від цього 
не менш дієва) заборона обґрунту-
вання винуватості особи лише одним 
визна нням своєї вини міститься 
у п. 6 ч. 7 ст. 474 КПК, відповідно до 
яко го суд відмовляє у затвердженні 
угоди за умови, що відсутні фактич ні 
підстави для визнання винуватості 
обвинуваченого. Так, незважа ючи на 
визнання обвинуваченим своєї вини, 
суди відмовляють у затвердженні 
угод за вказаною підставою, зокрема, 
у випадках, якщо у матеріалах про-
вадження недостатньо доказів для: 
визначення роз міру завданої потер-

пілому шкоди, що породжує сумніви 
у правиль ності кваліфікації; встанов-
лення форми вини обвинуваченого; 
з’ясування мотивів та мети вчинення 
кримінального правопорушен ня і т.ін. 

Як вже раніше зазначалось, умо-
вою укладення угод у криміналь-
ному про вадженні про визнання 
винуватості є визнання особою 
своєї вини. Однак як бути за наяв-
ності такого визнання, якщо угоду 
не буде укладено? Дана ситуація 
є доволі ризикованою з позиції так-
тики побудови подальшого захисту. 
Напевно враховуючи це, законо-
давець у ч. 6 ст. 469 КПК передба-
чив, що у разі недосягнення згоди 
щодо укладення угоди факт її іні-
ціювання і твердження, що були 
зроблені з метою її досягнення, не 
можуть розглядатися як відмова 
від обвинувачення або як визнання 
своєї винуватості. 

Ч. 8 ст. 469 КПК регламентує, 
що у разі якщо кримінальне прова-
дження здійснюється щодо кількох 
осіб, які підозрюються чи обвину-
вачуються у вчиненні одного або 
кількох кримінальних правопору-
шень, і згода щодо укладення угоди 
досягнута не з усіма підозрюваними 
чи обвинуваченими, угода може 
бути укладена з одним (кількома) 
з підозрюваних чи обвинувачених. 
Кримінальне провадження щодо 
особи (осіб), з якими досягнуто 
згоди, підлягає виділенню в окреме 
провадження. Наведене свідчить, 
що у випадках винесення вироку на 
підставі угоди, фактично визнається 
вина інших підозрюваних/обвинува-
чених, матеріали щодо яких виділено 
в окреме провадження. Відповідно до 
п. 8 ч. 2 ст. 65 КПК особи, які брали 
участь в укладенні та виконанні 
угоди про примирення у криміналь-
ному провадженні, не можуть бути 
допитані як свідки щодо обставин, 
які стали їм відомі у зв’язку з участю 
в укладенні та виконанні угоди про 
примирення. Однак такої прямої 
заборони щодо угод про визнання 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n896
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вини в законі немає. Тож теоретично 
виділення матеріалів в окреме кри-
мінальне провадження не виключає 
можливості використання показань 
про визнання своєї вини осіб, які 
уклали угоду стороною обвинува-
чення, для доказування винуватості 
тих, хто її не укладав. Безумовно 
такий висновок суперечить вимогам 
кримінального процесуального зако-
нодавства та практиці Європейського 
суду з прав людини. Під час практич-
ної діяльності існують ризики викори-
стання цієї інформації. Тому є необ-
хідність закріпити в КПК пряму 
заборону використання інформаії 
отриманної у провадженні на під-
ставі угоди про визнання вини 
в інших (виділених) проваджен-
нях, щодо інших підозрюваних  
(обвинувачених).

Відповідно до ч. 2 статті 474 КПК 
розгляд провадження на підставі угод 
проводиться судом під час підготов-
чого судового засідання. У криміналь-
ному провадженні, у якому до суду 
надійшов обвинувальний акт з укла-
деною сторонами угодою, завдання 
підготовчого провадження полягають 
у здійсненні перевірки відповідності 
угоди вимогам КПК та за наявності 
підстав, – ухваленні вироку. Такий 
порядок є диференційованою про-
цесуальною формою здійснення під-
готовчого провадження. При цьому 
факт укла дення угоди під час досудо-
вого розслідування зобов’язує проку-
рора передати до суду обвинувальний 
акт із підписаною сторонами угодою. 
Однак ч. 4 ст. 291 КПК встановлює, 
що надання суду інших документів 
до початку судового розгляду забо-
роняється. Тому, ви рішуючи питання 
щодо угоди на стадії підготовчого 
провадження, суд має можливість 
ознайомитися лише з текстом угоди, 
обвинувального акта та додатків до 
нього. В той же час, закон зобов’язує 
суд відмовити в затвердженні угоди 
у випадку, якщо від сутні фактичні 
підстави для визнання винуватості 
особи (п. 6 ч. 7 ст. 474 КПК). Однак 

він не може це зробити не маючи мож-
ливості озна йомитися з матеріалами, 
зібраними під час досудового розсліду-
вання. Дана проблема була вирішена 
ВССУ шляхом надання роз’яснення 
такого змісту: суд, що здійснюватиме 
судове провадження, для реалі зації 
покладених на нього обов’язків щодо 
з’ясування добровільнос ті укладення 
угоди та перевірки її на відповідність 
вимогам КПК та/або кримінального 
закону (частини 6, 7 ст. 474 КПК), 
зважаючи на те, що під час підготов-
чого судового засідання може бути 
прийнято рі шення, яке по своїй суті 
є завершальним для судового про-
вадження у суді першої інстанції 
(ухвалити вирок), вправі витребу-
вати доку менти, подані сторонами 
під час досудового розслідування, 
а також інші матеріали досудового 
розслідування (Постанова Пленуму 
ВССУ «Про практику здійснення 
судами кримінального провадження 
на підставі угод» від 11 груд. 2015 р. 
№ 13) [6]. Відповідно, дане положення 
повинно бути закріплено і у КПК.

Відповідно до ч. 6 ст. 474 КПК суд 
зобов’язаний переконатися у судо-
вому засіданні, що укладення угоди 
сторонами є добровільним, тобто не 
є наслідком застосування насильства, 
примусу, погроз або наслідком обі-
цянок чи дії будь-яких інших обста-
вин, ніж ті, що передбачені в угоді. 
На цьому також акцентується увага 
і в Інформаційному листі Вищого 
спеціалізованого суду України 
з розгляду цивільних і кримінальних 
справ від 15.11.2012 р. «Про деякі 
питання здійснення кримінального 
провадження на підставі угод» [3]. 
Для з’ясування добровільності укла-
дення угоди у разі необхідності суд 
має право витребовувати документи, 
у тому числі скарги підозрюваного 
чи обвинуваченого, подані ним під 
час кримінального провадження, 
та рішення за наслідками їх розгляду, 
а також викликати в судове засідання 
осіб та опитувати їх. При цьому 
КПК чомусь указує на можливість 
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опитування, а не допиту свідків для 
перевірки добровільності укладення 
угоди, хоча пояснення свідків, на від-
міну від показань, не є джерелами 
доказів у кримінальному провадженні 
щодо злочинів, а суд при обґрунту-
ванні судового рішення, у тому числі 
й ухвали, повинен посилатися саме на 
докази (ч. 3 ст. 310 КПК). У зв’язку 
з цим хотілося б погодитись з пропози-
цією Гловюк І.В., що дану норму КПК 
необхідно змінити та зазначити: «Для 
з’ясування добровільності укладення 
угоди суд зобов’язаний витребувати 
документи, у тому числі скарги підо-
зрюваного чи обвинуваченого, подані 
ним під час кримінального прова-
дження, та рішення за наслідками їх 
розгляду, а також, у разі необхідно-
сті, викликати в судове засідання осіб 
та допитати їх» [2, с. 346].

У зв’язку з вищевикладеним 
необхідно зробити висновки.

По-перше, ч. 1 ст. 474 передба-
чає, що якщо угоди досягнуто під час 
досудового розслідування, обвину-
вальний акт з підписаною сторонами 
угодою невідкладно надсилається до 
суду. Разом з тим прокурор має право 
відкласти направлення до суду обви-
нувального акта з підписаною сторо-
нами угодою до отримання висновку 
експерта або завершення проведення 
інших слідчих дій, необхідних для зби-
рання та фіксації доказів, які можуть 
бути втрачені зі спливом часу, або 
які неможливо буде провести пізніше 
без істотної шкоди для їх результату 
у разі відмови суду в затвердженні 
угоди. Однак мета та процедура цієї 
діяльності не регламентовані. Ця про-
галена підлягає усуненю. 

По-друге, вважаємо за необ-
хідне (за прикладом кримінального 
провадження щодо неповнолітніх 
та кримінального провадження щодо 
застосування примусових заходів 
медичного характеру) доповнити 
Закон новою статтею 4741: «Обста-
вини, що підлягають встановленню 
у кримінальному провадженні на під-
ставі угод». З цією метою необхідно 

виділити ці обставини починаючи 
з частини 4 ст. 474 КПК та закріпити 
у наступній редакції: 

«1. Перед ухваленням рішення про 
затвердження угоди про визнання 
винуватості суд під час судового засі-
дання повинен з’ясувати в обвинува-
ченого, чи цілком він розуміє:

1) що він має право на судо-
вий розгляд, під час якого прокурор 
зобов’язаний довести кожну обста-
вину щодо кримінального правопору-
шення, у вчиненні якого його обвину-
вачують, а він має такі права:

мовчати, і факт мовчання не 
матиме для суду жодного доказового 
значення;

мати захисника, у тому числі на 
отримання правової допомоги безоп-
латно у порядку та випадках, перед-
бачених законом, або захищатися 
самостійно;

допитати під час судового розгляду 
свідків обвинувачення, подати кло-
потання про виклик свідків і подати 
докази, що свідчать на його користь;

2) наслідки укладення 
та затвердження угод, передбачені 
статтею 473 цього Кодексу;

3) характер кожного обвинува-
чення, щодо якого він визнає себе 
винуватим;

4) вид покарання, а також інші 
заходи, які будуть застосовані до нього 
у разі затвердження угоди судом.

2. Перед прийняттям рішення про 
затвердження угоди про примирення 
суд під час судового засідання пови-
нен з’ясувати в обвинуваченого, чи 
цілком він розуміє:

1) що він має право на справед-
ливий судовий розгляд, під час якого 
сторона обвинувачення зобов’язана 
довести кожну обставину щодо кримі-
нального правопорушення, у вчиненні 
якого його обвинувачують, а він має 
такі права:

мовчати, і факт мовчання не 
матиме для суду жодного доказового 
значення;

мати захисника, у тому числі на 
отримання правової допомоги безоп-

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n3796
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латно у порядку та випадках, перед-
бачених законом, або захищатися 
самостійно;

допитати під час судового розгляду 
свідків обвинувачення, подати кло-
потання про виклик свідків і подати 
докази, що свідчать на його користь;

2) наслідки укладення 
та затвердження угод, передба-
чені статтею 473 цього Кодексу;

3) характер кожного обвинува-
чення;

4) вид покарання, а також інші 
заходи, які будуть застосовані до 
нього у разі затвердження угоди 
судом.

Крім того, перед прийняттям 
рішення про затвердження угоди 
про примирення суд під час судо-
вого засідання повинен з’ясувати 
у потерпілого, чи цілком він розуміє 
наслідки затвердження угоди, перед-
бачені статтею 473 цього Кодексу.

3. Суд зобов’язаний переконатися 
у судовому засіданні, що укладення 
угоди сторонами є добровільним, 
тобто не є наслідком застосування 
насильства, примусу, погроз або 
наслідком обіцянок чи дії будь-яких 
інших обставин, ніж ті, що передба-
чені в угоді. Для з’ясування добро-
вільності укладення угоди у разі необ-
хідності суд має право витребовувати 
документи, у тому числі скарги підо-
зрюваного чи обвинуваченого, подані 
ним під час кримінального прова-
дження, та рішення за наслідками їх 
розгляду, а також викликати в судове 
засідання осіб та опитувати їх.

4. Суд перевіряє угоду на відповід-
ність вимогам цього Кодексу та/або 
закону. Суд відмовляє в затвердженні 
угоди, якщо:

1) умови угоди суперечать вимо-
гам цього Кодексу та/або закону, 
в тому числі допущена неправильна 
правова кваліфікація кримінального 
правопорушення, яке є більш тяжким 
ніж те, щодо якого передбачена мож-
ливість укладення угоди;

2) умови угоди не відповідають 
інтересам суспільства;

3) умови угоди порушують права, 
свободи чи інтереси сторін або інших 
осіб;

4) існують обґрунтовані підстави 
вважати, що укладення угоди не було 
добровільним, або сторони не прими-
рилися;

5) очевидна неможливість вико-
нання обвинуваченим взятих на себе 
за угодою зобов’язань;

6) відсутні фактичні підстави для 
визнання винуватості.

У такому разі досудове розсліду-
вання або судове провадження про-
довжуються у загальному порядку.

5. Повторне звернення з угодою 
в одному кримінальному провадженні 
не допускається.»

По-третє, існує необхідність 
закріпити в ч. 8 ст. 469 КПК положення 
наступного змісту: «Не допускається 
використовувати інформаію отриману 
у кримінальному провадженні на під-
ставі угоди в інших (виділених) про-
вадженнях, щодо інших підозрюваних 
(обвинувачених).»

По-четверте, існує пореба допов-
нить ч. 7 ст. 474 КПК положенням 
такого змісту: «Суд вправі витребу-
вати документи, подані сторонами 
під час досудового розслідування, 
а також інші матеріали досудового 
розслідування.»

Виникнення кримінального про-
вадження на підставі угод є нове-
лою як для кримінального проце-
суального закону України, так і 
для процесуальної діяльності орга-
нів досудового розслідування та 
судової системи. Це нововведення 
раніше невідоме українській пра-
вовій системі, оскільки запозичене 
з англо-американського досвіду 
з метою економії часу та вдоско-
налення кримінального судочин-
ства. Здійснення кримінального 
провадження на підставі угод як 
особливого порядку кримінального 
провадження має на меті, насам-
перед, розв’язання наявного кри-
мінально-правового конфлікту 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n3796
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n3796
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між його учасниками, спрощення 
та скорочення загальної проце-
дури кримінального провадження, 
забезпечення процесуальної еко-
номії, зменшення навантаження 
на суди, надання самостійності 
сторонам угоди щодо вирішення 
питання про призначення узгодже-
ного ними покарання звільнення 
від його відбування з випробуван-
ням. Кримінальне провадження на 
підставі угод є проявом диферен-
ціації кримінальної процесуаль-
ної форми, яка ґрунтується на 
матеріально-правових критеріях, 
котрі передбачають встановлення 
змісту договірних правовідносин, 
та кримінально-процесуальних, 
що визначають форму і процедуру 
досягнення взаємних поступок між 
сторонами угод про примирення чи 
про визнання винуватості у кри-
мінальному провадженні. Проте в 
науці кримінального процесуального 
права та у практичній діяльно-
сті залишається велика кількість 
суперечливих підходів, неузгодже-
ність правових позиції та різне 
бачення деяких аспектів функ-
ціонування такого інституту. 
Зокрема, суперечності виникають 
під час визначення особливостей 
кримінального процесуального 
доказування під час провадження 
на підставі угод, що є предметом 
даного наукового дослідження.

Основний підхід до розгдяду 
зазначеного питання в цій статті 
полягає у здійсненні критичного 
аналізу норм чинного законодав-
ства, які регламентують особли-
вості кримінального процесуального 
доказування під час провадження 
на підставі угод. В публікації 
здійснюється аналіз нормативної 
регламентації кримінального про-
вадження на підставі угод, вислов-
лені зауваження до низки норм 
КПК, які закріплюють особливості 
кримінального процесуального 
доказування під час провадження 
на підставі угод та запропоновані 

підходи до усунення їх недоліків. 
Матеріали статті представляють 
як теоретичну, так і практичну 
цінність. Вони можуть бути вико-
ристані для подальшого наукового 
дослідження особливостей кримі-
нального процесуального доказу-
вання під час провадження на під-
ставі угод, а також для належного 
розуміння та здійснення правоза-
стосовної кримінальної процесуаль-
ної діяльності. 

Ключові слова: кримінальне 
провадження, доказування, угода, 
визнання винуватості, примирення.

Bespalko I. The features 
of criminal procedural proof 
during proceedings on the basis 
of agreements 

The emergence of criminal 
proceedings on the basis of 
agreements is a novelty both for the 
criminal procedural law of Ukraine 
and for the procedural activities of 
the pre-trial investigation bodies 
and the judicial system. The given 
innovation was previously unknown 
to the Ukrainian legal system, since it 
was taken from the English-American 
experience in order to save time and 
improve criminal justice. The purpose 
of conducting criminal proceedings on 
the basis of agreements as a special 
procedure for criminal proceedings 
is, first of all, to resolve the existing 
criminal law conflict between 
parties to it, to simplify and shorten 
the general procedure of criminal 
proceedings, to ensure procedural 
economy, to reduce the load on the 
courts, to provide self-sufficiency 
to the parties to the agreement in 
solving the question of imposing 
punishment stipulated by them 
with relief of serving on probation. 
Criminal proceedings on the basis 
of agreements are a manifestation 
of the differentiation of the criminal 
procedural form, which is based on 
substantive criteria that provide for 
the establishment of the content of 
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contractual legal relationship, and 
criminal procedural criteria that 
determine the form and procedure 
for achieving reciprocal concession 
between the parties to agreements on 
reconciliation or admission of guilt 
in criminal proceedings. However, 
the science of criminal procedural 
law and practice still have a large 
number of contradictory approaches, 
inconsistency in legal positions and 
a different vision of some aspects of 
the functioning of such an institution 
left. In particular, contradictions 
arise in determining the features of 
criminal procedural proof on the basis 
of agreements being the subject of 
this scientific study.

The main approach to the issue’s 
review in the given article is to carry 
out a critical analysis of the norms 
of the current legislation governing 
the features of criminal procedural 
proof during proceedings on the 
basis of agreements. The publication 
analyzes the normative regulation 
of criminal proceedings on the 
basis of agreements, comments on 
a number of norms of the Code of 
Criminal Procedure, which fix the 
features of criminal procedural 
proof during proceedings on the 
basis of agreements, and offers the 
approaches to correct their defects. 
The materials of the article are of 
both theoretical and practical value. 
They can be used for further scientific 
research of the features of criminal 
procedural proof during proceedings 
on the basis of agreements, as well 
as for a proper understanding and 

implementation of law enforcement 
procedural activities. 

Key words: criminal proceedings, 
proof, agreement, admission of guilt, 
reconciliation.
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ІСТОТНІ УМОВИ ДОГОВОРУ НА РОЗРОБКУ 
ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Постановка проблеми. Актуаль-
ність дослідження теми договірного 
регулювання розробки програмного 
забезпечення, пов’язана з тим, що 
розробка програмного забезпечення 
перетворилася на окрему галузь, що 
займає чільне місце у світовій еко-
номіці, в тому числі в Україні. Саме 
Україна стала однією з країн світу, 
в якій стрімко розвивається цифрові-
зація, наявна велика частка ІТ-компа-
ній, що здійснюють розробку програм-
ного продукту та їх кількість щороку 
зростає. Український ринок розробки 
програмного забезпечення є одним 
з найкращих для розміщення замов-
лень у сфері аутсорсингу бізнес-про-
цесів та IT). Для забезпечення прав 
як замовників так і виконавців по 
договору розробки програмного забез-
печення, існує необхідність в окрес-
ленні істотних умов договору на роз-
робку програмного забезпечення. 

В Україні відсутнє комплексне 
галузеве регулювання ринку розробки 
програмного забезпечення, відтак від-
сутній спеціальні законодавчі вимоги 
щодо суб’єктів господарювання, що 
є учасниками ринку, відсутні вимоги 
до послуг з розробки програмного 
забезпечення чи програмного забез-
печення як завершеного продукту 
та відсутня окрема правова регламен-
тації договору на розробку програм-
ного забезпечення. 

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій. На сьогодні питан-
ням вивчення договорів програм-
ного забезпечення займались 
Бачинський Т.В., Гродовська О.П., 
Андрощук Г.О., Філик Н.В., Дми-
тришин В.С. та інші. Проте, вказані 
автори більше уваги приділяли дослі-
дженню питань охорони програмного 
забезпечення або ж правового визна-
чення зазначеного поняття. Відтак 
істотні умови договору на розробку 
програмного забезпечення, а також їх 
особливості, потребують подальшого 
вивчення та аналізу. 

Метою дослідження є розгляд 
основних проблем, що виникають під 
час укладання договорів на розробку 
програмного забезпечення, та виокрем-
лення істотних умов такого договору. 

Виклад основного матеріалу. 
Насамперед слід зазначити, що в Укра-
їні відсутнє комплексне галузеве регу-
лювання ринку розробки програмного 
забезпечення: відсутній спеціальний 
нормативно-правовий акт, який би 
встановлював вимоги до послуг з роз-
робки програмного забезпечення чи 
програмного забезпечення як заверше-
ного продукту; розробка програмного 
забезпечення не відноситься до видів 
господарської діяльності, що підляга-
ють ліцензуванню, відсутнє норматив-
но-правове регулювання, що визначає 
істотні умови такого виду договору. 
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Розглядаючи договір про створення 
програмного забезпечення, слід роз-
почати з аналізу поняття «програмне 
забезпечення». Вказане питання роз-
глядалось різними вченими та нау-
ковцями. На даний час законодавчого 
закріпленого визначення «програм-
ного забезпечення» немає. Не зважа-
ючи на це вказаний термін є достатньо 
уживаним та використовується різно-
манітних нормативно-правових актах. 
Зокрема, таким актами є: у Законі 
України «Про банки і банківську діяль-
ність» [1], Законі України «Про захист 
інформації в інформаційно-телекомуні-
каційних системах» [2, с. 281], Законі 
України «Про депозитарну систему 
України» [3, с. 510] та багато інших.

У зарубіжній літературі термін «про-
грамне забезпечення» визначається 
як комплекс неапаратних засобів, які 
обслуговують комп’ютери. Слід зазна-
чити, що ст. 1 Закону України «Про 
авторське право та суміжні права» 
містить визначення комп’ютерна 
програма, яким є набір інструкцій 
у вигляді слів, цифр, кодів, схем, сим-
волів чи у будь-якому іншому вигляді, 
виражених у формі, придатній для 
зчитування комп’ютером, які приво-
дять його у дію для досягнення певної 
мети або результату (це поняття охо-
плює як операційну систему, так і при-
кладну програму, виражені у вихід-
ному або об’єктному кодах) [4, с. 195].

Проте, слід звернути увагу на 
відмінність комп’ютерних програм 
від комп’ютерного забезпечення. 
Зокрема, С.А. Судариков зауважує, 
що програмне забезпечення є більш 
ширшим поняттям та включає в себе 
комп’ютерні програми в певних випад-
ках. Вид програмного забезпечення 
залежить від пристрою, що управ-
ляється, якщо таким пристроєм 
є комп’ютер, то програмне забезпечення 
є комп’ютерною програмою [5, с. 72].

Договором розробки програм-
ного забезпечення, є договір відпо-
відно якого одна сторона (розроб-
ник) зобов’язується за завданням 
іншої сторони (замовника) створити 

об’єкт права інтелектуальної власно-
сті – програмне забезпечення, а інша 
сторона приймає на себе обов’язок 
оплатити виконану роботу з розробки 
програмного забезпечення [6, 67]. 

Договір на розробку програмного 
забезпечення є непоіменованим. 
Як привило він є змішаними догово-
ром, так як поєднує в собі елементи 
декількох поіменованих договорів, 
таких як надання послуг, виконання 
робіт, ліцензійного договору.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 638 ЦК 
України договір є укладеним, якщо 
сторони в належній формі досягли 
згоди з усіх істотних умов договору, 
до яких належать умови про предмет 
договору, умови, що визначені законом 
як істотні або є необхідними для дого-
ворів цього виду, а також усі ті умови, 
щодо яких за заявою хоча б однієї із 
сторін має бути досягнуто згоди [7].

Істотними умовами договору на 
розробку програмного забезпечення 
можна назвати наступні.

Першою та обов’язковою умовою 
будь-якого договору є предмет. Пред-
метом договору розробки програмного 
забезпечення є процес створення 
певного програмного забезпечення 
(продукту). Зважаючи на складність 
та масштабність опису самого пред-
мету договору, опис такого програм-
ного забезпечення може міститься 
у технічному завданні до договору.

Технічне завдання може бути 
сформульовано шляхом створення 
цифрового протоколу з власним меха-
нізмом (скриптом) виконання про-
грами, описанні вимог до неї, а також 
критеріїв до її написання. Однією 
з особливостей предмету договору на 
розробку програмного забезпечення 
є формування вимог до створюваного 
об’єкту. Так, предмет такого договору 
у тексті договору може висловлюва-
тись у декількох фразах. До прикладу: 
створення додатку, що здійснює роз-
пізнавання дорожніх знаків. Проте 
саме в технічному завданні будуть 
деталізовані всі технічні вимоги 
до такого програмного продукту. 
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Наступною істотною умовою дого-
вору є строк. Строком є певний 
період у часі, зі спливом якого пов’я-
зана дія чи подія, яка має юридичне 
значення [7]. Строк, передбачений 
у договорі на розробку програмного 
забезпечення, це строк протягом якого 
має бути виготовлений чітко визначе-
ний програмний продукт, опис якого 
міститься у предметі договору та/або 
технічному завданні. При створенні 
програмного забезпечення, розробка 
якого буде виконуватись протягом 
тривалого часу, в договорі як правило 
врегульовуються поетапно строки, 
в які можуть включатись і умови про 
прийняття – здавання робіт на пев-
ному етапі виконання договору. 

Окрім строків виконання робіт, 
договір розробки програмного забез-
печення має передбачати і кінцевий 
строк дії договору. Окремо зазнача-
ється застереження про строк чин-
ності майнових прав на програмне 
забезпечення.

Наступною істотною умовою дого-
вору на розробку програмного забез-
печення є розмір, порядок і строки 
виплати винагороди. 

У договорі на розробку програм-
ного забезпечення винагорода визна-
чається у вигляді фіксованої грошової 
суми. На практиці також може перед-
бачатися, що сума договору може 
складатися із початкової разової 
плати (паушальний внесок) та з суми 
інвестицій, за невнесення яких замов-
ником буде нестись відповідальність. 
Порядок виплати винагороди вирішу-
ється на розсуд сторін. Це може бути 
разовий платіж або періодичні пла-
тежі, з попередньою оплатою або кін-
цевою виплатою. Кінцева виплати по 
договору передбачається переважно 
після повного виконання завдання – 
розробки програмного забезпечення. 

Однією з істотних умов слід визна-
чити порядок передачі виконаних 
робіт замовнику. Власне в умовах 
цифровізації, віддалених місць роботи, 
та знаходження як правило замов-
ника та виконавця у різних державах, 

здача-приймання робіт здійснюється 
за допомогою мережі Інтернет, елек-
тронної пошти, або інших способів. 
Проте, може бути передбачено і пере-
дання кінцевого результату програм-
ного продукту через матеріалі носії 
(диски, флеш-накопичувачі тощо).

Порядок передачі виконаних робіт 
у договорі слід поділити на два етапи: 

1) порядок і строки прийняття 
Замовником проміжного результату 
(попередньої версії програмного забез-
печення (продукту) роботи на певній 
окремій стадії виконання замовлення; 

2) порядок і строки прийняття 
Замовником фінального результату 
виконаної роботи у вигляді програм-
ного забезпечення, а також порядок 
внесення в нього доопрацювань вико-
навцем. 

Приймання- передача викона-
них робіт як правило оформляється 
атком приймання-передачі. В акті 
прийому-передачі слід передбачити 
наступні умови такі як, перелік робіт 
(послуг), які виконані (надані) відпо-
відно до положень предмету договору 
на розробку програмного забезпе-
чення, умови про передачу створе-
ного за договором об’єкта права інте-
лектуальної власності, умови щодо 
передачі за актом виключних майно-
вих прав на створений об’єкт права 
інтелектуальної власності або на 
конкретний об’єм майнових прав, які 
отримує замовник на створений про-
грамний продукт. 

Відповідно до ст. 41 Конституції 
України [8] кожен має право воло-
діти, користуватися і розпоряджатися 
своєю власністю, результатами своєї 
інтелектуальної, творчої діяльності. 
Договір на розробку програмного 
забезпечення обов’язково має міс-
тити детальні положення про перехід 
(передачу) майнових прав на ство-
рений на замовлення об’єкт права 
інтелектуальної власності. 

Саме умови договору про передачу 
Замовнику майнових прав об’єкт 
права інтелектуальної власності, яким 
є кінцевий готовий програмний про-
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дукт – є характерною рисою таких 
договорів, що відрізняє цей догово-
рів від інших договорів про надання 
послуг. Власне, Договір на розробку 
програмного забезпечення включає 
в себе положення ліцензійного дого-
вору (як правило це виключна ліцен-
зія – передача виключних майнових 
прав) і договору про надання послуг 
або виконання робіт. 

Конкретний порядок передачі 
виконаних робіт або наданих послуг 
(в залежності від того як це виписано 
у договорі на розробку) і відповідних 
майнових прав на програмне забезпе-
чення прописується в окремому роз-
ділі договору [9].

Замовлення програмного забез-
печення замовником як правило 
передбачає отримання виключних 
майнових прав у повному складі, що 
дозволить використовувати такий 
програмний продукт на власний роз-
суд Замовника. Для можливості такої 
реалізації в договорі передбачається 
умова щодо відчуження майнових 
прав та заборона розробнику само-
стійного використання програмного 
забезпечення. Тобто, в договорі на 
розробку передбачається порядок 
передачі-прийому виконаних робіт 
і відповідних майнових прав на про-
грамне забезпечення, а в Акті – вико-
нання цього процесу фіксується і під-
тверджується підписами сторін. 

Якщо виконавець за договором про 
створення програмного забезпечення 
використовує свої власні комп’ютерні 
компоненти, які він хоче використо-
вувати і надалі, у договір необхідно 
включати умови про передачу замов-
нику прав тільки на версію про-
грамного забезпечення, створену по 
договору, із збереженням за виконав-
цем виключного права на попередні 
та наступні розробки [9].

Науковці поділяють істотні умови 
договорів на дві групи: об’єктивні 
та суб’єктивні. До об’єктивних істот-
них умов належать встановлені зако-
ном або необхідні для договорів пев-
ного виду умови, до суб’єктивних – ті 

умови, які на вимогу будь-якої сто-
рони повинні бути узгоджені між сто-
ронами [10, с. 252]. 

Суб’єктивними умовами дого-
вору на розробку програмного забез-
печення можна вважати порядок  
приймання-передачі робіт та кон-
фіденційність. 

Порядок приймання-передачі робіт 
у договорі на розробку програмного 
забезпечення обумовлює яким саме 
чином здійснюється передання кін-
цевого результату договору: через 
матеріальний носій, через мережу 
Інтернет, шляхом надіслання на елек-
тронну пошту, строки тестування, 
наслідки виявлення недоліків тощо. 

Відповідно до статті 895 Цивіль-
ного кодексу України виконавець 
і замовник зобов’язані забезпечити 
конфіденційність відомостей щодо 
предмета договору на виконання 
науково-дослідних або дослідно-кон-
структорських та технологічних 
робіт, ходу його виконання та одер-
жаних результатів, якщо інше не 
встановлено договором. Обсяг відо-
мостей, що належать до конфіденці-
йних, встановлюється договором [7]. 
Тому, умова про конфіденційність, 
може запобігти небажаному витоку 
цінної інформації, яка стане відома 
сторонам в ході укладення та вико-
нання договору [11]. Так умова про 
конфіденційність може бути як окре-
мими розділом договору на розробку 
програмного забезпечення додат-
ком або окремою угодою пов’язаною 
з основним договором та має назву 
NDA (Non-disclosure agreement). 

Угода про нерозголошення (non-
disclosure agreement) – це угода, за 
якою сторони беруть на себе певні 
обов’язки у сфері використання і роз-
криття різного роду інформації (кон-
фіденційної інформації, комерційної 
таємниці, іншої інформації з обме-
женим доступом). Зазвичай за non-
disclosure agreement (NDA) одна 
сторона має обов’язок утримуватись 
від розкриття або використання поза 
умовами договору тієї чи іншої інфор-
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мації, яка стала відомою під час взає-
мовідносин з іншою стороною.

NDA (non-disclosure agreement) – 
це юридичний інструмент, який вико-
ристовується у різних державах 
та різних правових системах. Разом 
з тим, угода про нерозголошення є на 
даному етапі не зовсім притаманна 
українській правовій системі. Разом 
з тим, за певних умов є можливість 
використовувати NDA та отриму-
вати реальний судовий захист. Крім 
того, законодавство України дозво-
ляє використовувати інші договірні 
механізми з аналогічним змістовним 
навантаженням. [12]

Окремо слід зауважити, що велика 
кількість договорів про розробку про-
грамного забезпечення укладається 
із зарубіжними замовниками, тому 
в такому випадку слід передбачити 
і умови, що є обов’язковими для зовніш-
ньо-економічних договорів, зокрема: 
право, що регулює договір; суд, що 
розглядає спори за договором та інші.

Висновки. Виходячи з вище 
викладеного, можна дійти до вис-
новку, що при укладенні договору про 
розробку програмного істотними умо-
вами можна вважати наступні: пред-
мет договору, ціна, строк, перехід 
(передача) майнових прав на резуль-
тат робіт, порядок приймання-пере-
дачі робіт та 

Зважаючи на стрімке зростання 
сфери ІТ-послуг та доволі широ-
кий спектр самого програмного 
забезпечення питання включення 
до договору про розробку програм-
ного забезпечення буде варіюватись 
в залежності від предмету договору. 
В зв’язку з чим, дослідження теми 
істотних умов договору про розробку 
програмного забезпечення є і буде 
залишатись актуальною для подаль-
шого дослідження та опрацювання. 

У статті розглядається сут-
ність договору на розробку про-
грамного забезпечення. Вказується 
на відсутнє комплексне галузеве 
регулювання ринку розробки про-

грамного забезпечення. Досліджу-
ється термін «програмне забезпе-
чення». 

Аналізуються істотні умови 
договору на розробку програмного 
забезпечення. Зокрема виокремлю-
ються такі істотні умови дого-
вору на розробку програмного 
забезпечення як предмет, строк 
виконання робіт, розмір, поря-
док і строки виплати винагороди, 
порядок передачі виконаних робіт, 
порядок переходу (передачі) май-
нових прав на предмет договору 
та конфіденційність. Звертається 
увага на такий необхідний елемент 
договору як технічне завдання, від-
повідно до якого здійснюється фор-
мування вимог до створюваного 
об’єкту. У статті обґрунтову-
ється, що договір на розробку про-
грамного забезпечення обов’язково 
має містити детальні положення 
про перехід майнових прав на ство-
рений на замовлення об’єкт права 
інтелектуальної власності. Замов-
лення програмного забезпечення 
замовником як правило передбачає 
отримання виключних майнових 
прав у повному складі, що дозво-
лить використовувати такий про-
грамний продукт на власний розсуд 
Замовника.

Доводиться необхідність закрі-
плення істотних умов на законо-
давчому рівні. Аналізується зміст 
такої істотної умови як конфіден-
ційність. У статті розглядається 
як можливість укладення угоди 
про нерозголошення (non-disclosure 
agreement) як складової частини 
договору на розробку програмного 
забезпечення. 

Зауважено, що у разі укладення 
договору про розробку програмного 
забезпечення, сторони якого є рези-
дентами різних держав, слід перед-
бачити і умови що є обов’язковими 
для зовнішньо-економічних дого-
ворів, зокрема: право, що регулює 
договір; суд, що розглядає спори за 
договором та інші.
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Вказується на необхідність 
виокремлення бажаних умов дого-
вору на розробку програмного забез-
печення. Пропонується надати 
законодавчо закріплене визначення 
договору про розробку програмного 
забезпечення. 

Ключові слова: договір, істотні 
умови, програмне забезпечення, роз-
робник, замовник, угода про нерозго-
лошення. 

Dotsenko O., Khorosheniuk O.  
Essential terms of the software 
development agreement

The article considers the essence of 
the contract for software development. 
It is pointed out that there is no 
comprehensive sectoral regulation of 
the software development market. The 
term "software" is being analyzed.

The essential terms of the software 
development contract are analyzed. In 
particular, such essential conditions of 
the contract for software development 
as subject, term of performance of 
works, size, procedure and terms of 
payment of remuneration, procedure 
of transfer of performed works, 
procedure of transfer (transmission) 
of property rights on the subject of 
the contract and confidentiality are 
singled out. Attention is paid to such 
a necessary element of the contract as 
the technical task, according to which 
the requirements for the created object 
are formed.

The article justifies that the 
software development agreement 
must contain detailed provisions on 
the transfer of property rights to a 
custom-made intellectual property 
right object. Ordering software 
by the customer usually involves 
obtaining exclusive property rights 
in full measure, which will allow the 
use of such software product at the 
discretion of the Customer. 

The necessity to consolidate the 
essential conditions at the legislative 
level is being justified. The content 
of such an essential condition as 

confidentiality is being analyzed. 
The article considers the possibility 
of concluding a non-disclosure 
agreement as part of a software 
development agreement. 

It is noted that in the case of 
concluding an agreement on software 
development, the parties of which 
are residents of different countries, 
conditions that are mandatory for 
foreign economic agreements should 
be provided, in particular: the law 
governing the agreement; court hearing 
disputes under the contract, etc. 

The necessity to identify the 
desired terms of the contract for 
software development is being 
indicated. It is proposed to provide 
a statutory definition of a software 
development agreement.

Key words: contract, essential 
terms, software, developer, customer, 
non-disclosure agreement.
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ 
ПРАВА НА ЖИТТЯ ПРАЦІВНИКА У СФЕРІ ПРАЦІ

Постановка проблеми. Говорячи 
про механізм реалізації захисту права 
на життя працівника у сфері праці, 
насамперед, потрібно з’ясувати ети-
мологічну природу даної категоріаль-
ної конструкції, визначити її струк-
туру, а це, в свою чергу, потребує 
звернення до теоретичних напрацю-
вань, запропонованих загальною тео-
рією права, що є умовою правильного, 
комплексного та всебічного розуміння 
галузевого поняття. Варто зазначити, 
що тематика цього питання є динаміч-
ним поєднанням окремих понять, які 
мають не тільки юридичну природу, 
але й загальнонауковий характер. 
Крім того, досліджувана теоретична 
конструкція є результатом діалек-
тичного поєднання галузевих понять 
правової науки, а також фундамен-
тальних категорій права в цілому. 
У зв’язку з цим, дослідження меха-
нізму реалізації захисту права на 
життя працівника у сфері праці потре-
бує звернення як до теоретичних над-
бань наукової теорії, так і до напра-
цювань правової науки, при чому 
здобутки правової теорії є логічним 
акумулюванням інститутів загальної 
теорії права і тих, що мають галузеву 
приналежність. 

Стан дослідження проблеми. 
Наукову основу дослідження ста-
новлять праці вчених, які досліджу-

вали зміст категорії «механізм» 
в загальнонауковій, управлінській 
та правовій площині нашої держави. 
В цьому аспекті було використано 
досвід таких науковців, як Т. Г. Аль-
берда, В. М. Андріїва, Б. Н. Болотіна, 
В. Н. Бутиліна, С. Я. Вавженчук, 
К. Г. Волинка, Н. Д. Гетьманцева, 
О. В. Жадан, Н. А. Князева, І. О. Сні-
гірьва, С. А. Шишкіна тощо.

Мета статті полягає в тому, щоб 
на основі сучасної наукової теорії 
дослідити проблематику механізму 
захисту права на життя працівника 
та сформулювати власну наукову 
позицію щодо цього напряму.

Виклад основного матеріалу 
дослідження. Категорія «механізм» 
належить до числа тих, що не мають 
юридичного походження, але в силу 
своїх конструктивних особливостей 
широко використовуються у праві для 
позначення певних юридичних кон-
струкцій. У правничій сфері даним тер-
міном стали оперувати тільки із сере-
дини XX століття, а сьогодні науковці 
широко використовують його в складі 
інших юридичних понять. При чому 
така практика є об’єктивно обґрун-
тованою, зважаючи на функціональні 
властивості «механізму» як такого. 

З етимологічної точки зору слово 
«механізм» означає внутрішній устрій, 
сукупність станів і процесів, що скла-
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дають якесь явище, устрій для пере-
дачі та перетворення, що являє собою 
систему тіл (ланок), в якій рух одного 
або кількох тіл спричиняє рух інших 
тіл системи [1, с. 13]. Наукова теорія 
визначає «механізм» як «сукупність 
штучних рухомо-сполучених елемен-
тів, що здійснюють заданий рух, при-
стрій (сукупність рухомих ланок або 
деталей), що передає чи перетворює 
(відтворює) рух, внутрішній устрій, 
система функціонування чого-не-
будь, апарат будь-якого виду діяль-
ності» [2]. Характеристика явища або 
процесу як механізму передбачає: 
«по-перше, складність його структур-
ної побудови; по-друге, системність, 
узгодженість організації його елемен-
тів; по-третє, здатність до динаміки, 
визначеної цілеспрямованої діяльно-
сті; по-четверте, його обумовленість 
до самоуправління або зовнішнього 
управління». Виходить, що «меха-
нізм» як родова наукова абстракція 
може застосовуватися для характери-
стики достатньо широкого кола явищ 
та процесів» [3, с. 65]. Тому з огляду 
на вищезазначене можна констату-
вати, що «механізм» як правова кате-
горія символізує рух. Крім того, вона 
давно і досить активно використо-
вується в контексті характеристики 
різних динамічних правових проце-
сів, що, в свою чергу, дає можливість 
та підстави розуміти право як резуль-
тат впливу на суспільні відносини за 
допомогою юридичних засобів.

Саме «механізм в праві» є фун-
даментальною категорією для позна-
чення тих юридичних конструкцій, 
якими оперує правова наука та юри-
дична діяльність. Такими, зокрема, 
є «механізм правового регулювання», 
«механізм правового впливу», «меха-
нізм дії права», механізм правотвор-
чості», «механізм забезпечення прав 
людини», «механізм захисту суб’єк-
тивних прав», «правовий засіб» тощо. 
Але, незважаючи на широке викори-
стання даного поняття для характери-
стики відповідних процесів в рамках 
правової реальності, кожне з них ста-

ном на сьогодні не має однозначного 
визначення. По відношенню до «пра-
вового механізму» «механізм в праві» 
є об’єктивно ширшим поняттям, 
а тому в аспекті оціночної характе-
ристики охоплює «правовий меха-
нізм» як такий. Хоча правовій док-
трині відома й інша концепція. Така 
ситуація має пояснення та зумовлена 
відсутністю єдиного та однознач-
ного підходу до визначення даного 
поняття. Причому єдиний підхід від-
сутній як на законодавчому рівні, 
так і в правовій науці. Тому наукова 
теорія оперує тими інтерпретаціями, 
які запропоновані вченими з ура-
хуванням індивідуального бачення 
змістовного наповнення категорії 
«правовий механізм». Зважаючи, що 
етимологія та зміст даного поняття 
на даний час нормативно не оформ-
лені та однозначно не визначені, 
об’єктивовані на нормативному рівні 
механізми позитивного права – недо-
статньо вивчена правовою наукою 
реальність. Зокрема, одним із пер-
ших, хто запропонував використову-
вати в науковому обігу дане поняття, 
є Ю. М. Тодика. Свого часу він 
зазначив, що недостатньо мати мате-
ріальні норми та розвинену систему 
законодавства, а потрібні чіткі меха-
нізми втілення їх в життя [3, с. 65].

Механізм реалізації захисту права 
на життя працівників у сфері праці – 
складна та динамічна категорія пра-
вової науки, адже є складовим еле-
ментом поняття «механізм правового 
регулювання» та походить від нього, 
а також – безпосередньо пов'язана 
з механізмом забезпечення прав і сво-
бод особи. Тому при характеристиці 
«механізму» та його структури за 
основу візьмемо фундаментальні 
положення загальної теорії права, 
які характеризують механізм право-
вого регулювання в цілому та з ура-
хуванням особливостей і специфіки 
досліджуваної проблематики інтер-
претуємо їх в сферу трудового права. 
К. Г. Волинка зазначає, що «механізм 
забезпечення прав і свобод особи – 



53

ПРОБЛЕМИ ТА СУДЖЕННЯ

це єдине цілісне і якісно самостійне 
явище правової системи, що являє 
собою комплекс взаємозв’язаних 
і взаємодіючих передумов, засобів 
та умов, які створюють належні юри-
дичні та фактичні можливості для 
повноцінного здійснення кожним 
своїх прав та свобод» [4, с. 5-6]. Слід 
зазначити, що «правовий статус особи 
визначає зміст і призначення юри-
дичних гарантій прав і свобод особи, 
а нормативні засоби забезпечення 
прав і свобод, в свою чергу, створю-
ють належні юридичні умови для їх 
ефективного здійснення» [4, с. 6]. 
Таким чином, при визначенні поняття 
«механізм захисту права на життя 
працівників у сфері праці» будемо 
відштовхуватися від загальнотеоре-
тичного визначення механізму право-
вого регулювання. Проаналізувавши 
окремі погляди вчених з приводу 
даного питання, можна констатувати, 
що єдина позиція стосовно визна-
чення даного поняття також відсутня. 
Залежно від індивідуального бачення 
відповідної проблематики категорія 
механізму правового регулювання має 
різне етимологічне та змістовне напов-
нення. Однак, у найбільш загальному 
вигляді його прийнято визначати як 
систему або сукупність юридичних 
(правових засобів). У цьому біль-
шість авторів солідарні. В аспекті 
загальнотеоретичної концепції заува-
жимо точку зору Н. Д. Гетьманцевої, 
яка зазначила наступне: «виходячи 
з системного підходу і враховуючи 
той факт, що правове регулювання 
трудових відносин не може забезпе-
чити ні один з елементів механізму 
самостійно, так як воно здійснюється 
одночасно всіма його компонентами 
в їх органічному взаємозв’язку і зав-
дяки цим зв’язкам, краще використо-
вувати визначення поняття механізму 
правового регулювання як «система», 
а не як «сукупність» [5, с. 227]. 
З таким підходом варто погодитися, 
адже в такому випадку категорія 
механізму не втрачає свого первісного 
призначення, а саме – функціональної 

характеристики, яку власне забезпе-
чують діалектично взаємопов’язані 
компоненти, об’єднані в поняття 
«система». Тому що «сукупність» не 
передбачає єдності між взаємодію-
чими елементами механізму, динаміч-
ного руху та, врешті-решт, досягнення 
кінцевої мети. А саме ця особливість 
є ключовою для характеристики пра-
вового механізму в цілому. Зважаючи 
на дану обставину, при формулюванні 
визначення поняття «механізм реалі-
зації захисту права на життя праців-
ників у сфері праці» фундаментальною 
основою буде «система». Крім того, 
змістовне наповнення даного поняття 
об’єктивно неможливе без знання, 
які складові елементи об’єднуються 
в систему та якою є структура меха-
нізму в цілому. 

З приводу даного питання пози-
ції вчених також неоднозначні і, як 
наслідок, – структура механізму охо-
плює найрізноманітніший набір ком-
понентів. Причому більшість дослід-
ників обмежуються загальновизнаним 
набором юридичних засобів. Інші 
автори розширюють їх склад за раху-
нок інших елементів правової сис-
теми [6, с. 323]. Так, В. М. Бутилін 
розглядає правовий механізм захисту 
в широкому та вузькому значеннях. 
Зокрема, на думку науковця, вузьке 
розуміння зводиться до діяльнісного 
аспекту, а саме – функціонування 
всіх державних структур, для яких 
пріоритетним завданням є захист 
прав особи. Натомість у широкому 
значенні мова йде про складну універ-
сальну систему державно-правових 
інститутів, засобів та дій, які направ-
лені на недопущення порушення прав 
та свобод особи, а у випадку пору-
шення – на їх поновлення. Крім того, 
широке розуміння охоплює і діяль-
нісний аспект, який в основі вузь-
кого розуміння правового механізму, 
та передбачає встановлення компе-
тенції і реалізацію наданих повно-
важень, спрямованих на створення 
умов для вільного розвитку індивідів 
та суспільства в цілому [7, с. 9, 11]. 
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Цікаву точку зору з приводу цього 
питання висловив С. А. Шишкін. 
Зокрема, за його словами, під меха-
нізмом захисту прав варто розуміти 
сукупність процесуальних засобів, які 
забезпечують реалізацію матеріаль-
но-правової норми, оскільки захист 
прав особи – це реалізація норми 
матеріального права та власне спо-
собу, який нею передбачений. Разом 
з тим сама норма не входить до струк-
тури механізму, оскільки виступає 
об’єктивним чинником, що зумовлює 
його функціонування. Свою позицію 
науковець пояснює тим, що процес 
деякий час може існувати без мате-
ріального права, а лише на підставі 
припущення, що певне право пору-
шене. І лише в ході процесу може 
бути з’ясовано, що реальне право не 
порушене, а спосіб захисту, передба-
чений нормою права, не може бути 
застосований. І навіть заважаючи 
на це, механізм захисту функціо-
нує [8, с. 7]. Як бачимо, визначення 
поняття «правовий механізм захисту» 
безпосередньо залежить від складу 
його структурних елементів та харак-
теру їх взаємозв’язку між собою 
для досягнення цілей відповідного 
механізму. З огляду на це, перш ніж 
сформулювати визначення категорії 
«механізм реалізації захисту права 
на життя працівників у сфері праці», 
насамперед, необхідно визначити, які 
елементи входять до його структури, 
та з урахуванням одержаних знань 
запропонувати інтерпретацію науко-
вого поняття. У найбільш загальному 
вигляді структура механізму право-
вого захисту охоплює такі елементи 
як засоби, способи та форми. Ці тер-
міни потребують уточнення. 

На думку О. О. Федорової, під 
формою захисту прав варто розуміти 
стійкі механізми, які історично скла-
лися в діяльності конкретних суб’єк-
тів захисту з характерними для них 
способами, засобами та процедур-
ними правилами. Категорія «форми» 
в даному випадку характеризує пра-
вову організованість (оформленість) 

діяльності [9, с. 278]. На нашу думку, 
зазначене визначення потребує уточ-
нення. На перший погляд, дана інтер-
претація чітко обумовлює сутність 
категорії «форма». Проте словесне 
позначення «форми» через «меха-
нізм» недоречне, оскільки виникає 
термінологічна плутанина. Так, нау-
кова теорія відносить «форму захи-
сту» до структури механізму. Нато-
мість з аналізу даного визначення 
слідує, що «форма» і є механізмом. 
Н. О. Князєва відзначає, що форма 
захисту трудових прав – це регла-
ментований правом порядок діяльно-
сті, яка здійснюється як компетент-
ними державними або громадськими 
органами, так і самою зацікавленою 
особою, що спрямована на віднов-
лення порушеного права, усунення 
перешкод у його реалізації, відшко-
дування або компенсацію шкоди, що 
заподіяна порушенням цього права, – 
який забезпечує її законність, обґрун-
тованість та доцільність [10, с. 24]. 
Як бачимо, це визначення побудоване 
лише з урахуванням діяльнісного 
аспекту. Інструментальний підхід до 
визначення форми захисту запропону-
вали Н. Д. Гетьманцева та І. Г. Козуб. 
Так, в основі цієї концепції визна-
чення «форми» як «сукупності спо-
собів, які спрямовані на поновлення, 
встановлення і визнання прав і закон-
них інтересів осіб» [11, с. 41].

У контексті із способами та засо-
бами захисту «форма» виступає об’єк-
тивно об’єднуючим фактором. Засто-
сування того чи іншого засобу, 
передбаченого на нормативному рівні, 
та використання способів, які також 
регламентовані, можливі в рамках 
юридичної діяльності, оскільки лише 
у такому випадку відбуватиметься 
реалізація їх сутнісного призначення 
у практичному житті суспільства. 
Незважаючи на наукові дискусії 
та протиріччя з приводу змістовного 
наповнення поняття «способи захи-
сту», останнє варто відмежовувати від 
«форм» та «засобів» захисту і визна-
чати в якості самостійного феномену 



55

ПРОБЛЕМИ ТА СУДЖЕННЯ

правового захисту. Так, загалом нау-
кова теорія визначає способи захисту 
як сукупність дій, за допомогою яких 
відновлюються, визнаються, встанов-
люються права та законні інтереси 
особи [11, с. 41]. Стосовно терміну 
«засоби захисту», наукова теорія 
також неоднозначна. Так, у правовій 
науці під ним розуміють поєднання 
юридично значимих дій, що здійсню-
ються уповноваженими суб’єктами на 
їх розсуд, але в межах наданих повно-
важень, мають цільову спрямованість, 
регламентовані правом та не супере-
чать інтересам суспільства [79, с. 26]; 
як сукупність дій, спрямованих на 
відновлення, визнання та встанов-
лення прав і законних інтересів особи 
[11, с. 41]; як сукупність інструментів 
та юридично значимих дій, які засто-
совуються та вчиняються уповнова-
женими на здійснення захисту орга-
нами у випадку встановлення факту 
порушення права та в ході здійснення 
його захисту з метою відновлення, 
усунення перешкод в його реаліза-
ції, відшкодування шкоди, заподіяної 
порушенням такого права [10, с. 27].

Таким чином, формами захисту 
права на життя працівників у сфері 
праці є: 1) звернення працівника до 
профспілкової організації для врегу-
лювання розбіжностей, що виникли 
між ним та роботодавцем (у випадку, 
якщо такий працівник є членом проф-
спілкової організації); 2) звернення 
до комісії по трудових спорах (далі – 
КТС); 3) звернення до суду (якщо 
на підприємстві, в установі, органі-
зації комісія по трудових спорах не 
створена, або з метою оскарження 
рішення такої комісії); 4) звернення 
до інспекції або органу, який упов-
новажений здійснювати нагляд і кон-
троль за дотриманням законодавства 
про працю.

Способами захисту є: 1) визнання 
права; 2) примушення до вико-
нання обов’язку; 3) визнання умов 
колективного чи трудового договору 
недійсними; 4) визнання факту укла-
дення трудового договору; 5) віднов-

лення становища, яке існувало до 
порушення права; 6) відшкодування 
витрат; 7) відшкодування шкоди; 
8) компенсація моральної шкоди; 
9) компенсація витрат; 10) виплата 
матеріальної допомоги; 11) перера-
хування заробітної плати у зв’язку 
з індексацією; 12) укладення трудового 
договору; 13) зміна правовідношення; 
14) розірвання трудового договору; 
15) зміна формулювання причини 
звільнення; 16) укладення колектив-
ного договору; 17) визнання наказу, 
розпорядження або дій власника чи 
уповноваженого ним органу незакон-
ним; 18) інші способи, передбачені 
чинним трудовим законодавством.

Засобами захисту є: 1) позов; 
2) звернення, яке може бути як в пись-
мовій, так і в усній формі, до проф-
спілки (якщо працівник є її членом), 
до КТС (якщо спір не підлягає безпо-
середньому розгляду в суді), до орга-
нів та інспекцій; 3) факт укладення 
колективного чи трудового договору; 
4) самозахист трудових прав, який 
може здійснюватись у встановлених 
законом формах; 5) страйк та інші 
засоби, передбачені чинним законо-
давством [11, с. 41-42].

Отже, з’ясувавши, які елементи 
входять до структури правового 
механізму в цілому, та проаналізу-
вавши особливості їх змістовного 
наповнення, інтерпретуємо отримані 
знання в сферу трудового права, 
зокрема, у контексті визначення 
категорії «механізм реалізації захисту 
права на життя працівників у сфері 
праці». З урахуванням того, що ця 
категорія за своєю природою є досить 
складною, пропонуємо розглядати її 
в різних аспектах та виділити в межах 
такої позиції інструментальний, нор-
мативний, соціологічний та аксіоло-
гічний підходи.

В основі інструментального під-
ходу безсумнівні твердження, що 
базисом даної категорії є юридич-
ний інструментарій, який, в свою 
чергу, надає їй характер динамічної 
та функціональної категорії права. 
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Її основне категоріальне призначення 
полягає в забезпеченні практичного 
впливу на поведінку окремих індиві-
дів та суспільства в цілому шляхом 
втілення нормативних приписів в пра-
вову реальність, а в контексті нашої 
теми дослідження – забезпечення 
належної реалізації трудових прав, 
зокрема, права на життя у сфері праці 
та усунення перешкод на шляху без-
перешкодного використання всього 
комплексу трудових прав, реаліза-
ція яких, в свою чергу, є неодмін-
ною умовою забезпечення права на 
життя в галузі трудових правовідно-
син. Таким чином, механізм реалізації 
захисту права на життя працівників 
у сфері праці згідно інструменталь-
ного підходу – це система діалектично 
поєднаних та внутрішньо узгоджених 
форм, способів, засобів правового 
захисту, а також норм і принципів 
права, за допомогою яких та у відпо-
відності з якими створюються умови 
для ефективного використання пра-
цівниками всього комплексу трудових 
прав, що виступає основною гаран-
тією належного забезпечення права 
на життя, з метою попередження 
та запобігання порушенням таких 
прав, а у випадку порушення – від-
новлення та відшкодування шкоди, 
заподіяної таким порушенням.

Механізм в аспекті нормативного 
підходу – це нормативна основа юри-
дичної діяльності, а також правовий 
вектор правового регулювання. Його 
сутність полягає в тому, правовий 
захист в цілому та його практична 
реалізація зокрема в обов’язковому 
порядку здійснюється у відповід-
ності з догмами права, які, в свою 
чергу, визначають форми, способи 
та засоби захисту. Натомість норми 
права, покладені в основу механізму 
здійснення захисту, представлені 
широким спектром правових актів, 
за допомогою яких здійснюється 
правове регулювання трудових пра-
вовідносин. При цьому відповідні 
правові акти мають як загальний, 

так і спеціальний характер, оскільки 
передбачені не лише галузевими нор-
мами, зокрема, нормами трудового 
права, але й положеннями Основного 
Закону держави, який містить фун-
даментальні позиції щодо гаранту-
вання та власне здійснення захисту 
окремого комплексу прав людини.

Отже, механізм реалізації захисту 
права на життя працівників у сфері 
праці, з позицій нормативного під-
ходу – це система нормативно-пра-
вових актів та індивідуальних актів 
правозастосування загального та спе-
ціального характеру, що визначають, 
насамперед, комплекс трудових прав, 
гарантії їх ефективного та безпере-
шкодного здійснення, заходи право-
вого захисту з метою недопущення 
та попередження їх порушення, 
а в разі порушення – заходи, спря-
мовані на відновлення таких прав 
та відшкодування шкоди, заподіяної 
негативними наслідками. 

Соціологічний аспект досліджува-
ної категорії полягає в наступному. 
Як вже було неодноразово наголо-
шено, правовий механізм як фено-
мен правової дійсності має практичне 
значення та функціональну спрямо-
ваність. В основі такого призначення 
об’єктивна та суб’єктивна спрямова-
ність. Об’єктивна зумовлена право-
вою природою відповідного феномену, 
а суб’єктивна – означає підпорядко-
ваність механізму потребам суспіль-
ства в цілому та окремих індивідів 
зокрема. В аспекті досліджуваної 
проблематики мова йде про підпоряд-
кованість механізму основному праву 
людини – праву на життя. Фундамен-
тальний характер останнього полягає 
в тому, що всі інші права людини, 
в тому числі і трудові, підпорядковані 
йому і в своїй сукупній єдності спри-
яють його забезпеченню. Оскільки 
саме по собі право на життя – декла-
ративна норма, реалізація якої і ефек-
тивне здійснення якого неможливе 
без використання людиною комплексу 
всіх прав, які гарантовані їй державою. 
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Таким чином, з огляду на вище-
наведене варто констатувати, що 
з погляду соціологічного підходу 
механізм реалізації захисту – це 
об’єктивно сформована та норма-
тивно визначена система юридичного 
інструментарію, використання якого 
має суб’єктивну підпорядкованість 
та застосовується в цілях забезпе-
чення інтересів суспільства в цілому 
та потреб окремого індивіда зокрема.

Стосовно аксіологічного підходу 
зауважимо наступне. Категорії меха-
нізму правового захисту властива не 
лише функціональна спрямованість, 
але й наявність кінцевого цільового 
результату. Мета – це внутрішня іма-
нентна властивість досліджуваного 
феномена. У даному випадку мета меха-
нізму опосередкована його ціннісним 
призначенням. В аспекті зазначеного 
варто згадати положення ст. 3 Консти-
туції України, яка «визнає людину, її 
життя та здоров’я найвищою соціаль-
ною цінністю в державі» [12]. З огляду 
на трудові правовідносини, в межах 
яких реалізовуються всі аспекти права 
на життя у поєднанні із здійсненням 
трудових прав працівниками, з точки 
зору аксіологічної позиції мова йде 
про сприятливе середовище для без-
перешкодної реалізації трудових прав, 
що в цілому відображає рівень забез-
печення права на життя. 

Отже, механізм реалізації захисту 
права на життя працівників у сфері 
праці з погляду аксіологічного під-
ходу – це ефективно діюча система 
юридичного захисту, що реалізується 
в межах компетенції органів державної 
влади та органів місцевого самовряду-
вання у діалектичній єдності з принци-
пами права з метою забезпечення без-
перешкодної реалізації працівниками 
прав у сфері праці у відповідності з їх 
індивідуальними потребами.

Висновки. Таким чином, розгля-
нувши різні аспекти феноменологічної 
сутності механізму правового захисту 
та інтерпретувавши їх воєдино, пропо-
нуємо наступне термінологічне визна-
чення. Механізм реалізації захисту 

права на життя працівників у сфері 
праці – це система органічно та діа-
лектично взаємопов’язаних норматив-
но-визначених засобів та способів, за 
допомогою яких у чітко встановлених 
формах та на всіх рівнях правового 
регулювання відносин у сфері праці 
здійснюється безперешкодна реа-
лізація трудових прав працівників 
з метою недопущення їх порушення, 
а у випадку порушення – ефективний 
правовий захист в цілях їх понов-
лення, що знаходить своє відобра-
ження в діяльності всіх суб’єктів тру-
дових правовідносин.

З’ясовано які елементи входять 
до структури правового механізму 
в цілому, та проаналізовано осо-
бливості їх змістовного наповнення 
та інтерпретовано отримані знання 
в сферу трудового права, зокрема, 
у контекст визначення категорії 
«механізм реалізації захисту права 
на життя працівників у сфері праці». 
З урахуванням того, що ця категорія 
за своєю природою є досить склад-
ною, пропонується розглядати її в різ-
них аспектах та виділити в межах 
такої позиції інструментальний, нор-
мативний, соціологічний та аксіоло-
гічний підходи.

Актуальність статті полягає в 
тому, що життя є не просто існу-
ванням, а постійним розвитком 
людини в процесі праці, як особи-
стості, члена суспільства. Саме 
тому механізм його захисту пови-
нен бути завжди функціонуючим, 
діяти в процесі, а не тільки під час 
або після порушення цих прав. Від-
повідно, захист права на життя 
працівника в сфері праці включає 
в себе систему засобів, способів не 
тільки усунення та припинення, а 
й запобігання різного роду факто-
рам, що можуть негативно впли-
нути на життя і здоров’я праців-
ника в процесі трудової діяльності.

Обґрунтовується, що на основі 
теоретичних та галузевих напра-
цювань визначено елементний 
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склад (структуру) механізму реа-
лізації захисту права на життя 
працівників у сфері праці. Підкрес-
люється, що у контексті із спосо-
бами та засобами захисту форма 
виступає об’єктивно об’єднуючим 
фактором. Застосування того чи 
іншого засобу, способу передбаче-
ного на нормативному рівні мож-
ливо в рамках юридичної діяль-
ності, оскільки лише у такому 
випадку відбуватиметься реалі-
зація їх сутнісного призначення у 
практичному житті. Підкреслю-
ється, що механізм реалізації захи-
сту права на життя працівників 
у сфері праці – складна та дина-
мічна категорія правової науки, 
що є складовим елементом меха-
нізму правового регулювання та 
походить від нього і безпосередньо 
пов’язана з механізмом забезпе-
чення прав і свобод особи.

Функціональна характерис-
тика будь-якої правової категорії, 
чи то явища правової дійсності, 
неможлива без етимологічного 
визначення, а також сутнісного 
розуміння дефініції, якою позна-
чене відповідне явище. Ця особли-
вість є загальновідомою для науко-
вої сфери та рекомендованою для 
теоретичних досліджень правових 
питань. Це стосується і тема-
тики, що є предметом відповідного 
дослідження.

Зазначається, що механізм реа-
лізації захисту права на життя 
працівників у сфері праці є складна 
та динамічна категорія правової 
науки, тому пропонується роз-
глядати її в різних аспектах та 
виділити в межах такої позиції: 
інструментального, нормативного, 
соціологічного та аксіологічного 
підходів. 

Ключові слова: правовий меха-
нізм, правовий механізм захисту, фор-
ма захисту, засоби захисту, механізм 
реалізації права на життя працівника.

Yuzko T., Slugotska V.  
Theoretical and legal mechanism 
of protection of the right to life 
of an employee in the field of work

The relevance of the article is 
that life is not just existence, but the 
constant development of a man in the 
process of work as an individual, a 
member of society. That is why the 
mechanism of its protection must 
always be functioning, act in the 
process, and not only during or 
after the violation of these rights. 
Accordingly, the protection of the 
employee's right to life in the field 
of labor includes a system of means, 
methods not only to eliminate and 
terminate, but also to prevent various 
factors that may adversely affect the 
life and health of the employee in the 
course of work.

It is substantiated that on the basis 
of theoretical and branch developments 
the elemental composition (structure) 
of the mechanism of realization 
of protection of the right to life of 
employees in the field of work is 
defined. It is emphasized that in the 
context of methods and means of 
protection, the form is an objective 
unifying factor. The application of 
one or another means, the method 
provided for at the regulatory level 
is possible in the framework of legal 
activities, because only in this case 
will be the implementation of their 
essential purpose in practice. It is 
emphasized that the mechanism 
of protection of the right to life of 
employees in the field of labor is a 
complex and dynamic category of 
legal science, which is an integral 
part of the mechanism of legal 
regulation and derives from it and is 
directly related to the mechanism of 
individual rights and freedoms. 

The functional characteristic of 
any legal category, or the phenomenon 
of legal reality, is impossible without 
an etymological definition, as well 
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as an essential understanding of 
the definition, which denotes the 
phenomenon. This feature is well 
known in the scientific field and 
recommended for theoretical research 
of legal issues. This also applies to 
topics that are the subject of relevant 
research.

It is noted that the mechanism 
of protection of the right to life of 
employees in the field of labor is a 
complex and dynamic category of 
legal science, so it is proposed to 
consider it in different aspects and 
distinguish within the following 
position: instrumental, normative, 
sociological and axiological 
approaches.

Key words: legal mechanism, 
legal mechanism of protection, form 
of protection, means of protection, 
mechanism of realization of the 
employee 's right to life.
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ВЗАЄМОДІЯ ДЕРЖАВ З МЕТОЮ  
ПРИЗУПИНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ (ЗАМОРОЖУВАННЯ) 
ТА АРЕШТУ МАЙНА ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА 

ФОРМА МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 
У БОРОТЬБІ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ

Важливість правового інсти-
туту міжнародного співробітництва 
у боротьбі зі злочинністю, як складо-
вої міжнародного права, та правового 
регулювання на внутрішньодержав-
ному рівні суспільних відносин в сфері 
допомоги держав у кримінальних спра-
вах, пов’язаних з організованою транс-
національною злочинністю, включно із 
корупцією, легалізацією доходів, одер-
жаних злочинним шляхом, очевидна 
для правоохоронних органів.

Міжнародне співробітництво 
у боротьбі зі злочинністю базується 
на договірній правовій базі, що сфор-
мована її учасниками, та реалізується 
у різних формах. На сьогодні сфор-
мовано як універсальні, так і регіо-
нальні механізми співробітництва, що 
базуються на ряді стандартів та прин-
ципах, відповідно до яких надається 
міжнародна правова допомога та інші 
форми співробітництва у боротьбі зі 
злочинністю, включаючи і такі форми 
як призупинення операцій та арешт 
коштів, одержаних злочинним шляхом.

Вагомий внесок в розробку наці-
ональних та міжнародних систем 
протидії злочинності, в контек-
сті проблеми детінізації економіки 
здійснено такими зарубіжними вче-

ними, як Дж. Гросман, Ф. Бретт, 
Дж. Модінгер, Т. Рейтер, Р. Седдіг, 
Дж. Робінсон, К. Коттке, Дж. Жда-
нович та іншими. В українській науці 
питання організаційно-правових 
форм міжнародного співробітництва 
у боротьбі зі злочинністю фрагмен-
тарно висвітлювалось лише в окре-
мих наукових статтях, проте в остан-
ній час це питання, зокрема і питання 
призупинення операцій, їх заморо-
жування та арешту коштів (інших 
активів), є предметом дослідження 
достатньо широкого кола вітчизняних 
науковців, так і деяких зарубіжних 
науковців, серед яких можна відзна-
чити роботи В. Алізаде [1], В. Алі-
єва, О. Барановського, С. Буткевич, 
З. Варналія, Ю. Васильев, А. Волое- 
водза [2], Н. Зелінської [3], І.Коло-
мійця, Л. Кривоноса [4], А.Мокія, 
О.Римарука, Л. Філяніна, В. Цепе-
лева, Ю. Чорноуса, Н. Якимчук [5] 
та інших.

Метою цієї статті є аналіз взає-
модії держав з метою призупинення 
операцій (заморожування) та арешту 
майна як організаційно-правова 
форма міжнародного співробітництва 
у боротьбі зі злочинністю, різновидів 
попередніх заходів майнового харак-
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теру, що застосовуються в криміналь-
ному провадженні, а також відпо-
відність вітчизняного законодавства 
положенням міжнародних договорів 
в цій частині.

Особлива увага дослідників на 
сьогодні прикута саме до організацій-
но-правових форм. Організаційно-пра-
вові (правозастосовні) форми між-
народно-правового співробітництва 
у боротьбі зі злочинністю є зовнішнім 
проявом дій уповноважених представ-
ників суб’єктів міжнародного права 
спрямованих на взаємодію у боротьбі 
зі злочинністю. Проте, як вірно зазна-
чає В.А. Алізаде, пропоновані різ-
ними авторами їх класифікації часто 
не враховують сучасні види організа-
ційно-правових форм міжнародного 
співробітництва у боротьбі зі злочин-
ністю [1, c. 137].

На основі аналізу підході вчених, 
до основних організаційно-правових 
форм міжнародно-правового спів-
робітництва у боротьбі зі злочинні-
стю, доцільно відносити передусім 
[5, с. 423]: 1) правову допомогу у кри-
мінальних справах інформаційного 
характеру, щодо обміну оператив-
но-розшуковою, правовою та іншою 
інформацією; надання допомоги 
у розкритті та розслідуванні зло-
чинів; 2) взаємодію щодо розшуку 
та затримання осіб, розшукуваних 
в межах кримінального провадження; 
3) взаємодію з метою використання 
спеціальних методів розслідування; 
4) взаємодію щодо видачі (екстра-
диції) обвинувачених; 5) взаємодію 
в сфері передачі кримінального судо-
чинства; 6) взаємодію з метою призу-
пинення операцій (заморожування), 
арешту майна; 7) взаємодію в сфері 
передачі засуджених осіб для відбу-
вання покарання (взаємодія в пені-
тенціарній сфері); 8) взаємодію щодо 
переміщення конфіскованих коштів; 
9) взаємодію щодо постпенітенціарної 
реабілітації засуджених.

Організаційно-правові форми між- 
народного співробітництва із боротьби 
зі злочинністю, обсяг правової допо-

моги, яка може бути надана у кри-
мінальних справах у відносинах між 
державами, регулюється на рівні 
багатосторонніх та двосторонніх 
міжнародних договорів, зокрема, 
його основні форми закріплені у: 
1) пункті 3 статті 46 Конвенції ООН 
проти корупції 2003 року [6], а також 
у статтях 43-45 вказаної Конвенції; 
2) статтях 1, 3, 7, 11, 13 Конвенції 
Ради Європи про взаємну допомогу 
у кримінальних справах 1959 року [7]; 
3) статті 8, 11, 13 Конвенції Ради 
Європи про відмивання, пошук, арешт 
та конфіскацію доходів, одержаних 
злочинним шляхом 1990 року [8]; 
4) розділах 2 та 3 Конвенції Ради 
Європи про відмивання, пошук, арешт 
та конфіскацію доходів, одержаних 
злочинним шляхом та про фінансу-
вання тероризму 2005 року [9]; 5) Кон-
венція ООН проти транснаціональної 
організованої злочинності 2000 року 
[10]; 6) Кримінальної конвенція Ради 
Європи про боротьбу з корупцією 
1999 року [11] тощо. Відповідно до 
пункту 1 ст. 26 Європейської кон-
венції про взаємну правову допомогу 
у кримінальних справах 1959 року 
для «країн, до яких вона застосову-
ється, припиняє дію положень будь-
яких договорів, конвенцій або двосто-
ронніх угод, які регулюють взаємну 
допомогу у кримінальних справах між 
будь-якими двома Договірними Сторо-
нами» [12]. У той же час, відповідно 
до пункту 2 ст. 26 Конвенції, вона «не 
зачіпає зобов’язань, що випливають 
з положень будь-якої іншої двосторон-
ньої або багатосторонньої міжнародної 
конвенції, яка містить або може міс-
тити положення, що регулюють окремі 
аспекти взаємної допомоги в конкрет-
ній галузі» [7]. В окремих з них в пере-
ліку процедурних дій, які можуть бути 
здійснені за запитом на правову допо-
могу, закріплено такі як:

1) призупинення операцій (замо-
рожування) або ненадання згоди на 
продовження операції (відстрочення 
підозрілих операцій) як тимчасовий 
захід: в разі вчинення злочину міжна-
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родного характеру в сфері легалізації 
доходів, одержаних злочинним шля-
хом, чи фінансування тероризму від-
повідно до п. 3 ст. 15 Конвенції Ради 
Європи про відмивання, пошук, арешт 
та конфіскацію доходів, одержаних 
злочинним шляхом, та про фінан-
сування тероризму здійснюється «в 
межах та відповідно до внутрішнього 
законодавства запитуваної Сторони. 
У випадках, коли запит стосовно 
одного з таких заходів визначає фор-
мальності або процедури, необхідні 
відповідно до законодавства запиту-
ючої Сторони, навіть якщо вони не 
знайомі запитуваній Стороні, остання 
виконує такі запити настільки, 
наскільки запитувані заходи не супе-
речать основоположним принципам її 
законодавства» [9]. Також зазначений 
тимчасовий захід здійснюється на під-
ставі ініціативи підрозділу фінансової 
розвідки (ПФР) на запит іноземного 
ПФР, відповідно до ст. 47 зазначе-
ної Конвенції, при тому, що зазна-
чені дії виконуються, якщо запиту-
ваний стороною зазначеної Конвенції 
ПФР задовольняється обґрунтуван-
ням, наданим запитуючим ПФР, що: 
«a) операція стосується відмивання 
грошей; та b) операцію було б при-
зупинено або згоду на продовження 
операції, яка відбувається, не було б 
надано, якби операція була предме-
том внутрішньодержавного повідом-
лення про підозрілу операцію» [9]. 
Максимальний строк будь-якого при-
зупинення надання або утримання від 
надання згоди на здійснення операції 
регулюється будь-якими відповідними 
положеннями національного законо-
давства (ст. 14 Конвенції) [9];

2) заблокування (заморожування) 
чи накладення арешту на майно озна-
чає відповідно до п. “g” статті 1 Кон-
венції Ради Європи про відмивання, 
пошук, арешт та конфіскацію доходів, 
одержаних злочинним шляхом, та про 
фінансування тероризму «тимчасову 
заборону передачі, знищення, пере-
творення, відчуження або руху майна 

або тимчасове взяття під охорону або 
контроль майна на підставі рішення 
суду або іншого компетентного 
органу» [9]. Зазначений тимчасовий 
захід застосовується з метою запо-
бігання будь-якому використанню, 
передачі або відчуженню майна, яке 
передбачене у: а) ст. 11 Конвенції 
Ради Європи про відмивання, пошук, 
арешт та конфіскацію доходів, одер-
жаних злочинним шляхом 1990 року, 
де зазначено, що вказані прелімінарні 
заходи застосовуються на прохання 
іншої Сторони, щодо об’єктів власно-
сті, які пізніше можуть бути предме-
том клопотання про конфіскацію або 
які можуть бути такими, що відпові-
датимуть вимогам клопотання, проте 
за умови, що застосування такого 
заходу не суперечить внутрішньому 
законодавству запитуваної Сторони 
(ст. 12) [8]; б) п. 1 ст. 21 Конвенції 
Ради Європи про відмивання, пошук, 
арешт та конфіскацію доходів, одер-
жаних злочинним шляхом, та про 
фінансування тероризму, де уточ-
нено, що такі тимчасові заходи здій-
снюються на запит іншої Сторони, 
яка порушила кримінальну справу 
або провадження з метою конфіска-
ції, і застосовується стосовно будь-
якого майна, яке є предметом запиту 
або яке могло б відповідати вимогам 
запиту, а також за необхідності запи-
тувана сторона може обґрунтувати 
необхідність продовження застосу-
вання такого заходу (ст. 22) [9];

3) призупинення операцій (замо-
рожування) або арешт (доходів, 
майна від злочинів корупції, визна-
них такими згідно із Конвенцією 
ООН проти корупції) в разі вчи-
нення злочину корупції, що має між-
народний характер, відповідно до 
п. 1 ст. 31 зазначеної Конвенції для 
забезпечення можливої конфіскації 
доходів від злочинів, що визначені 
цією Конвенцією [6]. Відповідно до 
ст. 2 зазначеної Конвенції «призу-
пинення операцій (заморожування)» 
або «арешт» означають тимчасову 
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заборону передачі, перетворення, від-
чуження або пересування майна, або 
тимчасовий вступ у володіння таким 
майном, або тимчасове здійснення 
контролю над ним за постановою суду 
чи іншого компетентного органу» [6]. 
Арешт майна в разі вчинення коруп-
ції, відповідно до відповідно до 
п. 1 ст. 31 Конвенції ООН проти 
корупції, застосовується до: 1) майна, 
вартість якого відповідає вартості 
таких доходів (п. 1 пп. “а”); 2) майна, 
обладнання та інших засобів, які 
використовувались або призначалися 
для використання під час вчинення 
злочинів, що визначені цією Конвен-
цією (п. 1 пп. “b” ); 3) в разі, якщо 
доходи від злочинів були перетворені, 
частково або повністю, в інше майно, 
заходи, зазначені в цій статті, засто-
совуються до такого майна (п. 4) [6]. 
Відповідно до пп. “c” п. 3 ст. 46 Кон-
венції взаємна правова допомога, що 
надається відповідно до цієї статті, 
може запитуватися для, зокрема, 
такої цілі як «проведення обшуку 
й накладення арешту, а також замо-
рожування» [6]. Відповідно до пп. “c” 
п. 3 ст. 46 Конвенції взаємна правова 
допомога, що надається відповідно до 
цієї статті, може запитуватися для, 
зокрема, такої цілі як “проведення 
обшуку й накладення арешту, а також 
заморожування» [6]. Відповідно до 
ч. 2 ст. 54 Конвенції ООН проти 
корупції «Кожна Держава-учасниця 
з метою надання взаємної правової 
допомоги на запит, зроблений на під-
ставі частини 2 статті 55 цієї Конвен-
ції, відповідно до свого внутрішнього 
права: a) вживає таких заходів, які 
можуть бути необхідними, щоб доз-
волити своїм компетентним органам 
заморожувати або накладати арешт 
на майно відповідно до постанови про 
заморожування або арешт, винесе-
ної судом або компетентним органом 
запитуючої Держави-учасниці, в якій 
викладаються обґрунтовані підстави, 
які дозволяють запитуваній Держа-
ві-учасниці вважати, що є достатні 

мотиви для вжиття таких заходів і що 
по відношенню до цього майна буде 
в результаті винесено постанову про 
конфіскацію для цілей пункту “a” 
частини 1 цієї статті; b) уживає таких 
заходів, які можуть бути необхідними, 
щоб дозволити своїм компетентним 
органам заморожувати або накладати 
арешт на майно на підставі запиту, 
в якому викладаються обґрунтовані 
підстави, які дозволяють запитува-
ній Державі-учасниці вважати, що 
є достатні мотиви для вжиття таких 
заходів і що по відношенню до цього 
майна буде в результаті винесено 
постанову про конфіскацію для цілей 
частини 1 “a” цієї статті; c) розглядає 
питання про вжиття додаткових захо-
дів, щоб дозволити своїм компетент-
ним органам зберігати майно з метою 
конфіскації, наприклад, на підставі 
іноземної постанови про арешт або 
пред’явлення кримінального обви-
нувачення у зв’язку з придбанням 
такого майна» [6]. Відповідно до 
п. 2 ст. 55 зазначеної Конвенції після 
одержання запиту, надісланого іншою 
Державою-учасницею, під юрисдик-
цію якої підпадає будь-який злочин, 
визначений цією Конвенцією, запи-
тувана Держава-учасниця вживає 
заходів для виявлення, відстеження, 
заморожування або арешту дохо-
дів, здобутих злочинним шляхом, 
майна, обладнання або інших засо-
бів вчинення злочинів, зазначених 
у частині 1 статті 31 цієї Конвенції, 
з метою подальшої конфіскації, поста-
нову про що виносить або запитуюча 
Держава-учасниця, або, відповідно до 
запиту на підставі частини 1 цієї статті, 
запитувана Держава-учасниця» [6];

4) арешт або виїмка доходів чи 
майна від транснаціональної організо-
ваної діяльності, що застосовуються 
як попередні заходи відповідно до Кон-
венції ООН проти транснаціональної 
організованої злочинності [10]. Так, 
відповідно до пп. “f” ст. 2 зазначеної 
Конвенції «арешт» або «виїмка» озна-
чають тимчасову заборону передачі, 
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перетворення, відчуження або пере-
сування майна, або тимчасовий вступ 
у володіння таким майном, або тим-
часове здійснення контролю над ним 
за постановою суду або іншого ком-
петентного органу. Вказані заходи 
згідно з п. 1 ст. 12 зазначеної Кон-
венції застосовуються до: a) дохо-
дів від злочинів, що охоплюються 
цією Конвенцією, або майна, вар-
тість якого відповідає вартості таких 
доходів; b) майна, устаткування або 
інших засобів, які використовувалися 
або призначалися для використання 
при вчиненні злочинів, що охоплю-
ються цією Конвенцією». Відповідно 
до п. 2 ст. 12 Конвенції ООН проти 
транснаціональної організованої зло-
чинності «Держави-учасниці вжива-
ють таких заходів, які можуть знадо-
битися для забезпечення можливості 
виявлення, відстеження, арешту або 
виїмки будь-чого з перерахова-
ного в пункті 1 цієї статті з метою 
подальшої конфіскації» [10]. Також 
важливо відмітити, що відповідно до 
п. 2 ст. 13 зазначеної Конвенції «після 
одержання прохання, направленого 
іншою Державою-учасницею, під 
юрисдикцію якої підпадає будь-який 
злочин, що охоплюється цією Конвен-
цією, запитувана Держава-учасниця 
вживає заходів для виявлення, від-
стеження, арешту або виїмки доходів 
від злочину, майна, устаткування або 
інших засобів вчинення злочинів, зга-
даних у пункті 1 статті 12 цієї Кон-
венції, з метою подальшої конфіска-
ції, постанова про яку виноситься або 
запитуючою Державою-учасницею 
або, відповідно до прохання згідно 
з пунктом 1 цієї статті, запитуваною 
Державою-учасницею» [10];

5) арешт судна – тимчасовий 
захід, що застосовується за звернен-
ням договірної сторони, якщо вчи-
нено такий злочин як зіткнення або 
будь-який інший інцидент у сфері 
судноплавства, який пов’язаний 
з морським судном і тягне за собою 
кримінальну відповідальність, засто-

сування якого здійснюється (в тому 
числі на запит запитуваної сторони) 
виключно відповідно до рішення суду 
чи адміністративної влади держави, 
під прапором якої судно знаходи-
лося в момент зіткнення чи іншого 
інциденту, зокрема, відповідно до 
ст. 1 Міжнародної конвенції про 
уніфікацію деяких правил про кри-
мінальну юрисдикцію у справах про 
зіткнення суден і інших інцидентів, 
пов’язаних із судноплавством [12].

У статті 131 Кримінального про-
цесуального кодексу України (далі – 
КПКУ) серед заходів забезпечення 
кримінального провадження, що 
мають майновий характер, закріплено: 
1) тимчасове вилучення майна – фак-
тичне позбавлення підозрюваного 
або осіб, у володінні яких перебуває 
зазначене у частині другій цієї статті 
майно, можливості володіти, кори-
стуватися та розпоряджатися певним 
майном до вирішення питання про 
арешт майна або його повернення, 
або його спеціальну конфіскацію 
в порядку, встановленому законом 
(ч. 1 cт. 167 КПКУ) і застосовується 
до майна у вигляді речей, документів, 
грошей тощо, що відповідають озна-
кам, закріпленим в ч. 2 ст. 167 КПКУ; 
2) арешт майна – «тимчасове, до 
скасування у встановленому цим 
Кодексом порядку, позбавлення за 
ухвалою слідчого судді або суду 
права на відчуження, розпорядження  
та/або користування майном, щодо 
якого існує сукупність підстав чи 
розумних підозр вважати, що воно 
є доказом кримінального правопору-
шення, підлягає спеціальній конфіска-
ції у підозрюваного, обвинуваченого, 
засудженого, третіх осіб, конфіскації 
у юридичної особи, для забезпечення 
цивільного позову, стягнення з юри-
дичної особи отриманої неправомірної 
вигоди, можливої конфіскації майна; 
арешт майна скасовується у вста-
новленому цим Кодексом порядку» 
(ч. 1 ст. 170 КПКУ) [13]. Таким 
чином, такі заходи як призупинення 
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операцій (заблокування), «заморожу-
вання» майна, що передбачені міжна-
родними договорами, прямо як окремі 
попередні заходи в вітчизняному кри-
мінальному процесуальному законо-
давстві не закріплені.

Відповідно до ч. 4 ст. 4 КПКУ «при 
виконанні на території України окре-
мих процесуальних дій за запитом 
(дорученням) компетентних органів 
іноземних держав у рамках міжна-
родного співробітництва застосову-
ються положення цього Кодексу, але 
на прохання компетентного органу 
іноземної держави під час виконання 
на території України таких проце-
суальних дій може застосовуватися 
процесуальне законодавство інозем-
ної держави, якщо це передбачено 
міжнародним договором, згода на 
обов’язковість якого надана Верхов-
ною Радою України» [13].

Обсяг міжнародного співробітництва 
під час кримінального провадження 
врегульований статтею 542 КПКУ, де 
зазначено різні форми співробітництва, 
серед яких не названо ні арешт майна, 
ні тимчасове вилучення майна, проте 
у вказаній статті зазначено, що «між-
народним договором України можуть 
бути передбачені інші, ніж у цьому 
Кодексі, форми співробітництва під час 
кримінального провадження» [13].

Також слід зазначити, що відпо-
відно до ч. 1 ст. 561 КПКУ «на терито-
рії України з метою виконання запиту 
про надання міжнародної правової 
допомоги можуть бути проведені 
будь-які процесуальні дії, передбачені 
цим Кодексом або міжнародним дого-
вором» [13].

Таким чином, в кримінальному 
процесуальному законодавстві закрі-
плено принцип пріоритету міжна-
родного договору в регулюванні від-
носин міжнародного співробітництва 
у боротьбі зі злочинністю. Тому поло-
ження ч. 1 ст. 568 КПКУ, в якому 
закріплено, що «на підставі запиту про 
міжнародну правову допомогу відпо-
відні органи України проводять перед-

бачені цим Кодексом процесуальні дії, 
а також інші передбачені спеціаль-
ним законом дії з метою виявлення 
та арешту майна, грошей і цінностей, 
що відповідають будь-якій із ознак, 
передбачених частиною першою 
статті 96-2 Кримінального кодексу 
України, а також майна, яке належить 
підозрюваним, обвинуваченим або 
засудженим особам» [13], потребує 
доповнення. У вказаному положенні 
нічого не сказано про те, що ці дії 
можуть бути вчинені з метою тимча-
сового вилучення майна, а також не 
вказано як підставу для проведення 
процесуальних дій міжнародний дого-
вір, що суперечить вказаним вище 
статтям 4, 542 та 561 КПКУ. Відпо-
відно вважаємо, що доцільно внести 
зміни до статті 568 КПКУ.

Щодо взаємності в разі необхід-
ності застосування в межах кримі-
нального провадження попереднього 
заходу на території іншої держави – 
сторони міжнародного співробітни-
цтва, відповідно до статті 548 КПКУ 
органом, який здійснює кримінальне 
провадження, або уповноваженим 
ним органом згідно з вимогами цього 
Кодексу та відповідного міжнародного 
договору України складається запит 
про міжнародне співробітництво, що 
засвідчується підписом уповноваже-
ної особи та печаткою відповідного 
органу. Уповноважений (централь-
ний) орган – орган, уповноважений від 
імені держави розглянути запит ком-
петентного органу іншої держави або 
міжнародної судової установи і вжити 
заходів з метою його виконання чи 
направити до іншої держави запит 
компетентного органу про надання 
міжнародної правової допомоги.

Висновки. Таким чином взаємо-
дія держав – сторін міжнародного 
договору з метою застосування попе-
редніх заходів майнового характеру, 
зокрема таких як призупинення опе-
рацій (заморожування) та арешт 
майна, якому може передувати тим-
часове вилучення майна, є окремою 
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організаційно-правовою формою між-
народного співробітництва у боротьбі 
зі злочинністю. На сьогодні в між-
народних договорах, що регулюють 
питання міжнародного співробітни-
цтва у боротьбі зі злочинністю, хоч 
і нерівномірно, але закріплено зага-
лом широкий перелік видів попе-
редніх заходів майнового характеру, 
що застосовуються для забезпечення 
кримінального провадження за фак-
том вчинення злочину, що має між-
народний характер, а саме: призу-
пинення операцій (заморожування, 
заблокування), накладення арешту 
на майно та доходи, виїмка доходів. 
Досить часто в міжнародних докумен-
тах зазначаються одночасно декілька 
видів попередніх заходів, з тим, щоб 
розширити можливості держави, що 
звертається, з проханням надати пра-
вову допомогу в тій чи іншій формі, 
що обумовлена положеннями вну-
трішнього кримінально процесуаль-
ного права такої держави, а також 
запитуваної сторони. При цьому 
в окремих міжнародних договорах 
закріплено можливість застосування 
зазначених заходів як альтернатив-
них, також їх назви за внутрішнім 
законодавством держав можуть бути 
іншими, і саме тому в міжнародних 
договорах містяться характерні риси 
відповідних попередніх заходів, проте 
їх обсяг за внутрішнім правом держав 
може відрізнятися. Відмінною рисою 
законодавства України є те, що на 
території України з метою виконання 
запиту про надання міжнародної пра-
вової допомоги можуть бути прове-
дені будь-які процесуальні дії, перед-
бачені Кримінальним процесуальним 
кодексом України або міжнародним 
договором, а також інші передбачені 
спеціальним законом дії. Однак, на 
сьогодні постало питання про доціль-
ність розширення кола попередніх 
заходів у кримінальному провадженні 
з тим, щоб додати до існуючих такий 
захід як призупинення операцій, 
а також запропоновано відповідні 

зміни до частини 1 статті 568 Кри-
мінального процесуального кодексу 
України, виклавши її в наступній 
редакції: “На підставі запиту про між-
народну правову допомогу відповідні 
органи України проводять передбачені 
цим Кодексом та/або міжнародним 
договором, згода на обов’язковість 
якого надана Верховною Радою 
України, процесуальні дії, а також 
інші передбачені спеціальним зако-
ном дії з метою призупинення опера-
цій, виявлення, тимчасового вилу-
чення майна, арешту майна, грошей 
і цінностей, що відповідають будь-
якій із ознак, передбачених частиною 
першою статті 96-2 Кримінального 
кодексу України, а також майна, яке 
належить підозрюваним, обвинуваче-
ним або засудженим особам» . Досить 
детального дослідження також потре-
бують питання меж повноважень пра-
воохоронних органів із застосування 
вказаних попередніх заходів, меха-
нізму надання міжнародної правової 
допомоги в формі їх застосування 
в процесі виконання відповідних запи-
тів, а також впливу обмежень, закрі-
плених у вітчизняному законодавстві 
щодо застосування попередніх захо-
дів майнового характеру за запитом 
України до інших держав – сторін 
відповідних міжнародних договорів.

У статті проаналізовано поло-
ження міжнародних договорів та 
національного законодавства Укра-
їни, що регулюють питання вза-
ємодії держав з метою призупи-
нення операцій (заморожування) 
та арешту майна як організацій-
но-правова форма міжнародного 
співробітництва у боротьбі зі зло-
чинністю, різновидів попередніх 
заходів майнового характеру, що 
застосовуються в кримінальному 
провадженні, а також відповід-
ність вітчизняного законодавства 
положенням міжнародних договорів 
в цій частині. З’ясовано, що в між-
народних договорах, що регулюють 
питання міжнародного співробіт-
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ництва у боротьбі зі злочинністю, 
хоч і нерівномірно, але закріплено 
загалом широкий перелік видів попе-
редніх заходів майнового характеру, 
що застосовуються задля забезпе-
чення кримінального провадження 
за фактом вчинення злочину, що 
має міжнародний характер, а саме: 
призупинення операцій (заморо-
жування, заблокування), накла-
дення арешту на майно та доходи, 
виїмка доходів. Досить часто в 
міжнародних документах зазна-
чаються одночасно декілька видів 
попередніх заходів, з тим, щоб роз-
ширити можливості держави, що 
звертається, з проханням надати 
правову допомогу в тій чи іншій 
формі, що обумовлена положеннями 
внутрішнього кримінально проце-
суального права такої держави, а 
також запитуваної сторони. З’я-
совано, що в окремих міжнародних 
договорах закріплено можливість 
застосування зазначених заходів 
як альтернативних, також їх назви 
за внутрішнім законодавством дер-
жав можуть бути іншими, і саме 
тому в міжнародних договорах 
містяться характерні риси відпо-
відних попередніх заходів, проте їх 
обсяг за внутрішнім правом держав 
може відрізнятися. Акцентовано, 
що на сьогодні постало питання 
про доцільність розширення кола 
попередніх заходів майнового харак-
теру у кримінальному провадженні 
з тим, щоб додати до існуючих 
призупинення операцій, а також 
запропоновано відповідні зміни до 
кримінального процесуального зако-
нодавства. Визначено актуальні 
питання подальших досліджень в 
сфері застосування попередніх захо-
дів майнового характеру в порядку 
міжнародного співробітництва у 
боротьбі із злочинністю.

Ключові слова: організацій-
но-правові форми міжнародного спів-
робітництва, призупинення операцій 
(заморожування), арешт майна, попе-
редні заходи майнового характеру, 
міжнародна правова допомога.

Nurullaiev I. Interaction 
of states to suspend transactions 
(freezing) and seize property as 
an organizational and legal form 
of international cooperation in 
combating crime

The article analyzes the provisions 
of international treaties and national 
legislation of Ukraine regulating 
the interaction of states to suspend 
transactions (freezing) and seize 
property as an organizational and 
legal form of international cooperation 
in combating crime, types of interim 
property measures used in criminal 
proceedings, as well as compliance of 
domestic legislation with international 
agreements in the relevant terms. It 
has been found that international 
treaties on international cooperation 
in combating crime, albeit unevenly, 
fix a broad list of interim property 
measures used to secure criminal 
proceedings for an international crime, 
namely: suspension of transactions 
(freezing, blocking), seizure of 
property and income. International 
documents often mention several 
types of interim measures to empower 
the state requesting to provide legal 
assistance in a particular form, 
which is stipulated by the provisions 
of domestic criminal procedure law 
of the state and the requested party. 
The author has established that some 
international treaties enshrine an 
option of using the above measures as 
alternatives, and their names may be 
different under the domestic law of 
states. Therefore, international treaties 
contain the characteristics of relevant 
measures, but their scope may differ 
under domestic law. The research 
emphasizes that it is expedient to 
supplement a range of interim property 
measures in criminal proceedings 
with the suspension of transactions. 
The author puts forward appropriate 
changes to the criminal procedure 
legislation. Topical issues of further 
research in the field of application 
of interim property measures in the 
order of international cooperation in 
combating crime are identified. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ 
ОХОРОНИ ЛІСОВОГО ФОНДУ ТА МОЖЛИВОСТІ 

ЗАСТОСУВАННЯ ЙОГО В УКРАЇНІ

Актуальність теми. В результаті 
людської діяльності відбулося істотне 
збільшення концентрації парникових 
газів в атмосфері. Таке збільшення 
посилює природний парниковий 
ефект і призводить до додаткового 
потепління поверхні і атмосфери 
Землі і несприятливо впливає на при-
родні екосистеми і людство [1]. 

Тому можемо впевнено стверджу-
вати, що знеліснення та деградація 
лісів негативно позначаються на бага-
тьох глобальних цілях, досягнення 
яких активно декларується у різних 
сферах міжнародних та національних 
політик, у тому числі таких як захист 
біорізноманіття, протидія кліматич-
ним катастрофам, охорона та захист 
прав людини, забезпечення миру 
та безпеки, впровадження належного 
управління та утвердження верховен-
ства закону. Отже, світова спільнота 
розуміє, що необхідні суттєві дії щодо 
ефективної охорони лісів.

Виклад основного матеріалу. 
Провідні країни світу не використову-
ють словосполучення «лісовий фонд» 
у тому розумінні, яке закладено нор-
мами Лісового Кодексу України, вба-
чаючи об’єктом адміністративно-пра-
вової охорони ліс або лісові ресурси.

У зазначеному контексті уточнимо, 

що на просторах вітчизняної юридич-
ної науки достатньо широко розкрито 
питання зарубіжного досвіду охорони 
лісу та лісових ресурсів. Так зокрема 
Т. Єгорова здійснила порівняльно-пра-
вовий аналіз охорони лісів за законо-
давством України та країн СНД у ході 
здійснення якого, виявила, що, як 
приклад, в Республіці Білорусь запро-
ваджується концепція розмежування 
ведення лісового господарства (як гос-
подарська діяльність) та управління 
лісами, що має на меті вдосконалити 
механізм охорони, збереження та від-
творення лісових ресурсів, з одночас-
ним ефективним та невиснажливим 
використанням лісів для економічних 
потреб держави, що є позитивним 
досвідом. А ось особливістю пла-
нування сталого розвитку лісового 
господарства в Республіці Казахстан 
є прийняття за основу програмних доку-
ментів, які містять конкретні та прак-
тичні цілі та завдання, внаслідок чого 
існує можливість перевірки їхнього 
виконання. Тож вчена обґрунтовує 
позицію, що лісоохоронне законодав-
ство України потребує удосконалення, 
зокрема, необхідно посилити пріори-
тет охорони лісів, як найважливішого 
компонента навколишнього природ-
ного середовища перед використан-
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ням лісів, пріоритет збереження лісів, 
розташованих, зокрема, на особливо 
охоронюваних природних територіях, 
лісів природоохоронного призначення, 
рекреаційно-оздоровчого призначення. 
При цьому охорона лісів не повинна 
здійснюватись на шкоду людині [2].

Вчений О. Волков, узагальнюючи 
зарубіжний досвід правового забез-
печення використання й охорони 
лісового фонду та можливості його 
застосування в Україні стверджує, 
що: а) оптимальною інституціональ-
ною моделлю публічного управління 
лісовим фондом є створення верти-
кально інтегрованого спеціалізова-
ного центрального органу зі статусом 
міністерства, що дозволяє формувати 
та реалізувати лісову політику як 
самостійний, окремий напрям дер-
жавної політики, не підпорядкований 
безпосередньо системі державного 
управління галуззю сільського госпо-
дарства або будь-якою іншою сферою 
суспільних відносин; б) досвід пере-
важної більшості розвинутих зару-
біжних держав демонструє доціль-
ність та корисність диверсифікації 
в Україні форм власності на лісовий 
фонд, включаючи правову легалізацію 
та регламентацію процесу приватиза-
ції певної кількості лісових ресурсів, 
що дозволить забезпечити ефективне 
господарювання та особистий інте-
рес власника у збалансованому роз-
витку відповідних територій; в) одно-
часно з приватизацією лісового фонду 
доцільним є запозичення українським 
лісовим та земельним законодавством 
позитивного досвіду охоронних обме-
жень, сертифікації, екомаркування 
як ефективних методів забезпечення 
раціонального спеціального викори-
стання лісового фонду; г) основним 
адміністративно-правовим способом 
забезпечення охорони лісового фонду 
від нераціонального використання і, 
навпаки, стимулювання раціональної 
заготівлі деревини, є ліцензування 
лісозаготівельної діяльності за широ-
кої участі громадських інституцій 
та експертного середовища, належ-

ним чином регламентованого на зако-
нодавчому рівні; д) у лісовому зако-
нодавстві зарубіжних держав можна 
визначити систему спільних основних 
принципів використання та охорони 
лісового фонду, що можуть бути 
імплементовані до Лісового Кодексу 
України, до яких відносяться, напри-
клад: принцип поєднання сувере-
нного права держав розробляти свої 
лісові ресурси відповідно до власної 
політики в галузі охорони та викори-
стання лісового фонду із необхідні-
стю мінімізації шкоди навколишньому 
середовищу інших держав чи районів 
за межами національної юрисдик-
ції; принцип суверенного і невід’єм-
ного права держав на використання, 
управління і розвиток лісового фонду 
відповідно до власних потреб і рівня 
соціально-економічного розвитку 
та на основі національної політики, 
яка узгоджується із цілями сталого 
розвитку і міжнародно-правовими 
стандартами; принцип необхідності 
активізації державних і громадських 
зусиль, спрямованих на раціональне 
використання, збереження і розвиток 
лісового фонду [3, с. 178–179] та інші. 

Національні лісові фонди не нові – 
у тій чи іншій формі вони давно стали 
характерною рисою інституційного 
ландшафту у різних частинах світу. 
Наприклад, Фонд Кнутсона-Ван-
денберга у Сполучених Штатах був 
заснований у 1930 році [4], а іспан-
ський Патрімоніо Форесталь дель 
Естадо був заснований у 1939 році [5]. 
Французька компанія Fonds Forestier 
була створена в середині 20 століття 
як пряма відповідь на руйнування 
лісової промисловості Франції під час 
Другої світової війни [6]. До кінця 
1970-х років Продовольча та сіль-
ськогосподарська організація ООН 
(ФАО) (англ. Food and Agriculture 
Organization, FAO) повідомила, що 
положення щодо лісових фондів 
були присутні в законодавстві при-
наймні десяти латиноамериканських 
країн [7]. При цьому останні два деся-
тиліття спостерігається збільшення 
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кількості національних фондів, ство-
рених на основі законодавчих норм 
у країнах Африки, Азії, Тихого оке-
ану, Східної Європи та колишнього 
Радянського Союзу.

Слід зазначити, що термін «націо-
нальний лісовий фонд» не відноситься 
до конкретної моделі, а натомість 
описує сукупність підходів до забез-
печення належного фінансування 
стійкого лісового господарства.

У основних формах національні 
лісові фонди зазвичай мають такі 
характеристики: 1) це інструмент, 
призначений для забезпечення того, 
щоб деяка частина національних дохо-
дів спрямовувалась на цілі лісового 
господарства; 2) вони створені для 
постійного призначення (більш ніж 
протягом одного державного бюджет-
ного циклу, тобто вони є чимось біль-
шим, ніж просто пункт у плані видат-
ків, який може або не може бути 
повторений у наступних планах); 
3) їх створення та поповнення зазви-
чай тягне за собою виділення певного 
відсотка або категорії доходів від лісо-
вого господарства (таких як збори, 
податки, роялті і т. д.) із загальної 
скарбниці та виділення цих доходів 
для реінвестування в сектор лісового 
господарства. Ці ресурси можуть 
бути доповнені грошима з інших дже-
рел, таких як державні асигнування 
або рахунок міжнародних донорів [8].

Але хоча ця базова модель може 
бути відправною точкою для диску-
сій, існує безліч національних фондів, 
які розходяться – часто навіть досить 
сильно – з цією моделлю щодо кіль-
кох змінних.

Так зокрема національні лісові 
фонди розрізняються за своєю струк-
турою та управлінням: на одному 
кінці цього діапазону фонд може бути 
ні чим іншим, як окремим рахун-
ком у рамках державного бюджету, 
який за законом повинен витрача-
тися певним чином. З іншого боку, 
фонд може мати власне інституційне 
забезпечення як окрему юридичну 
особу з автономним органом управ-

ління та професійним менеджмен-
том (наприклад, Британська Колум-
бія Forest Renewal BC). У дедалі 
більшому числі випадків механізми, 
подібні до фондів, створюються як 
частина реструктуризації державних 
лісогосподарських установ та виді-
лення деяких управлінських функ-
цій в автономні або квазіавтономні 
агенції, які, як очікується, принаймні 
частково само фінансуватимуться [9].

Також національні лісові фонди 
відрізняються залежно від кола 
суб’єктів, яким вони допомагають: 
деякі фонди, такі як фонди Малаві 
та Литви, насамперед призначені 
для підтримки діяльності державних 
лісових агенцій, які керують держав-
ними лісами. Але в інших випадках 
кошти можуть бути спрямовані на 
підтримку приватних лісовласників 
(Лісовий трастовий фонд у Норвегії 
або Фонд лісової програми стимулю-
вання у Меріленді, США); може 
підтримувати поєднання держав-
них та приватних суб’єктів (фран-
цузька Fonds Forestier; Коста-Ріка 
FONAFIFO); і, принаймні, в одному 
цікавому випадку, може фінансува-
тися, підтримуватися та керуватись 
приватними суб’єктами (як Бра-
зильський лісовий фонд Карахасу). 
Цікавою нещодавньою тенденцією 
є збільшення використання коштів 
для підтримки децентралізованих 
суб’єктів в управлінні лісовим гос-
подарством, таких як місцеві органи 
влади та громадські організації [8].

При цьому вони можуть зосере-
дитися на кількох видах діяльності, 
таких як виплата винагород праців-
никам та виплати допомоги у разі 
смерті (Шрі-Ланка), або можуть 
надавати широкий спектр фінансових 
послуг як приватним, так і держав-
ним суб’єктам, а також сприяти між-
народним інвестиціям у національне 
лісове господарство (Коста-Рика) [8]. 

Джерелами їхнього фінансування 
є «класичні», тобто доходи від експлу-
атації лісу, що призначені для реінвес-
тування в лісове господарство. Однак 
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у різних національних законах можна 
знайти й інші потенційні джерела фінан-
сування (наприклад, «платить забруд-
нювач» або «платить одержувач»).

При спробі дати визначення наці-
ональним лісовим фондам виникає 
питання, чим вони відрізняються від 
інших типів фондів, що з’явилися 
останніми роками, особливо від кате-
горії фондів, які зазвичай назива-
ються «екологічними фондами» або 
«цільовими фондами охорони при-
роди». Можна провести деякі пара-
лелі, що залежать від окремих фак-
торів, зокрема таких як історичне 
походження, джерела фінансування 
та акценти.

Наприклад, національні лісові 
фонди, за походженням зазвичай 
покладаються на національні доходи 
і в першу чергу, вони пов’язані 
з направленням інвестицій таких 
доходів для забезпечення більшої під-
тримки цілого ряду лісогосподарських 
заходів. Навпаки, екологічні фонди, як 
зазвичай використовується цей термін, 
почали з’являтися в 1990-х роках [9], 
їх фінансування було в основному 
міжнародним за походженням, при 
цьому багато зі створених фондів 
припадали на обмін боргу на при-
роду, а Глобальний екологічний фонд, 
Світовий банк та інші багатосторонні 
та двосторонні донори також висту-
пали як важливі джерела капіталу. 

З іншого боку, багато екологічних 
фондів вирішують низку проблем, 
пов’язаних із окремими аспектами 
забезпечення схоронності лісів. Хоча 
їх акцент робиться на лісах як на 
постачальниках екологічних послуг 
або як на середовищах біорізнома-
ніття, однак не на повному спектрі 
питань, пов’язаних зі стійким лісоко-
ристуванням.

Втім деякі автори наводять докази 
на користь їх включення до розшире-
ної сім’ї «лісових» фондів у широкому 
розумінні. Справді, якщо зважити на 
деякі нещодавні нововведення в лісо-
вих фондах, різниця між цими двома 
типами фондів стає менш чіткою, 

і здається правдоподібним, що в май-
бутньому досвід екологічних фондів, 
зможе дедалі більше використовува-
тися при розробці або переплануванні 
лісових фондів [8].

Наприклад, Фонд охорони при-
роди США (The Conservation Fund), 
працюючи з державними, приватними 
та некомерційними партнерами, захи-
щає спадщину Америки у вигляді 
земельних та водних ресурсів за 
допомогою придбання землі, впрова-
дження сталого розвитку суспільства 
та економічного розвитку, а також 
навчання керівництва, приділяючи 
особливу увагу інтеграції економіч-
них та екологічних цілей [10].

Фонд охорони природи США через 
свій Робочий лісовий фонд (Working 
Forest Fund) вперше розробив ефек-
тивну і фінансово стійку модель, 
яка гарантує, що ліси, схильні до 
ризику, ніколи не будуть зруйновані 
або деградовані, назавжди зберігаючи 
їх численні життєво важливі пере-
ваги. Робочий лісовий фонд виявляє 
та купує найбільш важливі приватні 
ліси, схильні до ризику, за підтримки 
з боку благодійної спільноти, дер-
жавних та федеральних агентств. 
Отримавши право власності на ліс 
він розробляє план стійкої вирубки, 
а також плани відновлення дикої 
природи та довкілля. Водночас Робо-
чий лісовий фонд розпочинає процес 
забезпечення постійного охоронного 
сервітуту, який назавжди заблокує 
фрагментацію чи комерційне осво-
єння лісу. Ці сервітути забезпечують 
громадський доступ та відпочинок, 
а також постійну заготівлю деревини 
відповідно до передової практики 
сталого лісокористування. Як тільки 
сервітут забезпечений, Робочий лісо-
вий фонд перепродає ліс, що постійно 
охороняється, приватному або дер-
жавному покупцю, повертаючи весь 
свій інвестований капітал [11].

Таким чином, Робочий лісовий 
фонд здійснює охорону потенційно 
вразливого до антропогенного та при-
родного негативного впливу ліс, збе-
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рігаючи при цьому місцеві робочі 
місця у лісовому господарстві.

Так, наприклад, сім’я Фішерів 
є однією з провідних сімей з охорони 
природи. Починаючи з Френка Веб-
стера, засновника Товариства охо-
рони озер Сквам (SLCS) у 1960 році, 
вказана сім’я придбала через Робо-
чий лісовий фонд урочище Бібі-Рівер. 
Воно, як і раніше, керуватиметься як 
робочий ліс, у якому дерева вирубува-
тимуться відповідно до плану сталого 
управління, тим самим гарантуючи, 
що робочі місця та доходи, пов’язані 
з лісом, залишаться в регіоні [11]. На 
сьогоднішній момент вище зазначе-
ний досвід планується масштабувати 
і зробити національною ініціативою.

Для того, щоб запустити цю 
амбітну ініціативу Фондом було випу-
щено «зелені» облігації. При цьому 
гарантувалося, що 100% виручки буде 
спрямовано на збереження робочих 
лісів [11] Зазначені «зелені» облігації, 
це облігації та позики, які перевірені 
на відповідність Стандарту кліматич-
них облігацій, і є сертифікованими 
кліматичними облігаціями. Стандарт 
містить наукові критерії, що відпові-
дають цільовому показнику 1,5 гра-
дуса Цельсія, заявленому в Паризь-
кій угоді 2015 року. Щоб отримати 
знак сертифікації, потенційний емі-
тент повинен призначити затвердже-
ного перевіряючого, який забезпечить 
упевненість у тому, що облігація від-
повідає вимогам Стандарту кліматич-
них облігацій. Порада щодо стандар-
тів кліматичних облігацій забезпечує 
остаточне підтвердження всіх серти-
фікатів кліматичних облігацій [12]. 
Аналогічні «зелені» облігації стали 
випускати й інші країни.

Отже, ліси, які перебувають у при-
ватній власності, часто проходять 
передбачуваний шлях від великих, 
незайманих та екологічно значущих 
до ділянок та фрагментованих лісів, 
що унеможливлює подальше їхнє 
використання та сприйняття в якості 
лісу. Це пов’язано з тим, що власники, 
які змінюють один одного, прагнуть 

до більшої фінансової вигоди. Така 
зміна цільового призначення відобра-
жає фундаментальну суперечність 
між комерційною моделлю та постій-
ними цілями щодо збереження лісу. 
Враховуючи, що на створення лісу 
йде багато часу (цілі покоління), 
без ефективної моделі охорони лісів 
упускається можливість забезпечити 
їхню схоронність. І такою моделлю, 
як засвідчує вищенаведений мате-
ріал, є національні лісові фонди.

Для того, щоб національні лісові 
фонди не стали черговою корупцій-
ною схемою з відмивання державних 
коштів, необхідно підвищувати їхню 
транспарентність. Аналіз закордон-
ного законодавства, яке регулює 
взаємовідносини з національними 
лісовими фондами дає можливість 
запропонувати такі три основні спо-
соби підвищення їх підзвітності 
та прозорості: 1) залучення до управ-
ління фондом неурядових організацій; 
2) вимога річних планів від керуючих 
фондами щодо того, як кошти можуть 
бути витрачені, та 3) вимога регуляр-
них незалежних аудиторських переві-
рок фонду.

Окрім того, для збереження 
та збільшення стійкого біологічно 
різноманітного лісового покриву 
у всьому світі взагалі та в Україні – 
зокрема необхідно:

– стимулювати споживання това-
рів, які виключають із ланцюгів 
поставок вирубку лісів. Наприклад, 
провідна світова хімічна компанія 
BASF закуповує низку відновлюва-
них сировинних матеріалів, включа-
ючи олії та жири (пальмову, соєву, 
кокосову, касторову), зерно, цукор 
та деревину для використання як 
сировину для різних продуктів тільки 
у тих постачальників, які довели, 
що вони не беруть участь у незакон-
них вирубках лісів. Для цього BASF 
виконує такі дії для пошуку відпові-
дальних постачальників: 1) співробіт-
ництво та партнерство з постачальни-
ками для максимального підвищення 
їх стійкості шляхом оцінки поточних 
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та потенційних ризиків невідповідно-
сті відновлюваної сировини; 2) вико-
ристання відповідного моніторингу; 
3) впровадження програми розгляду 
випадків недотримання умов шля-
хом загальнодоступних механізмів 
розгляду скарг; 4) розробка та впро-
вадження стійких стратегій пошуку 
сировини; 5) прагнення до належної 
публічної прозорості та відстежувано-
сті у ланцюгах поставок; 6) підтримка 
відповідних схем сертифікації шляхом 
включення їх у конкретні стратегії 
пошуку постачальників та виступа-
ючи за подальший розвиток та стан-
дартизацію таких схем [13];

– зміцнювати міжнародне спів-
робітництво з метою протидії зне-
лісненню та деградації лісів, а також 
заохочувати відновлення лісів. 
Наприклад, Зелений кліматичний 
фонд ООН – найважливіший елемент 
історичної Паризької угоди – є най-
більшим у світі кліматичним фондом, 
уповноваженим підтримувати країни, 
що розвиваються, у підвищенні та реа-
лізації їх амбіцій на основі визначе-
них на національному рівні вкладів 
у напрямку шляхів зниження викидів 
та стійкості до зміни клімату [14];

– здійснювати перерозподіл фінан-
сування на підтримку більш стійких 
методів землекористування. Напри-
клад, у Китаї існують програми 
охорони природних лісів. Одним із 
механізмів охорони природних лісів 
є обмеження на вирубку лісу (в 
основному на дрова), які варіюються 
залежно від форми власності на ліс. 
У тих випадках, коли ліс перебу-
ває в колективній власності, права 
та обмеження є найбільш невизна-
ченими. І навпаки, там, де є ділянки 
у приватній власності, обмеження 
є жорсткішими. Уточнимо, що як при-
клад, у селищі Байма, домогосподар-
ства покладаються виключно на дрова 
для опалення та приготування їжі, 
і немає жодних планів використати 
будь-яких інших джерел енергії. Тим 
не менш, коли були введені обме-
ження, селище надало домогоспо-

дарствам субсидії, щоб стимулювати 
використання нових, ефективніших 
печей. Крім того, домашні господар-
ства стали збирати дрова з невеликих 
дерев та кущів [15];

– підтримувати доступність 
та якість інформації про ліси та лан-
цюги поставок товарів, доступ до 
цієї інформації, а також заохочувати 
дослідження та інновації. Напри-
клад, Таня М. Хейс досліджувала 
питання – чи ефективні парки для 
збереження лісів? У цьому дослі-
дженні були вивчені дані щодо 
163 лісів у 13 країнах, з метою 
визначення необхідності законодавчо 
встановлених територій, що охороня-
ються, для збереження лісів та аль-
тернативних умов та інститутів, які 
можуть зберігати ліси. Результати 
показали відсутність статистично зна-
чимих відмінностей у стані лісів між 
лісами, що охороняються законом, 
та лісами, керованими користува-
чами, які встановлюють та визнають 
правила ведення лісового господар-
ства. Крім того, на територіях, які не 
охороняються законом, існує більш 
високий рівень густоти рослинності 
та значно більше правил ведення 
лісового господарства. Відсутність 
правил в територіях, що охороня-
ються, передбачає, що парки можуть 
не бути оптимальною структурою 
управління для сприяння збереженню 
природи на місцевому рівні [16].

Усе вищевикладене дозволяє зау-
важити, що знеліснення та деградація 
лісів негативно позначаються на бага-
тьох глобальних цілях, досягнення 
яких активно декларується у різних 
сферах міжнародних та національних 
політик, у тому числі таких як захист 
біорізноманіття, протидія кліматич-
ним катастрофам, охорона та захист 
прав людини, забезпечення миру 
та безпеки, впровадження належ-
ного управління та утвердження вер-
ховенства закону. Світова спільнота 
розуміє, що необхідні суттєві дії щодо 
ефективної охорони лісів, адже стан 
навколишнього природного середо-



75

УКРАЇНА І СВІТ

вища з кожним роком погіршується 
незалежно від масштабів країни та її 
соціально-економічних показників. 

Серед всього масиву оптиміза-
ційних змін, досить важко виділити 
ті, що можуть стосуватись удоско-
налення адміністративно-правового 
механізму охорони лісового фонду 
в Україні, адже інтенсивна експлуата-
ція лісових ресурсів шляхом заготівлі 
деревини з метою одержання доходу 
натепер є основним пріоритетом 
у веденні лісового господарства. Інші 
складові державної лісової політики 
(лісорозведення, лісовідновлення, 
збереження біорізноманіття, охорона 
та захист лісів) майже не реалізу-
ються, є другорядними [17, с. 86].

Тобто розвиток адміністративного 
законодавства в частині удоскона-
лення адміністративно-правового 
механізму охорони лісового фонду 
в Україні, в першу чергу, має спи-
ратись на розроблення та реалізацію 
нормативно-правового акту, основне 
призначення якого полягає у визна-
ченні заходів забезпечення схоронно-
сті лісового фонду в Україні. 

Необхідно звернути увагу на такі 
проблемні питання як: проведення 
національної інвентаризації лісів 
в Україні; доцільність запровадження 
додаткових правових механізмів 
позбавлення права користуватись 
лісами за скоєння порушень лісового 
законодавства; необхідність забезпе-
чення адміністративно-правової охо-
рони самосійних лісів; доцільності 
посилення адміністративної відпові-
дальності за порушення законодав-
ства у сфері лісового господарства 
України (збільшення розміру адміні-
стративних стягнень) та створення 
правових й організаційних засад 
функціонування такого інструменту 
забезпечення схоронності лісових 
територій України як Національний 
лісовий фонд України.

Висновки. Щодо перейняття дос-
віду зарубіжних країн в аспекті ство-
рення національного лісового фонду, 
уточнимо, що задля цього необхідно 

розробити та прийняти Закон Укра-
їни «Про Національний лісовий фонд 
України», норми якого встановлять 
правові та організаційні засади функ-
ціонування такого інструменту забез-
печення схоронності усіх лісових 
територій України, які характеризу-
ються відповідним біотопом та біо-
ценозом для лісового покриву Землі 
або призначені для ведення лісового 
господарства та використання лісо-
вих ресурсів.

Також, Україні слід перейняти 
досвід зарубіжних країн в аспекті 
запровадження нових інструментів 
забезпечення схоронності усіх лісо-
вих територій України, які характери-
зуються відповідним біотопом та біо-
ценозом для лісового покриву Землі 
або призначені для ведення лісового 
господарства та використання лісо-
вих ресурсів, в тому числі – ство-
рення національного лісового фонду. 
Це має бути юридична особа публіч-
ного права, що співпрацює з Мініс-
терством захисту довкілля та при-
родних ресурсів України на основі 
затвердженого положення про забез-
печення постійної взаємодії між ними, 
фінансуватись за рахунок бюджетних 
коштів, цільових коштів (отриманих 
від реалізації лісогосподарської діяль-
ності, стягнень за порушення лісового 
законодавства), а також донорських, 
благодійних внесків та інших фінан-
сових інструментів. Місією діяль-
ності Національного лісового фонду 
України має бути забезпечення схо-
ронності усіх лісів на території Укра-
їни, а принципами його організації 
та діяльності – принцип транспарент-
ності, принцип відкритості, принцип 
підконтрольності державі, принцип 
підзвітності суспільству. 

Актуальність статті полягає в 
тому, що знеліснення та деграда-
ція лісів негативно позначаються 
на багатьох глобальних цілях, 
досягнення яких активно деклару-
ється у різних сферах міжнародних 
та національних політик, у тому 
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числі таких як захист біорізно-
маніття, протидія кліматичним 
катастрофам, охорона та захист 
прав людини, забезпечення миру 
та безпеки, впровадження належ-
ного управління та утвердження 
верховенства закону. Отже, сві-
това спільнота розуміє, що необ-
хідні суттєві дії щодо ефектив-
ної охорони лісів. Наголошено на 
тому, щоб національні лісові фонди 
не стали черговою корупційною 
схемою з відмивання державних 
коштів, необхідно підвищувати 
їхню транспарентність. Аналіз 
закордонного законодавства, яке 
регулює взаємовідносини з наці-
ональними лісовими фондами дає 
можливість запропонувати такі 
три основні способи підвищення 
їх підзвітності та прозорості:  
1) залучення до управління фондом 
неурядових організацій; 2) вимога 
річних планів від керуючих фон-
дами щодо того, як кошти можуть 
бути витрачені, та 3) вимога регу-
лярних незалежних аудиторських 
перевірок фонду. Зроблено висно-
вок, що Україні слід перейняти 
досвід зарубіжних країн в аспекті 
запровадження нових інструмен-
тів забезпечення схоронності усіх 
лісових територій України, які 
характеризуються відповідним 
біотопом та біоценозом для лісо-
вого покриву Землі або призначені 
для ведення лісового господарства 
та використання лісових ресурсів, 
в тому числі – створення націо-
нального лісового фонду. Це має 
бути юридична особа публічного 
права, що співпрацює з Міністер-
ством захисту довкілля та при-
родних ресурсів України на основі 
затвердженого положення про 
забезпечення постійної взаємодії 
між ними, фінансуватись за раху-
нок бюджетних коштів, цільових 
коштів (отриманих від реаліза-
ції лісогосподарської діяльності, 
стягнень за порушення лісового 
законодавства), а також донор-

ських, благодійних внесків та 
інших фінансових інструментів. 
Місією діяльності Національного 
лісового фонду України має бути 
забезпечення схоронності усіх лісів 
на території України, а принци-
пами його організації та діяльно-
сті – принцип транспарентності, 
принцип відкритості, принцип під-
контрольності державі, принцип 
підзвітності суспільству.

Ключові слова: охорона лісів, 
лісові фонди, законодавство, сільське 
господарство, форма власності.

Borovyk A., Barchuk V. Features 
of foreign experience of forest fund 
protection and possibilities of its 
application in Ukraine

The relevance of the article is that 
deforestation and forest degradation 
have a negative impact on many 
global goals, the achievement 
of which is actively declared in 
various areas of international and 
national policies, including such 
as biodiversity protection, climate 
change, human rights and peace, 
peace and security, the implementation 
of good governance and the rule 
of law. Thus, the world community 
understands that significant action is 
needed for effective forest protection. 
It is emphasized that in order for 
national forest funds not to become 
another corruption scheme for 
money laundering, it is necessary to 
increase their transparency. Analysis 
of foreign legislation governing 
relations with national forest funds 
makes it possible to offer the following 
three main ways to increase their 
accountability and transparency: 
1) involvement of non-governmental 
organizations in the management 
of the fund; 2) the requirement for 
annual plans from fund managers on 
how funds can be spent, and 3) the 
requirement for regular independent 
audits of the fund. It is concluded 
that Ukraine should adopt the 
experience of foreign countries in the 
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implementation of new tools to ensure 
the conservation of all forest areas of 
Ukraine, which are characterized by 
appropriate habitat and biocenosis for 
forest cover or intended for forestry 
and forest resources, including the 
creation of national forest fund. 
It should be a legal entity under 
public law, cooperating with the 
Ministry of Environmental Protection 
and Natural Resources of Ukraine on 
the basis of the approved provision 
on ensuring permanent cooperation 
between them, financed from budget 
funds, earmarked funds (received 
from forestry activities, penalties for 
violating forest legislation), as well 
as donor, charitable contributions 
and other financial instruments. 
The mission of the National Forest 
Fund of Ukraine should be to ensure 
the safety of all forests in Ukraine, 
and the principles of its organization 
and activities – the principle 
of transparency, the principle of 
openness, the principle of state 
control, the principle of accountability 
to society. 

Key words: forest protection, forest 
funds, legislation, agriculture, form 
of ownership.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
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Постановка проблеми. Універ-
сальний характер спадкового пра-
вонаступництва вказує на те, що 
у випадку смерті спадкодавця та від-
криття спадщини, незалежно від виду 
спадкування, до спадкоємців перехо-
дять не лише права, які належали 
спадкодавцю на момент відкриття 
спадщини і не припинилися внаслідок 
його смерті, а також і його обов’язки, 
крім тих зобов’язань, які з підстав 
передбачених цивільним законо-
давством припинилися у зв’язку із 
смертю фізичної особи боржника. 
З огляду на різні підходи щодо право-
вого регулювання цих питань в зако-
нодавстві держав, недосконалість 
норм чинного законодавства України, 
які передбачають відповідальність 
спадкоємців за боргами спадкодавця 
та наявними проблемами у сфері 
судової та нотаріальної практики 
важливим є дослідження питань від-
повідальності спадкоємців за боргами 
спадкодавця.

Стан дослідження. Питання від-
повідальності спадкоємців за боргами 
спадкодавця виступали предметом 
наукових досліджень таких україн-
ських та іноземних вчених, як: Дяко-
вич М. М., Заіки Ю. О., Залєского 
В. В., Кармази О. О., Красицької 
Л. В., Кисіля В. І., Коссака В. М., Куз-
нецової Н. С., Кухарєва О. Є., Мічу-
ріна Є. О., Ромовської З. В., Рябоконя 
Є. О., Спасібо-Фатєєвої І. В., Фурси 
С. Я. та інших. 

Метою статті є аналіз норм 
цивільного законодавства України 
та іноземних держав щодо регулю-
вання питань відповідальності спад-
коємців за боргами спадкодавця. 
В підсумку виокремити види відпо-
відальності спадкоємців за боргами 
спадкодавця та запропонувати меха-
нізми удосконалення правового регу-
лювання цих питань.

Виклад основного матеріалу. 
З моменту відкриття спадщини спад-
коємці, якщо їм відомо про борги 
спадкодавця, або якщо до складу 
спадщини входить майно, яке обтя-
жене правами третіх осіб, зобов’язані 
повідомити кредитора спадкодавця 
про відкриття спадщини.

В Україні питання, пов’язані із 
відповідальністю спадкоємців за бор-
гами спадкодавця, регулюються ст. 
ст. 1281, 1282 ЦК України [9]. Неза-
лежно від виду спадкування, відпо-
відальність за боргами спадкодавця 
можуть нести лише ті спадкоємці, які 
прийняли спадщину у встановленому 
законодавством порядку.

Якщо спадкоємцям відомо про 
борги спадкодавця, та/або якщо вони 
спадкують майно, обтяжене правами 
третіх осіб, вони зобов’язані пові-
домити кредитора спадкодавця про 
відкриття спадщини. Відповідно до 
ч. 1 ст. 1290 ЦК України такий обов’я-
зок покладений і на виконавця заповіту.

Відповідно до ЦК Грузії [3] відпо-
відальність за боргами спадкодавця 
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може покладатися на: спадкоємців 
за законом, спадкоємців за заповітом 
та спадкоємців, які отримали обов’яз-
кову частку у спадщині. Також запо-
відач має право покласти обов’язок 
щодо сплати боргу в цілому або пев-
ної його частини на одного чи декіль-
кох спадкоємців. Проте в будь-якому 
іншому разі спадкоємці зобов’язані 
повністю задовольнити інтереси кре-
диторів спадкодавця пропорційно 
частці кожного із них в отриманому 
активі (ст. ст. 1484 1487 ЦК Грузії). 
На відміну від законодавства України, 
в якому передбачено лише часткову 
відповідальність спадкоємців, тобто 
у розмірі, який відповідає його частці 
у спадщині, ЦК Грузії передбачає 
два види відповідальності спадкоєм-
ців   часткову та солідарну. Проте 
солідарну відповідальність спадкоємці 
несуть лише у випадку, якщо спадко-
давець за боргами, що перейшли до 
спадкоємців був солідарним боржни-
ком. В інших випадках така відпові-
дальність буде частковою.

Також ЦК Грузії передбачає строк 
пред’явлення вимог кредиторами. Так 
кредитори спадкодавця зобов’язані 
пред’явити вимоги до спадкоємців, які 
прийняли спадщину на протязі шести 
місяців з дня, коли їм стало відомо про 
відкриття спадщини, незалежно від 
настання строку вимоги. У випадку, 
коли кредитори спадкодавця не знали 
про відкриття спадщини, вони зобов’я-
зані пред’явити вимоги до спадкоєм-
ців на протязі одного року з моменту 
настання строку для вимоги. Креди-
тори втрачають право вимоги до спад-
коємців у випадку пропуску строку на 
звернення до спадкоємців з вимогою 
(ст. 1488 ЦК Грузії).

Відповідно до ЦК Республіки Біло-
русь [5], спадкоємці, які прийняли 
спадщину, відповідають за боргами 
спадкодавця солідарно в межах вар-
тості успадкованого кожним із спад-
коємців майна. Спадкоємець, який 
прийняв спадщину в порядку спад-
кової трансмісії відповідає в межах 
вартості цього спадкового майна за 

боргами спадкодавця, якому це майно 
належало, і не відповідає цим май-
ном за борги спадкоємця, від якого до 
нього перейшло право на прийняття 
спадщини. Кредитори спадкодавця 
можуть пред’явити свої вимоги до 
спадкоємців, які прийняли спадщину 
у межах строків позовної давності, 
встановлених для відповідних вимог 
(ст. 1086 ЦК Республіки Білорусь). 

У Республіці Казахстан кредитори 
спадкодавця вправі пред’явити свої 
вимоги, що випливають із зобов’язань 
спадкодавця, до виконавця заповіту 
(довірчому керуючому спадщиною) 
або до спадкоємців, які відповідають як 
солідарні боржники в межах вартості 
майна, що перейшло до кожного спад-
коємця. У разі, якщо спадкоємці, які 
прийняли спадщину, ухиляються від 
реєстрації майна, що входить до складу 
спадщини, або прав на нього, креди-
тори спадкодавця вправі вимагати при-
мусової реєстрації (ст. 1081 ЦК Респу-
бліки Казахстан) [6].

Дещо в інший спосіб здійснюється 
правове регулювання питань, пов’яза-
них із задоволенням вимог кредиторів, 
в законодавстві Австрії. Приміром, 
питання, пов’язані із вимогами креди-
торів спадкодавця та забезпеченням 
таких вимог, в межах, які заявляють 
самі кредитори, вирішується судом. 
Проте кредитори не зобов’язані очі-
кувати, коли спадкоємці заявлять 
про прийняття ними спадщини. Вони 
можуть заявити свої заперечення 
щодо спадкової маси і вимагати від 
суду призначення опікуна, якому 
вони б змогли заявити свої вимоги. 
Якщо кредитор побоюється, що може 
існувати загроза щодо виконання 
його вимоги внаслідок об’єднання 
спадкової маси з майном спадко-
ємця, то перед переданням спадщини 
спадкоємцю вони можуть вимагати, 
щоби спадщина була відокремлена 
від майна спадкоємця та зберігалася 
судом або управління нею здійсню-
валося опікуном, а їхні вимоги щодо 
нього були записані і підтвердженні 
судом. У такому випадку спадкоє-
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мець більше не відповідає перед кре-
дитором своїм майном (§811 812 ЦК 
Австрії) [1].

З метою дослідження стану бор-
гів, спадкоємці або опікун мають 
право вимагати складення розпоря-
дження, внаслідок якого будуть скли-
катися всі кредитори для заявлення 
та здійснення своїх вимог у строк, 
який склався відповідно до обставин 
і в такий спосіб зупинити задово-
лення вимог кредиторів до моменту 
спливу встановленого строку. Право-
вими наслідками судового скликання 
кредиторів є те, що ті кредитори, які 
не заявили про свої вимоги в строк 
визначений для задоволення вимог 
будуть вважатися такими, які втра-
тили право вимоги, крім права на 
заставу (§813 814 ЦК Австрії).

ЦК Австрії виділяє два види відпо-
відальності спадкоємців, які спільно 
отримали спадщину, а саме солідарну 
та часткову. Спадкоємці несуть солі-
дарну відповідальність перед креди-
торами спадкодавця у випадку, якщо 
вони спільно отримали спадщину без 
переважного права опису спадко-
вого майна. По відношенню один до 
другого вони повинні брати участь 
у погашенні боргів відповідно до спів-
відношення їх часток у спадщині. 
Якщо спадкоємці спільно отримали 
спадщину і скористалися переваж-
ним правом опису спадкової маси, 
то вони зобов’язані нести відпові-
дальність перед кредиторами спадко-
давця і легатаріями до передання їм 
спадщини у володіння. Після такого 
передання кожен із спадкоємців від-
повідає тільки за обтяження, яке не 
перевищує спадкової маси і тільки 
в межах співвідношення його частки 
в спадщині (§820 821 ЦК Австрії). 
До передання у володіння спадщини 
спадкоємцям кредитори можуть здійс-
нювати примусове виконання своєї 
вимоги тільки у відношенні лише 
окремих складових частин спадкової 
маси, які передані спадкоємцю судом 
з метою вільного розпорядження 
ними (§822 ЦК Австрії).

Варто звернути увагу на підхід 
щодо правового регулювання питань 
задоволення вимог кредиторів спад-
кодавця і в законодавстві Ізраїля. 
Так в Законі про спадкування Ізра-
їля [7] передбачено окремих два 
обов’язки щодо погашення боргів 
спадкодавця за рахунок спадкового 
майна, зокрема: обов’язок сплати 
боргів, пов’язаних із процесом спад-
кування та майном спадкодавця; 
обов’язок задоволення вимог креди-
торів спадкодавця за рахунок всього 
спадкового майна або за рахунок 
майна, яке перейшло до спадкоємців 
у зв’язку із прийняттям спадщини.

В Ізраїлі всі питання, пов’язані 
із погашенням боргів спадкодавця, 
управлінням спадщиною та розподі-
лом спадкового майна, вирішує упра-
витель спадщиною, якого призначає 
суд або реєстратор із спадкових справ, 
крім випадків коли заповідач в запо-
віті не дав розпоряджень з цих питань. 
Питання, пов’язані із погашенням 
боргів та вимог кредиторів, вирішу-
ється управителем спадщини в період 
з моменту відкриття спадщини і до 
моменту поділу майна між спадкоєм-
цями. До боргів, пов’язаних із спад-
куванням майна відносяться: витрати 
на управління спадщиною; витрати на 
поховання; витрати пов’язані і отри-
манням постави про спадкування чи 
постанови про виконання заповіту; 
грошові суми, які відповідно до законо-
давства належать одному з подружжя, 
який пережив спадкодавця; податкова 
заборгованість, яка виникла у спад-
кодавця за життя та обов’язкові пла-
тежі пов’язані із майном спадкодавця; 
виплата аліментів тощо.

Обов’язок задоволення вимог кре-
диторів спадкодавця, пов’язаний із 
невиконанням спадкодавцем договір-
них зобов’язань за його життя. Упра-
витель спадщиною повинен вжити 
всіх заходів, пов’язаних із попере-
дженням кредиторів про відкриття 
спадщини та задоволення вимог кре-
диторів за рахунок джерел для пога-
шення боргів спадщини. У випадку, 
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якщо не було призначено управителя 
спадщиною такий обов’язок покла-
дено на суд або спадкоємців. До 
джерел для погашення боргів спад-
щини відносяться: грошові засоби, 
які мають місце в спадщині; спадкове 
майно за рахунок якого можуть пога-
шатися борги в спосіб набуття такого 
майна за ринковою вартістю спадко-
ємцями або продажу такого майна 
через Службу судових виконавців.

Поділ майна між спадкоємцями 
відбувається управителем спадщи-
ною вже після всіх розрахунків по 
боргам спадкодавця. У випадку не 
призначення управителя спадщиною 
поділ майна відбувається в судовому 
порядку самими спадкоємцями.

У випадку, якщо спадщина була 
поділена між спадкоємцями без 
сплати боргів і без звернення до кре-
диторів спадкодавця, проте на момент 
такого поділу їм було відомо про наяв-
ність останніх, кожен із спадкоємців 
відповідає за борги, які не були пога-
шені, в розмірі вартості всього спадко-
вого майна на момент поділу. Проте, 
якщо буде доведено, що спадкоємець 
не знав про наявність таких боргів, 
він буде відповідати лише в межах 
тієї частки, що отримав із спадщини. 
Тягар доказування вартості всієї спад-
щини чи вартості частини майна, яку 
він отримав із спадщини покладено 
на спадкоємців.

Якщо спадщина між спадкоємцями 
була поділена після сплати боргів 
та виконання обов’язків перед кре-
диторами і виявиться, що є ще кре-
дитори, які мають право заявляти 
вимоги, то зобов’язання щодо пога-
шення таких боргів спадкодавця, 
спадкоємці будуть нести пропорційно 
до їх часток у спадковому майні, 
яке вони отримали. Про свої вимоги 
кредитор зобов’язаний повідомити 
спадкоємців на протязі двох років 
з моменту закінчення строку, вста-
новленого для звернення кредиторів 
(ст. ст. 99 134 Закону про спадку-
вання Ізраїлю). Подібне правове регу-
лювання питань пов’язаних із спла-

тою боргів спадкодавця передбачено 
і ЦК Перу [4] (ст. ст. 869 871 ЦК 
Перу).

Відповідно до ЦК Польщі [2] 
спадкоємець має право прийняти 
спадщину без обмеження відпові-
дальності за боргами спадкодавця 
або з обмеженням відповідально-
сті шляхом складення опису спад-
кового майна. За умови складення 
опису відповідальність обмежується 
активом спадкової маси. У випадку 
встановлення заповідального від-
казу та покладення, відповідальність 
завжди обмежена активом спадщини 
(ст. 1012 ЦК Польщі).

На підставі аналізу цивільного 
законодавства іноземних держав 
щодо відповідальності спадкоємців за 
боргами спадкодавця, можемо виділи 
наступні механізми пред’явлення 
та задоволення вимог кредиторів:

• держави, в законодавстві яких 
передбачена можливість погашення 
вимог кредиторів лише після при-
йняття спадщини спадкоємцями 
шляхом пред’явлення вимог до спад-
коємців у строки передбачені зако-
нодавством, але в межах вартості 
майна, одержаного у спадщину;

• держави, в законодавстві яких 
передбачена можливість погашення 
вимог кредиторів до прийняття та роз-
поділу спадщини між спадкоємцями. 
Вчинення дій, пов’язаних із погашен-
ням боргів спадкодавця за рахунок 
спадкового майна, покладаються на 
управителів (адміністраторів) спад-
щини, інших уповноважених відпо-
відно до законодавства осіб чи осіб 
визначених спадкодавцем у заповіті;

• держави, в законодавстві яких 
передбачена можливість погашення 
вимог кредиторів як до розподілу спад-
щини між спадкоємцями за рахунок 
всього спадкового майна, так і після 
такого розподілу між спадкоємцями 
в межах того спадкового майна, яке 
отримано спадкоємцем із спадщини.

Також доречно відповідаль-
ність спадкоємців, залежно від виду 
зобов’язань, які можуть бути покла-
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дені на спадкоємців у зв’язку із при-
йняттям ними спадщини, прокласифі-
кувати на такі види:

• відповідальність спадкоємців 
у зв’язку із прийняттям спадщини за 
зобов’язаннями кредиторів спадко-
давця;

• відповідальність спадкоємців 
у зв’язку із прийняттям спадщини за 
майнову шкоду (збитки), моральну 
шкоду, яка була завдана спадкодав-
цем за його життя;

• відповідальність спадкоємців 
у зв’язку із прийняттям спадщини 
перед відказоодержувачами;

• відповідальність спадкоємців 
у зв’язку із прийняттям спадщини за 
зобов’язаннями, пов’язаними із від-
шкодуванням витрат на охорону спад-
кового майна;

• відповідальність спадкоємців 
у зв’язку із прийняттям спадщини за 
зобов’язаннями, пов’язаними із вчи-
ненням певних дій чи виконанням 
покладених на спадкоємця заповіда-
чем умов;

• відповідальність спадкоємців 
у зв’язку із прийняттям спадщини за 
зобов’язаннями, пов’язаними із від-
шкодуванням витрат на утримання, 
догляд, лікування та поховання спад-
кодавця.

ЦК України в ст. ст. 1231, 
1232 передбачає як обов’язок спадко-
ємців щодо відшкодування майнової 
та моральної шкоди, завданої спад-
кодавцем за життя, так і обов’язок 
спадкоємців відшкодувати витрати на 
утримання, догляд, лікування та похо-
вання спадкодавця. Проте ні в пер-
шому, ні в другому випадках, законо-
давець не передбачив види та способи 
такої відповідальності спадкоємців 
та строк, протягом якого заінтересо-
вані особи мають право пред’являти 
вимоги до спадкоємців щодо вико-
нання покладених на них обов’язків.

Зокрема, Верховний Суд України 
в п. 15 постанови Пленуму Верхов-
ного Суду України «Про судову прак-
тику у справах про спадкування» від 
30.05.2008 р. № 7, з метою забезпе-

чення однакового застосування зако-
нодавства про спадкування роз’яснив 
судам, що на вимоги про відшкоду-
вання витрат на утримання, догляд, 
лікування та поховання спадкодавця 
(стаття 1232 ЦК України), а також 
витрат на охорону спадкового майна 
(стаття 1283 ЦК України) не поши-
рюються правила статті 1281 цього 
Кодексу про порядок і строки пред’яв-
лення вимог кредитором спадко-
давця, оскільки вони не випливають 
із зобов’язань спадкодавця. Тому на 
такі вимоги поширюється загальна 
позовна давність (стаття 257 ЦК 
України). Вимоги про відшкодування 
зазначених витрат можуть бути 
пред’явлені й до територіальної гро-
мади, яка стала власником спадщини, 
визнаної судом відумерлою [8]. 

Виходячи із правової природи 
різних видів відповідальності спад-
коємців – іноземців та осіб без гро-
мадянства, вважаємо, що необхідно 
витрати, які покладаються на спадко-
ємців поділяти на такі види: витрати, 
які спадкоємці несуть у зв’язку із бор-
гами спадкодавця; витрати пов’язані 
із процесом спадкування; витрати 
пов’язані із утриманням спадкового 
майна та непогашеними боргами 
щодо такого майна; витрати пов’язані 
із утриманням, доглядом, лікуванням 
спадкодавця за його життя та вчинен-
ням дій щодо поховання спадкодавця.

У випадку, якщо спадкоємець, 
у тому числі іноземець або особа без 
громадянства, прийняв спадщину, 
в складі якого є нерухоме майно та сві-
домо ухиляється від обов’язку зверну-
тися за видачею йому свідоцтва про 
право на спадщину до нотаріуса, щоб 
у такий спосіб ухилитися від сплати 
боргів спадкодавця, кредитор має 
право звернутися до нього з вимогою 
про погашення заборгованості спад-
кодавця, розмір якої визначатиметься 
за правилами статті 625 ЦК України.

Висновки. Таким чином, можемо 
спостерігати різні підходи в державах 
щодо правового регулювання питань 
відповідальності спадкоємців за бор-
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гами спадкодавця. Виходячи із меха-
нізмів пред’явлення та задоволення 
вимог кредиторів, передбачених зако-
нодавством держав, запропоновано 
виділяти три групи держав: в законо-
давстві яких передбачена можливість 
погашення вимог кредиторів лише 
після прийняття спадщини спадко-
ємцями шляхом пред’явлення вимог 
до спадкоємців у строки передбачені 
законодавством, але в межах варто-
сті майна, одержаного у спадщину; 
в законодавстві яких передбачена 
можливість погашення вимог кре-
диторів до прийняття та розподілу 
спадщини між спадкоємцями; законо-
давстві яких передбачена можливість 
погашення вимог кредиторів як до 
розподілу спадщини між спадкоєм-
цями за рахунок всього спадкового 
майна, так і після такого розподілу 
між спадкоємцями в межах того спад-
кового майна, яке отримано спадко-
ємцем із спадщини.

Провівши аналіз законодавства 
іноземних держав, запропоновано від-
повідальність спадкоємців, залежно 
від виду зобов’язань, які можуть бути 
покладені на них у зв’язку із при-
йняттям ними спадщини, класифіку-
вати на такі види: відповідальність 
спадкоємців у зв’язку із прийняттям 
спадщини за зобов’язаннями креди-
торів спадкодавця; відповідальність 
спадкоємців у зв’язку із прийняттям 
спадщини за майнову шкоду (збитки), 
моральну шкоду, яка була завдана 
спадкодавцем за його життя; відпо-
відальність спадкоємців у зв’язку із 
прийняттям спадщини перед відка-
зоодержувачами; відповідальність 
спадкоємців у зв’язку із прийняттям 
спадщини за зобов’язаннями, пов’я-
заними із відшкодуванням витрат на 
охорону спадкового майна; відпові-
дальність спадкоємців у зв’язку із 
прийняттям спадщини за зобов’язан-
нями, пов’язаними із вчиненням пев-
них дій чи виконанням покладених на 
спадкоємця заповідачем умов; відпо-
відальність спадкоємців у зв’язку із 
прийняттям спадщини за зобов’язан-

нями, пов’язаними із відшкодуванням 
витрат на утримання, догляд, ліку-
вання та поховання спадкодавця.

Звертається увага, що в цивіль-
ному законодавстві України не перед-
бачено види та способи відповідаль-
ності спадкоємців за зобов’язаннями 
у сфері спадкових відносин та строк, 
протягом якого заінтересовані особи 
мають право пред’являти вимоги до 
спадкоємців щодо виконання покла-
дених на них обов’язків. Як наслідок 
запропоновано виокремити такі види 
витрат, що можуть покладатися на 
спадкоємців: витрати, які спадкоємці 
несуть у зв’язку із боргами спадко-
давця; витрати пов’язані із проце-
сом спадкування; витрати пов’язані 
із утриманням спадкового майна 
та непогашеними боргами щодо 
такого майна; витрати пов’язані із 
утриманням, доглядом, лікуванням 
спадкодавця за його життя та вчинен-
ням дій щодо поховання спадкодавця.

У статті досліджено питання 
правового регулювання відповідаль-
ності спадкоємців за боргами спад-
кодавця за законодавством України 
та іноземних держав. Звертається 
увага на різні підходи в державах 
як до питань видів відповідально-
сті спадкоємців за боргами спадко-
давця, так і до питань процедури 
забезпечення вимог кредиторів 
спадкодавця.

Виходячи із механізмів пред’яв-
лення та задоволення вимог кре-
диторів, передбачених законо-
давством держав, запропоновано 
виділяти три групи держав: дер-
жави, в законодавстві яких перед-
бачена можливість погашення 
вимог кредиторів лише після при-
йняття спадщини спадкоємцями 
шляхом пред’явлення вимог до 
спадкоємців у строки передбачені 
законодавством, але в межах вар-
тості майна, одержаного у спад-
щину; держави, в законодавстві 
яких передбачена можливість 
погашення вимог кредиторів до 
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прийняття та розподілу спад-
щини між спадкоємцями; держави, 
в законодавстві яких передбачена 
можливість погашення вимог кре-
диторів як до розподілу спадщини 
між спадкоємцями за рахунок 
всього спадкового майна, так і 
після такого розподілу між спад-
коємцями в межах того спадкового 
майна, яке отримано спадкоємцем 
із спадщини.

У статті закцентовано увагу 
на необхідності класифікації відпо-
відальності спадкоємців, залежно 
від виду зобов’язань, які можуть 
бути покладені на них у зв’язку 
із прийняттям ними спадщини, 
на такі види: відповідальність 
спадкоємців у зв’язку із прийнят-
тям спадщини за зобов’язаннями 
кредиторів спадкодавця; відпові-
дальність спадкоємців у зв’язку із 
прийняттям спадщини за майнову 
шкоду (збитки), моральну шкоду, 
яка була завдана спадкодавцем за 
його життя; відповідальність спад-
коємців у зв’язку із прийняттям 
спадщини перед відказоодержува-
чами; відповідальність спадкоємців 
у зв’язку із прийняттям спадщини 
за зобов’язаннями, пов’язаними із 
відшкодуванням витрат на охо-
рону спадкового майна; відпові-
дальність спадкоємців у зв’язку із 
прийняттям спадщини за зобов’я-
заннями, пов’язаними із вчиненням 
певних дій чи виконанням покла-
дених на спадкоємця заповідачем 
умов; відповідальність спадкоємців 
у зв’язку із прийняттям спадщини 
за зобов’язаннями, пов’язаними із 
відшкодуванням витрат на утри-
мання, догляд, лікування та похо-
вання спадкодавця.

Провівши аналіз законодавства 
іноземних держав запропоновано 
виокремити такі види витрат, 
що можуть покладатися на спад-
коємців: витрати, які спадкоємці 
несуть у зв’язку із боргами спад-
кодавця; витрати пов’язані із 
процесом спадкування; витрати 

пов’язані із утриманням спадко-
вого майна та непогашеними бор-
гами щодо такого майна; витрати 
пов’язані із утриманням, доглядом, 
лікуванням спадкодавця за його 
життя та вчиненням дій щодо 
поховання спадкодавця.

Ключові слова: спадкування, 
спадкоємці, борги спадкодавця, від-
повідальність спадкоємців, кредитор, 
відкриття спадщини.

Mykhayliv M. The legal 
regulation of the liability of heirs for 
the debts of the testator according 
to the legislation of Ukraine 
and foreign countries

The article examines the issue of 
legal regulation of liability of heirs 
for the debts of the testator under 
the laws of Ukraine and foreign 
countries. Attention is drawn to the 
different approaches in the states, 
both to the types of liability of heirs 
for the debts of the testator, and to 
the procedure for securing the claims 
of the testator creditors.

Based on the mechanisms for 
filing and satisfying creditors' claims 
provided by the legislation of the 
states, it is proposed to distinguish 
three groups of states: states whose 
legislation provides for the possibility 
of repaying creditors' claims only 
after acceptance by the heirs of the 
inheritance by filing claims against 
the heirs within the time limits 
prescribed by law, but within the value 
of the inherited property; states whose 
legislation provides for the possibility 
of repaying creditors' claims to 
the acceptance and distribution of 
inheritance among the heirs; States 
whose legislation provides for the 
possibility of repaying creditors' 
claims both before the distribution 
of the inheritance between the 
heirs at the expense of all inherited 
property and after such distribution 
between the heirs within the inherited 
property received by the heir from the 
inheritance.
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The article focuses on the need 
to classify the liability of heirs, 
depending on the type of obligations 
that may be imposed on them in 
connection with their acceptance of 
the inheritance into the following 
types: liability of heirs in connection 
with the acceptance of inheritance 
under the obligations of creditors; 
liability of the heirs in connection 
with the acceptance of the inheritance 
for property damage (loss), moral 
damage caused by the testator 
during his lifetime; liability of heirs 
in connection with the acceptance 
of the inheritance before the waiver; 
liability of the heirs in connection 
with the acceptance of the inheritance 
under the obligations related to the 
reimbursement of expenses for the 
protection of inherited property; 
the responsibility of the heirs in 
connection with the acceptance of 
the inheritance under the obligations 
associated with the performance of 
certain actions or compliance with 
the conditions imposed on the heir 
by the testator; liability of the heirs 
in connection with the acceptance of 
the inheritance under the obligations 
related to the reimbursement of 
expenses for the maintenance, care, 
treatment and burial of the testator.

After analyzing the legislation of 
foreign countries, it is proposed to 
identify the following types of costs 
that may be borne by the heirs: costs 
incurred by the heirs in connection 
with the debts of the testator; costs 
associated with the inheritance 
process; costs associated with the 
maintenance of inherited property 
and outstanding debts on such 
property; costs associated with the 
maintenance, care, treatment of the 
testator during his lifetime and the 

commission of actions for the burial 
of the testator.

Key words: inheritance, heirs, 
testator debts, liability of heirs, creditor, 
opening of inheritance.
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ІНСТИТУТ УГОД У КРИМІНАЛЬНОМУ 
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РЕСПУБЛІКИ НІМЕЧЧИНИ 

Постановка проблеми. Угоди 
у кримінальному процесуальному 
праві України, досить часто останнім 
часом застосовується на практиці. 
Однак аналіз норм КПК України 
та практичної сфери застосування 
даного інституту свідчить про наяв-
ність прогалин та спірних ситуацій, 
які виникають при здійсненні кримі-
нальних проваджень на підставі угод. 
У певній мірі подібний шлях станов-
лення та законодавчого закріплення 
угоди про визнання винуватості 
та угоди про примирення (посеред-
ництво) пройшла ФРН (далі Німеч-
чина), де законодавче закріплення 
даних видів угод у кримінальному 
процесі відбулося раніше, а практика 
застосування законодавчих поло-
жень триває довше. Здійснення ана-
лізу процесу становлення, законо-
давчого закріплення та застосування 
інституту угод у кримінальному про-
цесуальному праві Німеччини, забез-
печить можливість окреслити дієвий 
механізм щодо належного втілення 
даного інституту у практичну діяль-
ність та усунення певних колізій-
них та спірних моментів пов’язаних 
з належною реалізацією останнього 
в Україні.

Питання удосконалення кримі-
нального процесуального законодав-
ства щодо забезпечення належної 
процедури укладення угод у кримі-
нальних провадженнях привертали 
увагу багатьох відомих дослідників: 
Ю.В. Бауліна, І.А. Войтюка, Р. Вен-
нігера, В. І. Галагана, В.Г. Гонча-
ренка, Ю.М. Грошевого, В.О. Гри-

нюка, М. Дерри, В.Т. Маляренка, 
Р.В. Новака, В.Т. Нора, М.В. Руденка, 
В.Я. Тація, І.А. Тітка, Д. Фолджера, 
І.Я. Фойницького, М. Філлі та інших.

У свою чергу всі ці дослідження 
створили наукове підґрунтя для 
подальшого розвитку та удоскона-
лення інституту угод.

Мета статті полягає в аналізі про-
цедури становлення та застосування 
угод у кримінальному процесуаль-
ному праві Німеччини, окресленні 
позитивної складової, щодо процедури 
функціонування та втілення вищеза-
значених положень КПК Німеччини 
у практичну сферу. Виокремленні 
спірних та колізійних моментів при-
таманних інституту угод у Німеччині 
з метою здійснення у подальшому 
порівняльно-правового дослідження 
та удосконалення норм чинного зако-
нодавства.

Виклад основного матеріалу. 
Угода про примирення і угода про 
визнання винуватості існує в право-
вій системі Німеччини. Однак, що 
стосується впровадження та функці-
онування інституту угод у криміналь-
ному процесі Німеччини, то для даної 
країни інститут угод, як і для нашої 
держави – це явище, яке довгий час 
було притаманне виключно цивіль-
ному процесу. 

Коли мова йде про укладення 
угоди про примирення у кримі-
нальному процесі Німеччини, вико-
ристовується термін «Tater-Opfer-
Ausgleich» (TOA) mediation, який 
в перекладі означає «Правопорушник- 
Жертва-Примирення». 
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Процес посередництва – це гнуч-
кий, конфіденційний і позасудовий 
процес, у якому сторони співпрацю-
ють шляхом структурованих перего-
ворів за допомогою уповноваженої 
особи (медіатора) для досягнення 
угоди, яка відповідає їхнім потребам 
та інтересам. Істотна відмінність від 
звичайного здійснення кримінального 
провадження полягає в тому, що самі 
сторони активно та самостійно беруть 
участь у пошуку відповідного вирі-
шення конфлікту, при якому неза-
лежна, нейтральна третя сторона, 
відома як посередник (медіатор), допо-
магає сторонам у вирішенні конфлікту.

Запровадження медіації у Німеч-
чині починається з 1984 р., коли 
в Гамбурзі на щорічному Форумі 
німецьких юридичних асоціацій 
(Deutscher Juristentag) фахівці висту-
пили за подальший розвиток цієї про-
цедури [1, с. 232].

Застосування процедури посеред-
ництва у кримінальному провадженні 
у Німеччині здійснюється на основі 
законодавчих положень передбачених 
у §153, 155а, 155b КПК ФРН (Straf-
prozessordnung, StPO) та §46 та 46а 
КК ФРН (Strafgesetzbuch, StGB). 
Процедура посередництва застосову-
ється у кримінальних провадженнях 
відносно повнолітніх та неповноліт-
ніх осіб. Однак, головна відмінна 
риса здійснення посередництва щодо 
неповнолітніх, полягає у тому, що 
дана процедура здебільшого здійсню-
ється у випадку вчинення неповно-
літньою особою нетяжких або серед-
ньої тяжкості злочинів (провадження, 
у яких покарання може призначатися 
у вигляді штрафу або ув’язнення 
від 1 місяця до 5 років). Статистика 
показує, що процедура посередництва 
між правопорушником і потерпілою 
особою в більшості випадках здійс-
нюється з правопорушниками досить 
молодого віку (від 14 до 20 років), 
які вперше вчинили злочин невеликої 
або середньої тяжкості і здебільшого 
у діях таких осіб не було прямого 

умислу. Чим старший правопоруш-
ник, тим менша ймовірність того, що 
процедура посередництва (медіації) 
відбудеться взагалі [2]. У криміналь-
них проваджень щодо повнолітніх 
осіб, медіація значно частіше, ніж 
у провадженнях щодо неповнолітніх, 
здійснюватися у випадках вчинення 
тяжких злочинів. Правове регулю-
вання § 46а КК ФРН не обмежує 
посередництво між правопорушником 
і потерпілим окремими, наприклад 
невеликої тяжкості кримінальними 
правопорушеннями. Однак, згідно 
з рішенням Федерального суду від 
6 червня 2018 року, для компенсації 
наслідків вчиненого правопорушення 
потрібен «комунікативний процес між 
винною особою і потерпілим» [3], що 
в більшості випадків неможливо у разі 
вчинення особою умисного вбивства 
або іншого умисного тяжкого діяння. 
Якщо особа, холоднокровно і свідомо 
спланувала свої дії і реалізувала їх, то 
в більшості таких випадків говорити 
про «докори сумління» недоречно. 

У §46 КК ФРН містяться основні 
принципи визначення розміру пока-
рання, у свою чергу §46а КК ФРН 
містить положення, щодо відшкоду-
вання шкоди завданої потерпілій особі. 

На основі аналізу даних право-
вих норм можна зробити висновок, 
що угода про примирення і так зва-
ний процес посередництва може бути 
спрямований на: 

1) укладення сторонами угоди, 
умовою якої є відшкодування шкоди 
і щире розкаяння правопорушника. 
У даному випадку факт здійснення 
вибачення перед потерпілим є обов’яз-
ковою вимогою для правопорушника. 

2) відшкодування правопорушни-
ком матеріальної шкоди в повному 
обсязі і визнання наслідків скоєного 
діяння. У свою чергу таке відшкоду-
вання має бути значним і зробленим 
внаслідок особистих зусиль право-
порушника. Тобто в даному випадку 
увага звертається на матеріальну а не 
на моральну сторону вчиненого діяння.
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У вищенаведених випадках суд 
може пом'якшити покарання або 
утриматися від покарання якщо пра-
вопорушник підлягає покаранню 
у вигляді позбавлення волі на строк 
не більше, як понад один рік або 
накладенню грошового штрафу у роз-
мірі до 360 денних ставок [4]. 

Відповідно до норм чинного зако-
нодавства Німеччини, у випадку вчи-
нення особою нетяжкого злочину, 
прокурор може закрити кримінальне 
провадження, якщо правопорушник 
відшкодував шкоду потерпілому або 
досяг примирення внаслідок медіації. 
У свою чергу, якщо особа вчинила 
тяжкий злочин, суд за поданням про-
курора може закрити кримінальне 
провадження, якщо відшкодування 
шкоди і примирення були досягнуті 
під час медіації. Так, відповідно до 
§ 153a КПК ФРН, за згодою суду, 
прокурор за умови, що предметом 
розгляду є кримінальний проступок 
може, тимчасово відмовитися від 
пред'явлення публічного обвинува-
чення і одночасно покласти на обви-
нуваченого обов'язки або дати йому 
вказівки, основною метою виконання 
яких є усунення суспільного інтер-
есу у вчиненому кримінальному про-
вадженні. При покладенні на правопо-
рушник таких обов’язків чи вказівок 
до уваги береться ступінь вини особи. 

Під покладеними обов’язками 
або наданими вказівками може бути 
передбачено: 

1) вчинення обвинуваченим пев-
них дій спрямованих на відшкоду-
вання завданої злочином шкоди;

2) виплата грошової суми 
на користь благодійної організації або 
в державний бюджет;

3) вчинення інших суспільно-ко-
рисних дій;

4) здійснення значних зусиль 
з боку обвинуваченого для компенса-
ції шкоди, завданої потерпілому, внас-
лідок чого обвинувачений загладжує 
вчинене ним діяння повністю або зде-
більшого прагне до досягнення цієї 
мети та ін.[5]

Зобов’язання та приписи поляга-
ють, зокрема, у тому, щоб продемон-
струвати серйозне намагання обвину-
ваченого примиритись із потерпілим 
і при цьому повністю або більшою 
мірою відшкодувати завдані своїми 
діяннями збитки або продемонстру-
вати справжній намір їх відшкодувати. 
У разі виконання обвинуваченим 
зобов’язань та приписів провадження 
може бути остаточно припинене. 

Відповідно до § 155а КПК ФРН 
прокурор та суддя повинні переві-
ряти на кожній стадії кримінального 
провадження можливість реалізації 
процедури примирення між особою, 
яка вчинила злочин та потерпілим. 
У випадку наявності можливості для 
здійснення процедури примирення 
залучаються відповідні уповнова-
жені органи. Уповноваженому органу 
може бути надано доступ до файлів 
у межах кримінального провадження. 
Якщо даним уповноваженим органом 
є не публічний орган, то він має бути 
проінформований, про можливість 
використання переданих йому даних 
лише з метою здійснення примирення 
або відшкодування завданих правопо-
рушенням збитків [5].

Здійснення процедури прими-
рення можливе лише за згоди потер-
пілої особи, хоча, з даного правила 
є винятки, зокрема, якщо потерпілий 
спочатку погодився на проведення 
процедури примирення, а потім від-
мовився від неї, провадження може 
бути припинене, якщо правопо-
рушник щиро прагнув примирення. 
Щирість такої поведінки особи, що 
вчинила протиправне діяння, оціню-
ється індивідуально судом у кожному 
окремому випадку.

Програма медіації відносно повно-
літніх осіб вперше була застосована 
в Тюбінгені в 1984 р., а з 1987 р. – 
в Дюссельдорфі та Штутгарті. На той 
час дані проекти реалізовувались Судо-
вою службою допомоги (Rechtshilfe 
Service), що мала статус публічної 
організації та була частиною системи 
кримінального судочинства [6, с. 2]. 
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Аналізуючи процес розвитку запро-
вадження процедури медіації між 
потерпілими та неповнолітніми пра-
вопорушниками, варто зазначити, що 
медіація в таких категоріях кримі-
нальних проваджень існувала першо-
чергово, як відшкодування шкоди або 
свого роду «вибачення» та передбача-
лася у законі «Про ювенальну юсти-
цію», прийнятому ще у 1953 році. 
У 1990 році були внесені доповнення 
до вищевказаного закону і з тих пір, 
суддям ювенального суду та проку-
рорам, надано право офіційно пере-
давати відповідні провадження на 
медіацію та за результатами успіш-
ного проведення останньої закривати 
кримінальні провадження. Пізніше 
21 липня 2012 року у Німеччині був 
прийнятий Закон «Про сприяння посе-
редництву та іншим процедурам поза-
судового врегулювання конфліктів». 
Відповідно до §2 даного закону меді-
атор повинен забезпечити належне 
розуміння сторонами основних прин-
ципів та ходу здійснення процесу 
медіації. Фактично відбулося законо-
давче закріплення статусу медіатора, 
як третьої особи, яка своїми діями 
сприяє належному здійсненню проце-
дури посередництва (примирення).

Досить часто інформація про про-
ведення процедури медіації у Німеч-
чині «черпається» з двох основних 
джерел. Перше джерело інформації, 
об’єднує результати діяльності пред-
ставників департаментів криміналіс-
тики чотирьох університетів. Завдяки 
зусиллям даних осіб, було зібрано 
інформацію про роботу різних орга-
нізацій щодо проведення процедури 
медіації [7]. Другим джерелом інфор-
мації є загальнонаціональне дослі-
дження, проведене. на основі даних, 
представлених організаціями, що 
погодилися взяти у ньому участь . 
У результаті проведення даного дослі-
дження зафіксовано кількість прове-
дених процедур медіації впродовж 
декількох років, проаналізовано відсо-
ток зростання проведення процедури 
медіації, ефективність та недоліки 

здійснення останньої. Здійснено ана-
ліз в яких категоріях кримінальних 
проваджень найчастіше здійснюється 
процедура медіації і які правопо-
рушники здебільшого беруть участь 
у даній процедурі [8].

Що стосується угоди про визнання 
винуватості, то остання була законо-
давчо урегульована у 2009 році, шля-
хом закріплення § 257c КПК ФРН, 
однак практика укладання угод між 
слідчими органами і обвинуваченими 
де факто існувала значно раніше. 
Німецький адвокат Ганс-Йоахим Вай-
дер ще у 1982 році у своїй статті 
критично зауважив: «що домовлено-
сті у судовій практиці існують і прак-
тично кожен про це знає, практично 
кожен їх укладає, однак ніхто про них 
не говорить» [9]

Згідно КПК ФРН угода зі слід-
ством затверджується судом. У свою 
чергу допускаються попередні пере-
говори учасників процесу до початку 
або поза судовим засіданням, зміст 
яких в обов'язковому порядку пови-
нен бути зафіксований у протоколі 
і оголошений на судовому засіданні. 
З аналізу практики застосування угод 
зі слідством у Німеччині вбачається 
ситуація, коли досить часто залежно 
від стадії, на якій приймається 
рішення, щодо укладення даного виду 
угоди, змінюється позиція сторони 
захисту. Якщо домовленість досягнута 
на початку досудового розслідування, 
захисник обвинуваченого має вигід-
нішу позицію у переговорах. Озна-
йомивши свого підзахисного з обви-
нувальними матеріалами, захисник 
разом із обвинуваченим обговорюють 
питання, які переваги може прине-
сти захисту укладення угоди зі слід-
ством і чи варто її взагалі укладати. 
Укладання угоди також можливе 
під час пред'явлення обвинувачення 
і перед початком судового розгляду. 
Наприклад, якщо суддя прогнозує, 
що судовий розгляд приблизно три-
ватиме кілька тижнів або місяців 
у зв’язку з тим, що стан доказів має 
бути з’ясовано, оскільки обвинуваче-
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ний до цього часу не визнавав вину 
у результаті чого має бути проведено 
тривале судове слідство. У такому 
випадку суддя має дізнатися у захис-
ника чи можливо розраховувати на 
визнання вини обвинуваченим перед 
початком судового розгляду. Захис-
ник зазвичай ставить зустрічне запи-
тання стосовно того, якого покарання 
слід очікувати, якщо обвинуваче-
ний визнає вину і тим самим спри-
ятиме скороченню судового розгляду 
[10, с. 112–113]. 

Згідно з п. 3 § 267 КПК ФРН, 
умови угоди повинні бути відобра-
жені в мотивувальній частині судо-
вого рішення. Згідно п. 3 § 257c КПК 
Німеччини, ще однією умовою, що 
лежить в основі укладання угоди зі 
слідством, є погодження обвинува-
ченого і прокуратура з пропозицією 
суду. У судовому засіданні, суд ого-
лошує зміст угоди. На основі вільної 
оцінки всіх обставин провадження 
та загальних міркувань щодо при-
значення покарання, вказує верхню 
та нижню межу покарання. Сторо-
нам, які беруть участь у провадженні, 
надається можливість висловити свої 
позиції. Угода затверджується лише 
тоді, коли обвинувачений і прокурор 
погоджуються з пропозицією суду. Суд 
у свою чергу необмежений угодою, 
якщо юридично або фактично зна-
чимі обставини були упущені під час 
укладення угоди або виникли знову, 
і, таким чином, суд переконаний, що 
запропонований діапазон покарання 
більше не відповідає тяжкості злочину 
або вині особи, крім того якщо пове-
дінка обвинуваченого у процесі не від-
повідає поведінці, на якій базується 
угода, суд має право не затвердити 
зміст угоди, вказавши на недоліки. 

Під час здійснення кримінального 
провадження щодо укладення угоди 
зі слідством у Німеччині, захисники 
досить часто радять своїм клієнтам 
дотримуватися такої стратегії: спо-
чатку не погоджуватися із висунутим 
обвинуваченням і очікувати наслідки 
судового слідства та слушного 

моменту для проведення переговорів 
щодо укладення угоди зі слідством. 
Нерідко перший крок на шляху укла-
дення угоди робить суддя зазнача-
ючи, що у разі визнання підсудним 
вини, можливе пом’якшення пока-
рання, або припинення провадження 
стосовно певної частини злочинних 
діянь, у вчиненні яких висунуто обви-
нувачення. Обвинувачений у свою 
чергу може пообіцяти: визнати вину; 
забрати клопотання щодо долучення 
доказів; не подавати клопотання, про 
які було заявлено раніше [11, с. 217].

Висновки. З приводу процедури 
проведення переговорів щодо укла-
дення угоди зі слідством, німецькі 
науковці зауважують, що не зважа-
ючи на те, що даний вид угод досить 
часто реалізується на практиці, під 
час застосування останнього існує 
ряд недоліків, як процесуального 
так і організаційного характеру. Так 
Федеральний Конституційний суд 
Німеччини у своєму рішенні зазна-
чив, що практика домовленостей не 
узгоджена з процесуальними прин-
ципами німецького судочинства. 
Оскільки досить часто переговори 
щодо укладання угоди зі слідством, 
які вирішують результат прова-
дження, проводяться по телефону або 
за зачиненими дверима кабінету 
судді. У даному випадку такі дії зов-
сім не сумісні з принципами гласно-
сті, публічності й безпосередності [5].

Угода зі слідством у Німеччині 
укладається здебільшого у склад-
них провадженнях внаслідок дис-
кусій між адвокатом, прокурором 
та судом, а основною ціллю даного 
виду угоди є пом'якшення покарання 
обвинуваченому в обмін на визнання 
останнім вини і здійснення співп-
раці зі слідством з метою розкриття 
кримінальних правопорушень у тому 
числі розслідування та притягнення 
до кримінальної відповідальності осіб, 
які вчинили групові та латентні кри-
мінальні правопорушення, розванта-
ження органів досудового розсліду-
вання та судового розгляду.
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Основною метою процедури посе-
редництва (примирення) є вирішення 
наявного між сторонами конфлікту, 
знайдення конструктивного спо-
собу поводження сторін між собою 
з метою задоволення інтересів кож-
ного. Досить важливу роль у при-
миренні потерпілого та правопоруш-
ника, укладенні за результатами 
такого примирення угоди та вико-
нанні останньої, відіграють медіатори. 
Фактично успішно проведена меді-
ація, може бути підставою для при-
пинення кримінального провадження 
або пом’якшення покарання.

Стаття присвячена аналізу 
норм кримінального процесуального 
права Німеччини, що стосуються 
застосування інституту угод у 
кримінальних провадженнях. Зосе-
реджується увага на основних осо-
бливостях ініціювання, укладення 
та виконання угод про примирення і 
про визнання винуватості в Німеч-
чині, окреслено позитивні моменти 
втілення цього інституту на прак-
тиці, а також зосереджена увага на 
тих положеннях, які породжують 
певні проблемні та спірні ситуації 
при реалізації даного інституту. 
Угоди у кримінальному процесуаль-
ному праві України, досить часто 
останнім часом застосовується 
на практиці. Однак аналіз норм 
КПК України та практичної сфери 
застосування даного інституту 
свідчить про наявність прогалин 
та спірних ситуацій, які виника-
ють при здійсненні кримінальних 
проваджень на підставі угод. Недо-
сконалість процедури, порушення 
законодавчо визначеної проце-
дури сторонами угоди та іншими 
учасниками кримінального прова-
дження часто призводить до сер-
йозних негативних наслідків і слу-
гує своєрідною «перепоною» щодо 
законного, належного втілення 
даного інституту кримінального 
процесуального права у практичну 
сферу. Усунення прогалин у чин-

ному законодавстві, що стосу-
ються процедури укладення угод, 
а також укладення угод з чітким 
дотриманням законодавчих вимог 
є запорукою пришвидшення здійс-
нення кримінального провадження. 
У певній мірі подібний шлях ста-
новлення та законодавчого закрі-
плення угоди про визнання вину-
ватості та угоди про примирення 
пройшла Німеччина. В Німеччині 
законодавче закріплення даних 
видів угод у кримінальному про-
цесі відбулося раніше, а практика 
застосування законодавчих поло-
жень триває довше. Здійснення 
аналізу процесу становлення, зако-
нодавчого закріплення та засто-
сування інституту угод у кримі-
нальному процесуальному праві 
Німеччини, в певній мірі забезпе-
чить можливість окреслити дієвий 
механізм щодо усунення законодав-
чих недоліків та належного вті-
лення інституту угод у практичну 
сферу в Україні.

Ключові слова: кримінальний 
процес Німеччини, кримінальне про-
вадження, угоди, угода про визнання 
винуватості, угода про примирення, 
медіатор, процес медіації.

Turman N. Institute 
of agreements in the criminal 
process of Federative Republic 
of Germany

The article is devoted to the 
analysis of the norms of the criminal 
procedural law of Germany concerning 
application of institute of agreements 
in criminal proceedings. It focuses 
on the main features of initiating, 
concluding and implementing an 
agreement on reconciliation and 
agreement on recognition ofculpability 
in Germany, outlines the positive 
aspects of the implementation of this 
institution in practice, as well as 
focuses on those provisions that create 
certain problematic and controversial 
situations in the implementation of 
this institution. Agreements in the 
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criminal procedural law of Ukraine, 
quite often recently applied in practice. 
An analysis of the norms of the CPC 
of Ukraine indicates the existence of 
gaps and controversies that arise in 
the conduct of criminal proceedings on 
the basis of agreements. Imperfections 
in the procedure, violations of the 
statutory procedure by the parties to 
the agreement and other participants 
in criminal offenses often leads to 
serious negative consequences and 
serve as a kind of "obstacle" to the 
lawful, proper implementation of this 
institution of criminal procedure law 
in the practical sphere.

Eliminating of gaps in the current 
legislation as regards the procedure 
for concluding agreements, as well 
as concluding agreements with strict 
compliance with legal requirements 
is a guarantee of speeding up 
criminal proceedings. To a certain 
extent, a similar path of formation 
and legislative consolidation of the 
plea agreement and the conciliation 
agreement was followed by Germany. 
In Germany, the consolidation of 
these types of agreements in criminal 
proceedings has taken place earlier, 
and the practice of applying the law 
lasts longer. Analysis of the process of 
formation of legislative consolidation 
and application of the institution 
of agreements in German criminal 
procedural law will, to some extent, 
provide an opportunity to outline an 
effective mechanism for eliminating 
legislative shortcomings and proper 
implementation of the institution of 
agreements in Ukraine.

Key words: German criminal 
process, criminal proceedings, 
agreements, agreement on recognition 
of guilt, conciliation agreement, 
mediator, mediation.
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ОГЛЯД ТРУПА ТА ОГЛЯД ТРУПА,  
ПОВ’ЯЗАНИЙ З ЕКСГУМАЦІЄЮ

Головна мета кримінального про-
вадження – забезпечення швидкого, 
повного та неупередженого розслі-
дування і судового розгляду з тим, 
щоб кожний, хто вчинив кримінальне 
правопорушення був притягнутий до 
відповідальності в міру своєї вини, 
а невинувата особа не була безпід-
ставно обвинувачена та притягнення 
до кримінальної відповідальності 
(ст. 2 Кримінального процесуального 
кодексу України). 

Кримінально-процесуальний кодекс 
розрізняє два види огляду трупа: 
ст. 238 огляд трупа та ст. 239 огляд 
трупа, пов’язаний з ексгумацією. 

Перш ніж розпочати вивчення 
використання допомоги судово-медич-
ного експерта (спеціаліста) в огляді 
трупа (відповідно до академічного 
тлумачного словника української 
мови, труп – це мертве тіло людини 
або тварини) на місці події потрібно 
встановити чим саме врегульована ця 
слідча дія. 

Ознаки смерті поділяють на 
орієнтовні (відносні) та абсо-
лютні (достовірні). 

До орієнтовних ознак смерті 
належать: 1. Пасивне, нерухоме 
положення тіла. 2. Блідість шкіри. 
3. Відсутність свідомості. 4. Зупинка 
дихання. 5. Відсутність пульсу 
та серцебиття спостерігають навіть 
при збереженні дихання, коли серце 
настільки слабшає, що пульсова 

хвиля не відчувається на периферій-
них артеріях. Однак, це не доводить 
факт настання смерті. Серце може 
ще працювати, але його робота не 
фіксується звичайними фізикаль-
ними методами дослідження (паль-
пацією, вислуховуванням). 6. Втрата 
чутливості до больових, термічних 
і нюхових подразників. 7. Відсут-
ність рефлексів, у тому числі зінич-
ного і рогівки. Це більш переконлива 
ознака смерті, проте інколи її вияв-
ляють у живих осіб при перерахо-
ваних вище станах, під час агонії. 
8. Охолодження кінцівок [11].

При наявності лише відносних 
ознак смерті та відсутності явно 
несумісних з життям травм лікар 
повинен проводити усі необхідні 
заходи для надання допомоги потер-
пілому. Лише після появи трупних 
плям – абсолютної ознаки смерті, 
реанімаційні заходи припиняються. 
До абсолютних ознак смерті також 
належать: наявність несумісних 
з життям тілесних ушкоджень, 
трупні плями, трупне заклякнення, 
пятна Лярше, зниження температури 
тіла до +20°C, ознака Бєлоглазова 
(«феномен котячої зіниці». Форма 
зіниці в людини визначається двома 
параметрами, а саме: тонусом м’язів, 
що звужують зіницю, і внутрішньо-
очним тиском) [6, с. 16].

Основною особливістю залу-
чення судово-медичного експерта або 
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Відповідно до єдиного звіту про кримінальні правопорушення  
за січень-грудень 2021 року в Україні було обліковано 3191 вбивств, 

з яких:

Умисне вбивство, ст. 115 6 3 191

з 
ни

х

двох або більше осіб 7 61
малолітньої дитини або жінки, яка завідомо для винного 
перебувала у стані вагітності 8 80

заручника або викраденої людини 9 1
вчинене з особливою жорстокістю 10 25
вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб 11 10
з корисливих мотивів 12 54
з хуліганських мотивів 13 16
особи чи її близького родича у зв’язку з виконанням цією 
особою службового або громадського обов’язку 14 0

з метою приховати інший злочин або полегшити його 
вчинення 15 6

поєднане із зґвалтуванням або сексуальним насильством 16 9
вчинене на замовлення 17 8
вчинене за попередньою змовою групою осіб 18 66
вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство 
(крім передбаченого ст.ст. 116-118 КК) 19 60

з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпи-
мості 20 0

Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилю-
вання, ст. 116 21 3

Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини,  
ст. 117 22 6

Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони 
або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання 
злочинця, ст. 118

23 12

у 
т.ч. очевидних умисних вбивств (6, 21, 22, 23) 24 1 280

Вбивство через необережність, ст. 119 [8] 25 107

лікаря при огляді трупа на місці події 
є перш за все те, що він не має прав 
та обов’язків експерта, передбаче-
них у Кримінально-процесуальному 
кодексі. Його роль у даній слідчій 
дії – спеціаліста, який усно надає 
консультації слідчому без складання 
процесуальних документів. Права 
та обов’язки експерта виникають 
лише при експертному дослідженні. 
Таким чином, логічно вірним вважа-
ється використання терміна спеціа-
ліст із судової медицини під час про-
ведення слідчих дій.

Вважаємо необхідним виокремити 
задачі, які виконує спеціаліст із судо-
вої медицини під час вищевказаної 
процесуальної дії:

1) встановлює факт смерті 
та виокремлює ознаки, які допомага-
ють встановити час настання смерті; 

2) допомагає слідчому провести пра-
вильний та послідовний огляд трупа;

3) допомагає слідчому при вияв-
ленні та вилученні слідів крові, сперми 
та інших виділень людини, волосся, 
а також різноманітних речовин, 
предметів, які знаходяться на трупі;

https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t21m1c1r6&key=6654923
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t21m1c1r7&key=6654923
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t21m1c1r8&key=6654923
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t21m1c1r9&key=6654923
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t21m1c1r10&key=6654923
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t21m1c1r11&key=6654923
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t21m1c1r12&key=6654923
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t21m1c1r13&key=6654923
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t21m1c1r14&key=6654923
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t21m1c1r15&key=6654923
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t21m1c1r16&key=6654923
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t21m1c1r17&key=6654923
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t21m1c1r18&key=6654923
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t21m1c1r19&key=6654923
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t21m1c1r20&key=6654923
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t21m1c1r21&key=6654923
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t21m1c1r22&key=6654923
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t21m1c1r23&key=6654923
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t21m1c1r24&key=6654923
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t21m1c1r25&key=6654923
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4) допомагає при опису у прото-
колі результатів огляду трупа на місці 
події та речовин біологічного похо-
дження; 

5) дає попереднє судження щодо 
характеру, механізму та давності 
знайдених пошкоджень, знарядді 
травми і іншим травмам медичного 
характеру;

6) у разі необхідності консультує 
слідчого при оформленні постанови 
про призначення судово-медичної 
експертизи. 

Слід зауважити, що огляд на місці 
події та експертиза чи розтин трупа 
не тотожні та не замінюють одне 
одного. Розтин трупа проводиться 
впродовж доби з моменту його над-
ходження до бюро судово-медичної 
експертизи [11]. 

Про проведену слідчу (розшукову) 
дію складається протокол, у якому 
зазначається все, що було виявлено, 
у тій послідовності, в якій це відбува-
лося, і в тому вигляді, у якому спо-
стерігалося під час проведення слідчої 
(розшукової) дії. Якщо при ексгумації 
вилучалися речі та об’єкти для дослі-
джень, про це зазначається в протоколі. 
До протоколу додаються матеріали 
вимірювання, фотографування, звуко- 
чи відеозапису, плани і схеми, графічні 
зображення, відбитки та зліпки [3].

На даний час розроблено певну 
послідовність огляду трупа на місці 
події:

1) місцезнаходження і поза трупа;
2) загальні відомості щодо трупа 

та видимі особливості;
3) предмети на трупі та безпосе-

редньо близько від нього;
4) речі та взуття трупа;

5) наявність або відсутність труп-
них змін;

6) ознаки ушкодження (пережи-
вання) тканин;

7) ушкодження;
8) татуювання та рубці;
9) інші особливості, які можна 

помітити при зміни пози трупа під час 
пошуку або огляду ушкоджень;

10) вміст кишень одягу;
11) стан поверхні, на якій знайде-

ний труп, так зване ложе трупа [6, с. 17].
Незважаючи на те, що місце зло-

чину являє собою єдиний процес, 
виділяють кілька етапів його огляду: 
підготовчий, дослідницький та заключ-
ний. У літературі можна знайти такі 
методи огляду: концентричний, екс-
центричний і фронтальний.

Концентричний (мал. 2) метод 
передбачає огляд по спіралі від пери-
ферії до центра місця події, ексцен-
тричний (мал. 1) – по спіралі від 
центра місця події до його перифе-
рії. Фронтальний метод (мал. 3) – 
це лінійний огляд площ від одного 
з кордонів, прийнятого за вихідний, 
до іншого [10, с. 72].

При огляді трупа можуть вини-
кати ситуації, які у подальшому впли-
ватимуть на досудове розслідування. 
Вважаємо доцільним виокремити їх 
на види: об’єктивні, тобто такі, які 
залежать від зовнішніх обставин 
та суб’єктивні, на які здійснює вплив 
безпосередньо людина.

До об’єктивних належать:
Природні умови, які ускладнюють 

огляд трупа. До них належить негода, 
неможливість дістатися до місця 
події, щоб зробити огляд.

Знаходження трупа в певних 

 
Малюнок 1–3.
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середовищах ( під час пожежі, вибуху, 
витік газу). Такі середовища є небез-
печними для проведення огляду. 

Знаходження на місці події сто-
ронніх людей, які можуть зашкодити 
обстановку місця події. 

До суб’єктивних належать:
Недостатня кваліфікація органів 

досудового розслідування, внаслідок 
якої порушується процесуальна скла-
дова огляду трупа.

Психологічний стан родичів помер-
лого під час огляду місця події.

Ексгумація exhumatio; ex – из, 
humus – земля) згідно із словни-
ком Ожегова – вилучення трупа 
з місця поховання для судово-медич-
ної чи криміналістичної експертизи.  
Поркшеян О.Х. пропонує таку класи-
фікацію: 

1. Офіційно дозволені (правомірні) 
ексгумації трупів.

2. Випадкові ексгумації трупів.
3. Злочинні (неправомірні) ексгу-

мації трупів.
Кожному з видів ексгумації відпо-

відають такі підвиди:
1. Офіційно дозволені (право-

мірні) ексгумації трупів:
1. Ексгумація трупа із судово-ме-

дичними цілями.
2. Ексгумація трупа у зв’язку 

з перенесенням цвинтаря з одного 
місця на інше.

3. Ексгумація трупа у зв’язку 
з перенесенням його з одного цвин-
таря на інше.

4. Ексгумація трупа з метою упіз-
нання особи похованого (випадки, не 
пов’язані з кримінально-наслідковим 
розшуком особи).

5. Ексгумація трупа у зв’язку 
з науково-історичними цілями.

2. Випадкові ексгумації трупів:
1. Випадкове виявлення похова-

ного трупа при землерийних роботах, 
при розбиранні старих будівель та ін.

3. Злочинні ексгумації трупів:
1. Ексгумація трупа з метою 

мародерства.
2. Ексгумація трупа жінки з метою 

вчинення статевого акту з ним 

(некрофілія).
3. Ексгумація з метою наруги над 

трупом. [14,с.3] 
Позиція Європейського суду 

з прав людини зазначена у справі 
«Сольська і Рибицька проти Польщі», 
заяві № 30491/17. Право на повагу 
до приватного й сімейного життя, 
гарантоване ст.8 Європейської Кон-
венції про захист прав людини, поши-
рюється й на випадки залишення 
в спокої тіла людини, яка померла. 
У випадках ексгумації трупів необ-
хідно відшукувати механізми поєд-
нання публічних інтересів держави 
з правами близьких і родичів [1]. 

На даний чай відсутній порядок 
проведення ексгумації, внаслідок 
чого виникають колізії і ситуації, 
коли отримані докази не можуть 
бути допустимими. При вивченні 
статті 239 Кримінально-процесуаль-
ного кодексу України можна виокре-
мити основні процесуальні особливості 
проведення. Так, ексгумація здійсню-
ється відповідно до постанови проку-
рора, а її виконання покладається на 
службових осіб місцевого самовряду-
вання відповідно до порядку, перед-
баченому статтею 238 Кримінально- 
процесуального кодексу України. 
Про проведену слідчу (розшукову) 
дію складається протокол, у якому 
зазначається все, що було виявлено, 
у тій послідовності, в якій це відбува-
лося, і в тому вигляді, у якому спо-
стерігалося під час проведення слід-
чої (розшукової) дії. Обов’язковою 
є також присутність судово-медич-
ного експерта, який може вилучити 
зразки тканини і органів або частини 
трупа, необхідні для проведення екс-
пертних досліджень [3].

Згідно із статтею 10 закону 
України «Про судову експертизу», 
судовими експертами можуть бути 
особи, які мають необхідні знання 
для надання висновку з досліджува-
них питань. Судовими експертами 
державних спеціалізованих установ 
можуть бути фахівці, які мають від-
повідну вищу освіту, освітньо-квалі-
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фікаційний рівень не нижче спеціа-
ліста, пройшли відповідну підготовку 
та отримали кваліфікацію судового 
експерта з певної спеціальності [2]. 
Згідно із проектом закону Укра-
їни «Про судово-медичну експертну 
діяльність» судово-медичними експер-
тами можуть бути фахівці, які мають 
відповідну вищу освіту, освітньо-ква-
ліфікаційний рівень не нижче магі-
стра, пройшли відповідну підготовку 
та отримали кваліфікацію судово-ме-
дичного експерта [9].

Якщо виникає необхідність, то 
труп може бути доставлений до від-
повідного експертного закладу для 
проведення експертизи. У Правилах 
проведення судово-медичної експер-
тизи (досліджень) трупів у бюро судо-
во-медичної експертизи від № 6 від 
17.01.95 року зазначено, що експер-
тиза виконується лише в теплу пору 
року, при сухій погоді і при створю-
ванні особою, що призначила експер-
тизу, придатних для роботи [7].

У протоколі обов’язково зазнача-
ється:
	дата, місце, підстави прове-

дення; 
	відомості про учасників; 
	причини ексгумації; 
	опис місця захоронення; 
	стан самої могили, могильного 

пагорбу і його особливості, стан 
могильної плити, поверхні ґрунту 
і рослинності на могили і навколо неї; 
	фотозйомка.
Поркшеян О.Х. пропонує орієнтов-

ний план опису труни:
1. Матеріал, з якого виготовлена   

труна (якщо дерево, то яке; якщо метал, 
який; оббитий матерією, обклеєний 
шпалерами, пофарбований, вказати по 
можливості якою фарбою; прикраси, 
якщо металеві, то з якого метала).

2. Стан труни (без пошкоджень, 
є пошкодження, які є).

3. Як було закрито труну під 
час поховання (забивався цвяхами, 
загвинчувався гвинтами, за допомо-
гою болтів і гайок, був запаяний).

4. Стан внутрішньої поверхні 

кришки труни.
5. Ложе, на якому розташовується 

труп (подушка, простирадло, стружки).
Стан ложа (колір, просочений 

продуктами розпаду трупа, покритий 
цвіллю тощо).

6. Стан дна труни [14, с. 16].
У випадку, якщо під час ексгума-

ції було встановлено що збереглися 
лише окремі частини труни, то це 
вказується в протоколі. 

Потреба у проведенні ексгума-
ції трупа виникає у випадках, коли 
є наступні обставини:

1) необхідність отримання відпові-
дей на питання, що виникли у слід-
чого у зв’язку з нововиявленими 
обставинами;

2) відсутність належного огляду 
трупа;

3) відсутність первинного судо-
во-медичного його дослідження;

4) наявність недоліків або недо-
статність первинного судово-медич-
ного дослідження трупа;

5) необхідність перевірки і уточ-
нення окремих констатуючих поло-
жень акту судово-медичного дослі-
дження (такий акт складається до 
порушення кримінальної справи) 
у зв’язку із наявністю принципових 
суперечностей з матеріалами розслі-
дування;

6) необхідність пред’явлення 
ексгумованого трупа (його останків) 
для впізнання [5, с. 85].

Окремо слід зазначити, що існує 
також Тимчасовий порядок здійс-
нення на території України пошуку, 
ексгумації та перепоховання остан-
ків осіб, які загинули внаслідок воєн, 
депортацій та політичних репре-
сій, і впорядкування місць їх похо-
вання. Порядок дає визначення тер-
міну «ексгумація останків полеглих 
осіб» – це комплекс технологічних 
заходів щодо вилучення з необлікова-
них поховань останків полеглих осіб 
з метою їх ідентифікації та подаль-
шого перепоховання відповідно до 
чинних ритуальних (релігійних) обря-
дів. У даному випадку обов’язковою 
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підставою є Акт про встановлення 
місця поховання та письмове кло-
потання до Державної міжвідомчої 
комісії у справах увічнення пам’яті 
жертв війни та політичних репре-
сій при Кабінеті Міністрів України 
з обґрунтуванням потреби та зазна-
ченням місця майбутнього перепохо-
вання, а також інформації щодо дже-
рел фінансування заходів з ексгумації 
та перепоховання останків полеглих 
осіб. Ексгумація такого типу вико-
нується у холодну пору року. Під 
час проведення процедури осо-
бою,уповноваженою підприємством, 
що є виконавцем перепоховання 
згідно з вимогами цього Порядку, 
за участю осіб, уповноважених від-
повідним органом виконавчої влади 
або за згодою органу місцевого само-
врядування, складається протокол. 
Протокол перепоховання останків 
полеглих осіб підписується особою, 
відповідальною за здійснення перепо-
ховання, уповноваженим представни-
ком органу виконавчої влади або за 
згодою органу місцевого самовряду-
вання та затверджується відповідаль-
ним секретарем Державної комісії [4].

Головна мета кримінального 
провадження – забезпечення швид-
кого, повного та неупередженого 
розслідування і судового розгляду 
з тим, щоб кожний, хто вчинив 
кримінальне правопорушення був 
притягнутий до відповідальності в 
міру своєї вини, а невинувата особа 
не була безпідставно обвинувачена 
та притягнення до кримінальної 
відповідальності (ст. 2 Криміналь-
ного процесуального кодексу Укра-
їни). Огляд трупа на місці події, 
виявлення та вилучення доказів зі 
слідами біологічного походження, 
знайдених на місці події є обов’яз-
ковою та невідкладною слідчою 
дією, яка строго регламентується 
статтями 84-86, 98, 100, 237-
239 Кримінально-процесуального 
кодексу України. Кодексом вста-
новлено два види огляду трупа: 

огляд трупа і огляд трупа, пов’я-
заний з ексгумацією. Помилки, які 
виникають під час неправильного 
огляду чи некомпетентності, 
халатного ставлення судового 
медика чи слідчого можуть нега-
тивно вплинути на подальше роз-
слідування злочину. Неправильне 
оформлення протоколу огляду 
місця події є одним із найпошире-
ніших дефектів. Важливо розріз-
няти, що місце події та місце ско-
єння злочину не завжди тотожні, 
тому що під місцем події зазвичай 
розуміють територію або місце-
вість, в межах якого виявлені сліди 
скоєного злочину (при цьому сам 
злочин могло бути скоєно в іншому 
місці), місце злочину – це примі-
щення або ділянка території, де 
безпосередньо було скоєно злочин 
(хоча сліди цього злочину можуть 
бути виявлені і в іншому місці або 
в декількох місцях). На даний час 
відсутній законодавчий порядок 
проведення ексгумації, внаслідок 
чого виникають колізії і ситуації, 
коли отримані докази є недопу-
стимими. Наявні процесуальні про-
галини в організації підготовки та 
безпосередньому проведенні ексгу-
мації трупа під час процесуальної 
діяльності дослідження цієї дії на 
теоретичному рівні з урахуванням 
вимог практики набуває винят-
ково важливого значення.

Для досягнення мети були вико-
ристані як загальні, так і спеці-
альні методи пізнання (аналіз, 
синтез, дедукція, індукція, анало-
гія, абстрагування). 

Метою статті є огляд і упо-
рядкування процедури проведення 
ексгумації. 

Ключові слова: судова медицина, 
криміналістика, ексгумація, похован-
ня, судово-медична експертиза. 

Kryvda L. Corpse review and  
examination related to exhumation

The main purpose of criminal 
proceedings is to ensure a quick, 
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complete and impartial investigation 
and trial so that anyone who 
committed a criminal offense is 
brought to justice as far as his guilt 
is concerned, and an innocent person 
is not groundlessly accused and 
brought to criminal responsibility 
(Art. 2 of the Criminal Procedural 
Code of Ukraine). Examination of 
the corpse at the scene, detection and 
seizure of evidence with traces of 
biological origin found at the scene is 
a mandatory and urgent investigative 
action, which is strictly regulated 
by Articles 84-86, 98, 100, 237-239 
of the Criminal Procedure Code of 
Ukraine. The Criminal Procedural 
Code of Ukraine has two types of 
corpse inspection: a corpse inspection 
and a corpse examination associated 
with exhumation. Mistakes that occur 
during an incorrect examination or 
incompetence, negligence of a forensic 
medic or investigator may adversely 
affect the further investigation of 
the crime. Incorrect registration of 
the event site inspection protocol is 
one of the most common defects. It 
is important to distinguish that the 
scene and the crime scene are not 
always identical, because the place 
of the event usually understands the 
territory or location within which 
traces of the crime are found. (in 
this case, the crime itself could be 
committed elsewhere), the crime 
scene is a room or a section of the 
territory where the crime was directly 
committed (although traces of this 
crime can be found elsewhere or in 
several places).Currently, there is no 
legislative procedure for exhumation, 
as a result of which there are conflicts 
and situations where the obtained 
evidence is unacceptable. There are 
procedural gaps in the organization 
of preparation and direct exhumation 
of the corpse during the procedural 
activity of the study of this action 
at the theoretical level, taking into 
account the requirements of practice, 
is of exceptional importance.

Both general and special methods 
of cognition (analysis, synthesis, 
deduction, induction, analogy, 
abstraction) were used to achieve the 
goal.

The purpose of the article is to 
review and streamline the procedure 
for exhumation.

Key words: forensic medicine, 
criminalistics, exhumation, burial, 
forensic medical examination.
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ЗМІСТОВНА СКЛАДОВА КОНТРОЛЬНОГО 
МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ 

МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ

Постановка проблеми. Між-
народний контроль як спосіб забез-
печення міжнародних зобов’язань 
у сучасному світі набуває все більшого 
значення. У міжнародних договорах, 
що укладаються з другої половини 
XX століття, питанням здійснення 
міжнародного контролю приділяється 
значна увага. Цей інструмент усе 
активніше використовується в між-
народній договірній практиці. Існує 
велика кількість договірних норм 
міжнародного права, які з більшою чи 
меншою чіткістю регулюють питання 
міжнародного контролю за їх дотри-
манням. Дуже важливо серед цього 
конгломерату норм виявити загальні 
орієнтири, закономірності та тен-
денції, що відображають специфіку 
регулюючого впливу міжнародного 
права на сучасні міждержавні від-
носини, що складаються з приводу 
міжнародної контрольної діяльності 
за дотриманням міжнародних дого-
ворів у різних галузях міжнародного 
співробітництва. Контроль виконання 
міжнародних договорів (конвенцій) 
сьогодні став нормою та необхідною 
умовою функціонування міжнарод-
ного права. Дослідження теоретичних 
та практичних аспектів міжнарод-
ного контролю за дотриманням між-
народних договорів на цей час має 
велике значення як для доктрини 
міжнародного права, так і для між-
народної практики. Міжнародний 
контроль тою чи іншою мірою при-
таманний усім галузям міжнародного 

права, дослідження різноманітних 
механізмів міжнародного контролю 
за дотриманням державами зобов’я-
зань представляє значний науковий 
інтерес і відповідає вимогам часу.

Аналіз наукових публікацій. 
Дослідженням проблем міжнародного 
контролю, дотримання державами 
своїх зобов’язань щодо міжнародних 
договорів займалися як вітчизняні, так 
й закордонні вчені у галузі міжнарод-
ного права. Серед них варто виділити 
праці Д. Аббакумової, Т. Анцупової, 
Р. Валєєва, О. Гольтяєва, С. Кокан, 
І. Котлярова, С. Марочкіна, М. Пей-
чинович-Бурич, Дж. Рікхофа, О. Сер-
дюка, Я. Сімонідеса, Н. Сімонової, 
О. Тіунова, І. Яковюка та ін. Проте 
визначення сутності, основних скла-
дових контрольного механізму забез-
печення виконання міжнародних 
договорів на жаль залишається поза 
увагою як українських, так й інозем-
них науковців.

Ураховуючи викладене, мета 
статті – з’ясувати сутність і зміс-
товну складову контрольного меха-
нізму забезпечення виконання міжна-
родних договорів.

Виклад основних положень. 
У вітчизняній та зарубіжній юридич-
ній літературі немає єдиної точки 
зору щодо поняття міжнародного 
контролю. Професорка М.О. Мед-
ведєва зазначає, що «суть міжнарод-
ного контролю полягає у перевірці 
на основі міжнародного договору 
суб’єктами міжнародного права або 
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створеними ними органами відповід-
ності діяльності держав прийнятим 
зобов’язанням з метою забезпечення 
їх дотримання» [1, с. 25]. І.І. Котляров 
визначає міжнародний контроль як 
«діяльність суб’єктів міжнародного 
права, що здійснюється відповідно 
до принципів та норм міжнародного 
права на основі міжнародних догово-
рів і полягає в перевірці дотримання 
державами прийнятих зобов’язань 
з метою забезпечення неухильного 
та точного їх виконання [2, c. 28]. 
Г.О. Осипов розглядає контроль як 
«сукупність способів, заходів та про-
цедур, за допомогою яких перевіря-
ється точність дотримання міжна-
родно-правових зобов’язань держав» 
[3, c. 22]. Г.Є. Лук’янцев пропонує 
розглядати міжнародний контроль як 
«діяльність, що базується на загаль-
новизнаних принципах та нормах 
міжнародного права суб’єктів між-
народного права або створених ними 
конвенційних чи екстраконвенційних 
органів, у ході якої здійснюється спо-
стереження та перевірка за виконан-
ням державами міжнародно-правових 
зобов’язань, а в окремих галузях 
міжнародного права – також і відпо-
відних галузевих стандартів, та при-
ймаються заходи щодо їх дотримання 
з метою належного розвитку міжна-
родно-правових відносин» [4, c. 33]. 
Особлива риса міжнародного контр-
олю, на думку О.І. Тіунова, полягає 
в тому, що тут «мова йде про реаліза-
цію складних за змістом зобов’язань, 
пов’язаних із забезпеченням безпеки 
сторін. Тобто заходи міжнародного 
контролю являють собою перевірку 
взятих міжнародних зобов’язань 
в особливій правовій сфері, що відо-
бражає вимогу принципу неподільної 
безпеки, встановленого міжнародним 
договором… Передбачені міжнарод-
ним договором заходи міжнародного 
контролю являють собою прояв засто-
сування принципу pacta sunt servanda 
по відношенню до двостороннього 
міжнародного правового акту, що 
вимагає від представників сторін, які 

в ньому беруть участь, спеціальних 
знань і високої кваліфікації, а також 
оперативного вжиття необхідних 
заходів для виконання взятих зобов’я-
зань з метою реалізації договору» [5]. 

Розгляд міжнародного контролю 
як інституту міжнародного права 
передбачає дослідження міжнарод-
но-правових норм, кожна з яких 
має певне призначення – регулю-
вати міжнародні відносини. Вплив 
норм міжнародного права на пове-
дінку суб’єктів міжнародного права 
є причиною виникнення відповідних 
правовідносин. У контексті питання 
структури міжнародних правовід-
носин зазвичай розглядають їх еле-
менти та зв’язки між ними. Вихідною 
позицією є те, що у правовій док-
трині, за І.І. Лукащуком, «з питання 
щодо структури правовідносин єдно-
сті немає» [6, c. 111]. Узагальнюючи 
підходи до цієї проблеми, І.М. Забара 
зазначає, що «у переважній більшості 
випадків дотримуються тієї позиції, 
що правовідносини можуть розгля-
датися як взаємозв’язок суб’єктів – 
носіїв прав і обов’язків, а також як 
взаємозв’язок самих прав і обов’язків, 
які належать суб’єктам» [7, c. 186]. 
Разом з тим доволі часто, незважа-
ючи на спірність питання, до числа 
основних елементів правовідносин 
відносять ще і їх об’єкт [6, c. 111]. 
В.Г. Буткевич підкреслює, що «вра-
ховуючи тривалу дискусію з при-
воду розуміння природи і сутності 
міжнародних правовідносин, аналіз 
їхніх особливостей має містити дослі-
дження: а) суб’єктів права, зокрема 
на рівні правовідносин, тобто учас-
ників правовідносин; б) змісту право-
відносин; при цьому слід розрізняти 
матеріальний зміст, тобто поведінку 
суб’єктів (включаючи «санкції» в охо-
ронних правовідносинах), а також 
юридичний зміст, тобто суб’єк-
тивні юридичні права та обов’язки; 
в) об’єктів правовідносин» [8, c. 447].

Коли ми кажемо про контрольний 
механізм забезпечення виконання між-
народних договорів, то спочатку треба 
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звернутися до суті поняття механізм. 
«Словник української мови» визначає 
«механізм [від гр. μηχανή – машина, 
знаряддя] – 1. Внутрішній устрій 
машини, приладу, апарата, що пере-
дає або перетворює рух. 2. Внутрішня 
будова, система чого-небудь. 3, Сукуп-
ність станів та процесів, які становлять 
певне фізичне, хімічне, психічне і таке 
інше явище. 4. Сукупність прийомів 
практичного виконання чого-небудь» 
[9, с. 542]. Тобто механізм передба-
чає системність і впорядкованість 
будь-якої діяльності чи процесу. Вва-
жаємо, це розуміння цілком корелює 
з необхідністю вироблення механізму 
забезпечення виконання зобов’я-
зань за міжнародними договорами 
як системної та впорядкованої діяль-
ності суб’єктів міжнародного права.

Виходячи зі структури міжнарод-
них правовідносин, ми пропонуємо 
виділити три складові в контрольному 
механізмі виконання міжнародних 
договорів, а саме, договірну складову, 
пов’язану з об’єктом правовідносин, 
інституційну складову, пов’язану 
з суб’єктом (суб’єктами) міжнародних 
правовідносин та змістовну складову, 
пов’язану зі всім спектром забезпе-
чення вимог міжнародних договорів 
(принципи, норми, форми, методи, 
засоби контрольної діяльності тощо).

Більш докладніше зупинимося на 
змістовній складовій контрольного 
механізму забезпечення виконання 
міжнародних договорів. Контроль-
ний механізм міжнародного договору 
функціонує в суворій відповідності до 
загальновизнаних принципів сучас-
ного міжнародного права, що в най-
повнішому вигляді відбити в Гельсін-
ському заключному акті, крім того, 
застосовуються принципи, що без-
посередньо пов’язані з організацією 
та проведенням міжнародного контр-
олю. Контрольний механізм вико-
ристовує різні методи міжнародного 
контролю за дотриманням міжнарод-
них договорів (конвенцій), тобто кон-
кретні способи здійснення контроль-
ної діяльності, сукупність прийомів 

та способів здійснення контрольних 
заходів. Поділяючи думку представ-
ників вітчизняної та зарубіжної науки 
міжнародного права, до них можна 
віднести обмін інформацією, доповіді, 
звіти, консультації, спостереження, 
інспектування, анкетування, моні-
торинг, верифікацію, розслідування, 
арбітражний і судовий контроль тощо 
[10, с. 15–16]. Конкретно функціону-
вання змістовної складової контроль-
ного механізму міжнародного договору 
розглянемо на прикладі Криміналь-
ної конвенції про боротьбу з коруп-
цією та Конвенції Ради Європи про 
захист дітей від сексуального насиль-
ства та сексуальної експлуатації.

Згідно ст. 24 «Кримінальної кон-
венції про боротьбу з корупцією (ETS 
173)»(1999) «Контроль за виконан-
ням цієї Конвенції Сторонами здійс-
нює Група держав проти корупції 
(ГРЕКО)». Робота GRECO поділена 
на раунди, в рамках кожного з яких 
досліджується блок питань певної 
теми [11]. Під час першого раунду, 
що проходив в 2000–2002 рр., оці-
нювалися незалежність, спеціалізація 
та повноваження органів, що беруть 
участь у боротьбі з корупцією, а також 
питання імунітету державних служ-
бовців від арешту і кримінального 
переслідування. Другий раунд оцінки 
(2003–2006 рр.) був присвячений 
питанням виявлення та конфіскації 
доходів від корупційних діянь, недопу-
щення використання юридичних осіб 
для приховування корупції. Третій 
раунд оцінювання (2007–2011 рр.) був 
сконцентрований на питаннях кримі-
налізації окремих діянь, передбачених 
Конвенцією, а також забезпечення 
прозорості фінансування політичних 
партій. У 2012–2016 рр. проходив 
четвертий раунд, який стосувався 
питань попередження корупції серед 
парламентарів, суддів і прокурорів. 
У 2017 р. запущений п’ятий раунд 
оцінки GRECO, темою якого стало 
попередження корупції, стимулю-
вання непідкупності та неупереджено-
сті в урядах і правоохоронних органах. 
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Механізм оцінки GRECO скла-
дається з двох стадій. На першій 
стадії здійснюється загальний ана-
ліз ситуації з метою виявлення про-
блем і розробки рекомендацій щодо 
вдосконалення законодавства і пра-
возастосовної практики. Для цього 
в оцінювану країну направляються, 
як правило, два експерти з інших 
країн, які вибираються із заздалегідь 
сформованих національними делегаці-
ями списків. На другій стадії оціню-
ються заходи, які вжито державами 
щодо виконання запропонованих 
рекомендацій. Подальша оцінка здійс-
нення рекомендацій («Процедура від-
повідності») служить для перевірки 
досягнень держав-членів і сприяння 
реалізації рекомендацій. Перелік 
питань для оцінки і команда експер-
тів для кожної держави, що перевіря-
ється, затверджується на пленарному 
засіданні GRECO. Письмові відповіді 
на питання, а також інформація, яку 
експерти отримують в ході візиту 
в країну безпосередньо від представ-
ників органів держави та інститутів 
громадянського суспільства, стають 
основою попереднього звіту експер-
тів. Проєкт попереднього звіту екс-
перти спочатку направляють державі, 
щоб вона мала можливість висловлю-
вати свої зауваження та коментарі 
щодо доповіді до того, як він буде 
переданий GRECO. Потім проєкт 
обговорюється на пленарному засі-
данні і виноситься на голосування. 
У підсумковому оціночному звіті крім 
аналізу виконання антикорупційних 
стандартів формулюються обов’язкові 
і факультативні рекомендації щодо 
вдосконалення законодавства і пра-
возастосовної практики. Обов’язкові 
рекомендації підлягають виконанню 
протягом 18 місяців.

Відповідно до статті 41 Конвен-
ції Ради Європи про захист дітей від 
сексуального насильства та сексуаль-
ної експлуатації (СЕТS № 201), яка 
була прийнята і відкрита для підпи-
сання у жовтні 2007 р. на острові 
Лансароте, що в Іспанії (з цієї при-

чини вона також відома, як «Ланса-
ротська конвенція» або «Конвенція 
Лансароте») спеціально створений 
Комітет Лансароте виконує тради-
ційні контрольні функції, а також: 
сприяє ефективному використанню 
та здійсненню Конвенції, розробля-
ючи пропозиції щодо забезпечення 
та вдосконалення процесу застосу-
вання і здійснення Конвенції, вклю-
чаючи виявлення будь-яких проблем 
і наслідків будь-яких заяв, зробле-
них у зв’язку з Конвенцією; здійс-
нює загальні консультативні функції 
щодо Конвенції, роблячи висновки 
з будь-яких питань, що стосуються 
застосування Конвенції; служить 
координаційним центром і забезпечує 
обмін інформацією про значні зміни 
в галузі права, нормативного регулю-
вання або технологій, що стосуються 
застосування положень Конвенції.

Після ратифікації Конвенції кожна 
Сторона Конвенції зобов’язана відпо-
вісти на питання анкети, яка спря-
мована на забезпечення Комітету 
загальним оглядом законодавства, 
інституційної структури та політики 
здійснення Сторонами на національ-
ному, регіональному та місцевому 
рівнях. Сторони повинні передавати 
свої відповіді на одній з офіційних 
мов Ради Європи в Секретаріат про-
тягом терміну, встановленого Коміте-
том. Сторони повинні відповісти на 
всі питання анкети, відповіді повинні 
бути докладно описані і містити всі 
відповідні довідкові, законодавчі тек-
сти. Секретаріат може запитати додат-
кову інформацію, якщо йому здасться, 
що відповіді Сторони є неповними 
або неясними. Як тільки Сторони 
нададуть свої відповіді, Секретаріат 
повинен підготувати по ним компі-
ляцію. Комітет приймає зміст анкет, 
розробкою яких займається Секрета-
ріат. Комітет може попросити свого 
виконавчого секретаря скористатися 
послугами незалежних експертів 
для надання допомоги у виконанні 
завдань моніторингу, а також у роз-
робці анкет. Крім проведення опиту-
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вань Сторін Комітет також здійснює 
тематичний моніторинг. Контроль за 
реалізацією положень Конвенції пови-
нен бути заснований на процедурі, 
поділеної по етапах, де кожний раунд 
стосується певної теми, яку розгля-
дає Комітет або будь-якої проблеми 
визнаної Комітетом в рамках Кон-
венції. Комітет визначає тривалість 
кожного раунду моніторингу обраною 
темою та положеннями Конвенції, 
які будуть контролюватися. Раунд 
моніторингу буде розпочато шляхом 
направлення анкети про здійснення 
відповідних положень Конвенції по 
відношенню до обраної теми.

Якщо Комітет отримує достовірну 
інформацію про ситуацію, на яку варто 
звернути увагу, щоб запобігти або 
обмежити масштаби або число сер-
йозних порушень Конвенції, він може 
зажадати термінового подання спеці-
альної доповіді про заходи, вжиті для 
попередження можливих серйозних 
або постійних випадків сексуальної екс-
плуатації та сексуальних зловживань 
у відношенні дітей. Беручи до уваги 
інформацію, яку надають Сторони або 
зацікавлені особи, Комітет може призна-
чити одного або декількох своїх членів  
і/або незалежних експертів для 
оцінки конкретної ситуації. За необ-
хідності та за згодою Сторони або 
зацікавлених Сторін, оцінка може 
включати в себе відвідування даних 
держав. Після вивчення результатів 
оцінки Комітет передає ці результати 
і рекомендації Стороні або зацікавле-
ним Сторонам, які роблять свої комен-
тарі, і перенаправляють їх Комітету 
Міністрів Ради Європи для інформації.

У цьому контексті, Комітет провів 
наступні заходи [12]: 

ознайомчий візит до «Дитя-
чого будинку – Barnahus» Ісландії 
(Рейк’явік), який пройшов з 31 травня 
по 1 червня 2012 р. з метою обміну 
думками та практики з фахівцями, які 
працюють з дітьми. У ході візиту вони 
зустрілися, зокрема, з суддями, проку-
рорами, членами поліції і служб захи-
сту дітей і медичними працівниками; 

конференція про роль міжнарод-
ного співробітництва у вирішенні 
сексуального насильства щодо 
дітей (Рим, Італія, 29–30 листопада 
2012 р.);

конференція з питань запобігання 
сексуального насильства щодо дітей 
(Мадрид, Іспанія, 10–11 грудня 
2013 р.). Конференція проведена 
з метою детального вивчення кон-
кретних аспектів запобігання сек-
суального насильства щодо дітей 
і обміну передовим досвідом у цій 
галузі, зокрема, між представниками 
європейських держав і громадян-
ським суспільством; 

дослідницькі візити до Європолу 
та Інтерполу в галузі захисту дітей 
від сексуальної експлуатації та сек-
суального насильства, які відбулися 
в Гаазі (Нідерланди) 16 березня 
2015 р. та в Ліоні (Франція) 22 листо-
пада 2016 р.; 

конференція з нагоди 10-ї річ-
ниці підписання Конвенції Лансароте 
на тему: «Закінчення сексуальної 
експлуатації та жорстокого пово-
дження з дітьми: до світу довіри», 
яка відбулася в Страсбурзі (Франція) 
24–25 жовтня 2017 р.; 

захід з нарощування кадрового 
потенціалу на тему «Покінчення із 
сексуальним насильством над дітьми 
у спорті», який відбувся в Гаазі 
6 листопада 2018 р.; 

захід з нарощування кадрового 
потенціалу щодо мультидисциплінар-
ного підходу та міжвідомчої співпраці 
на Кіпрі для захисту дітей від сексу-
альної експлуатації та сексуального 
насильства, який відбувся в Нікосії 
(Кіпр) 15 жовтня 2019 р. тощо.

Тобто, при функціонуванні кон-
трольного механізму міжнародного 
договору змістовна складова забез-
печує використання суб’єктами між-
народного контролю різноманітних 
форм, методів і заходів контрольної 
діяльності, дотримуючись відповідних 
принципів і норм міжнародного права, 
що дозволяє якісно забезпечити вико-
нання вимог міжнародних договорів.
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Висновки. Дослідження фено-
мену міжнародного контролю за 
дотриманням міжнародних договорів 
має величезне практичне значення, 
безпосередньо впливаючи на якість 
та ступінь розробленості положень 
про контрольний механізм конкрет-
них міжнародних договорів, проду-
маність функціонування його зміс-
товної складової. Ефективно діючий 
контрольний механізм, своєю чергою, 
вносить величезний внесок у справу 
забезпечення належного дотримання 
міжнародних договірних зобов’язань, 
що, зрештою, позначається на стані 
дотримання міжнародно-правових 
норм та підвищення ефективності 
міжнародного права загалом.

У статті досліджено сутність 
і змістовна складова контрольного 
механізму забезпечення виконання 
міжнародних договорів. Розглянуто 
різноманіття поглядів на явище 
міжнародного контролю. Доведено, 
що контроль виконання міжнарод-
них договорів сьогодні став нормою 
та необхідною умовою функціону-
вання міжнародного права. Обґрун-
товується, що дослідження теоре-
тичних та практичних аспектів 
міжнародного контролю за дотри-
манням міжнародних договорів має 
велике значення як для доктрини 
міжнародного права, так і для між-
народної практики. Пропонується 
визначити контрольний механізм 
виконання міжнародного договору 
як системну та впорядковану 
діяльність суб’єктів міжнародного 
права щодо забезпечення вимог від-
повідного договору. Обґрунтовано, 
що виходячи зі структури міжна-
родних правовідносин, виділяються 
три складові в контрольному меха-
нізмі виконання міжнародних дого-
ворів: договірна, пов’язана з об’єк-
том правовідносин; інституційна, 
пов’язана з суб’єктом (суб’єктами) 
міжнародних правовідносин та 
змістовна, пов’язана зі всім спек-
тром забезпечення вимог міжна-

родних договорів (принципи, норми, 
форми, методи, засоби контрольної 
діяльності тощо). Доведено, що 
контрольний механізм міжнарод-
ного договору функціонує в суворій 
відповідності до загальновизнаних 
принципів сучасного міжнародного 
права, використовує різні методи 
міжнародного контролю за дотри-
манням міжнародних договорів 
(конвенцій), а саме: обмін інфор-
мацією, доповіді, звіти, консульта-
ції, спостереження, інспектування, 
анкетування, моніторинг, верифі-
кація, розслідування, арбітражний 
і судовий контроль тощо. Функ-
ціонування змістовної складової 
контрольного механізму міжнарод-
ного договору розглянуто на при-
кладі Кримінальної конвенції про 
боротьбу з корупцією та Конвенції 
Ради Європи про захист дітей від 
сексуального насильства та сексу-
альної експлуатації. Обґрунтову-
ється, що дослідження феномену 
міжнародного контролю за дотри-
манням міжнародних договорів має 
величезне практичне значення, без-
посередньо впливаючи на якість та 
ступінь розробленості положень 
про контрольний механізм кон-
кретних міжнародних договорів, 
продуманість функціонування його 
змістовної складової. 

Ключові слова: міжнародний 
договір (конвенція), міжнародний 
контроль, контрольний механізм 
договору (конвенції), міжнародні 
правовідносини.

Trebina O. Substantive 
component of the control machanism 
to ensure the implementation 
of international treaties

The article examines the essence 
and content of the control mechanism 
for ensuring the implementation 
of international treaties. A variety 
of views on the phenomenon of 
international control is considered. 
It is proved that control over the 
implementation of international 
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agreements has become a norm 
and a necessary condition for the 
functioning of international law. 
It is substantiated that the study of 
theoretical and practical aspects of 
international control over compliance 
with international treaties is of 
great importance both for the 
doctrine of international law and for 
international practice. It is proposed 
to define the control mechanism of 
the international agreement as a 
systematic and orderly activity of 
the subjects of international law 
to ensure the requirements of the 
relevant agreement. It is substantiated 
that based on the structure of 
international legal relations, there 
are three components in the control 
mechanism for the implementation of 
international agreements: contractual, 
related to the object of legal relations; 
institutional, related to the subject 
(subjects) of international legal 
relations and substantive, related to 
the whole spectrum of ensuring the 
requirements of international treaties 
(principles, norms, forms, methods, 
means of control, etc.). It is proved 
that the control mechanism of a 
treaty operates in strict accordance 
with generally accepted principles of 
modern international law, uses various 
methods of international control 
over compliance with international 
treaties (conventions), namely: 
information exchange, reviews, 
reports, consultations, observations, 
inspections, questionnaires, 
monitoring, verification, 
investigation, arbitral and judicial 
controls, etc. The functioning of the 
substantive component of the control 
mechanism of the treaty is considered 
on the example of the Criminal Law 
Convention on Corruption and the 
Council of Europe Convention on the 
Protection of Children against Sexual 
Exploitation and Sexual Abuse. It is 
substantiated that the study of the 
phenomenon of international control 
over compliance with international 

treaties is of great practical 
importance, directly affecting the 
quality and degree of development of 
provisions on the control mechanism 
of specific international treaties, 
thoughtful functioning of its 
substantive component.

Key words: international treaty 
(convention), international control, 
control mechanism of an agreement 
(convention), international legal 
relations.
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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ПРАВ ІНШОЇ ОСОБИ, ПРАВА ЧИ ЗАКОННІ 

ІНТЕРЕСИ ЯКОЇ ОБМЕЖУЮТЬСЯ  
ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Постановка проблеми. Ідея прі-
оритетності у кримінальному процесі 
забезпечення прав, свобод і законних 
інтересів особи покладена в основу 
сучасного кримінального процесу-
ального законодавства. Адже, на від-
міну від Кримінально-процесуального 
кодексу України 1960 року, чинний 
Кримінальний процесуальний кодекс 
України (далі – КПК України) наряду 
із забезпечення швидкого, повного 
та неупередженого розслідування 
і судового розгляду з тим, щоб кож-
ний, хто вчинив кримінальне пра-
вопорушення, був притягнутий до 
відповідальності в міру своєї вини, 
жоден невинуватий не був обвину-
вачений або засуджений, для чого 
власне і функціонує правоохоронна 
система, передбачає завданнями 
кримінального провадження захист 
особи, суспільства та держави від 
кримінальних правопорушень, охо-
рону прав, свобод та законних інте-
ресів учасників кримінального прова-
дження (ст. 2).

Отже, кримінальне процесуальне 
законодавство України, яке згідно 
з ч. 1 ст. 1 КПК України і визначає 
порядок кримінального провадження 
на території України, встановлює не 
лише безпосередньо порядок досудо-
вого розслідування і судового прова-
дження, процесуальних дій у зв’язку 
із вчиненням діяння, передбаченого 
законом України про кримінальну від-
повідальність (адже саме так визна-

чається поняття кримінального прова-
дження у п. 10 ч. 1 ст. 3 КПК України), 
а й виступає гарантом забезпечення 
прав осіб, які беруть у ньому участь.

Відповідно не менш важливим 
напрямом удосконалення криміналь-
ного процесуального законодавства, 
ніж оптимізація засобів досудового 
розслідування кримінальних право-
порушень і судового розгляду кри-
мінальних проваджень, є загальна 
демократизація порядку здійснення 
кримінального провадження, його 
спрямування на розширення можли-
востей активної участі сторін у кримі-
нальному провадженні та підпорядку-
вання загальноправовому механізму 
захисту прав і свобод людини.

Широкий і об’єктивний розгляд 
питань, пов’язаних з підвищенням 
гарантій прав учасників криміналь-
ного провадження, особливо учас-
ників досудового розслідування, 
є свідченням не лише реалізації 
загальноправової засади верховен-
ства права у цій сфері суспільних 
відносин, а й сприятиме формуванню 
почуття справедливості, рівності усіх 
перед законом і судом. 

При цьому, серед усіх учасників 
досудового розслідування наявний 
учасник із доволі невизначеним про-
цесуальним статусом – особа, права 
чи законні інтереси якої обмежу-
ються під час досудового розсліду-
вання. Такою особою відповідно до 
пункту 16-1 ч. 1 ст. 3 КПК України 
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є особа, стосовно якої (в тому числі 
щодо її майна) здійснюються процесу-
альні дії, визначені КПК України.

Аналіз норм КПК України засвід-
чує, що положення кримінального 
процесуального закону стосовно цього 
учасника кримінального провадження 
ще потребують системного узгодження 
та подальшого удосконалення, зокрема 
в частині належного встановлення 
його процесуального статусу, забез-
печення прав і законних інтересів. 
Адже визначення нового учасника 
кримінального провадження – особи, 
права чи законні інтереси якої обме-
жуються під час досудового розсліду-
вання, запропоноване законодавцем 
у пункті 16-1 ч. 1 ст. 3 КПК України, 
з урахуванням відсутності у нормах 
КПК України переліку процесуальних 
дій, що можуть здійснюватися сто-
совно особи, а також системного пере-
ліку прав і законних інтересів такої 
особи, є доволі широким. А до того ж 
і таким, що не дає можливості відокре-
мити особу, права чи законні інтереси 
якої обмежуються під час досудового 
розслідування, як учасника криміналь-
ного провадження, від інших осіб, про 
яких йдеться у нормах КПК України, 
в контексті забезпечення їхніх прав, 
свобод і законних інтересів [1, с. 195].

Поняття «забезпечення», наряду 
із поняттями «гарантія», «захист», 
«охорона» широко використовуються 
у теорії права та галузевих юридич-
них науках. 

Узагалі забезпечити – це створити 
надійні умови для здійснення чого-не-
будь; гарантувати щось; зробити мож-
ливим, дійсним, таким, що може бути 
реально виконаним; захищати, охоро-
няти кого-, що-небудь від небезпеки. 
Гарантія – це порука у чому-небудь, 
забезпечення. Гарантувати означає 
захистити, забезпечити. Захист – те, 
що слугує обороною, захищати означає 
охороняти, захистити від посягань [2].

Таким чином, в українській мові 
слова «забезпечення», «гарантія», 
«захист», «охорона» за фактичним 
змістом є синонімічними.

У науці кримінального процесу 
проблеми гарантій досліджуються 
й вирішуються у контексті вста-
новлення процесуальних засобів, 
необхідних для виконання завдань 
кримінального провадження, для 
забезпечення здійснення правосуддя 
й реалізації прав, свобод і законних 
інтересів особи – учасника кримі-
нального провадження. Ученими 
формулюються й пропонуються різні 
підходи до поняття гарантій у кримі-
нальному процесі загалом, і гарантій 
прав особи зокрема, їх класифіка-
ції за різними підставами. Кожний 
з таких підходів має своє значення, 
оскільки розкриває окремий аспект 
правової характеристики процесу-
альних гарантій загалом і забезпе-
чення прав учасників кримінального 
процесу зокрема.

У теорії кримінального процесу 
питання щодо забезпечення прав учас-
ників кримінального провадження 
розглядалось переважно у контексті 
загальної проблематики правого ста-
новища особи у сфері кримінального 
процесу, насамперед, такими авто-
рами, як Ю.М. Грошевий, І.В. Гло-
вюк, А.Я. Дубинський, О.В. Капліна, 
О.П. Кучинська, Л.М. Лобойко, 
В.Т. Маляренко, М.М. Михе-
єнко, В.Т. Нор, М.А. Погорецький, 
Л.Д. Удалова та інші.

Питання забезпечення прав учас-
ників кримінального провадження 
також розглядались вітчизняними 
авторами, які протягом останніх 
десятиліть на рівні дисертацій-
них, монографічних досліджень 
вивчали проблеми процесуального 
статусу учасників кримінального 
провадження, механізми реалізації 
ними своїх повноважень, а також 
забезпечення їхніх прав, свобод 
і законних інтересів (С.Є. Аблам-
ський, С.В. Давиденко, А.В. Дудич, 
І.П. Коваленко, О.М. Калачова, 
Н.С. Кравченко, Н.М. Обрі-
зан, Г.І. Процько, І.М. Попович, 
О.В. Римарчук, Р.Ю. Савонюк, 
І.І. Шульган та ін.).
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Поряд із цим, зважаючи на те, 
що інша особа, права чи законні 
інтереси якої обмежуються під час 
досудового розслідування, є відносно 
новим учасником кримінального 
провадження із невизначеним про-
цесуальним статусом, актуальними 
є розроблення та обґрунтування 
положень теоретичного і практич-
ного характеру, пов’язаних із забез-
печенням прав суб’єкта, який перебу-
ває у статусі іншої особи, права чи 
законні інтереси якої обмежуються 
під час досудового розслідування, 
при прийнятті процесуальних рішень 
та проведенні процесуальних дій.

Метою цієї статті є визначення 
загальних положень щодо забезпе-
чення прав іншої особи, права чи 
законні інтереси якої обмежуються 
під час досудового розслідування.

Виклад основного матеріалу. 
У теорії права найбільш поширеною 
є позиція, відповідно до якої механізм 
соціально-правового забезпечення 
прав людини формує відповідні під-
системи (або елементи механізму) – 
механізми реалізації, охорони, захи-
сту прав. Механізм реалізації прав 
і свобод людини включає заходи, 
придатні для створення умов реалі-
зації прав і свобод, а складові його 
гарантії являють собою відповідні 
умови і засоби, що сприяють реалі-
зації кожною людиною прав, свобод 
і обов’язків, закріплених у Конститу-
ції України. Друга підсистема – меха-
нізм охорони прав – включає заходи 
з профілактики порушень прав, сво-
бод і обов’язків людини, здійснюючи 
при цьому функцію превенції про-
типравних дій. Третя підсистема – 
механізм захисту прав – включає 
заходи по відновленню порушеного 
правового статусу, залученню поруш-
ників до юридичної відповідальності 
[3, с. 229; 4, с. 3]. 

На думку С.А. Паршака, меха-
нізм забезпечення прав учасника 
кримінального провадження вклю-
чає такі форми: 1) створення умов 
для належної реалізації особою своїх 

прав; 2) охорону прав; 3) захист прав 
[5, с. 158].

Отже, складовими конструкції 
загального механізму забезпечення 
прав іншої особи, права чи законні 
інтереси якої обмежуються під час 
досудового розслідування, мають 
бути: механізми реалізації прав, охо-
рони прав, захисту прав.

Розглянемо кожен із цих механіз-
мів більш детально з урахуванням чин-
ного кримінального процесуального 
законодавства та відповідної право-
застосовної практики стосовно цього 
учасника досудового розслідування.

Так, механізм реалізації прав 
включає заходи, що створюють умови 
реалізації прав, а також засоби, що 
сприяють реалізації кожного із прав, 
закріплених у кримінальному проце-
суальному законі.

Першочерговою умовою для реалі-
зації прав є володіння ними, оскільки 
фактичне володіння правами завжди 
передує користуванню ними, адже 
не можна користуватися тим, чим 
не володієш.

У цьому контексті на передній 
план виступає проблема належного 
законодавчого закріплення процесу-
альних прав іншої особи, права чи 
законні інтереси якої обмежуються 
під час досудового розслідування.

На відміну від процесуальних 
прав більшості інших учасників кри-
мінального провадження, зокрема 
й досудового розслідування, проце-
суальні права іншої особи, права чи 
законні інтереси якої обмежуються 
під час досудового розслідування, не 
знайшли свого систематизованого 
закріплення у нормах КПК України.

Як справедливо вказує Т.В. Кор-
чева, віднесення іншої особи до кола 
учасників кримінального провадження 
передусім передбачає наявність 
у неї певних процесуальних обов’язків 
і прав, у зв’язку з чим виникає необхід-
ність у чіткому визначенні процесуаль-
ного статусу такої особи, як і кожної 
особи, яка залучається до криміналь-
ного провадження [6, с. 228].
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Варто зауважити і те, що невизна-
ченість процесуального статусу іншої 
особи, права чи законні інтереси 
якої обмежуються під час досудового 
розслідування, як уже зазначалось, 
не дає можливості відокремити цю 
особу, як учасника кримінального 
провадження, від інших осіб, про 
яких йдеться у нормах КПК України. 
У результаті ця особа не лише в тео-
рії кримінального процесу, а й у пра-
возастосовній практиці подекуди ото-
тожнюється з іншими учасниками 
кримінального провадження.

Так, наприклад, слідчий суддя 
Вищого антикорупційного суду 
в ухвалі від 30.12.2021 у справі 
№ 991/8844/21 враховуючи, що 
окремою статтею КПК України не 
передбачено прав та обов’язків 
особи, права чи законні інтереси якої 
обмежуються під час досудового роз-
слідування, проте згідно положень 
ст. 64-2 КПК України, передбачено 
права та обов’язки третьої особи, 
щодо майна якої вирішується питання 
про арешт, дійшов висновку, що така 
особа згідно п. 16-1 ч. 1 ст. 3 КПК 
України відноситься до категорії осіб, 
права чи законні інтереси яких обме-
жуються під час досудового розсліду-
вання у кримінальному провадженні, 
оскільки щодо майна такої особи здій-
снюються процесуальні дії [7].

Ухвалою слідчого судді Вищого  
антикорупційного суду від 08.10.2020  
у справі № 991/8029/20 було від-
мовлено в задоволенні клопотання 
представника особи з огляду на те, що 
вона допитувалась як свідок у цьому 
кримінальному провадженні, зокрема 
через що, на розсуд суду, вона не 
може бути визнана особою, права чи 
законні інтереси якої обмежуються 
під час досудового розслідування, 
і відповідно суб’єктом, який має 
право звертатися з клопотанням про 
закриття кримінального провадження 
в порядку ч. 9 ст. 284 КПК України [8]. 

Не менш важливим ніж закрі-
плення системи процесуальних прав 
для повноцінної роботи загального 

механізму забезпечення прав іншої 
особи, права чи законні інтереси якої 
обмежуються під час досудового роз-
слідування, є законодавче закріплення 
системи кореспондуючих обов’язків 
відповідних посадових осіб.

Адже, як відомо, правовідносини 
немислимі без моделі «право – 
обов’язок», і навпаки. Юридичний 
зв’язок між суб’єктами права поля-
гає в такому: немає прав без обов’яз-
ків й відповідно обов’язків без прав, 
що і є найважливішим принципом 
права. Означений зв’язок, власне, 
і виступає як правовідношення, 
у межах якого право однієї сторони 
кореспондує (відповідає) обов’язку 
іншої [9, с. 47].

Наступною умовою для реалізації 
прав іншої особи, права чи законні 
інтереси якої обмежуються під час 
досудового розслідування, є роз’яс-
нення цьому учаснику кримінального 
провадження його прав і порядку їх 
реалізації, а також сприяння у їх фак-
тичній реалізації.

І хоча, як вказує С.А. Паршак, 
визначити повний перелік усіх засо-
бів, що втілюють у реальність даний 
процес, неможливо [5, с. 159], у цьому 
контексті на передній план виступає 
проблема законодавчого закріплення 
обов’язку посадових осіб, які здійсню-
ють кримінальне провадження, щодо 
роз’яснення процесуальних прав учас-
никам кримінального провадження, 
зокрема іншій особі, права чи законні 
інтереси якої обмежуються під час 
досудового розслідування.

Механізм охорони прав включає 
засоби, що забезпечують запобігання 
та недопущення порушень прав кож-
ного учасника кримінального прова-
дження, зокрема і особи, права чи 
законні інтереси якої обмежуються 
під час досудового розслідування.

При цьому, незважаючи на близь-
кість понять «охорона прав» та «захист 
прав», слід погодитись із висловле-
ною у процесуальній літературі пози-
цією щодо їх розмежування за крите-
рієм наявності порушення права або 
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реальної загрози такого порушення 
[5, с. 160–161; 10, с. 218–219]. 

У свою чергу, механізм захисту 
прав включає засоби, що забезпечу-
ють відновлення прав особи у разі 
їх порушення, усунення реальної 
загрози такого порушення та пере-
шкоди для їх реалізації, притягнення 
до відповідальності осіб, які допу-
стили таке порушення.

Загалом правові засоби, спря-
мовані на забезпечення реалізації 
суб’єктивних прав, свобод і законних 
інтересів учасників кримінального 
провадження, на захист і відновлення 
прав, що були порушені під час кри-
мінального провадження, представ-
ляють собою гарантії прав, свобод 
і законних інтересів учасників кримі-
нального провадження [11, с. 46].

Відповідно у цьому контексті акту-
альною стає проблема закріплення сис-
теми гарантій прав іншої особи, права 
чи законні інтереси якої обмежуються 
під час досудового розслідування.

Слід зазначити, що погляди на 
зміст гарантій у кримінальному про-
вадженні, як і на їх види, доволі 
численні. Водночас, як вказує 
О.П. Кучинська, усі види гарантій, 
будучи цілком самостійними катего-
ріями, тісно взаємодіють між собою 
і багато в чому обумовлені одна 
одною. У динаміці або в реальності 
правозастосування всі вони існують 
як система, і лише система гарантій 
може забезпечити дотримання прав 
і законних інтересів учасників кри-
мінального провадження, а також 
досягнення його завдань [12, с. 7].

Розвиваючи цю думку, можна кон-
статувати, що спектр засобів, спря-
мованих на охорону та захист прав, 
свобод і законних інтересів учасників 
кримінального провадження загалом 
і учасників досудового розслідування 
зокрема, є достатньо широким. При 
цьому, можна виділити як загальні 
гарантії, що є засобами забезпечення 
охорони та захисту прав, свобод 
і законних інтересів будь-якого учас-
ника кримінальних процесуальних 

відносин, так і окремі, що передба-
чені кримінальним процесуальним 
законом для конкретного учасника 
кримінального провадження.

Необхідність виділення гарантій 
прав, свобод і законних інтересів 
кожної особи, яка є учасником кри-
мінальних процесуальних відносин, 
а тим більше особи, права чи законні 
інтереси якої обмежуються під час 
досудового розслідування, висту-
пає соціальною потребою створення 
належних умов для активної діяль-
ності учасників кримінального прова-
дження. Це дозволяє їм здійснювати 
свої функції, виконувати покладені 
обов’язки, ефективно відстоювати 
й захищати свої права, свободи 
і законні інтереси [11, с. 46–47].

Поряд із цим, такими, що безпо-
середньо пов’язані із реалізацією пра-
вового статусу учасниками досудо-
вого розслідування, визнаються такі 
правові гарантії: своєчасне надання 
особі правового статусу, що відпові-
дає її фактичному становищу; знання 
(належна поінформованість) своїх 
прав, обов’язків і відповідальності; 
детальна регламентація повноважень 
державних органів і посадових осіб 
(визначення компетенції); прокурор-
ський нагляд; відомчий і судовий кон-
троль [13, с. 6].

Висновки. Таким чином, до 
загальних положень щодо забезпе-
чення прав іншої особи, права чи 
законні інтереси якої обмежуються 
під час досудового розслідування, 
можна віднести такі. Загальний меха-
нізм забезпечення прав іншої особи, 
права чи законні інтереси якої обме-
жуються під час досудового розслі-
дування, як і будь-якого учасника 
кримінального провадження, включає 
в себе механізми реалізації прав, охо-
рони прав, захисту прав.

Механізм реалізації прав іншої 
особи, права чи законні інтереси 
якої обмежуються під час досудо-
вого розслідування, включає заходи, 
що створюють умови реалізації прав 
(насамперед, визначеність процесу-
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ального статусу іншої особи, права чи 
законні інтереси якої обмежуються 
під час досудового розслідування; 
належне законодавче закріплення її 
процесуальних прав, а також системи 
кореспондуючих обов’язків відповід-
них посадових осіб), а також засоби, 
що сприяють реалізації кожного із 
прав, закріплених у кримінальному 
процесуальному законі (насамперед, 
належне законодавче закріплення 
загального обов’язку відповідних 
посадових осіб щодо роз’яснення 
іншій особі, права чи законні інтереси 
якої обмежуються під час досудового 
розслідування, її процесуальних прав 
і порядку їх реалізації, а також спри-
яння у їх фактичній реалізації).

Механізми охорони та захисту 
прав іншої особи, права чи законні 
інтереси якої обмежуються під час 
досудового розслідування, включають 
заходи, що забезпечують запобігання 
та недопущення порушень прав цього 
учасника кримінального провадження 
(заходи охорони), а також засоби, що 
забезпечують відновлення прав цієї 
особи у разі їх порушення, усунення 
реальної загрози такого порушення 
та перешкоди для їх реалізації, при-
тягнення до відповідальності осіб, які 
допустили таке порушення.

При цьому, ефективне функціо-
нування зазначених механізмів дося-
гається не тільки їх декларуванням 
у законодавчих актах, а й діяльністю 
уповноважених органів держави.

Відповідно актуальними напря-
мами розвитку теорії кримінального 
процесу, удосконалення чинного 
кримінального процесуального зако-
нодавства та практики його засто-
сування у контексті загальних поло-
жень щодо забезпечення прав іншої 
особи, права чи законні інтереси якої 
обмежуються під час досудового роз-
слідування, є розроблення, належне 
законодавче закріплення та відпо-
відне йому правозастосування захо-
дів і засобів, що становлять елементи 
загального механізму забезпечення 
прав цієї особи, і зокрема механізмів 

реалізації прав, охорони прав, захисту 
прав іншої особи, права чи законні 
інтереси якої обмежуються під час 
досудового розслідування.

У статті досліджено загальний 
механізм забезпечення прав іншої 
особи, права чи законні інтереси 
якої обмежуються під час досудо-
вого розслідування. Проаналізо-
вано складові елементи загального 
механізму забезпечення прав іншої 
особи, права чи законні інтереси 
якої обмежуються під час досудо-
вого розслідування, зокрема меха-
нізми реалізації прав, охорони прав, 
захисту прав цього учасника кри-
мінального провадження. Окрему 
увагу приділено невизначеності 
процесуального статусу іншої 
особи, права чи законні інтереси 
якої обмежуються під час досудо-
вого розслідування, що не дає мож-
ливості з достатньою чіткістю 
відокремити цю особу, як учас-
ника кримінального провадження, 
від інших осіб, про яких йдеться 
у нормах КПК України, а також 
законодавчому закріпленню сис-
теми кореспондуючих обов’язків 
відповідних посадових осіб. Вста-
новлено, що механізм реалізації 
прав іншої особи, права чи законні 
інтереси якої обмежуються під час 
досудового розслідування, включає 
заходи, що створюють умови реа-
лізації прав (насамперед, визна-
ченість процесуального статусу 
іншої особи, права чи законні інте-
реси якої обмежуються під час 
досудового розслідування; належне 
законодавче закріплення її проце-
суальних прав, а також системи 
кореспондуючих обов’язків відпо-
відних посадових осіб), а також 
засоби, що сприяють реалізації 
кожного із прав, закріплених у кри-
мінальному процесуальному законі 
(насамперед, належне законодавче 
закріплення загального обов’язку 
відповідних посадових осіб щодо 
роз’яснення іншій особі, права чи 
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законні інтереси якої обмежуються 
під час досудового розслідування, 
її процесуальних прав і порядку їх 
реалізації, а також сприяння у їх 
фактичній реалізації). Механізми 
охорони та захисту прав іншої 
особи, права чи законні інтереси 
якої обмежуються під час досу-
дового розслідування, включають 
заходи, що забезпечують запобі-
гання та недопущення порушень 
прав цього учасника кримінального 
провадження (заходи охорони), а 
також засоби, що забезпечують 
відновлення прав цієї особи у разі 
їх порушення, усунення реальної 
загрози такого порушення та пере-
шкоди для їх реалізації, притяг-
нення до відповідальності осіб, які 
допустили таке порушення.

Ключові слова: учасники досудо-
вого розслідування, механізм забез-
печення прав, інша особа, права чи 
законні інтереси якої обмежуються 
під час досудового розслідування.

Chervanchuk V. General 
provisions for ensuring the rights 
of another person whose rights or 
legitimate interests are restricted 
during the pre-trial investigation 

the article examines the general 
mechanism for ensuring the rights 
of another person, whose rights 
or legitimate interests are limited 
during the pre-trial investigation. 
The constituent elements of the 
general mechanism of ensuring the 
rights of another person, whose rights 
or legitimate interests are limited 
during the pre-trial investigation, 
in particular, the mechanisms of 
realization of rights, protection of 
rights, protection of the rights of this 
participant in criminal proceedings. 
Particular attention is paid to the 
uncertainty of the procedural status 
of another person whose rights 
or legitimate interests are limited 
during the pre-trial investigation, 
which does not allow to separate 

this person as a participant in 
criminal proceedings from other 
persons referred to in the CPC of 
Ukraine. legislative consolidation 
of the system of corresponding 
responsibilities of the relevant 
officials. It is established that the 
mechanism for exercising the rights 
of another person whose rights or 
legitimate interests are limited during 
the pre-trial investigation includes 
measures that create conditions for 
exercising the rights (first of all, 
determining the procedural status 
of another person whose rights 
or legitimate interests are limited 
during the pre-trial investigation; 
consolidation of its procedural 
rights, as well as the system of 
corresponding responsibilities of the 
relevant officials), as well as means 
to promote the implementation of 
each of the rights enshrined in the 
criminal procedure law (first of 
all, proper legislative enshrinement 
of the general obligation another 
person, whose rights or legitimate 
interests are limited during the pre-
trial investigation, his procedural 
rights and the procedure for their 
implementation, as well as assistance 
in their actual implementation). 
Mechanisms to protect and defend 
the rights of another person, 
whose rights or legitimate interests 
are limited during the pre-trial 
investigation, include measures to 
prevent and prevent violations of the 
rights of this participant in criminal 
proceedings (protection measures), 
as well as means to restore the 
rights of this person their violation, 
elimination of the real threat of such 
a violation and obstacles to their 
implementation, bringing to justice 
those who committed such a violation.

Key words: participants in the 
pre-trial investigation, mechanism for 
ensuring rights, another person whose 
rights or legitimate interests are limited 
during the pre-trial investigation.
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ПІДСТАВИ ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ 
(РОЗШУКОВИХ) ДІЙ,  ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ 

ПОПЕРЕДНЬОГО ДОЗВОЛУ СУДУ

Постановка проблеми. Ефек-
тивність діяльності щодо досудового 
розслідування кримінальних право-
порушень здебільшого визначається 
здатністю кримінального процесу-
ального законодавства чітко регла-
ментувати порядок здійснення кри-
мінального провадження, порядок 
реалізації відповідними суб’єктами 
наданих законом повноважень. 

Виконуючи визначені криміналь-
ним процесуальним законом завдання 
кримінального провадження, зокрема 
забезпечення швидкого, повного 
та неупередженого розслідування 
кримінальних правопорушень, органи 
досудового розслідування, прокурор 
використовують проведення слідчих 
(розшукових) дій як найбільш ефек-
тивний засіб отримання та закрі-
плення доказової інформації.

У теорії кримінального процесу, 
слідчі (розшукові) дії завжди вважа-
лися основними засобами збирання 
та перевірки доказів у сфері кримі-
нального судочинства. Підтверджено 
цю тезу й законодавцем у ст. 93 КПК 
України, формулюванням про те, що 
сторона обвинувачення здійснює зби-
рання доказів шляхом проведення 
слідчих (розшукових) та негласних 
слідчих (розшукових) дій, а сторона 
захисту, потерпілий, представник юри-
дичної особи, щодо якої здійснюється 
провадження вправі ініціювати їх про-
ведення шляхом подання слідчому, 
прокурору відповідних клопотань, що 
розглядаються в порядку, передбаче-
ному ст. 220 КПК України [1, с. 4].

Частина слідчих (розшукових) дій, 
що передбачені КПК України, будучи 
основним «інструментом» сторони 
обвинувачення під час досудового роз-
слідування, потребують попереднього 
дозволу суду, зокрема слідчого судді. 
В окремих випадках деякі з цих слід-
чих (розшукових) дій можуть бути 
проведені без судового рішення, однак 
з подальшим судовим контролем.

Аналіз відповідних положень 
КПК України засвідчує, що наряду 
із доволі детальною регламентацією 
порядку проведення більшості слід-
чих (розшукових) дій, залишаються 
без належної уваги фактичні під-
стави їх проведення. Хоча, як зазна-
чає І. Ф. Літвінова, саме фактичні 
підстави несуть основне змістовне 
навантаження у структурі рішення 
про проведення слідчої (розшукової) 
дії, а відповідно і у структурі клопо-
тання слідчого, прокурора про її про-
ведення [2, с. 148].

Крім того, через певні причини 
об’єктивного характеру при регла-
ментації проведення слідчих (розшу-
кових) дій законодавець використовує 
у тексті кримінального процесуаль-
ного закону оціночні поняття і тер-
міни, нечіткість визначення яких спо-
нукає суб’єктів правозастосування до 
інтерпретації їхнього змісту виходячи 
з власного переконання та рівня пра-
восвідомості. 

Очевидно саме законодавча неви-
значеність як загальних підстав про-
ведення слідчих (розшукових) дій, 
так і їх окремих видів, а також підстав 
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проведення слідчих (розшукових) дій, 
які потребують попереднього дозволу 
суду, без такого дозволу у передба-
чених законом випадках, подекуди 
призводить до неоднозначності право-
застосовної практики, визнання одер-
жаних відомостей недопустимими 
доказами внаслідок істотного пору-
шення прав і свобод людини.

Незважаючи на те, що питанням 
підстав проведення слідчих (розшуко-
вих) дій присвячено чимало наукових 
праць, вони не втратили своєї актуаль-
ності і сьогодні, особливо в частині, 
що стосується їх доказування. 

Як вказує Д. Орлик, у сучасних 
умовах постійного реформування 
кримінального процесуального зако-
нодавства на тлі посилення контроль-
них функцій суду та керівних функцій 
прокурора у досудовому провадженні 
особливої актуальності та значу-
щості набувають питання законності 
та обґрунтованості проведення слід-
чих (розшукових) дій, зокрема тих 
якими обмежуються конституційні 
права та свободи людини і громадя-
нина та проведення яких, у відповід-
ності до діючого законодавства, вима-
гає отримання судового рішення. При 
цьому основоположним компонентом, 
що визначає законність та обґрунто-
ваність звернення слідчого, проку-
рора до слідчого судді з відповідним 
клопотанням, як і самого проведення 
слідчої (розшукової) дії, є наявність 
належних підстав [3, с. 54].

Науковий інтерес до проблем 
законності та обґрунтованості прове-
дення слідчих (розшукових) дій учені 
проявляли на різних етапах розвитку 
науки кримінального процесу, зокрема 
і після 2012 року з моменту набрання 
чинності діючим КПК України.

Так, різні аспекти законності 
та обґрунтованості проведення слід-
чих (розшукових) дій висвітлювались 
у роботах І. М. Бацько, Т. О. Борець, 
Л. С. Жиліної, С. Ю. Карпушина, 
E. Є. Манівлець, В. Т. Маляренка, 
Д. Б. Сергєєвої, М. М. Сичука, 

Л. Д. Удалової, Ю. М. Чорноус та ін. 
Окремі питання, пов’язані із здійс-
ненням судового контролю при прове-
денні слідчих (розшукових) дій, роз-
криті у межах загальних досліджень, 
присвячених безпосередньо інсти-
туту судового контролю (Т. Г. Ільєва, 
М. А. Макаров, Р. І. Тракало та ін.).

Водночас розвиток науки, рефор-
мування законодавства, а також фор-
мування відповідної правозастосовної 
практики ставлять нові і нові завдання, 
що потребують свого вирішення.

Постановка завдання. Метою 
цієї статті є встановлення змісту фак-
тичних підстав проведення слідчих 
(розшукових) дій, які потребують 
попереднього дозволу суду.

Виклад основного матеріалу. 
Аналіз положень КПК України доз-
воляє дійти висновку, що слідчими 
(розшуковими) діями, які потре-
бують попереднього дозволу суду, 
є: обшук, в тому числі в житлі чи 
іншому володінні особи (ч. 2 ст. 234, 
ч. 1 ст. 235 КПК України), допит 
свідка, потерпілого під час досудового 
розслідування в судовому засіданні 
(ч. 1 ст. 225, ст. 232 КПК України), 
слідчий експеримент, що проводиться 
у житлі чи іншому володінні особи 
(ч. 5 ст. 240 КПК України), огляд 
житла чи іншого володіння особи 
(ст. 235, ч. 2 ст. 237 КПК України), 
примусове залучення особи для про-
ведення медичної або психіатричної 
експертизи (ч. 3 ст. 242 КПК Укра-
їни), окремі негласні (слідчі) роз-
шукові дії (наприклад, втручання 
у приватне спілкування (статті 258–
266 КПК України) [1, с. 19].

І хоча КПК України не містить 
загальної норми щодо змісту та струк-
тури клопотань слідчого, прокурора 
про проведення відповідних слід-
чих (розшукових) дій, аналіз окре-
мих норм, закріплених зокрема 
у ч. 3 ст. 234, ч. 2 ст. 248 КПК Укра-
їни, засвідчує, що в усіх випадках 
клопотання має містити фактичні під-
стави їх проведення.
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Так, у ч. 3 ст. 234 КПК України, 
що визначає реквізити клопотання 
про обшук, передбачено, що таке 
клопотання повинно містити серед 
іншого відомості про підстави для 
обшуку (п. 4); у ч. 2 ст. 248 КПК 
України, що визначає реквізити кло-
потання про дозвіл на проведення 
негласної слідчої (розшукової) дії, 
передбачено, що у такому клопотанні 
серед іншого зазначається обґрунту-
вання можливості отримання під час 
проведення негласної слідчої (роз-
шукової) дії доказів, які самостійно 
або в сукупності з іншими доказами 
можуть мати суттєве значення для 
з’ясування обставин кримінального 
правопорушення або встановлення 
осіб, які його вчинили (п. 9). 

Відповідно до ч. 2 ст. 223 КПК 
України підставами для проведення 
слідчої (розшукової) дії є наявність 
достатніх відомостей, що вказують на 
можливість досягнення її мети. Оче-
видно у цій нормі йдеться про фактичні 
підстави проведення слідчих (розшу-
кових) дій, якими здебільшого нази-
вають сукупність фактичних даних, 
які зумовлюють необхідність і можли-
вість проведення конкретної слідчої 
(розшукової) дії у конкретних умовах 
[4, с. 159–160]. Тут йдеться не лише 
про загальні процесуальні підстави, 
а й про тактичні аспекти прийняття 
рішення про проведення слідчої (роз-
шукової) дії, що полягає у враху-
ванні слідчим, прокурором категорії 
або виду злочину, реальної ситуації, 
що виникла під час розслідування, 
умов, які визначають вибір тактичної 
комбінації, тощо [цит. за: 2, с. 148]. 

Як відомо, слідчі (розшукові) дії 
становлять комплекс пізнавально-за-
свідчувальних операцій, спрямованих 
на отримання, дослідження і пере-
вірку доказів [5, с. 441].

Отже, варто звернути увагу на 
те, що слідчі (розшукові) дії можуть 
проводитись не лише для отри-
мання, збирання доказової інформа-
ції, а й для перевірки тих доказів, які 
вже наявні і закріплені у матеріалах 

кримінального провадження, а також 
інформації, отриманої з інших дже-
рел, зокрема в результаті оператив-
но-розшукової діяльності.

Кожна слідча (розшукова) дія 
має свої особливості. Вони різняться 
специфікою розв’язання безпосеред-
ніх завдань, тактичними прийомами 
і методами досягнення конкретних 
цілей, складом учасників тощо, проте 
у своїй сукупності вони становлять 
цілісну систему, яка спрямовується на 
досягнення мети кримінального про-
цесуального доказування [5, с. 442]. 

Формулювання загальних підстав 
для проведення слідчих (розшукових) 
дій, закріплене у ч. 2 ст. 223 КПК 
України, виводить на перший план 
мету проведення кожної з них, 
зокрема і тих, які потребують попе-
реднього дозволу суду.

При цьому, як зазначає 
В. В. Михайленко, оскільки необхід-
ність проведення тих чи інших слід-
чих (розшукових) дій і, відповідно, 
спосіб та інтенсивність обмеження 
прав людини в кримінальному про-
вадженні визначається слідчим або 
прокурором, можливість досягнення 
поставленої мети стає оціночним 
поняттям. І саме принципу верховен-
ства права належить провідна роль 
в тому, щоб певне втручання не було 
необґрунтованим та/або надмірним, 
ця засада встановлює необхідне спів-
відношення сил і є критерієм дотри-
мання пропорційності в разі обме-
ження прав людини та досягнення 
балансу інтересів у кримінальному 
провадженні [6, с. 92].

Водночас мета проведення кожної 
із слідчих (розшукових) дій, зокрема 
і тих, які потребують попереднього 
дозволу суду, має різний ступінь 
визначення у нормах КПК України.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК 
України метою проведення обшуку 
є виявлення та фіксації відомостей 
про обставини вчинення криміналь-
ного правопорушення, відшукання 
знаряддя кримінального правопору-
шення або майна, яке було здобуте 
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у результаті його вчинення, а також 
встановлення місцезнаходження 
розшукуваних осіб. Огляд згідно 
з ч. 1 ст. 237 КПК України проводиться 
з метою виявлення та фіксації відо-
мостей щодо обставин вчинення кри-
мінального правопорушення слідчий, 
прокурор проводять огляд місцевості, 
приміщення, речей та документів. 
Проведення слідчого експерименту 
відповідно до ч. 1 ст. 240 КПК Укра-
їни здійснюється з метою перевірки 
і уточнення відомостей, які мають 
значення для встановлення обставин 
кримінального правопорушення. Під-
ставами для проведення експертизи 
(однак не примусового залучення 
особи для проведення медичної або 
психіатричної експертизи) згідно 
з ч. 1 ст. 242 КПК України є необ-
хідність спеціальних знань для з’ясу-
вання обставин, що мають значення 
для кримінального провадження.

Дещо опосередковано сформульо-
вані підстави проведення допиту свідка, 
потерпілого під час досудового розслі-
дування в судовому засіданні, а також 
негласних слідчих (розшукових) дій. 

Так, відповідно до ч. 1 ст. 225 КПК 
України допит свідка, потерпілого під 
час досудового розслідування в судо-
вому засіданні може проводитись 
у виняткових випадках, пов’язаних 
із необхідністю отримання показань 
свідка чи потерпілого під час досудо-
вого розслідування, через існування 
небезпеки для життя і здоров’я свідка 
чи потерпілого, їх тяжкої хвороби, наяв-
ності інших обставин, що можуть уне-
можливити їх допит в суді або вплинути 
на повноту чи достовірність показань.

Отже, звернення до слідчого судді 
з клопотанням про проведення такої 
слідчої (розшукової) дії має містити 
відомості про наявність виняткового 
випадку, обумовленого існуванням 
небезпеки для життя чи здоров’я 
свідка, потерпілого та/або їх тяж-
кої хвороби, а також інших обставин 
невичерпного переліку, що підтвер-
джують існування вірогідності уне-
можливлення допиту свідка чи потер-

пілого в суді або впливу на повноту 
чи достовірність їх показань [7].

Згідно з ч. 2 ст. 246 КПК України 
негласні слідчі (розшукові) дії про-
водяться у випадках, якщо відомості 
про кримінальне правопорушення 
та особу, яка його вчинила, немож-
ливо отримати в інший спосіб.

При цьому, законодавче обмеження 
негласних заходів випадками, коли 
іншим шляхом отримати інформацію 
неможливо, зумовлює критично-раці-
ональну оцінку фактичних обставин 
справи з точки зору можливості про-
ведення або переліку та змісту про-
ведених під час досудового розсліду-
вання процесуальних дій (особливо 
в контексті тривалості криміналь-
ного провадження). Слідчий суддя 
в світлі конкретних обставин справи 
має переконатися, що на відповід-
ному етапі досудового розслідування 
негласні заходи є єдиним можливим 
способом отримання інформації, яка 
може мати значення для криміналь-
ного провадження. В іншому випадку, 
навіть при підтвердженні доводів про 
вчинення кримінального правопору-
шення та причетності особи до нього, 
клопотання має залишатися без задо-
волення [8, с. 29–30].

Окремої уваги потребує мета, 
а відповідно і підстави, проведення 
обшуку в порядку, передбаченому 
ч. 3 ст. 233 КПК України. Клопотання 
про обшук, що подається у такому 
випадку слідчому судді, після його 
фактичного проведення, має містити, 
крім іншого, відомості про наявні під-
стави для проникнення до житла чи 
іншого володіння особи без ухвали 
слідчого судді.

Варто зауважити, що у процесуаль-
ній літературі висловлюється думка 
про те, що ч. 3 ст. 233 КПК України дає 
право лише на проникнення до житла 
чи іншого володіння особи з можли-
вістю проведення лише тих слідчих 
(розшукових) дій (або інших закон-
них дій), що не потребують ухвали 
слідчого судді, зокрема огляду місця 
події, обшуку затриманої особи [9; 10].
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Разом з тим вважаємо, що такий 
висновок не ґрунтується на нормах 
Конституції України та КПК України, 
які допускають у невідкладних випад-
ках, пов’язаних із врятуванням життя 
людей та майна чи з безпосереднім 
переслідуванням осіб, які підозрю-
ються у вчиненні злочину, інший, 
встановлений законом, порядок про-
никнення до житла чи до іншого 
володіння особи, проведення в них 
огляду і обшуку (ч. 3 ст. 30 Консти-
туції України), а також встановлюють 
недопустимість доказів, отриманих 
внаслідок проведення такого обшуку, 
клопотання про який згодом не було 
погоджене прокурором або слідчий 
суддя відмовив у його задоволенні під 
час подальшого судового контролю 
(ч. 3 ст. 233 КПК України).

Отже, згідно з ч. 3 ст. 233 КПК 
України до постановлення ухвали 
слідчого судді слідчий, дізнавач, про-
курор має право увійти до житла чи 
іншого володіння особи лише у невід-
кладних випадках, пов’язаних із вря-
туванням життя людей та майна чи 
з безпосереднім переслідуванням 
осіб, які підозрюються у вчиненні 
кримінального правопорушення.

Таким чином, основним крите-
рієм встановлення підстав для про-
ведення обшуку в порядку, встанов-
леному ч. 3 ст. 233 КПК України, 
є невідкладність випадку (відповідна 
ситуація має виникнути неочікувано 
і характеризуватись браком часу 
для прийняття рішення про звер-
нення з відповідним клопотанням 
до слідчого судді, а також загрозою 
настання тяжких наслідків у разі 
зволікання з проникненням до житла 
чи іншого володіння, проведенням 
в них огляду чи обшуку). 

Безпосередньо підстави прове-
дення обшуку у такому випадку 
матимуть, на наш погляд, комп-
лексний характер, обумовлений 
системним застосуванням положень 
ч. 3 ст. 233 і ч. 1 ст. 234 КПК Укра-
їни, що визначають підстави невід-
кладного проникнення до житла чи 

іншого володіння особи, а також 
загальні підстави проведення обшуку. 

Висновки і перспективи 
подальших досліджень. Отже, 
фактичні підстави проведення слід-
чих (розшукових) дій, які потребу-
ють попереднього дозволу суду, – це 
конкретні дані, тобто відомості, що 
є необхідними для формування вис-
новку, прийняття рішення про про-
ведення відповідної слідчої (розшуко-
вої) дії, які мають бути відображені 
у матеріалах кримінального прова-
дження, і є обов’язковим реквізитом 
клопотання до слідчого судді.

За загальним правилом, для при-
йняття рішення про звернення із кло-
потанням про проведення слідчої (роз-
шукової) дії до слідчого судді дізнавач, 
слідчий, прокурор повинні мати кон-
кретні фактичні дані, які з достатнім 
ступенем імовірності вказуватимуть 
на можливість досягнення мети від-
повідної слідчої (розшукової) дії. 

При доказуванні підстав кожної 
з таких слідчих (розшукових) дій 
необхідно враховувати особливості 
джерела фактичних даних, слідчу 
ситуацію на момент звернення із 
клопотанням, характер і специфіку 
обставин, які можуть бути встанов-
лені за результатами проведення слід-
чої (розшукової) дії, а також можли-
вість цих обставин набути значення 
доказів для встановлення обставин 
предмета доказування або перевірки 
вже наявних доказів.

В окремих, передбачених законом  
випадках доказування фактичних 
підстав проведення слідчих (роз-
шукових) дій, які потребують попе-
реднього дозволу суду, передбачає 
додаткове доказування критеріїв 
встановлення таких підстав (винятко-
вість випадку (ч. 1 ст. 225 КПК Укра-
їни), невідкладність випадку (ч. 3  
ст. 233 КПК України), виключність 
випадку (п. 7 ч. 2 ст. 248 КПК України).

З метою забезпечення охорони 
прав, свобод та законних інтере-
сів учасників кримінального прова-
дження, а також інших осіб, права чи 
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законні інтереси яких можуть бути 
обмежені проведенням слідчих (роз-
шукових) дій, зокрема і тих, які потре-
бують попереднього дозволу суду, 
формування єдиної правозастосовної 
практики у цій сфері перспективним 
напрямом наукових досліджень вва-
жаємо формування пропозицій щодо 
подальшого удосконалення норматив-
ного регулювання фактичних підстав 
і умов їх проведення, а також розро-
блення порядку розгляду слідчим суд-
дею клопотань про проведення слід-
чих (розшукових) дій у невідкладних 
(виняткових) випадках.

У статті досліджено норма-
тивне врегулювання фактичних 
підстав проведення слідчих (роз-
шукових) дій, які потребують 
попереднього дозволу суду. Проа-
налізовано загальні підстави про-
ведення слідчих (розшукових) дій, 
а також специфіку встановлення 
підстав проведення тих слідчих 
(розшукових) дій, які потребують 
попереднього дозволу суду. Окрему 
увагу приділено тим підставам, 
встановлення яких обумовлене 
наявністю додаткового критерію, 
що пов’язується з винятковістю, 
невідкладністю або виключністю 
відповідного випадку. Встановлено, 
що фактичні підстави проведення 
слідчих (розшукових) дій, які 
потребують попереднього дозволу 
суду, – це конкретні дані, тобто 
відомості, що є необхідними для 
формування висновку, прийняття 
рішення про проведення відповід-
ної слідчої (розшукової) дії, які 
мають бути відображені у матері-
алах кримінального провадження, і 
є обов’язковим реквізитом клопо-
тання до слідчого судді. При дока-
зуванні підстав кожної з таких 
слідчих (розшукових) дій необхідно 
враховувати особливості джерела 
фактичних даних, слідчу ситуацію 
на момент звернення із клопотан-
ням, характер і специфіку обста-
вин, які можуть бути встанов-
лені за результатами проведення 
слідчої (розшукової) дії, а також 

можливість цих обставин набути 
значення доказів для встановлення 
обставин предмета доказування 
або перевірки вже наявних доказів. 
В окремих, передбачених законом 
випадках доказування фактичних 
підстав проведення слідчих (роз-
шукових) дій, які потребують 
попереднього дозволу суду, передба-
чає додаткове доказування крите-
ріїв встановлення таких підстав 
(винятковість, невідкладність або 
виключність випадку). З метою 
забезпечення охорони прав, сво-
бод та законних інтересів учасни-
ків кримінального провадження, а 
також інших осіб, права чи законні 
інтереси яких можуть бути обме-
жені проведенням слідчих (роз-
шукових) дій, зокрема і тих, які 
потребують попереднього дозволу 
суду, формування єдиної право-
застосовної практики у цій сфері 
перспективним напрямом наукових 
досліджень вважаємо формування 
пропозицій щодо подальшого удо-
сконалення нормативного регулю-
вання фактичних підстав і умов їх 
проведення, а також розроблення 
порядку розгляду слідчим суддею 
клопотань про проведення слідчих 
(розшукових) дій у невідкладних 
(виняткових) випадках.

Ключові слова: збирання доказів 
у кримінальному провадженні, підста-
ви проведення слідчих (розшукових) 
дій, судовий контроль, доказування 
фактичних підстав проведення слід-
чих (розшукових) дій.

Chuchman O. Grounds for 
conducting investigative (search) 
actions that require prior judicial 
permission

The article examines the normative 
regulation of the factual grounds 
for investigative (search) actions 
that require prior court permission. 
The general grounds for conducting 
investigative (search) actions, as 
well as the specifics of establishing 
the grounds for conducting those 
investigative (search) actions that 
require prior court permission are 
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analyzed. Particular attention is paid 
to those grounds, the establishment 
of which is due to the presence of an 
additional criterion associated with 
the exclusivity, urgency or exclusivity 
of the case. It is established that 
the actual grounds for investigative 
(investigative) actions that require 
prior court permission are specific 
data, information necessary to form 
an opinion, decide on the relevant 
investigative (investigative) action, 
which should be reflected in the 
materials criminal proceedings, 
and is a mandatory requisite of the 
petition to the investigating judge. 
When proving the grounds for each of 
such investigative (search) actions, it 
is necessary to take into account the 
peculiarities of the source of factual 
data, the investigative situation at 
the time of application, the nature 
and specifics of circumstances that 
may be established by the results 
of investigative (search) actions. 
the value of evidence to establish 
the circumstances of the subject 
of proof or verification of existing 
evidence. In some cases, provided by 
law, proving the factual grounds for 
investigative (investigative) actions 
that require prior court permission, 
provides additional proof of the 
criteria for establishing such grounds 
(exclusivity, urgency or exclusivity 
of the case). In order to ensure the 
protection of the rights, freedoms and 
legitimate interests of participants 
in criminal proceedings, as well 
as other persons whose rights or 
legitimate interests may be limited 
by investigative (investigative) 
actions, including those that require 
prior court permission, the formation 
of uniform law enforcement practice 
in this In the field of promising 
research we consider the formation 
of proposals for further improvement 
of regulations on the factual grounds 
and conditions of their conduct, 
as well as the development of the 
procedure for consideration by the 
investigating judge of motions for 
investigative (investigative) actions 
in urgent (exceptional) cases.

Key words: gathering evidence 
in criminal proceedings, grounds for 
conducting investigative (search) 
actions, judicial control, proving 
the factual grounds for conducting 
investigative (search) actions.
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ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ СУБ’ЄКТА 
НАДАННЯ ПРАВНИЧОЇ ДОПОМОГИ СВІДКУ 

У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Відповідно до положень статей 
59 та 131-2 Конституції України 
кожен має право на професійну прав-
ничу допомогу. Для надання профе-
сійної правничої допомоги в Україні 
діє адвокатура [1]. Про адвоката, як 
суб’єкта надання правничої допо-
моги свідку у кримінальному про-
вадженні, йдеться при регламента-
ції процесуального статусу свідка 
в п. 2 ч. 1 ст. 66 Кримінального про-
цесуального кодексу (далі – КПК) 
України, де визначено, що свідок має 
право користуватися під час давання 
показань та участі у проведенні інших 
процесуальних дій правовою допомо-
гою адвоката [2]. 

Втім, термін «адвокат» не харак-
теризує особу як учасника кримі-
нального провадження, адже не 
визначає її функції чи ролі у цьому 
провадженні. Адвокат – це профе-
сія. Адвокатом є представник адвока-
тури як недержавного самоврядного 
інституту, що забезпечує здійснення 
захисту, представництва та надання 
інших видів правової допомоги на 
професійній основі [3]. Тобто, тер-
мін «адвокат», який використовує 
законодавець у п. 2 ч. 1 ст. 66 КПК 
України, вказує на особу, яка на про-
фесійній основі займається адвокат-
ською діяльністю, але не визначає 
її процесуального статусу як учас-
ника кримінального провадження. 

Як зауважує В.М. Тертишник, 
адвокат – це потенційний учасник 
процесу, стати таким може, лише 

отримавши певний процесуальний 
статус [4, с. 134]. Відповідно до норм 
КПК України адвокат може брати 
участь у кримінальному провадженні 
у таких процесуальних статусах: – як 
захисник підозрюваного, обвинува-
ченого, засудженого, виправданого, 
особи, стосовно якої передбачається 
застосування примусових заходів 
медичного чи виховного характеру 
або вирішувалося питання про їх 
застосування, а також особи, сто-
совно якої передбачається розгляд 
питання про видачу іноземній державі 
(екстрадицію) (ч. 1 ст. 45 КПК Укра-
їни); – як представник потерпілого 
(ст. 58 КПК України); – як представ-
ник цивільного позивача чи цивіль-
ного відповідача (ст. 63 КПК Укра-
їни); – як представник юридичної 
особи, щодо якої здійснюється прова-
дження (ст. 64-1 КПК України); – як 
представник особи, щодо майна якої 
розглядається питання про арешт 
(ч. 4 ст. 64-2 КПК України); – як 
особа, яка надає свідку правову допо-
могу під час давання показань та уча-
сті у проведенні інших процесуальних 
дій ( п. 2 ч. 1 ст. 66 КПК України).

Тобто, при визначенні процесу-
ального статусу адвоката як пред-
ставника правозахисної інституції, 
який захищає підозрюваного, обви-
нуваченого чи представляє інтереси 
потерпілого, законодавець враховує 
характеристику їх функції та ролі 
у кримінальному провадженні, нази-
ваючи «захисником» чи «представ-
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ником». Втім, це правило не стосу-
ється регламентації процесуального 
статусу особи, яка надає правничу 
допомогу свідку. Адже законода-
вець у цьому випадку використовує 
термін «адвокат», який не дозволяє 
визначити сутність його повнова-
жень при наданні правничої допомоги 
свідку у кримінальному провадженні. 
Такий законодавчий підхід до назви 
особи, яка надає правничу допомогу 
свідку у кримінальному провадженні 
є небунтованим, що зумовлює про-
блеми правозастосування. Адже назва 
учасника кримінального провадження 
відіграє важливу роль при визначенні 
сутності його функції.

Є різні підходи як у науковців, так 
і законодавця щодо назви учасника 
кримінального процесу, який має нада-
вати професійну правничу допомогу 
свідку у кримінальному провадженні. 

Так, при регулюванні цього питання 
у КПК України 1960 року цей учас-
ник кримінального провадження нази-
вався захисником. Зокрема, у п. 4-1  
ст. 69-1 КПК України 1960 року 
(в редакції 2010 року) було зазначено, 
що свідок має право «на обраного за 
власним бажанням захисника під час 
допиту чи проведення інших слідчий 
дій за своєю участю відповідно до цього 
Кодексу та на іншу правову допомогу 
в порядку, встановленому законом, 
а також відмовитися від запрошеного 
ним захисника» [5]. 

Цілком виправдано більшість вче-
них-процесуалістів критично сприй-
няли визначення у законодавстві 
«захисником» учасника кримінального 
провадження, який надає правову 
допомогу свідку. Зокрема, М. Я. Нико-
ненко вважає, що термін «захисник 
свідка» не має застосовуватися у КПК, 
оскільки він не відповідає сутності 
функції, яку виконує особа, яка надає 
в кримінальному судочинстві правову 
допомогу свідку [6, с. 115]. 

Досить поширеною серед нау-
ковців є думка про те, що адвокат 
свідка виконує функцію представни-
цтва його інтересів, про це йдеться 

у працях О.В. Белькової, І.В. Гло-
вюк, І.В. Голованя, Т.В. Корчевої 
та В.Г. Пожара. Зокрема, на думку 
Т.В. Корчевої, професійна правнича 
допомога свідку у кримінальному 
провадженні повинна здійснюватися 
у формі представництва, яке є одним 
із видів адвокатської діяльності 
[7, с. 319]. Досліджуючи кримінальні 
процесуальні функції, при визначенні 
функції адвоката свідка І.В. Гловюк 
доходить висновку про те, що адвокат 
свідка є його представником і реалі-
зує ту ж функцію, що і свідок, тобто 
допоміжну кримінально-процесуальну 
функцію [8, с. 126-127]. 

Про представника свідка йдеться 
і у законодавстві різних країн. 
Зокрема, у КПК Естонії визначено, 
що з метою захисту інтересів свідка 
при його допиті на досудовому про-
вадженні може бути присутній як 
його договірний представник адвокат 
(ч. 1 ст. 67-1 КПК Естонії) [9]. У КПК 
Литви також зазначено, що свідок має 
право на представника (п. 7 ч. 1 ст. 81) 
[10, с. 35]. А у п. 10 ч. 12 ст. 90 КПК 
Молдови вказано, що під час уча-
сті у процесуальних діях свідок має 
право на супроводження захисником, 
якого він обрав у якості свого пред-
ставника [11]. 

Вищенаведене свідчать про поши-
реність тверджень про те, що особа, 
яка надає правову допомогу свідку, 
має називатися представником. 
Втім, і щодо такого підходу є спірні 
питання. Адже професійна правнича 
допомога і представництво не є тотож-
ними термінами. На це звертається 
увага у Висновку Конституційного 
Суду України (щодо скасування адво-
катської монополії), де вказано, що 
поняття «надання професійної прав-
ничої допомоги» не тотожне поняттю 
«представництво особи в суді» [12].

Дійсно, свідок як учасник кримі-
нального провадження має свої права 
та законні інтереси, для реалізації 
яких він може скористатися допо-
могою представника. Зокрема, для 
подачі клопотання про застосування 
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заходів безпеки до свідка чи щодо 
відшкодування витрат, пов’язаних із 
викликом для дачі показань. В цих 
випадках роль представника полягає 
у наданні правової допомоги у формі 
представництва. 

Втім, як слушно зауважує з цього 
приводу О. Г. Яновська, «основ-
ною особливістю представництва 
є можливість представника діяти 
замість особи, яку він представляє» 
[13, с. 110 ]. Але ж право свідка на 
професійну правничу допомогу обу-
мовлено не стільки необхідністю 
представництва його інтересів (що 
передбачає участь у кримінальному 
провадженні представника замість 
свідка), скільки потребою забезпе-
чення присутності адвоката під час 
допиту свідка та надання йому кон-
сультацій, чим гарантується реаліза-
ція конституційного права на свободу 
від самовикриття чи викриття членів 
сім’ї або близьких родичів. 

Тобто, правова допомога свідку, 
здебільшого, забезпечується можли-
вістю консультування його під час 
проведення допиту чи інших процесу-
альних дій. Так, у ст. 48 КПК України 
1960 року було визначено, що адво-
кат свідка має право надавати в при-
сутності слідчого консультації свідку, 
якщо фактичні обставини у справі 
можуть бути використані для кри-
мінального переслідування особисто 
самого свідка або членів його сім'ї 
чи близьких родичів [5]. Аналогічні 
норми закріплені у КПК інших країн. 
Зокрема, у § 68 b КПК ФРН визна-
чено, що адвокату, який з’явився на 
допит свідка, дозволяється бути при-
сутнім під час допиту [14, с. 119]. 
А в КПК Болгарії визначено, що сві-
док має право консультуватися з адво-
катом, якщо вважає, що відповідь на 
поставлене запитання обмежує його 
право (ч. 2 ст. 122) [15]. 

Вищевикладене свідчить, що прав-
нича допомога свідку не є тотожною 
представництву його інтересів. Осо-
бливістю надання правничої допо-
моги свідку є те, що адвокат діє не 

замість свідка у кримінальному про-
вадженні, а бере участь разом зі свід-
ком у процесуальних діях та слідкує 
за дотриманням його прав та закон-
них інтересів під час проведення цих 
процесуальних дій. 

Про відмінність представництва 
інтересів та надання правової допо-
моги свідку стверджують і окремі 
науковці. Зокрема, В. В. Заборов-
ський вважає, що відсутність чіт-
кого врегулювання статусу адвоката 
свідка в українському законодавстві 
дає змогу припустити, що вітчизня-
ний законодавець мав на меті надати 
адвокату свідка окремий правовий 
статус [16, с. 171].

Про самостійність правового ста-
тусу адвоката свідка свідчить і поло-
ження п. 25 ч. 1 ст. 3 КПК України, 
де адвокат свідка перерахований на 
рівні з іншими учасниками кримі-
нального провадження. Втім, вка-
зане положення не вирішує проблему 
визначення назви чи процесуального 
статусу цього учасника криміналь-
ного провадження.

Заслуговує на детальний аналіз 
запропонований В.М. Тертишником 
підхід до вирішення цього питання. 
Так, вчений відмічає, що в сучас-
ному кримінальному процесі адвокат 
як представник правозахисної інсти-
туції, на яку покладено виконання 
функції правничої допомоги, може 
брати участь у кримінальному про-
вадженні в трьох різних статусах: 
як захисник, як представник та як 
юридичний помічник (консультант) 
свідка. Вчений пропонує доповнити 
кримінально-процесуальну доктрину 
теоретичною моделлю інституту прав-
ничого повіреного (процесуального 
юрисконсульта) і відповідно для його 
закріплення доповнити КПК України 
нормою «Юридична допомога правни-
чим повіреним», яким може бути як 
адвокат чи його помічник, так і інший 
фахівець у галузі права, стосовно 
яких немає передбачених законом 
підстав для відводу від участі у справі 
[4, с. 130-134].
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Вищенаведене свідчить, що прав-
нича допомога може бути у формі 
захисту, представництва чи юридич-
ного консультування. Тому варто 
погодитися з вченими які стверджу-
ють, що особу, яка надає свідку про-
фесійну правничу допомогу у кримі-
нальному провадженні, слід називати 
правничим консультантом. Саме така 
назва дозволить відобразити функ-
ціональну спрямованість діяльності 
особи, що надає правничу допомогу 
свідку, як учасника кримінального 
провадження та відокремити її від 
захисту чи представництва.

Окремої уваги заслуговує питання 
щодо того, хто може надавати про-
фесійну правничу допомогу свідку 
у кримінальному процесі. Відповідно 
до Закону України «Про внесення 
змін до Конституції України (щодо 
правосуддя)» 2016 року була запро-
ваджена адвокатська монополія. 
Зокрема, ст. 59 Конституції Укра-
їни була викладена у такій редакції: 
«Кожен має право на професійну 
правничу допомогу. У випадках, 
передбачених законом, ця допомога 
надається безоплатно. Кожен є віль-
ним у виборі захисника своїх прав». 
А в ч. 4 131-2 Конституції України 
визначено, що виключно адвокат 
здійснює представництво іншої особи 
в суді, а також захист від криміналь-
ного обвинувачення [1].

Запровадження адвокатської моно-
полії зазнало суттєвої критики серед 
правників, що зумовило розроблення 
чергових змін до Конституції України. 
Зокрема у Висновку Конституцій-
ного Суду України (щодо скасування 
адвокатської монополії) вказано, що 
надання професійної правничої допо-
моги здійснюють адвокати, натомість 
представництво особи у суді може 
бути здійснене за вибором особи 
адвокатом або іншим суб’єктом [12].

За доцільність надання профе-
сійної правничої допомоги свідку не 
лише адвокатом, а і іншими фахів-
цями у галузі права висловлюються 
і такі вчені як Т.В. Корчева, В.М. Тер-

тишник, С.В. Рокунь, О.В. Панчук, 
І.В. Головань. Зокрема, С.В. Рокунь 
відмічає, що неузгодженість право-
вих норм залишає відкритим питання 
щодо того, як розуміти припис закону 
«кожен є вільним у виборі захисника 
своїх прав» та те, що «для надання про-
фесійної правничої допомоги в Укра-
їні діє адвокатура». Вочевидь, з тек-
сту конституційних норм не постає, 
що адвокатура може бути монополі-
зована на надання правничої допо-
моги, проте можна стверджувати, що 
захист обвинувачення у суді за при-
писами конституційних норм покла-
дається лише на адвоката [17, с. 156]. 

На думку О.В. Панчук також 
не можна погодитися зі змістом 
п. 2 ч. 1 ст. 66 КПК України щодо 
того, що правову допомогу свідку 
може надавати тільки адвокат. Вона 
відмічає, що таке категоричне регу-
лювання не узгоджується з рішен-
ням Конституційного Суду України 
(справа про право на правову допо-
могу), де в резолютивній частині вка-
зано, що твердження «для … надання 
правової допомоги … діє адвокатура» 
не виключає можливості отримання 
такої допомоги від іншої особи, якщо 
законами України щодо цього не вста-
новлено обмежень [18, с. 34]. 

Окрім цього, як зауважує В. М. Тер- 
тишник, конституційні положення 
щодо адвокатської монополії на 
надання правничої допомоги створю-
ють певну конкуренцію правових норм 
національного законодавства та між-
народних правових актів, мають вну-
трішньо суперечливий і дискусійний 
характер [4, с. 132].

Кримінальне процесуальне законо-
давство окремих країн також дозво-
ляє надавати свідку правову допомогу 
не лише адвокатам, а і фахівцям-прав-
никам. Зокрема, у КПК Естонії вка-
зано, що під час допиту свідка може 
бути присутній як його договірний 
представник адвокат або інша особа, 
яка відповідає вимогам до договір-
ного представника (ч. 1 ст. 67-1) [9]. 
Відповідно до КПК Литви представ-
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ником може бути адвокат або за 
його дорученням помічник адвоката, 
а з дозволу працівника органу досу-
дового розслідування, прокурора чи 
судді – і інша особа, яка має вищу 
юридичну освіту та уповноважена 
стороною представляти її інтереси 
(ч. 2 ст. 55) [10, с. 18]. 

Отже, вищевикладене свідчить, що 
суб’єктами надання професійної прав-
ничої допомоги свідку у криміналь-
ному провадженні мають бути не лише 
адвокати, а і фахівці у галузі права, які 
набули відповідного процесуального 
статусу відповідно до норм криміналь-
ного процесуального законодавства.

Окремої уваги заслуговують обста-
вин, за наявності яких адвокат не 
може надавати правничу допомогу 
свідку у кримінальному провадженні. 
Адже після перевірки документів, які 
підтверджують набуття повноважень 
статусу адвоката свідка, слідчий має 
з’ясувати наявність чи відсутність 
обставин, що виключають його участь 
у кримінальному провадженні.

Це питання вже було предметом 
окремих наукових досліджень, у яких 
зверталася увага на відсутність 
визначення у КПК України обставин, 
за наявності яких адвокат не може 
надавати свідку правничу допомогу. 
Зокрема, О.В. Панчук відмічає, що 
у ст. 78 КПК України йдеться лише 
про обставини для відводу захисника 
та представника як учасників кримі-
нального провадження та пропонує 
відповідні доповнення до КПК Укра-
їни вказавши, що один і той адво-
кат у кримінальному провадженні не 
може надавати правову допомогу двом 
і більше свідкам [18, с. 34]. Тобто, 
пропонується фактично повернутися 
до регламентації цього питання у його 
формулюванні в КПК України 1960 (в 
редакції 2010 року), де були визна-
чені загальні підстави відводу захис-
ника та додатково вказано, що одна 
і та сама особа в даній кримінальній 
справі не може бути захисником двох 
і більше свідків, а також захисником 
свідка та підозрюваного, обвинуваче-

ного, підсудного, потерпілого, цивіль-
них позивача чи відповідача [5]. 

Втім, І. В. Головань свого часу звер-
тав увагу на проблеми із застосуван-
ням правила «кожному свідку – окре-
мого адвоката», які виникли одразу 
після набрання чинності змін до КПК 
[19, с. 139–140]. 

Варто відмітити, що навіть для 
захисника підозрюваного чи обвину-
ваченого закон не визначає такого 
кількісного обмеження. Зокрема, 
у п. 1 ч. 2 ст. 78 КПК України визна-
чено, що особа не має права брати 
участь у цьому ж кримінальному про-
вадженні як захисник або представ-
ник якщо вона у цьому провадженні 
надає або раніше надавала правову 
допомогу особі, інтереси якої супере-
чать інтересам особи, яка звернулася 
з проханням про надання правової 
допомоги [2]. Тобто, якщо у осіб, яким 
надається правова допомога захисни-
ком, відсутня суперечність інтересів, 
то кількісного обмеження щодо них 
кримінальне процесуальне законодав-
ство не передбачає.

Тому вважаємо, що недоцільно 
встановлювати кількісні обмеження 
свідків, яким адвокат може надавати 
правничу допомогу у кримінальному 
провадженні. 

Отже, вищенаведене свідчить про 
необхідність доповнення КПК Укра-
їни окремою нормою, де слід закрі-
пити процесуальний статус особи, 
яка надає свідку професійну прав-
ничу допомогу, з визначенням її прав 
та обов’язків, а також обставин, за 
наявності яких адвокат свідка підля-
гає відводу від участі у провадженні.

У статті проаналізовано кримі-
нальне процесуальне законодавство 
щодо визначення процесуального 
статусу особи, яка може нада-
вати професійну правничу допо-
могу свідку у кримінальному про-
вадженні. Встановлено, що термін 
«адвокат», який використовується 
у п. 2 ч. 1 ст. 66 КПК України, вка-
зує на особу, яка на професійній 



129

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

основі займається адвокатською 
діяльністю, але не визначає її про-
цесуального статусу як учасника 
кримінального провадження. 

Звертається увага на те, що 
при визначенні процесуального 
статусу особи, яка захищає під-
озрюваного чи представляє інте-
реси потерпілого, законодавець 
виходить із характеристики їх 
функції, називаючи «захисником» 
чи «представником». Це правило 
не враховано при визначенні назви 
особи, яка надає правничу допомогу 
свідку. 

Визначено три підходи до 
визначення особи, яка надає 
свідку професійну правничу допо-
могу, – захисник, представник, 
адвокат свідка (юридичний поміч-
ник, правничий повірений). Підтри-
мується критика науковців щодо 
назви цього учасника криміналь-
ного провадження захисником та 
звертається увага на поширеність 
тверджень про те, що така особа 
має називатися представником. 

Обґрунтовано, що право свідка 
на професійну правничу допомогу 
обумовлено не стільки необхідністю 
представництва його інтересів (що 
передбачає участь у кримінальному 
провадженні представника замість 
свідка), скільки потребою забезпе-
чення присутності адвоката під 
час допиту свідка. Звертається 
увага на те, що правнича допомога 
свідку не є тотожною представни-
цтву його інтересів у криміналь-
ному провадженні. 

Встановлено, що суб’єктами 
надання професійної правничої 
допомоги свідку у кримінальному 
провадженні мають бути не лише 
адвокати, а і фахівці у галузі 
права, які набули відповідного про-
цесуального статусу.

Аналізуються обставини, за 
наявності яких адвокат свідка не 
може надавити професійну прав-
ничу допомогу свідку у криміналь-
ному провадженні. 

Ключові слова: професійна прав-
нича допомога, свідок, адвокат, захис-
ник, представник.

Karpenko V. Problems of defining 
the subject of providing legal aid to 
a witness in criminal proceedings 

In this article criminal procedural 
legislation was analysed regarding 
the definition of procedural status of 
a person who can provide professional 
legal aid to a witness in a criminal 
proceeding. It was determined that 
the term “a lawyer” used in clause 2, 
part 1, article 66 of Criminal 
Procedural Code of Ukraine, indicates 
a person who practices as a lawyer 
but does not define their procedural 
statues as a participant of the legal 
proceeding. 

Attention is drawn to the fact 
that during the definition of the 
procedural status of the person who 
defends a suspect or represents a 
victim, a legislator is guided by the 
characteristics of their function in 
calling them “an attorney for the 
defence” or “a representative”. This 
rule is not taken into account when 
the title of the person who provides 
legal aid to a witness is defined. 

Three ways are determined to define 
the person who provides professional 
legal aid to a witness, – an attorney 
for the defence, a representative 
and a counsel for the witness (legal 
assistant, legal attorney). Support 
is expressed to criticism of scholars 
concerning calling this participant of 
criminal proceedings an attorney for 
the defence and attention is drawn to 
common assertion that such person is 
to be called a representative. 

It is substantiated that the 
right of a witness to professional 
legal aid results not only from the 
necessity to represent their interests 
(which involves participation of a 
representative instead of a witness 
in criminal proceedings) but mostly 
from the necessity of lawyer’s 
presence during the interrogation 
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of a witness. It is also stated that 
legal aid to a witness does not equal 
representation of their interests in 
criminal proceedings. 

It was established that subjects of 
providing legal aid to witnesses in 
criminal proceedings must be not only 
attorneys but also law professionals 
who acquired corresponding 
procedural status.

Circumstances under which a 
counsel for the witness cannot provide 
professional legal aid to a witness in 
criminal proceedings are analysed. 

Key words: professional legal aid, 
witness, attorney, counsel for the 
defence, representative.
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ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ПОКАРАННЯ  
ЗА ПІДКУП СЛУЖБОВОЇ ОСОБИ ЮРИДИЧНОЇ 

ОСОБИ ПРИВАТНОГО ПРАВА НЕЗАЛЕЖНО  
ВІД ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОЇ ФОРМИ

Головним завданням при форму-
люванні кримінально-правових норм 
є досягнення максимальної відповід-
ності між зовнішньою формою кримі-
нального закону та його внутрішнім 
змістом, між задумом законодавця 
та його втіленням. Лише при пра-
вильному вирішенні зазначеної задачі 
можна розраховувати на досягнення 
ефективності подальшого застосу-
вання проектованої новели. Багато 
в чому це залежить від якості законо-
давчої техніки [1, Витвицкая].

Корупція є складним і багатоаспек-
тним соціальним явищем, яке підри-
ває  авторитет держави, завдає шкоди 
утвердженню демократичних основ, 
управління суспільством побудові 
та функціонуванню державного апа-
рату, суттєво обмежує конституційні 
права і свободи людини і громадянина, 
порушує принцип верховенства права, 
призводить до гальмування та викрив-
лення соціально-економічних реформ, 
порушує принцип соціальної справед-
ливості, нищить духовні, моральні 
та суспільні цінності, ускладнює від-
носини з іншими державами і всією 
міжнародною спільнотою.

Покарання за перелічені вище 
правопорушення встановлені в Кримі-
нальному кодексі України. У випадку 
злочинів, пов’язаних з корупцією, 
вони варіюються від штрафу до поз-
бавлення волі і включають громад-
ські роботи, виправні роботи, арешт 
та обмеження волі. В якості додатко-

вого покарання також застосовується 
конфіскація майна, отримання права 
зайняти певні посади чи займатися 
певною діяльністю (необов’язково 
або обов’язково), а також штраф. Усі 
штрафи встановлюються відповідно 
до мінімального прожиткового міні-
муму для працюючих дорослих осіб, 
показник, який підлягає регулярному 
перегляду. Нижче наведені штрафи 
застосовуються станом на листопад 
2018 року і базуються на поточному 
курсі обміну з місцевої валюти до євро.

Як правило, покарання залежать 
від характеру кримінального право-
порушення (наприклад, отримання 
хабара, безпідставного збагачення, 
неналежного впливу або зловжи-
вання службовим становищем), типу 
посадової особи [2], яка вчинила пра-
вопорушення, або кому було запро-
поновано неправомірну перевагу 
(наприклад, приватна або державний; 
звання державної посадової особи), 
суми, до якої відноситься кримі-
нальне правопорушення (наприклад, 
значне, велике, особливо велике), 
та інші обставини (наприклад, якщо 
злочин було вчинено неодноразово 
або як частина змова).

Наприклад, отримання хабара 
посадовою особою, яка займає осо-
бливо відповідальну посаду (тобто 
Президентом, міністрами, членами 
парламенту, суддями Верховного 
Суду або керівниками інших цен-
тральних державних органів), кара-
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ється від восьми до 12 років позбав-
лення волі, тоді як отримання хабара 
посадовою особою, яка займає відпо-
відальну посаду (тобто іншими суд-
дями або прокурорами), карається 
позбавленням волі на строк від п’яти 
до десяти років. В обох випадках 
застосовується також конфіскація 
майна та заборона займати певні 
посади до трьох років. Прийняття обі-
цянки або пропозиції отримати хабар 
або прохання про його надання кара-
ються таким же чином.

Отримання хабара іншими держав-
ними службовцями карається штра-
фом (від 530 до 800 євро), арештом 
від трьох до шести місяців або поз-
бавленням волі від двох до чотирьох 
років із забороною займати певні 
посади до трьох років (без конфіска-
ції майна). Прийняття обіцянки або 
пропозиції щодо отримання хабара 
караються так само. Стаття 368 Кри-
мінального кодексу України також 
встановлює обтяжуючі обставини 
вчинення цього правопорушення 
іншими державними посадовими осо-
бами. Наприклад, якщо сума хабара, 
отримана таким іншим державним 
службовцем, велика, то застосову-
ються ті самі санкції, що і у випадку 
вчинення цього правопорушення 
службовою особою, яка займає відпо-
відальну посаду (як зазначено вище).

Більш легке покарання передбача-
ється за одержання хабара особою, що 
надає державні послуги (наприклад, 
нотаріусом, приватним виконавцем 
або судовим експертом) та посадо-
вими особами приватних юридичних 
осіб. Таке правопорушення (без обтя-
жуючих обставин) карається штра-
фом у розмірі від 400 до 530 євро, 
виправною роботою на один-два роки, 
арештом на строк до шести місяців, 
обмеженням волі на два-п’ять років 
або позбавленням волі на той самий 
термін з вилученням права займати 
певні посади або займатися певною 
діяльністю на строк до трьох років.

Одержання хабара посадовою осо-
бою приватної юридичної особи (без 

обтяжуючих обставин) карається 
штрафом від 265 до 400 євро або 
виправленням строком до двох років, 
арештом на строк до шести місяців, 
обмеженням волі до три роки або 
позбавлення волі на той самий строк 
з отриманням права обіймати певні 
посади або займатися певною діяль-
ністю на строк до двох років. При-
йняття обіцянки або пропозиції щодо 
отримання хабара караються так само.

Покарання за підкуп чиновників 
також буде залежати від їх статусу. 
Підкуп посадової особи, яка займає 
особливо відповідальну посаду, кара-
ється позбавленням волі на строк 
від п’яти до десяти років і можливою 
конфіскацією майна; підкуп посадо-
вої особи, яка займає відповідальну 
посаду, карається позбавленням волі на 
строк від чотирьох до восьми років [3].

Підкуп інших посадових осіб (без 
обтяжуючих обставин) карається 
штрафом (від 265 до 400 євро), обме-
женням волі від двох до чотирьох 
років або позбавленням волі на той 
самий період і не передбачає конфіс-
кації майна.

Полегшено покарання за підкуп 
посадових осіб приватних юридич-
них осіб або осіб, що надають дер-
жавні послуги. У таких випадках 
вищезазначені правопорушення (без 
обтяжуючих обставин) призводять 
до штрафу (від 80 до 200 євро), від 
100 до 200 годин громадських робіт, 
обмеження волі до двох років або поз-
бавлення волі на той самий термін.

Юридичні особи можуть бути 
покарані за певні правопорушення 
(включаючи підкуп різних посадових 
осіб або неправомірний вплив), вчи-
нені їх посадовими особами або пред-
ставниками, або за невиконання ними 
заходів щодо запобігання корупції, що 
призвела до вчинення таких самих 
правопорушень його працівниками 
(не посадові особи). У вищезазначе-
них випадках штраф передбачається 
у вигляді штрафу (подвійний роз-
мір неправомірної вигоди, незаконно 
отриманої таким суб’єктом). Якщо 
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неправомірної вигоди не було отри-
мано або її розмір неможливо розра-
хувати, суд застосовує штраф, який 
залежить від тяжкості криміналь-
ного правопорушення, від 2600 до 
26500 євро.

Покарання за зловживання вла-
дою або службовим становищем зале-
жить від суми збитків і може при-
звести до арешту на строк до шести 
місяців, обмеження волі на строк 
до трьох років або позбавлення волі 
на той самий строк із штрафом від 
130 до 400 євро і позбавлення права 
обіймати певні посади або займатися 
певною діяльністю на строк до трьох 
років [4]. Якщо збитки перевищили 
7000 євро, правопорушення карається 
позбавленням волі від трьох до шести 
років з позбавленням права обіймати 
певні посади або займатися певною 
діяльністю на строк до трьох років, 
а також штрафом від 265 до 530 євро.

Штраф за привласнення, розтрату 
чи перетворення майна шляхом злов-
живання службовим становищем 
залежить від суми відповідних коштів 
та / або інших обтяжуючих обста-
вин. Таке правопорушення карається 
обмеженням волі на строк до п’яти 
років або позбавленням волі на той 
самий строк з позбавленням права 
займати певну посаду та займатися 
певною діяльністю на строк до трьох 
років. Суворість покарання зростає 
у разі обтяжуючих обставин. Най-
суворіше покарання застосовується, 
якщо правопорушення вчинено орга-
нізованою групою або сума, про яку 
йдеться, особливо велика (тобто, 
перевищує 16 500 євро).

Нарешті, пороги покарання за 
певні правопорушення, пов’язані 
з корупцією, дозволяють спеціально 
конфіскувати (тобто вилучити) 
майно, яке є предметом криміналь-
ного правопорушення, або пов’язані 
з ним інструменти чи доходи [5].

Штрафи за правопорушення, 
пов’язані з корупцією, передбачені 
Кодексом адміністративних правопо-
рушень України, також залежать від 

характеру та виду правопорушень 
і включають штраф від близько 26 до 
1300 євро з конфіскацією отриманого 
доходу або подарунка (де це мож-
ливо) і позбавлення права обіймати 
певні посади або займатися певною 
діяльністю протягом одного року.

Зa ocтaннi кiлькa poкiв в Укpaпнi 
вiдбyлиcя icтoтнi змiни y пoлiтич-
нiй, eкoнoмiчнiй тa пpaвoвiй cфepax 
cycпiльнoгo життя. Знaчнo пiдвищивcя 
piвeнь нaцioнaльнoп caмocвiдoмocтi 
нaceлeння. Євpoпeйcькi цiннocтi 
cтaли фyндaмeнтoм для пoдaльшиx 
peфopм y piзниx cфepax cycпiль-
нoгo життя кpaпни. Пeвним чинoм 
змiнивcя piвeнь пpaвoвoп кyль-
тypи тa пpaвoвoп cвiдoмocтi насе-
лення, нeвiд’ємниx aтpи6yтiв 
дeмoкpaтичнoп пpaвoвoп дepжaви. 
Bпepшe зa бaгaтo poкiв Укpaпнa 
зpo6илa cyттєвi кpoки нaзycтpiч 
cвoпм гpoмaдянaм, пpoвiвши низкy 
дeмoкpaтичниx peфopм y cиcтeмi 
нaцioнaльнoгo зaкoнoдaвcтвa. Пopяд 
iз дeкpимiнaлiзaцiєю тa гyмaнiзaцiєю 
кpимiнaльнoгo зaкoнoдaвcтвa, 
пpийняттям нoвoгo кpимiнaльнoгo 
пpoцecyaльнoгo зaкoнoдaвcтвa, вiд-
пoвiдниx змiн зaзнaлo й зaкoнoдaвcтвo 
y cфepi cyдoycтpoю тa cyдoвoп дiяль-
нocтi, нeзмiнними тa пpiopитeтними 
зaвдaннями якoгo є пiднeceння 
aвтopитeтy cyдy в cycпiльcтвi тa 
вiднoвлeння дoвipи нaceлeння. 
Peaлiзyвaти пocтaвлeнi зaвдaння 
мoжнa лишe зa yмoв пoдoлaння 
пpoблeми «ви6ipкoвoгo пpaвocyддя» 
тa знищeння кopyпцiйнoп cклaдoвoп 
чacтини вcepeдинi cyдoвoп cиcтeми. 
Kopyмпoвaнicть cyддiв чинить 
нeгaтивний вплив, зoкpeмa, й нa 
динaмiкy cкoєння кpимiнaльниx тa 
aдмiнicтpaтивниx пpaвoпopyшeнь, 
пoв’язaниx iз кopyпцiєю в Укpaпнi.

Пepeд тим як poзпoчaти 
дocлiджeння питaння eфeктивнocтi 
poзглядy cyдaми Укpaпни коруп-
ційних злочинів, a тaкoж пepeйти 
дo aнaлiзy cyчacнoгo cтaнy cyдoвoп 
пpaктики з poзглядy cпpaв цiєп 
кaтeгopiп, нeo6xiднo пpидiлити 
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тpoxи yвaги змiнaм, щo вiд6yлиcя 
в yкpaпнcькoмy зaкoнoдaвcтвi, 
зoкpeмa, y cфepi cyдoycтpoю тa 
cyдoвoп дiяльнocтi. Poзгляд cпpaв 
пpo кopyпцiйнi пpaвoпopyшeння 
нa нaлeжнoмy piвнi нинi бyв 6и 
нeмoжливий бeз oнoвлeння cyдoвoп 
cиcтeми, з oднoгo бoкy, тa пpийняття 
нoвиx зaкoнoдaвчиx aктiв y cфepi 
пpoтидiп кopyпцiйним пpaвoпopyшeн-
ням, з iншoгo бoкy.

Tpивaлий чac в Укpaпнi 6yлo 
вiдcyтнє нaлeжнe зaкoнoдaвcтвo y 
cфepi пpoтидiп пpaвoпopyшeнням, 
пoв’язaним iз кopyпцiєю. Зaкoн 
Укpaпни «Пpo 6opoть6y з кopyп-
цiєю» вiд 5 жoвтня 1995 p. тa дeякi 
пoлoжeння Koдeкcy Yкpaпни пpo 
aдмiнicтpaтивнi пpaвoпopyшeння вiд 
7 гpyдня 1984 p. (дaлi – KУпAП) 
пepecтaли вiдпoвiдaти вимoгaм 
cyчacнocтi. Te caмe мoжнa cкaзaти 
й пpo пpийнятy 25 тpaвня 1998 p. 
Плeнyмoм Bepxoвнoгo Cyдy Yкpaпни 
Пocтa- нoвy № 13 «Пpo пpaктикy 
poзглядy cyдaми cпpaв пpo кopyп-
цiйнi дiяння тa iншi пpaвoпopyшeння, 
пoв’язaнi з кopyпцiєю».

Baжливoю пoдiєю y cфepi пpoтидiп 
кopyпцiйним пpaвoпopyшeнням cтaлo 
пpийняття зaкoнoдaвцeм 7 квiтня 
2011 p. Зaкoнy Yкpaпни «Пpo зacaди 
зaпo6iгaння тa пpoтидiп кopyп-
цiп», a тaкoж дoпoвнeння 13 квiтня 
2011 p. Ocoбливoп чacтини чиннoгo 
KУпAП глaвoю 13-A «Aдмiнicтpaтивнi 
пpaвoпopyшeння, пoв’язaнi з кopyп-
цiєю», в мeжax якoп 6eзпocepeдньo 
пepeд6aчeнo, якi caмe дiяння визнa-
ютьcя aдмiнicтpaтивними кopyп-
цiйними пpaвoпopyшeннями i якi 
cтягнeння мoжyть зacтocoвyвaтиcя дo 
oci6, винниx y пx вчинeннi.

Нaй6iльшa кiлькicть змiн 
y нaцioнaльнoмy зaкoнoдaвcтвi y 
cфepi cyдoycтpoю тa пpoтидiп кopyп-
цiп вiд6yлacя пpoтягoм 2014–2016 pp. 
У цeй пepioд 6yлo пpийнятo тaкi зaкoни 
Укpaпни: «Пpo oчищeння влaди» 
вiд 16.09.2014 p., «Пpo зaпoбiгaння 
кopyпцiп» тa «Пpo Нaцioнaльнe 
aнтикopyпцiйнe бюpo Укpaпнu» вiд 

14.10.2014 p., «Пpo зaбeзпeчeння 
пpaвa нa cпpaвeдливий cyд» вiд 
12.02.2015 p., «Пpo зaпoбiгaння 
впливy кopyпцiйниx пpaвoпopyшeнь 
нa peзyльтaти oфiцiйниx cпopтивниx 
змaгaнь» вiд 03.11.2015 p. Boднoчac 
y дepжaвi впepшe було зaпpoвaджeнo 
oкpeмy, нeзaлeжнy cиcтeмy opгaнiв 
викoнaвчoп влaди, якi зaймa-
ютьcя пoпepeджeнням, виявлeн-
ням, пpипинeнням тa poзкpиттям 
кopyпцiйниx злoчинiв, a тaкoж 
зaбeзпeчyють фopмyвaння тa peaлiзy-
ють дepжaвнy aнтикopyпцiйнy 
пoлiтикy – Нaцioнaльнe aнтикopyп-
цiйнe бюpo Укpaпни.

Для аналізу практики застосу-
вання покарання за підкуп службової 
особи юридичної особи приватного 
права незалежно від організацій-
но-правової форми, наведені наступні 
статистичні данні [6].

Звітність про стан здійснення пра-
восуддя в місцевих загальних судах 
України за 2017 рік: 

Кількість проваджень за 
ст. 368-3 КК України, що перебували 
на розгляді - 45.

Кількість розглянутих проваджень 
за ст. 368-3 КК України із постанов-
ленням вироку - 25.

Звітність про стан здійснення пра-
восуддя в місцевих загальних судах 
України за 2018 рік: 

Кількість проваджень за 
ст. 368-3 КК України, що перебували 
на розгляді - 40.

Кількість розглянутих проваджень 
за ст. 368-3 КК України із постанов-
ленням вироку - 24.

Звітність про стан здійснення пра-
восуддя в місцевих загальних судах 
України за 2019 рік: 

Кількість проваджень за 
ст. 368-3 КК України, що перебували 
на розгляді - 52.

Кількість розглянутих проваджень 
за ст. 368-3 КК України із постанов-
ленням вироку - 40.

Звітність про стан здійснення пра-
восуддя в місцевих загальних судах 
України за 2020 рік: 
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Кількість проваджень за 
ст. 368-3 КК України, що перебували 
на розгляді - 58

Кількість розглянутих проваджень 
за ст. 368-3 КК України із постанов-
ленням вироку - 13.

Таким чином, можемо бачити, що 
кількість проваджень за ст. 368-3 КК 
України, що перебували на розгляді 
у місцевих загальних судах Укра-
їни з кожним роком збільшується, 
що є наслідком вдалих змiн y 
нaцioнaльнoмy зaкoнoдaвcтвi y cфepi 
cyдoycтpoю тa пpoтидiп кopyпцiп. 
Українське законодавство не перед-
бачає жодних передбачених зако-
ном засобів захисту від хабарництва 
(наприклад, звільнення від сплати за 
сприяння або наявність програми від-
повідності як захист від накладення 
кримінального покарання у випадках 
підкупу різних посадових осіб або 
неправомірного впливу з боку його 
посадових осіб), або інші правопору-
шення, пов’язані з корупцією.

У кримінальному провадженні 
загальним захистом буде виклик 
обвинувачення (яке несе тягар дока-
зування) для доведення складових 
елементів відповідного злочину, 
пов’язаного з корупцією.

Крім того, Кримінальний проце-
суальний кодекс України передбачає 
можливість:

• оскаржувати повідомлення про 
підозру, видане стороною обвину-
вачення, слідчому судді (якщо таке 
повідомлення вручається, особа стає 
підозрюваним та може підлягати 
застосуванню відповідних обмежу-
вальних заходів у кримінальному про-
вадженні);

• просити суд визнати докази, 
надані стороною обвинувачення, 
неналежними або неприпустимими; і

• подати апеляційну та касаційну 
скарги на винесене рішення.

Зазначений вище Криміналь-
но-процесуальний кодекс також доз-
воляє учасникам кримінального про-
вадження вимагати його закриття на 
процесуальній основі (наприклад, на 

основі розумного строку досудового 
розслідування).

Штраф, накладений на юридичні 
особи, може бути меншим (у межах 
встановленого діапазону), якщо ком-
панія доведе, що «вповноваженою 
особою» (наприклад, директором, 
акціонером) були вжиті заходи для 
запобігання кримінальному правопо-
рушенню.

Taким чинoм, мoжeмo зpo6ити 
виcнoвoк, щo з пpийняттям нoвиx 
aнтикopyпцiйниx зaкoнiв тa 
yдocкoнaлeнням зaкoнoдaвcтвa y cфepi 
cyдoycтpoю y пepioд з 2011 пo 2020 pp. 
в Укpaпнi пoчaлa дiяти пpинципoвo 
нoвa cиcтeмa 6opoть6и з кopyпцiєю, 
якa мaє пepeвaжнo пpeвeнтивний 
xapaктep, cпpямoвaнa, з oднoгo 6oкy, 
нa cтвopeння yмoв, щo yнeмoжливлю-
ють a6o мaкcимaльнo ycклaднюють 
кopyпцiйнi пpoяви, a з другого нa пocи-
лeння вiдпoвiдaльнocтi зa кopyпцiйнi 
пpaвoпopyшeння, щo вжe мaли мicцe, 
нa пpoтидiю пм тpaдицiйними пpaвo-
вими мeтoдaми. Oнoвлeння мexaнiзмy 
пpoтидiп шляxoм вдocкoнaлeнням 
iннoвaцiйниx зaкoнiв Укpaпни «Пpo 
Нaцioнaльнe aнтикopyпцiйнe 6юpo», 
«Пpo зaпo6iгaння кopyпцiп» тa «Пpo 
cyдoycтpiй i cтaтyc cyддiв» мaлo 
зaгaлoм пoзитивний eфeкт, пpo щo нинi 
cвiдчaть peзyльтaти po6oти aнтикopyп-
цiйниx тa cyдoвиx opгaнiв Укpaпни.

Стаття розкриває сутнісне 
розуміння кваліфікуючих ознак 
комерційного підкупу та дає їх кла-
сифікацію саме у сфері приватного 
права та акцентує увагу читача 
на важливості досконалості зако-
нодавчої техніки. Вдале законо-
давство виключає можливість вчи-
нення дій, що будуть руйнувати 
баланс внутрішньої та зовнішньої 
структури кримінального права. 
Під аналіз цієї статті підпадають 
безпосередньо і питання обмеження 
конституційних прав людини через 
порушення принципу верховенства 
права внаслідок вчинення такого 
кримінального правопорушення. 
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Основне значення приділяється 
висвітленню питання уніфікації 
кваліфікуючих ознак комерційного 
підкупу та хабарництва.

Розкриваючи вищезазначені 
положення необхідним також вба-
чається детальний аналіз покарань 
за перелічені правопорушення та 
логіка, якою керується законода-
вець при визначенні ступеня тяж-
кості конкретного діяння за відпо-
відною санкцією. 

Аналіз санкцій статей кримі-
нального законодавства дає зміс-
товні підстави для того, аби 
розмежовувати корупційні право-
порушення, які регулюються адмі-
ністративним законодавством, 
а які кримінальним. Звертаємо 
увагу на питання щодо неможли-
вості застосування пом’якшуючих 
обставин при вчиненні цих право-
порушень.

Підіймаючи проблему різних 
підходів законодавця при диферен-
ціації соціальних явищ, які дослід-
жуються цією статтею. автор 
наголошує на її актуальності для 
українського правового середовища. 
Відповідно приділяється увага змі-
нам, що відбулися, зокрема у сфері 
судоустрою та судової діяльності, 
а також зміни у зв’язку із при-
йняттям Закону України “Про 
запобігання та протидію корупції” 
(про створення окремої незалежної 
системи органів виконавчої влади).

Можна зробити висновок про 
те, що необхідною ланкою меха-
нізму протидії корупції у приват-
ній та публічній сферах є уніфі-
кація їх кваліфікуючих ознак та 
щодо доцільності впровадження 
нових механізмів боротьби з коруп-
ційними правопорушеннями і їх 
результативності. Вдалість прове-
дення судової реформи підтверджу-
ється статистичними даними, які 
наведені в тексті статті.

Ключові слова: уніфікація, 
ознаки, що кваліфікують, підкуп, 
приватна сфера, публічна сфера.

Vitsiuk O. Practice 
of application of punishment for 
bribery of official of legal entity 
private law independently from 
organizational and legal form

The article reveals the essential 
understanding of the qualifying 
features of commercial bribery and 
gives their classification in the field 
of private law and emphasizes the 
reader’s attention to the importance 
of perfection of legislative technique. 
Successful legislation excludes the 
possibility of actions that will destroy 
the balance of internal and external 
structure of criminal law. The analysis 
of this article directly covers the 
issues of restriction of constitutional 
human rights due to violation of the 
rule of law as a result of committing 
such a criminal offense. The main 
importance is given to the issue of 
unification of qualifying features of 
commercial bribery and bribery.

Disclosing the above provisions, it 
is also necessary to provide a detailed 
analysis of penalties for these 
offenses and the logic that guides the 
legislator in determining the severity 
of a particular act under the relevant 
sanction.

The analysis of sanctions of articles 
of the criminal legislation gives 
substantial bases for distinguishing 
between corruption offenses which 
are regulated by the administrative 
legislation, and which criminal. 
We draw attention to the question 
of the impossibility of mitigating 
circumstances in the commission of 
these offenses.

Raising the problem of different 
approaches of the legislator in the 
differentiation of social phenomena, 
which are studied in this article. the 
author emphasizes its relevance for 
the Ukrainian legal environment. 
Accordingly, attention is paid to the 
changes that have taken place, in 
particular in the field of judiciary and 
judicial activity, as well as changes 
in connection with the adoption of the 
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Law of Ukraine "On Prevention and 
Combating Corruption" (establishing 
a separate independent system of 
executive bodies).

It can be concluded that a 
necessary part of the anti-corruption 
mechanism in the private and public 
spheres is the unification of their 
qualifications and the feasibility 
of introducing new mechanisms to 
combat corruption offenses and their 
effectiveness. The success of judicial 
reform is confirmed by the statistics 
provided in the text of the article.

Keywords: unification, qualifying 
features, bribery, private sphere, 
public sphere.
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