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ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
THEORY OF LAW

ЛОГІЧНА ОСНОВА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ПОНЯТТЯ 
СУСПІЛЬНОГО ДОГОВОРУ

Н.І. Кабанець
кандидат юридичних наук
доцент кафедри теорії права та держави
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка

Постановка проблеми. Поняття суспільного договору — базове поло-
ження договірної (контрактної) теорії, яка досліджує походження держави в 
громадянському суспільстві.  Це одна з основних юридичних теорій держави. 
Довгий час обґрунтування положень цієї теорії вважались надзвичайно важ-
ливими й обумовлювали виникнення наукових доктрин різних періодів 
розвит ку науки: доктрини прав особи, доктрини конституціоналізму, правової 
держави, народного суверенітету, державного суверенітету, теорій федералізму 
та громадської анархії (самоврядування) та ін. Причому таке обґрунтування 
здійснювалось здебільшого в рамках метафізики права в період становлення 
класичної науки Нового часу. 

Однак, метафізичний характер поняття суспільного договору став пере-
поною при обґрунтуванні наукової природи поняття суспільного договору при 
становленні предметних наукових напрямів. Зокрема, в юридичній науці він 
призвів до дискредитації цього поняття в теоретичному розумінні та визнання 
його ненауковим, що має значення лише з огляду на значення в розвитку юри-
дичної науки, але ніяк у позитивному розумінні. Договірна теорія походження 
держави визнається в загальній теорії права лише історичною теорією, що не 
має реального теоретичного значення [1, c.79-81]. 

Повернення статусу наукового поняття суспільному договору змінило б і 
статус правової теорії держави в сучасній теорії права. Це, у свою чергу, давало 
б можливість змінити в цілому план фундаментальних і прикладних досліджень 
в юридичній науці. Але для цього потрібен аналіз теоретичної природи поняття 
суспільного договору, що ґрунтується на дослідженні його критики як логічного 
поняття. Такий аналіз повинен враховувати, у першу чергу, розгляд онтологіч-
ної (сутнісної) основи інтерпретації поняття в існуючій традиції та можливість  
переходу до деонтологічної (належної) основи його обґрунтування.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питаннями дослідження 
контрактної теорії займалися представники юридичного позитивізму та філо-
софії права ХІХ ст.: Г.Ф.Шершеневич, Г.Єллінек, П.Новгородцев, Б.Чичерін. 
Саме Г.Ф. Шершеневич та Г.Єллінек вказували на історичну природу поняття 

© Н.І. Кабанець, 2015
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суспільного договору, а не формально-логічну. У період радянської доктрини 
права в рамках історії політико-правових учень контрактна теорія держави 
висвітлювалась саме з історичних позицій такими науковцями, як: М.Рейснер, 
Деборін, В.С. Нерсесянц, Лейст; в українській доктрині права її, зокрема, під-
тримував С.І. Максимов та ін. Ствердилась загальна позиція, за якою контр-
актна теорія держави розглядалась як історична теорія походження держави, 
що не має реального теоретичного змісту. В зарубіжній доктрині права теж 
відмовились досліджувати теоретичне поняття суспільного договору, нато-
мість розглядалась ідея соціального контракту, як корегуючий принцип при 
створенні соціальних теорій справедливості. Таку позицію сповідували пред-
ставники школи «відродженого природного права» Г.Коген, В.О. Савальський, 
Г.Радбрух, Роналд Дворкін. Вона знайшла своє яскраве втілення в «Теорії 
справедливості» Джона Ролза.

Метою даного дослідження є аналіз критичних зауважень стосовно 
логічної природи поняття суспільного договору через розгляд природи основи 
його інтерпретації в юридичній науці.

Основні результати дослідження зосереджені при розгляді питань: 
1) аналізу онтологічної основи метафізичного поняття суспільного договору; 
2) Кантівського підходу до визначення метафізичного поняття суспільного 
договору; 3) розгляді нормативного підходу до пояснення договірного 
зобов’язання (обмежений характер тлумачення його в юридичному позитивіз-
мі); 4) виході на формально-логічний склад договірного зобов’язання, як 
належну логічну основу в науковій інтерпретації суспільного договору.

1. Аналіз онтологічної основи метафізичного поняття суспільного дого-
вору.

Зауваження відносно метафізичного характеру поняття суспільного 
договору,  як непридатного для позитивно-юридичного дослідження, зводи-
лись до того, що суспільний договір не можна розглядати як публічно-правове 
договірне зобов’язання щодо створення держави, оскільки таке зобов’язання в 
публічному праві не має юридичного змісту.

Найбільш послідовну позицію відносно критики поняття суспільного 
договору займали історична школа права та школа юридичного позитивізму 
ХІХ ст. Критика юридичних позитивістів стосовно неможливості використан-
ня в публічному праві поняття договору визначались через наступні положен-
ня: 1) різний характер регулювання суспільних відносин – диспозитивний для 
приватного права, авторитарний – для публічного; 2) цей різний характер 
суспільних відносин пов’язувався з формулою суспільного «договір 
асоціації+договір підкорення» – два договори в одному, яка і приймалася за 
онтологічну основу тлумачення поняття суспільного договору в публічному 
праві; 3) така метафізична форма не мала нічого спільного з науковою формою 
договірного зобов’язання, прийнятою для цивільно-правових договорів. 
Форма останніх розроблялася через систему догми римського приватного 
права (і знаходила філософсько-правове обґрунтування в нормативізмі); 
4) для суспільного договору вважалося неможливим визначення його в кате-
горіальному відношенні як публічно-правове договірне зобов’язання, оскільки 
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догма не давала достатніх підстав для розгляду його формально-логічних 
ознак, як для договірного зобов’язання в приватному праві, а, значить, і 
обґрунтувати нормативну природу його, як наукового поняття теорії права, 
вбачалося неможливим. В силу свого метафізичного характеру таке поняття 
вважалося ненауковим. Зауваження стосовно ненауковості поняття суспіль-
ного договору можна знайти у Шершеневича Г.Ф. в його «Загальній теорії 
права» [2, с. 33, 108-111, 212-213, 252-255, 558-567]. Одне з кращих пояснень 
неможливості використання суспільного договору у якості договірного 
зобов’язання знаходимо також  у Георга Єллінека в його «Загальному вченні 
про державу». Він справедливо вважає, що зобов’язання у формулі “договір 
асоціації+договір підкорення” стосується лише договору підкорення, за яким 
встановлюється форма правління, але не стосується самого створення держа-
ви [3, с. 155-158].

Основну проблему для теоретичного розгляду поняття суспільного 
договору складало те, що при його критиці у позитивно-юридичному дослі-
дженні використовувалася формула двох договорів в одному: «договір 
асоціації+договір підкорення», за якою здійснювалась інтерпретація його як 
поняття в метафізиці права. Саме така форма суспільного договору, а не фор-
мально-логічний склад договірного зобов’язання як юридичного відношення, 
не давала можливості визначити його нормативну природу як публічно-право-
вого договірного зобов’язання, тоді як для приватно-правових договорів це 
було можливим. 

«Договір асоціації+договір підкорення» мав історичне підґрунтя свого 
створення: його онтологічною основою виступала реальна формула публічно-
правового відношення в імператорському Римі. За висловом Цицерона держа-
ва – це республіка, «спільна справа та спільна річ». Вона створюється «на 
засадах згоди у питаннях права та єдності інтересів» [4, с.48, 49]. Тобто, фор-
мою об’єднання виступає особлива політична асоціація. Саме вона й визначає 
цю політичну асоціацію як публічну річ – республіку. Республіка — спільна 
(публічна) річ, в Стародавньому Римі є наслідком особливої асоціативної 
згоди (договору асоціації). Це перша частина суспільного договору, що містить 
політико-правову основу.

Формулу договору підкорення було висловлено в імператорський період 
правління стародавнього Риму римськими юристами. В цей час фактично змі-
нюється принцип управління республікою в публічному праві. Якщо за респу-
бліканського періоду народ вважався власником і розпорядником «публічної 
речі», втілюючи теорію народного суверенітету, то в імператорський період 
власник – народ, але імператор – володар, управитель і розпорядник «справи 
народу». Йде розділення права власника публічної речі та розпорядника 
народної волі. Цей процес було оформлено юридично як договір відчуження 
публічної речі, тобто як договір передачі її власником в управління довіреній 
особі. Така передача не була формально визнана договором, але фактично 
формулу її висловив Ульпіан в ІІІ ст., коли сказав, що імператор має право 
видавати закони, тому, що народ за своїм царським правом, мовчазно чи явно 
вираженим, передав йому право це здійснювати: «Quidquid principi placuit, 
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legis habet vigorem» (Inst. 1. I, t. II, #6) (цит. за Полем Жане [5, с.188-189] — 
Авт.). Таким чином, договір передачі римським народом публічної речі в 
управління імператору — це договір відчуження права на розпорядження 
«спільною річчю народу», який трактувався в публічному праві як договір під-
корення. 

В Середньовіччі договір асоціації та договір підкорення розглядалися як 
єдине ціле для тлумачення політичного способу створення держави — суспіль-
ного договору. При цьому власне юридичної аргументації для визнання сус-
пільного договору  правовим зобов’язанням не було. Стародавній Рим не знав 
публічно-правового зобов’язання, як про це зазначали представники історичної 
школи права, як взагалі не знав суто теоретичної обробки джерел права. В догмі 
римського права  зобов’язання розглядалося лише в приватному праві і було 
строго визначене за видами та ознаками. Але завдяки розробкам постглосаторів 
та систематиків у метафізиці права з’явилась можливість говорити про загальну 
теорію договору, що стосувалась як приватних, так і публічних речей. Завдяки 
цьому стали розроблятись метафізичні системи права, де публічне право було 
поєднане з приватним у взаємозв’язку правових категорій. 

Значний внесок у розробку метафізичних систем права внесли пред-
ставники догматичної юриспруденції докласичного періоду розвитку науки в 
Німеччині ХVII ст. Самуїл Пуфендорф та Христіан Вольф. Відомо, що вперше 
власне договорами договір асоціації (pactum) та договір підкорення (decre-
tum) в рамках суспільного договору назвав Самуїл Пуфендорф, якого вважа-
ють найбільш послідовним картезіанцем, який розвивав метод природничих 
наук у школі природного права Нового часу. Про це, зокрема, зазначав 
Б.М. Чичерін [5].

Пуфендорф розрізняв правові категорії «річ» та «особа» на тій підставі, 
що особа має свободу волі, а річ — ні. Таким чином, він визначив у метафізиці 
поняття правоздатності особи, яка відрізняє її від речі. Для нього договір асо-
ціації був особливим видом згоди осіб відносно створення публічної речі. При 
цьому публічна річ у результаті пакту створюється на таких засадах, як і розум-
ний індивід, що має свободну волю, вона є не просто річчю, а розумною річчю, 
тобто особою, але не фізичною, а юридичною. Інакше кажучи, публічна річ, 
створена на певних конструктивних началах суспільної організації, розціню-
ється як юридична особа. Тут коріниться базовий перехід закладений метафі-
зиками періоду Реформації та Нового часу і розвинутий в сучасній теорії та 
філософії права: створення держави в праві має бути розглянуте не за речовим, 
а за особистим правом.  (На базі речового розуміння природи держави були 
створені матримоніальні теорії права, характерні для Середніх віків, де держа-
ва — це власність володаря, який отримав її від народу в політичний спосіб, чи 
через завоювання, чи в результаті спадкування чи шлюбу, оскільки держава — 
це річ, що підлягає відчуженню, як і будь-яка інша. Так у схоластичній науці 
права трактувалась можливість права володіння державою.)

Тлумачення за особистим правом поняття держави дає інший вихід на 
теорію суспільного договору як теорію щодо походження держави. Такий 
договір в школі природного права Нового часу розглядається як єдине 
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зобов’язання з приводу захисту природних особистих прав індивідів, гаранті-
єю чого виступає створення держави в якості юридичної особи, тобто за осо-
бистим правом. Гарантією створення держави за особистим правом виступає її 
республіканський устрій, що базується на принципі розподілу влад. Засади 
відповідного розуміння знаходимо у Ш.Л.Монтеск’є, Жана-Жака Руссо і, 
особ ливо, у Еммануїла Канта. 

Однак, для розвитку правової теорії держави на основах договірно-пра-
вового зобов’язання осіб ще потрібно було завершити обґрунтування самого 
правового статусу особи як суб’єкта права. Водночас, це стало в метафізиці 
обґрунтуванням суб’єкта пізнання, визначивши поняття морального 
зобов’язання, що, у свою чергу, зробило можливим у подальшому вихід на 
поняття правового договірного зобов’язання як юридичного відношення та 
його нормативний зміст у теорії права.

2. Кантівський підхід до визначення метафізичного поняття суспільного 
договору.

Критично-трансцендентальний підхід Еммануїла Канта дав можливість 
сформулювати поняття дієздатності особи. В метафізиці права воно визнача-
ється через правило категорійного імперативу, за яким має діяти особа, щоб 
завжди в правовій реальності визначатися як «особа», а не «річ»: «Дій так, щоб 
максима твого вчинку була завжди співмірна з загальним законом прояву сво-
боди волі для всіх».

У Еммануїла Канта, як відомо, є три формули категорійного імперативу, 
кожна з яких визначає певний спосіб дії для мислячого індивіда як закон про-
яву його свободної волі. У цьому розумінні вони є правилами дієздатності 
особи, що маючи свободу волі від народження, повинна реалізуватися за зако-
ном свободи волі, спільним для всіх індивідів. Наявність свободи волі визна-
чає правоздатність особи, а категорійний імператив – її дієздатність. 
Правоздатність та дієздатність формують правосуб’єктність, тобто правовий 
статус особи як суб’єкта права. 

Таким чином, завдяки Канту було обґрунтовано поняття право-
суб’єктності особи як її суб’єктивного особистого правового статусу в право-
вій реальності. Разом з обґрунтуванням правосуб’єктності з’являється форму-
ла морального зобов’язання, якою встановлювався припис бути особою і 
дивитись на інших людей у праві як на осіб, а не як на речі: «Будь особою. 
Дивись на інших осіб як на мету саму пособі і ніколи лише як на засіб задля 
досягнення власної мети». Держава теж розглядається Кантом не як річ, а як 
«особа» і «суб’єкт права», що створюється в результаті договірного зобов’язання 
правосуб’єктних осіб з метою введення для себе гарантій свого особистого 
правового статусу в правовій реальності. Створення держави за особистим 
правом у результаті укладення суспільного договору виступало для Канта 
механізмом гарантій суб’єктивного особистого статусу індивідів — 
правосуб’єктності осіб. Такий договір він розглядав як особливого виду 
публічно-правове зобов’язання і називав первісним контрактом [6]. 

Первісний контракт в якості публічно-правового зобов’язання тракту-
ється принципово по-іншому ніж в догматичній філософії права картезіан-
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ського періоду. Він розглядається як єдине зобов’язання між суб’єктами права 
щодо створення для себе гарантій правового статусу осіб, формою цих гаран-
тій виступає створення держави не просто за особистим правом, але і як 
суб’єкта права. У «Метафізиці права» публічно-правовий договір аналізується 
як різновид договірного зобов’язання, у єдиній системі права поряд з іншими 
видами зобов’язань [6, с.231-269]. Хоча такий договір має  специфіку, зокрема, 
він має сугубо ноуменальну природи, а не реально-феноменальну, але розгляда-
ється в контексті спільної теорії договору як для приватного, так і для публіч-
ного права. 

Слід зазначити, що Кант ще не оперує поняттям форми і формально-
логічного складу договірного зобов’язання чи структури юридичного відно-
шення, що пізніше дало можливість неокантіанському напряму філософії 
права пояснити гносеологічний зміст норми права. У «Метафізиці права» він 
тільки рухається в руслі єдиного  тлумачення договірного зобов’язання і для 
приватного, і для публічного права. При цьому в інтерпретаціях первісного 
контракту він часто переходить на схему двох договорів: «договір 
асоціації+договір підкорення». У Кантівській «Метафізиці права» ще немає 
формально-юридичних підстав говорити про обґрунтування спільної категорії 
договірного зобов’язання як для публічного, так і приватного права.

3. Нормативне договірне зобов’язання. Обмежений характер тлумачен-
ня його в юридичному позитивізмі.

Уявлення про договірне зобов’язання, як нормативну категорію приват-
ного права, представляє школа філософії права позитивно-юридичного напря-
му. При цьому вона послуговується розробками історичної школи права та 
філософії права неокантіанського напряму. До заслуг історичної школи права 
слід віднести розробку системи догми римського приватного права. 

Серед робіт по догмі римського приватного права в ХІХ — початку 
ХХ ст. в Росії були відомі підручники Хвостова В.М. [7] та Гріма Д.Д. [8]. 
Викладення матеріалу в них здійснювалося за пандектною системою, де перед-
бачався поділ на матеріальне право та процес, у складі матеріального права 
виділяється загальна частина та особлива. В загальній частині розглядається: 
1) вчення про суб’єктів прав; 2) вчення про об’єкти прав; 3) вчення про загаль-
ні умови виникнення, змін та переходу та припинення прав; 4) вчення про 
захист прав. В особливій частині розглядаються окремі інститути приватного 
права: а) право речове; б) право зобов’язальне; в) право сімейне та г) право 
спадкове [7, с.15; 8, с.63]. Ця система викладення приватного римського права 
була взята за основу при створенні Німецького цивільного уложення, яке 
виступало зразком для кодифікаційних робіт у сфері цивільного права в Росії 
та Радянському Союзі в ХХ ст..

Філософська неокантіанська школа XIX ст., використовуючи догму 
права як фактичний матеріал для побудови теорії права, показує нормативний 
характер юридичного відношення в правовій реальності. Так, представник 
Марбурзької школи права Г. Коген вважав, що поняття юридичної реальності 
«дається в юридичному відношенні (= дії) та його елементах: суб’єкті, об’єкті, 
відношенні та правилі відношення (нормі, законі). Суб’єкт, об’єкт, відношення 
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та правило відношення і суть a priori юридичного досліду, ті логічно необхідні 
(Авт. — Н.К.) умови, які роблять його можливим» [9, с.216]. 

Фактично, використавши структуру догми римського пандектного права, 
неокантіанці показали нормативну специфіку юридичного відношення в гносе-
ологічному плані. Вони ввели поняття суб’єкт-об’єктного відношення в пізнан-
ні і розкрили його етичний зміст в науках про дух відносно наук про природу. В 
науках про дух суб’єкт-об’єктне відношення носить характер суб’єкт-
суб’єктного. Воно має обов’язкову, приписову, належну природу і є, фактично, 
зобов’язанням морального плану. Етична природа такого зобов’язання виводи-
лась на основі інтерпретації поняття юридичного відношення, яке було взято 
філософами права з догми римського права [10, c.237], що, в свою чергу, става-
ло підставою для обґрунтування нормативного характеру юридичного відно-
шення в юридичному позитивізмі. Саме належний, приписовий характер юри-
дичного відношення, обґрунтований філософами цієї школи через поняття 
етичного зобов’язання, дав початок нормативній теорії права. Зокрема, з ним 
було пов’язано нормативну природу поняття приватно-правового зобов’язання, 
що стало основою її теоретичного статусу в юридичному позитивізмі. 

Але, при цьому, виникли зауваження відносно наукової  природи пуб-
лічно-правового зобов’язання. І основною проблемою виступало те, що норма-
тивну інтерпретацію публічно-правового договору як зобов’язання не можна 
було дати в силу  незавершеної дедукції його логічного складу в теорії права. 

4. Формально-логічний склад договірного зобов’язання і деонтологічна 
природа суспільного договору.

Для виходу на загальну нормативну концепцію публічно-правового 
договору слід би було, безумовно, в першу чергу, розглянути поняття загаль-
ного формально-логічного складу договірного зобов’язання, який включає 
чотири елементи: суб’єкти, об’єкт, предмет, гарантії. Таке поняття є внутріш-
ньою формою договору, його логічним prius’ом, що покладається в основу 
інтерпретації його нормативної природи в філософії права. Воно витікає з 
аналізу структури приватного договірного зобов’язання і шляхом абстрагуван-
ня та узагальнення набуває загального характеру при процедурі індуктивного 
наведення в створенні теоретичного конструкту складу договірного 
зобов’язання. Маючи абстрактну загальну природу, такий формально-логіч-
ний конструкт складу договірного зобов’язання сам собою є особливим понят-
тям,  що кореспондує з структурою юридичного відношення «суб’єкт, об’єкт, 
відношення і правило» при процедурі його трансцендентальної дедукції. 

За уявленнями представників неокантіанської школи, така процедура  
відображає логічний та гносеологічний процес «орієнтування етики в фактах 
юридичного досліду», що й приводить до обґрунтування деонтологічного 
характеру норми права. Але внаслідок орієнтування лише на частині догми 
римського права, у вигляді структури догми римського приватного пандектно-
го права, тлумачення поняття юридичного відношення в філософії права 
носить обмежений характер. Саме  в такому обмеженому вигляді його розгля-
дає школа юридичного позитивізму при створенні нормативної теорії договір-
ного зобов’язання в приватному праві. 
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Через інтерпретацію ж загального формально-логічного складу договір-
ного зобов’язання в якості поняття юридичного відношення в філософії права, 
обґрунтовується загальний категоріальний статус договірного зобов’язання як 
правочину (actio) в теорії права. Категоріальний статус правочину дає підстави 
для створення загальної нормативної теорії договору та розгляду її в якості 
доктринального джерела і приватного, і публічного права.

Проблема полягає в тому, що без прийняття в теорії права позиції, за 
якою публічно-правове зобов’язання є частиною загальної нормативної теорії 
договору, не можна зрозуміти взагалі необхідність такої загальної теорії в 
науці права. У свою чергу, саме загальна нормативна теорія договору дає мож-
ливість вказати специфіку публічно-правових договорів відносно приватно-
правових у межах спільної філософсько-правової категорії правочину (actio) 
як договірного зобов’язання. Загальний склад договірного зобов’язання висту-
пає при цьому деонтологічною основою і належним фактом досліду для про-
цедури обґрунтування категоріального статусу правочину як договірного 
зобов’язання. Він же є належним фактом досліду при інтерпретації поняття 
суспільного договору як публічно-правового договірного зобов’язання і понят-
тя теоретичної природи права [12].

Висновок. Аналіз теоретичної природи поняття суспільного договору, 
що ґрунтується на дослідженні його критики як логічного поняття, дає підста-
ви вважати, що при інтерпретації враховувалась неналежна основа тлумачення 
у якості «договір асоціації+договір підкорення». Вона мала онтологічну при-
роду і не могла виступати об’єктом формально-логічного аналізу. Логічна 
основа тлумачення повинна мати деонтологічну основу у вигляді загального 
складу договірного зобов’язання. Тоді можливий вихід на обґрунтування 
поняття суспільного договору у якості публічно-правового договірного 
зобов’язання. 

Розгляд наукового поняття суспільного договору в нормативізмі як 
публічно-правового договірного зобов’язання має здійснюватись за категорією 
правочин (actio), що містить загальний склад договірного зобов’язання.
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Кабанець Н.І. Логічна основа інтерпретації поняття суспільного договору
У статті показано, що логічною основою інтерпретації поняття суспільного 

договору в теорії права має бути не формула «договір асоціації + договір підкорення», 
а загальний склад договірного зобов’язання. Він дає можливість обґрунтувати кате-
горію «правочин» (actio) та створити загальну теорію договору для приватного і 
публічного права.

Ключові слова: суспільний договір, договір асоціації, договір підкорення, склад 
договірного зобов’язання, категорія правочину, загальна теорія договору.

Кабанец Н.И. Логическое основание интерпретации понятия общественно-
го договора

В статье показано, что логическим основанием интерпретации понятия 
общественного договора в теории права должна быть не формула «договор ассоциа-
ции + договор подчинения», а общий состав договорного обязательства. Он дает 
возможность обосновать категорию «правовая сделка» (actio), а также создать 
общую теорию договора для частного и публичного права.

Ключевые слова: общественный договор, договор ассоциации, договор подчи-
нения, состав договорного обязательства, категория правовой сделки, общая теория 
договора.

Kabanetz N. The logical basis of the interpretation of the concept of the social 
contract

It is shown that the logical basis of the interpretation of the concept «social contract» 
in theory of law shouldn’t be the formula «contract of association + contract of submission», 
but it should be the general structure of contractual obligation. It gives access to the rationale 
for the category «transaction» (actio) and to the creation of the general contract theory for 
private and public law.

Keywords: social contract, contract of association and contract of submission, 
structure of contractual obligations, the category of transaction (actio), the general contract 
theory.
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МІЖДНАРОДНЕ УСИНОВЛЕННЯ: 
ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

Л.В. Липець 
кандидат юридичних наук, 
доцент кафедри цивільного і господарського права
ВНЗ «Національна академія управління»

Постановка проблеми. Станом на 30.06.2014 р. в Україні, за даними 
Міністерства праці та соціальної політики України, на обліку у службах у 
справах дітей перебуває:

– 1617 громадян України – кандидатів у всиновлювачі;
– 28 257 дітей, які можуть бути усиновлені [1].
Крім того, щороку в Україні з’являється близько 8 тисяч дітей-сиріт та 

дітей без батьківського піклування (не враховуючи 75 тисяч дітей, які вихову-
ються у сімейних формах виховання (опіка, піклування, прийомні сім’ї та 
дитячих будинках сімейного типу). Тобто, як бачимо, задля влаштування всіх 
дітей в сім’ї, кожен кандидат у всиновлювачі має всиновити 16 дітей,  що є 
неможливим з низки факторів, в першу чергу економічних.

Саме тому, для забезпечення можливості дітям-сиротам отримати роди-
ни, законодавець дозволяє всиновлювати  дітей – громадян України, інозем-
ними громадянами. Але останнім часом, а точніше, після світової фінансової 
кризи 2008 р., показники міждержавного усиновлення в Україні почали стрім-
ко знижуватись. Напрклад, якщо у 2007 р. іноземцями було усиновлено 
1670 українських дітей, то в 2013 – лише 674 дитини. Зрозуміло, що для повно-
цінного виховання дитини, в родині необхідна стабільність, і якщо її немає, то 
всиновлювати дитину безвідповідально.

Табл. 1
Кількість дітей, усиновлених іноземцями у 2006–2013 роках

 № 
з/п Держава

Кількість усиновлених дітей по рокам

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 Австрія   1  2    
2 Аргентина 1 2  3 4 1 1 3
3 Бельгія 2 3 5 3 2    
4 Білорусь      3   
5 Великобританія   1  1  1  
6 Вьєтнам     1    

© Л.В. Липець, 2015



СІМЕЙНЕ ПРАВО

ЮРИДИЧНА НАУКА № 5/2015

17

7 Гватемала   8 6 3 1   
8 Греція 3 17 3 1  1   
9 Еквадор    1 4    

10 Ізраїль 42 66 41 34 34 23 1 2
11 Ірландія 7 15 2 7 1    
12 Іспанія 290 311 211 166 69 41 28 4
13 Італія 180 389 644 537 431 292 226 147
14 Казахстан      2   
15 Канада 29 43 46 48 42 29 32 38
16 Китай     3 1   
17 Ліван     1    
18 Люксембург  1 2 1 2 3   
19 Мексика  2 5  7 3 8  
20 Нідерланди  1 2  1    
21 Німеччина 47 63 25 14 5 2 2  
22 Норвегія  1       
23 Південна Корея       1  
24 Перу  1  4 1    
25 Польща 1 1 1 1    1
26 Російська 

Федерація
2 4 2 2 1   1

27 Словенія 1 4  7 7 6 3 3
28 США 379 647 476 526 519 521 480 463
29 Трінідад і Тобаго   1   1   
30 Франція 102 86 106 60 58 37 21 12
31 Хорватія  1       
32 Чеська Республіка  1 1  1    
33 Швейцарія 2 9 4 6 2 3 2  
34 Швеція 4 2  1     

Всього 1092 1670 1587 1428 1202 970 806 674

Метою статті є розгляд інших чинників, окрім фінансової кризи, що 
спричиняють тенденції зниження показників міждержавного усиновлення,  та 
вирішення зазначеної проблеми.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У вітчизняній науці окремі 
аспекти міждержавного усиновлення досліджувались у контексті проблемати-
ки сімейного права України та міжнародного приватного права низкою  про-
відних науковців, серед них, зокрема:  А.С. Довгерт, О.Р. Поєдинок, 
І.М. Проценко, О.О. Грабовська, О.В. Пушкіна, С.М. Лозицька, В.Я. Калакура 
[15].

Основні результати дослідження. Пропонується розглянути фактори 
зниження показників міждержавного усиновлення.
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• Конфлікт законодавчих норм різних країн.
При встановленні норм щодо усиновлення дитини відбувається певний 

конфлікт інтересів між потенційними всиновлювачами та дитиною і кожна 
держава має визначити пріоритетну сторону. Україна, в першу чергу, захищає 
права на батьківство своїх громадян, надаючи право всиновлювати немовлят 
лише українцям, в той час, як іноземці можуть усиновити дитину лише після 
досягнення п’ятирічного віку, коли вона дорослішає, починає розуміти суть 
того, що з нею відбувається, а отже і зберегти від нею таємницю усиновлення 
є неможливим [2].

У той же час, деякі країни мають протилежні вимоги – забороняючи 
всиновлювати дитину – іноземця шкільного віку (в різних країнах вік колива-
ється від 6 до 7 років). Оскільки дитині окрім адаптації до нової родини знадо-
биться вивчати іноземну мову, пристосовуватись до нових для неї культури та 
звичаїв іншої країни, що може бути психологічно важко для неї. Окрім того, 
прийомним батькам, також слід буде вивчити мову країни дитини, щоб мати 
можливість спілкуватись з нею, що надто ускладнює процес сімейної адапта-
ції. Така норма закріплена в законодавстві Ірландії, Нідерландів та інших країн 
[3, 4].

На підтвердження названих вище доводів свідчать статистичні дані – 
після 2011 р., коли  до Сімейного кодексу України було внесено зміни, відпо-
відно до яких іноземці можуть всиновлювати дітей, які є громадянами України, 
лише після досягнення ними 5-річного віку, названими країнами не було уси-
новлено жодної дитини в Україні [5].

З тих же міркувань значно зменшилась кількість бажаючих усиновити 
дитину в Україні і громадянами інших країн, у чому можна переконатись у 
наведеній нижче таблиці на прикладах окремих країн [6] :

Табл. 2

№ 
з/п

Держава Кількість усиновлених дітей по рокам

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 Ізраїль 42 66 41 34 34 23 1 2
2 Ірландія 7 15 2 7 1    
3 Іспанія 290 311 211 166 69 41 28 4
4 Німеччина 47 63 25 14 5 2 2  
5 Франція 102 86 106 60 58 37 21 12

Всього 488 541 385 281 167 103 52 18

Також слід назвати й інші правові конфліктуючі норми:
Україна не дозволяє (за окремими виключеннями) всиновлювати повно-

літніх дітей, а низка країн Європи не чинить перепон щодо цього: Австрія, 
Бельгія, Іспанія, Італія, Німеччина, Румунія, Франція, Швеція, Швейцарія [7].

Релігійна приналежність. За законодавством Ірландії всиновлювач має 
належати до тієї ж конфесії, що і дитина. Релігійні аспекти мають значення 
при усиновленні також в Німеччині, Норвегії, Румунії, Швейцарії. Як ми розу-
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міємо, віросповідування громадян названих країн відрізняється від віроспо-
відування більшості українців [8].

Український законодавець забороняє всиновлювати дитину особам однієї 
статі та одиноким громадянам іноземних держав, що також звужує коло вси-
новлювачів в країнах, де це дозволено: Бельгія, Іспанія, Нідерланди, Норвегія, 
Швеція [9, 10].

• Стан здоров’я дитини, яка перебуває на обліку, як така, яку 
можна всиновити.

Дослідивши перелік захворювань, які дають право на усиновлення хво-
рих дітей до досягнення дитиною п’яти років, вбачається, що він потребує роз-
ширення, адже там зазначені або невиліковні хвороби, або такі, що потребують 
значних коштів на відновлення здоров’я дитини [11].

Наприклад, дитина, в якої виявлено злоякісну пухлину, не може бути 
усиновлена іноземцями до тих пір, доки ця пухлина не дійде ІІ – ІV стадії, а 
доброякісні пухлини взагалі не включені до переліку.

Тобто, на думку законодавця, дитині з онкологічним захворюванням 
краще залишатись в дитячому будинку і чекати на українську родину, аніж 
бути усиновленою іноземцями і розпочати інтенсивне лікування з новими 
батьками.

Табл. 3

№ 
з/п

Код згідно 
з міжнародною 
статистичною 

класифікацією хвороб 
МКХ-10

Назва 
захворювання

Характеристика 
клінічного перебігу 

захворювання та 
функціонального стану 

органів і систем
1 В 18.0 Хронічний вірусний 

гепатит В з дельта-
агентом

Стадія фіброзу F3-F4

2 В 18.1 Хронічний вірусний 
гепатит В без дельта-

агента

Стадія фіброзу F3-F4

3 В18.2 Хронічний вірусний 
гепатит С

Стадія фіброзу F3-F4

4 В 18.8 Інший хронічний 
вірусний гепатит

Стадія фіброзу F3-F4

5 В 18.9 Хронічний вірусний 
гепатит, неуточнений

Стадія фіброзу F3-F4

6 В 21 (В 21.0-В 21.3; 
В 21.7-В 21.9)

Хвороба, зумовлена 
вірусом імунодефіци-
ту людини (ВІЛ), що 

проявляється у вигля-
ді злоякiсних пухлин

Лабораторно підтвер-
джений діагноз, клініч-

ні прояви хвороби
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7 С 00 - С 97 Злоякісні новоутво-
рення

Локалізований або сис-
темний процес серед-
нього та високого сту-
пенів злоякісності. Усі 
солідні злоякісні ново-
утворення ІІ - ІV стадій

8 D 61.0 Конституціональна 
апластична анемія

Підтверджена після 
обстеження в умовах 

спеціалізованого стаці-
онару (відділення) та 

яка потребуватиме ало-
генної трансплантації 

кісткового мозку
9 D 81.0 - D 81.7 Комбіновані імуноде-

фіцити
Генетично підтвердже-
ний та у разі потреби 

алогенної транспланта-
ції кісткового мозку. 
Підтвердження після 
обстеження в умовах 

спеціалізованого стаці-
онару (відділення)

10 D 82.0 Синдром Віскотта-
Олдріча

Генетично підтвердже-
ний або при відсутності 
WAS- білка в лімфоци-

тах та у разі потреби 
алогенної транспланта-

ції кісткового мозку. 
Підтвердження після 
обстеження в умовах 

спеціалізованого стаці-
онару (відділення)

11 D 82.1 Синдром Ді Георге Генетично підтвердже-
ний в поєднанні з вро-

дженими вадами розви-
тку, що потребують 

хірургічної корекції, та 
у разі потреби алоген-

ної трансплантації кіст-
кового мозку. 

Підтвердження після 
обстеження в умовах 

спеціалізованого стаці-
онару (відділення)
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12 Е 83.3 Порушення обміну 
фосфору

Наявність хронічної 
ниркової недостатності 

будь-якої стадії за 
результатами обстежен-
ня в умовах спеціалізо-

ваного стаціонару 
(відділення)

13 G 09 Наслідки запальних 
хвороб центральної 

нервової системи

Наявність парезів та 
паралічів тяжкого сту-

пеня з когнітивною 
недостатністю

14 G 40 (G 40.2-G 40.5) Епілепсія З істинною фармакоре-
зистентністю, підтвер-

дженою в умовах спеці-
алізованого стаціонару

15 G 80.0 Спастичний цере-
бральний параліч

Подвійна геміплегія з 
когнітивною недостат-

ністю
16 G 80.3 Дискінетичний цере-

бральний параліч
Гіперкінетична форма

17 Н 54.0 Сліпота обох очей Порушення зору 3, 4, 5 
категорій обох очей

18 Н 54.1 Сліпота одного ока, 
знижений зір другого 

ока

Порушення зору 3, 4, 5 
категорій одного ока та 

порушення зору 1, 2 
категорій другого ока

19 Н 54.3 Неуточнена втрата 
зору обох очей

Порушення зору 9 кате-
горії обох очей

20 Н 54.4 Сліпота одного ока Порушення зору 3, 4, 5 
категорій одного ока, 
нормальна гострота 

зору другого ока
21 Н 54.6 Неуточнена втрата 

зору одного ока
Порушення зору 9 кате-

горії одного ока, нор-
мальна гострота зору 

другого ока
22 Н 90.0 Кондуктивна втрата 

слуху, двостороння
Двобічна втрата слуху 
або двобічне зниження 
слуху понад 70 децибел

23 Н 90.2 Кондуктивна втрата 
слуху, неуточнена

Двобічна втрата слуху

24 Н 90.3 Нейросенсорна втрата 
слуху двостороння

Двобічна втрата слуху
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25 Н 90.5 Нейросенсорна втрата 
слуху, неуточнена

Двобічна втрата слуху 
або двобічне зниження 
слуху понад 70 децибел

26 Н 90.6 Змішана кондуктивна 
і нейросенсорна туго-
вухість, двостороння

Двобічна втрата слуху 
або двобічне зниження 
слуху понад 70 децибел

27 Н 90.8 Змішана кондуктивна 
і нейросенсорна втра-
та слуху, неуточнена

Двобічна втрата слуху 
або двобічне зниження 
слуху понад 70 децибел

28 І 27.0 Первинна легенева 
гіпертензія

Підтвердження діагно-
зу в умовах спеціалізо-
ваного стаціонару (від-
ділення); хронічна сер-
цево-судинна недостат-

ність ІІ ст.
29 I 42.1 Гіпертрофічна 

обструктивна кардіо-
міопатія

Підтверджена після 
обстеження в умовах 

спеціалізованого стаці-
онару (відділення)

30 I 42.2 Інша гіпертрофічна 
кардіоміопатія

Підтверджена після 
обстеження в умовах 

спеціалізованого стаці-
онару (відділення)

31 N 25.0 Ниркова остеодистро-
фія

Наявність хронічної 
ниркової недостатності 

будь-якої стадії за 
результатами обстежен-
ня в умовах спеціалізо-
ваного стаціонару (від-

ділення)
32 N 25.1 Нефрогенний нецу-

кровий діабет
Наявність хронічної 

ниркової недостатності 
будь-якої стадії за 

результатами обстежен-
ня в умовах спеціалізо-
ваного стаціонару (від-

ділення)
33 N 26 Зморщена нирка неу-

точненого генезу
Наявність хронічної 

ниркової недостатності 
будь-якої стадії за 

результатами обстежен-
ня в умовах спеціалізо-
ваного стаціонару (від-

ділення)
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34 N 27.1 Mаленька нирка, дво-
бічна

Наявність хронічної 
ниркової недостатності 

будь-якої стадії за 
результатами обстежен-
ня в умовах спеціалізо-
ваного стаціонару (від-

ділення)
35 Q 01 (Q 01.0; Q 01.1; 

Q 01.2; Q 01.8; Q 01.9)
Енцефалоцеле Підтвердження після 

обстеження в умовах 
спеціалізованого стаці-
онару (відділення), до 
та після оперативних 

втручань
36 Q 03 (Q 03.0; Q 03.1; 

Q 03.8; Q 03.9 )
Вроджена 

гідроцефалія
Непрогресуюча, до та 

після оперативних 
втручань. 

Підтвердження після 
обстеження в умовах 

спеціалізованого стаці-
онару (відділення)

37 Q 05 (Q 05.0-Q 05.9) Розщiлина хребта 
(Spina bifida)

Підтвердження після 
обстеження в умовах 

спеціалізованого стаці-
онару (відділення)

38 Q 11 (Q 11.0- Q 11.3) Анофтальм, мікро-
фтальм та макро-

фтальм

Наявність анатомічного 
дефекту

39 Q16.0 Вроджена відсутність 
вушної раковини

Наявність анатомічного 
дефекту. Двобічна втра-

та слуху або двобічне 
зниження слуху понад 

70 децибел
40 Q16.1 Вроджена відсутність, 

атрезія та стриктура 
слухового каналу 

(зовнішнього)

Наявність анатомічного 
дефекту. Двобічна втра-

та слуху або двобічне 
зниження слуху понад 

70 децибел
41 Q16.4 Iншi вродженi вади 

розвитку середнього 
вуха

Наявність анатомічного 
дефекту. Двобічна втра-

та слуху або двобічне 
зниження слуху понад 

70 децибел
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42 Q16.5 Вроджені вади розви-
тку внутрішнього вуха

Наявність анатомічного 
дефекту. Двобічна втра-

та слуху або двобічне 
зниження слуху понад 

70 децибел
43 Q16.9 Вроджена вада розви-

тку вуха, що зумовлює 
порушення слуху, 

Єнеуточнена

Наявність анатомічного 
дефекту. Двобічна втра-

та слуху або двобічне 
зниження слуху понад 

70 децибел
44 Q 20 (Q 20.0;Q 20.1; 

Q 20.3; Q 20.4; Q 20.5)
Вроджені вади розви-
тку порожнин серця 

та сполучень

Підтвердження діагно-
зу в умовах спеціалізо-
ваного стаціонару (від-

ділення); стан після 
паліативних або етап-
них оперативних втру-
чань; хронічна серцево-
судинна недостатність 

І–ІІ ст.
45 Q 21 (Q 21.0; Q 21.2; 

Q 21.4)
Вроджені вади розви-
тку серцевої перего-

родки

Підтвердження діагно-
зу в умовах спеціалізо-
ваного стаціонару (від-

ділення); стан після 
паліативних втручань; 

хронічна серцево-
судинна недостатність 

І–ІІ ст.
46 Q 22 (Q 22.5; Q 22.6) Вроджені вади розви-

тку легеневого та 
тристулкового клапа-

нів (Аномалія 
Ебштейна. Синдром 

правобічної гіпоплазії 
серця)

Підтвердження діагно-
зу в умовах спеціалізо-
ваного стаціонару (від-

ділення); стан після 
протезування тристул-
кового клапана; хроніч-

на серцево-судинна 
недостатність І–ІІ ст.

47 Q 23.4 Синдром лівобічної 
гіпоплазії серця

Підтвердження діагно-
зу в умовах спеціалізо-
ваного стаціонару (від-

ділення); стан після 
паліативних оператив-
них втручань; хронічна 
серцево-судинна недо-

статність І–ІІ ст.
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48 Q 25 (Q 25.0;Q 25.2; 
Q 25.5)

Вроджені вади розви-
тку великих артерій

Підтвердження діагно-
зу в умовах спеціалізо-
ваного стаціонару (від-

ділення); стан після 
паліативних оператив-
них втручань; хронічна 
серцево-судинна недо-

статність ІІ ст.
49 Q 26.2 Тотальна аномалiя 

сполучення легеневих 
вен

Підтвердження діагно-
зу в умовах спеціалізо-
ваного стаціонару (від-
ділення); хронічна сер-
цево-судинна недостат-

ність ІІ ст.
50 Q 60 (Q 60.0-Q 60.4) Агенезія та інші 

редукційні дефекти 
нирок

Анатомічний дефект та 
наявність хронічної 

ниркової недостатності 
будь-якої стадії за 

результатами обстежен-
ня в умовах спеціалізо-
ваного стаціонару (від-

ділення)
51 Q 61.1 Полiкiстоз нирки, 

дитячий тип
Анатомічний дефект та 

наявність хронічної 
ниркової недостатності 

будь-якої стадії за 
результатами обстежен-
ня в умовах спеціалізо-

ваного стаціонару 
(відділення)

52 Q 61.2 Полiкiстоз нирки, 
дорослий тип

Анатомічний дефект та 
наявність хронічної 

ниркової недостатності 
будь-якої стадії за 

результатами обстежен-
ня в умовах спеціалізо-

ваного стаціонару 
(відділення)
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53 Q 61.3 Полiкiстоз нирки, 
неуточнений

Анатомічний дефект та 
наявність хронічної 

ниркової недостатності 
будь-якої стадії за 

результатами обстежен-
ня в умовах спеціалізо-

ваного стаціонару 
(відділення)

54 Q 61.4 Ниркова дисплазія Анатомічний дефект та 
наявність хронічної 

ниркової недостатності 
будь-якої стадії за 

результатами обстежен-
ня в умовах спеціалізо-

ваного стаціонару 
(відділення)

55 Q 61.5 Медулярний кiстоз 
нирки

Анатомічний дефект та 
наявність хронічної 

ниркової недостатності 
будь-якої стадії за 

результатами обстежен-
ня в умовах спеціалізо-

ваного стаціонару 
(відділення)

56 Q 61.9 Кiстозна хвороба 
нирки, неуточнена

Анатомічний дефект та 
наявність хронічної 

ниркової недостатності 
будь-якої стадії за 

результатами обстежен-
ня в умовах спеціалізо-

ваного стаціонару 
(відділення)

57 Q 71.0 - Q 71.3; 
Q 72.0 - Q 72.3

Вроджена відсутність 
кінцівки (ок) або її 

частини

Наявність анатомічного 
дефекту

58 Q 73.0 Вроджена відсутність 
кінцівки (ок), неуточ-

нена

Наявність анатомічного 
дефекту

59 Q 74.3 Вроджений множин-
ний артрогрипоз

Анатомічна аномалія 
суглобів
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60 Q 77.2 Синдром короткого 
ребра

Рентгенологічні зміни 
кісток, затримання 

росту, диспропорціо-
нальна будова тіла 

(укорочення кінцівок )
61 Q 77.6 Хондроектодермальна 

дисплазія
Рентгенологічні зміни 

кісток, затримання 
росту, диспропорціо-

нальна будова тіла 
(укорочення кінцівок )

62 Q 77.8 Інша остеохондроди-
сплазія з дефектами 

росту трубчастих кіс-
ток та хребтового 

стовпа

Рентгенологічні зміни 
кісток, затримка росту, 

диспропорціональна 
будова тіла (укорочен-

ня кінцівок)
63 Q 78.0 Незавершений остео-

генез
Рентгенологічні зміни 

кісток, затримання 
росту, диспропорціо-

нальна будова тіла 
(укорочення кінцівок )

64 Q 90 (Q 90.0; Q 90.1; 
Q 90.2; Q 90.9 )

Синдром Дауна Наявність хромосомно-
го порушення

• Таємниця усиновлення.
З одного боку, законодавець дає право на збереження таємниці усинов-

лення, якщо з державою всиновлювача є договір про надання правової допо-
моги, але з іншого боку, пам’ять у дитини починає формуватись у віці 3-4 років, 
і право іноземців всиновлювати лише дитину віком від 5 років унеможливлює 
в подальшому збереження таємниці усиновлення від дитини  [2. Ст. 285, 12].

Висновки. Підсумовуючи викладене вище, слід зауважити, що україн-
ський законодавець, не маючи можливості забезпечити всім дітям-сиротам 
українських батьків, не повинен заважати їм отримати родинне тепло закордо-
ном. Україні варто взяти за приклад досвід країн ЄС, США та мусульмансько-
го світу, де дитячих будинків практично не існує, і соціальні служби працюють 
настільки швидко, активно і в інтересах дитини, що дитина, позбавлена бать-
ківського піклування, потрапляє до тимчасового притулку лише на декілька 
місяців, протягом яких їй підбирається сім’я для подальшого влаштування 
[13, 14].  

Отже, і нашому законодавцю, варто переглянути і дещо пом’якшити 
вимоги до майбутніх батьків, зокрема, іноземців, заради щастя дитини і досяг-
нення основної мети – суттєвого зменшення сирітства в Україні та влаштуван-
ня в сім’ї якомога більшої кількості дітей, заради кращого майбутнього окре-
мих людей та суспільства в цілому.
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Липець Л.В. Міждержавне усиновлення: проблеми та шляхи вирішення
У статті розглянуті низка інших чинників, окрім фінансової кризи, що спричи-

няють тенденції зниження показників міждержавного усиновлення,  та вирішення 
зазначеної проблеми. На сьогодні в Україні зареєстровано близько 90 тисяч дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та усього 1617 громадян 
України – кандидатів у всиновлювачі. 

Саме тому, для забезпечення можливості дітям-сиротам отримати родини, 
законодавець дозволяє всиновлювати  дітей – громадян України, іноземними громадя-
нами. Але останнім часом, а точніше, після світової фінансової кризи 2008 року, 
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показники міждержавного усиновлення в Україні почали стрімко знижуватись. 
Зрозуміло, що для повноцінного виховання дитини, в родині необхідна стабільність, і 
якщо її немає, то всиновлювати дитину безвідповідально. 

Ключові слова: міждержавне усиновлення; діти, позбавлені батьківського 
піклування;  кандидати у всиновлювачі;  діти-сироти.

Липец Л.В. Межгосударственное усыновление: проблемы и пути решения
В статье рассмотрен ряд других факторов, кроме финансового кризиса, 

которые вызывают снижения показателей межгосударственного усыновления, и 
пути решения данной проблемы.

На сегодняшний день в Украине зарегистрировано около 90 000 детей-сирот и 
детей, лишенных родительской опеки и всего 1617 граждан Украины – кандидатов в 
усыновители. Именно поэтому, для обеспечения возможности детям-сиротам полу-
чить семьи, законодатель позволяет усыновлять детей – граждан Украины, 
иностранными гражданами. Но в последнее время, а точнее, после мирового финансо-
вого кризиса 2008 года, показатели межгосударственного усыновления в Украине 
начали стремительно снижаться. Понятно, что для полноценного воспитания ребен-
ка, в семье необходима стабильность, и если ее нет, то усыновлять ребенка безо-
тветственно.

Ключевые слова: межгосударственное усыновление; дети, лишенные роди-
тельской опеки; кандидаты в усыновители; дети-сироты.

Lyudmyla Lypets. Intercountry Adoption: Problems and Solutions
This article shows the factors that caused the decline in intercountry adoption in 

Ukraine. Collisionof legislation in different countries.
In establishing rules on the adoption of a child is a potential conflict of interest 

between adopter and child and each state has to identify the priority direction. Ukraine, first 
of all, protects the rights of paternity its citizens by providing the right to adopt babies only 
Ukrainian in while foreigners can adopt a child only after reaching the age of five when she 
grows up, beginning to understand the essence of what it is and thus keep the secret from her 
adoption is not possible.

Keywords: intercountry adoption, children deprived of parental care, candidates for 
adopters and orphans.

Стаття надійшла до редакції 19.01.2015.
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Постановка проблеми. Маневрений житловий фонд як фонд, що при-
значений для тимчасового проживання громадян на час проведення рекон-
струкції, капітального ремонту належного їм житла, на сьогодні, на жаль, не 
виконує своєї функції в повній мірі.  Причиною цього можна визнати  декілька 
обставин. По-перше, не сформована  нормативно-правова база, що відігравала 
б роль нормативного забезпечення формування та експлуатації  цього фонду. 
По-друге, маневрений житловий  фонд, як такий, фактично  втратив свою пер-
вісну  сутність та цільове призначення з того  моменту, коли проживати в 
ньому громадяни стали більше одного року. Адже, загальновідомо, що наразі 
значна кількість громадян проживають  в квартирах, що належать до маневре-
ного фонду, по 20 і 30 років поспіль. Це  не відповідає сутності та цільовому 
призначенню цього фонду: для тимчасового проживання. По-третє, слід кон-
статувати, що сьогодні в жодному місті України немає належним чином сфор-
мованого маневреного житлового фонду,  куди мешканців житлових  будинків 
можна переселяти  на час,  необхідний для будівництва нових житлових 
будинків або ж реконструкції  чи капітального ремонту старих. 

В окремих містах України спостерігається хибна тенденція щодо скоро-
чення, а подекуди – і повної ліквідації того незначного обсягу маневреного 
фонду,  який поки що існує. Поступово, з порушенням чинного законодавства 
та із застосуванням неправомірних схем, в деяких регіонах України, квартири  
маневреного  житлового фонду виводяться із його складу та приватизуються 
через судові рішення, будинки маневреного  фонду поступово також виводять-
ся із відання комунальних  підприємств [13, 14]. Відповідно, при аваріях меш-
канців  відселяють в готелі, і платить за їхнє проживання  в готелі місто, тобто 
потерпає  міський бюджет. В місті Києві комунальне  підприємство «Спец-
житлофонд» створене  рішенням Київської міської ради від 01 березня 
2001 року № 217/1194 і є  правонаступником Дирекції по утриманню та експ-
луатації  житлових будинків маневреного  фонду «Київжитлоспец експлуа-
тація», має  своєю  профільною діяльністю утримання та експлуатацію житло-
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вого  фонду спеціального  призначення. На жаль,  цей фонд на сьогодні і в 
столиці нашої держави також знаходиться  в занедбаному стані. 

Аналіз останніх наукових досліджень та публікацій. Окремі питання 
загально-правової характеристики житлового фонду спеціального призначен-
ня (складовою  якого є маневрений житловий фонд), а також проблемні аспек-
ти забезпечення житлових прав  мешканців квартир у будинках, що підляга-
ють капітальному  ремонту  та  реконструкції розглядали  в своїх працях такі 
вчені, як: М.В. Бернацький, М.К. Галянтич, Т.Р. Федосєєва та інші. 

Метою статті є аналіз чинного законодавства України, що регламентує 
поняття маневреного житлового фонду, фонду житла для тимчасового прожи-
вання, правові  підстави надання житлових приміщень з маневреного житло-
вого фонду, підстави виселення з приміщень цього фонду, дослідження  сучас-
них особливостей  формування  цього фонду та внесення пропозицій щодо 
вдосконалення чинного житлового законодавства в частині правового регулю-
вання збереження маневреного житлового фонду. 

Одними із основних проблемних питань в означеній сфері можна визна-
ти наступні: 

– відсутність чіткого розуміння та закріплення безпосередньо в житло-
вому законодавстві змісту поняття «маневрений житловий фонд» та змішу-
вання його подекуди із поняттям «фонди житла для тимчасового проживан-
ня»;

– тенденція щодо «виведення» зі складу маневреного фонду квартир та 
кімнат та надання права на їхню приватизацію, що спостерігається  в різних 
регіонах України через неналежне регулювання забезпечення схоронності 
об’єктів цього фонду. 

Основні результати дослідження. Поняття маневреного фонду в 
Житловому кодексі УРСР як таке, наразі відсутнє. В свою чергу, Закон 
України «Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застаріло-
го житлового фонду» від 22 грудня 2006 р. № 525 містить відповідне поняття 
[2]. Так, згідно ст.1 цього Закону маневрений житловий фонд – житловий 
фонд, сформований інвестором-забудовником за власні кошти та призначений 
для тимчасового проживання громадян на час проведення реконструкції 
житла застарілого житлового фонду. Цікаво, що в подальшому, в ст.13 цього ж 
Закону, який закріплює обов’язки інвесторів-забудовників, питання щодо 
необхідності формування маневреного житлового фонду за рахунок  інвесто-
ра,  взагалі  не ставиться. Проте, ст. 12 цього Закону містить певні  гарантії для 
власників та  наймачів житла в разі компенсації власникам (наймачам) жилих 
та нежилих приміщень, земельних ділянок та іншого майна, відчуженого під 
час комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлово-
го фонду. Цікаво звернути увагу на те, що мова в цій статті йде тільки про 
гарантії в разі відчуження земельних ділянок та іншого майна під час комплек-
сної  реконструкції кварталів. Наразі через фінансово-економічну кризу та 
політичну ситуацію в країні цей Закон практично не має реалізації і зазначене  
поняття наразі має певний інтерес тільки з теоретичної точки зору. 
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Більш широке розуміння цього поняття запропонував в своїх працях 
М.К. Галянтич. Маневрений житловий фонд, на думку вченого, – це житловий 
фонд, який призначений для тимчасового проживання громадян на час  про-
ведення реконструкції житла застарілого житлового фонду [10, с.512]. Отже, в 
даному визначенні автором справедливо не зазначені власні кошти інвестора 
як джерело формування  цього фонду та взагалі не зазначене джерело форму-
вання цього фонду, що більш повно відповідає сучасним реаліям. Маневрений 
житловий фонд наразі de-facto формується через переведення до його складу 
гуртожитків, санаторіїв, інших об’єктів соціальної інфраструктури, які як пра-
вило, добудовуються за рахунок кошів місцевих бюджетів. 

Як зазначає Галянтич М.К., для забезпечення житлом мешканців квар-
тир на час проведення ремонту створюється так званий маневрений фонд, 
проте, законодавство не передбачає умов благоустрою  жилих приміщень 
маневреного фонду [10, с.357]. Також, слід погодитися з автором і в тому, що 
для усунення  прогалин слід врегулювати питання користування житлом в 
будинках маневреного фонду [10, с.358]. Проте, на нашу думку, першим кро-
ком має стати визначення місця цього фонду в системі фонду спеціального 
(спеціалізованого призначення), та розуміння його як складової, одного з еле-
ментів фондів житла для тимчасового проживання з усіма правовими наслід-
ками. Так, вбачається, що поширення на маневрений фонд законодавчих норм 
щодо користування житлом з фондів житла для тимчасового проживання уне-
можливіть приватизацію об’єктів, що належать до цього фонду. 

Відповідно до п.п.1.1., 1.2 п.1, п.4 Розпорядження Представника 
Президента  України від 25 листопада 1992 р. № 146 «Про використання жит-
лових будинків маневреного фонду» [7] маневрений фонд використовується 
для тимчасового  проживання мешканців, переселених з будинків та квартир, 
що підлягають капітальному ремонту або реконструкції, а також з причин 
пожежі, землетрусу, стану будинку, що загрожує обвалом. Заселення мешкан-
ців відбувається на підставі ордерів на право тимчасового заняття жилого при-
міщення маневреного фонду, виданих державним комунальним виробничим 
житлово-ремонтним об’єднанням, на підставі рішень місцевих органів само-
врядування. Максимальний строк проживання в будинку маневреного житло-
вого фонду мешканців, поселених у зв’язку з непередбаченими обставинами 
(пожежа, землетрус, стан будинку, що загрожує обвалом) може бути не більше 
як шість місяців. При цьому орган, який прийняв рішення про переселення 
мешканців у будинок маневреного  житлового  фонду повинен протягом шести 
місяців вирішити питання про надання їм постійного житла [7]. 

У Житловому кодексі УРСР питанням користування жилими примі-
щеннями з фондів житла для тимчасового проживання присвячена глава 4-1, 
яка носить назву «Користування жилими приміщеннями з фондів житла для 
тимчасового проживання» [1]. Виходячи із її змісту, жилі приміщення з фондів 
житла для тимчасового проживання надаються умовно трьом категоріям гро-
мадян: які втратили своє житло внаслідок звернення стягнення на жилі при-
міщення, що були придбані ними за рахунок кредиту (позики) банку чи іншої 
особи, повернення якого забезпечене іпотекою відповідного  приміщення; 
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біженцям, які набули цього статусу відповідно до Закону України «Про біжен-
ців»; громадянам, які вимушені залишити жиле приміщення  внаслідок його 
аварійного стану, стихійного лиха або з інших підстав, які загрожують стану та 
безпеці відповідного приміщення.

Згідно ч.1 ст.132-1 ЖК УРСР до жилих приміщень з фондів житла для 
тимчасового проживання відносяться жилі приміщення, пристосовані для 
тимчасового проживання громадян, які не мають або втратили постійне місце 
проживання [1]. 

При цьому згідно ч.3 ст.132-1 ЖК УРСР жилі приміщення з фондів 
житла для тимчасового проживання також надаються особам, яких визнано 
біженцями чи особами, які потребують додаткового захисту, та громадянам, 
які вимушені залишити жиле приміщення внаслідок його аварійного стану, 
стихійного лиха або з інших підстав, які загрожують стану та безпеці відповід-
ного жилого приміщення, у порядку, встановленому законом. 

У відповідності до ч.4 ст.132-2 ЖК УРСР жилі приміщення з фондів 
житла для тимчасового проживання надаються на строк до одного року з мож-
ливістю продовження цього строку у разі неспроможності мешканця цього 
приміщення набути альтернативне місце проживання.

В свою чергу, власне, порядок  формування фондів житла для  тимчасо-
вого проживання, що затверджений Постановою Кабінету міністрів України 
від 31 березня 2004 р. № 422 визначає умови формування фондів  житла для  
тимчасового проживання  громадян, які не мали або втратили  житло внаслі-
док  звернення стягнення  на жилі приміщення, які були придбані ними за 
рахунок кредиту (позики) банку або іншої особи, повернення  якого забезпе-
чено іпотекою відповідного  приміщення, а також біженців і громадян, які 
змушені залишити  жиле приміщення внаслідок його  аварійного стану, стихій-
ного  лиха або з інших підстав, які загрожують стану й безпеці відповідного 
жилого приміщення [3].   

Пунктом 1 рішення виконавчого комітету Житомирської  міської ради 
від 23 липня 2008 р. № 537 «Про формування фонду житла для тимчасового  
проживання громадян» (з наступними  змінами) включено до фонду житла 
для тимчасового проживання громадян квартири (кімнати) в будинках манев-
рового переселенського житлового фонду міської ради згідно переліку [6]. 

Як бачимо, подекуди поняття маневреного житлового фонду та фонду 
для тимчасового проживання громадян змішуються в підзаконних і локальних 
нормативних актах, що є цілком природним: адже, вони  суміжні. 

У зв’язку з наведеним, вбачається  можливим внесення змін глава 4-1 
Житлового кодексу УРСР, а саме. Доцільним було б передбачити в ст.132-1 
ЖК УРС, що маневрений фонд входить до складу фондів  житла для тимчасо-
вого проживання. Адже, маневрений фонд – це один із видів фондів  житла для 
тимчасового проживання, самостійна складова спеціалізованого житлового 
фонду. При цьому доцільно зробити застереження, що це - фонд, призначений 
для проживання громадян у випадках і на час проведення реконструкції або 
капітального ремонту належного їм житла. 
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На жаль, мають місце повсякчас різноманітні зловживання на тлі корис-
тування будинками, що перебувають у складі маневреного фонду. Це пов’язане 
з тим, що немає чіткої заборони щодо приватизації квартир, що перебувають у 
складі маневреного фонду. Водночас, згідно ч.3 ст.132-2 ЖК УРСР громадяни, 
яким надане жиле приміщення з фондів житла для тимчасового проживання, 
не мають права приватизувати, обмінювати та здійснювати поділ цього жилого 
приміщення, здавати його в піднайом або вселяти в нього інших мешканців. 
Цілком очевидно, що в разі внесення відповідних змін до глави 4-1 така забо-
рона буде поширюватися і на квартири та кімнати маневреного житлового 
фонду. Таким чином, не може бути дозволено мешканцям маневреного фонду 
приватизувати належні їм на праві тимчасового користування квартири. Так, 
іноді зустрічаються випадки, коли особа заселяється за розпорядженням 
начальника управління житлово-комунального господарства або директора 
комунального підприємства, яке має на балансі даний будинок, отримує без 
належних правових підстав постійну реєстрацію за даною адресою і після 
цього подає позовну заяву до суду з вимогою щодо реалізації свого конститу-
ційного права на  приватизацію житла. Суд, у свою чергу, виносить рішення і 
зобов’язує зареєструвати квартиру в якості власності громадянина. Таким 
чином відбувається  виведення квартир із складу маневреного фонду [14]. 

Виконавчі органи місцевого  самоврядування  виносять  рішення про  
вилучення  квартир  із переліку маневреного  житлового фонду та видачу  
ордера на право вселення в неї. Так, рішенням виконавчого комітету 
Житомирської міської ради від 20 квітня 2006 р. № 342 «Про надання кімна-
там № 34, 35, 36, 37, 38, 39 у будинку № 73 по вул. Східній  статусу гуртожит-
ку» зазначені кімнати були виведені зі складу маневрового житлового фонду 
міської ради та їм було надано статус гуртожитку. Рішення було винесено на 
підставі клопотання комунального житлового виробничого підприємства ава-
рійних робіт про тимчасове забезпечення жилою площею робітників, які 
потребують поліпшення житлових умов і перебувають на  квартирному обліку 
та  працюють на підприємстві [5]. 

Щодо підстав для виселення з будинків і квартир маневреного фонду 
слід зауважити таке. Пунктом 15 постанови Пленуму Верховного суду України 
«Про деякі  питання, що виникли в практиці застосування судами Житлового 
кодексу України» від 12 квітня 1985 р. № 2 зазначено, що вимоги про виселен-
ня наймача з наданого йому на час вимоги про виселення наймача з наданого 
йому на час капітального ремонту будинку жилого приміщення можуть бути 
задоволені, якщо суд встановить, що ремонт раніше займаного ним приміщен-
ня закінчився  і воно знаходиться у придатному для проживання стані [4]. 
Цікавою і досить показовою з точки зору забезпечення прав мешканців квар-
тир в будинках, що підлягають реконструкції  або капітальному ремонту, є 
ухвала Апеляційного суду міста Києва від 10 липня 2013 р. (справа 
22-ц/796/8190/2013 за позовом КП «Спецжитлофонд» до ОСОБА_3, 
ОСОБА_4 та ОСОБА_5  про переселення з квартири) [8]. В ухвалі суду зазна-
чено, що КП «Спецжитлофонд»  порушило питання про  переселення 
ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з квартири АДРЕСА_1 у квартиру 
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АДРЕСА_2, посилаючись на те, що  капітальний ремонт  квартири АДРЕСА_2 
було проведено, а тому ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 займають кварти-
ру _АДРЕСА_1 безпідставно. Проте, судом було зазначено, що позивачем не 
було  доведено проведення  капітального ремонту відповідної квартири, необ-
хідність якого була підставою для переселення осіб на тимчасове проживання  
в квартиру маневреного фонду, та прийняття будинку державною комісією. 
Вселення наймача у жиле приміщення, яке він раніше займав та був виселений 
з нього у зв’язку із проведенням капітального ремонту жилого будинку, мож-
ливе за умови  закінчення капітального ремонту та прийняття будинку дер-
жавною  комісією. При цьому жодні розписки про проведення ремонтних 
робіт в квартирі та відсутність претензій щодо якості ремонту не є належним 
доказом проведення капітального ремонту та прийняття будинку державною 
комісією [8]. 

Висновки. Сьогодні наша держава переживає вкрай важкі часи. За 
нинішньої ситуації цілком очевидно, що ані місцеві бюджети, ані загальнодер-
жавний бюджет не в змозі забезпечити необхідні обсяги будівництва  житла 
для громадян. Інвестиційна активність забудовників також за цілком 
об’єктивних причин сьогодні є мінімальною. Водночас, слід усвідомлювати, 
що зі сплином часу житловий фонд старіє, що викликає гостру необхідність 
його оновлення. В такій  ситуації важливо якомога ефективніше захистити 
житлові права тих мешканців, які опинилися в скрутній ситуації через  аварій-
ний стан свого житла. Важливо  зберегти ті незначні обсяги фондів житла для 
тимчасового  проживання, які поки ще існують. 

Слід чітко визначити місце маневреного житлового фонду в системі 
спеціалізованого житлового фонду. Зважаючи на його особливе значення для 
забезпечення житлових прав мешканців тих будинків, що підлягають рекон-
струкції або капітальному ремонту, доцільним вбачається внесення  змін до 
глави 4-1 Житлового кодексу УРСР та включення маневреного житлового 
фонду до складу фондів житла для тимчасового проживання  громадян. Таким 
чином, на об’єкти цього фонду поширюватиметься норма щодо заборони на 
приватизацію житла з фондів для тимчасового проживання.  

Доцільним також вбачається розглянути питання про закріплення чіт-
кої заборони на виведення квартир та кімнат із маневреного житлового фонду 
та переведення їх до інших житлових фондів (наприклад, до фонду загального  
користування), зважаючи на його особливо важливе соціальне значення та 
тимчасовість проживання в ньому. Таким чином, будуть створені  певні умови 
для унеможливлення зловживань у сфері формування  та користування квар-
тирами та кімнатами, що належать до маневреного  житлового фонду. 
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Виноградова Г.В. Проблеми нормативно-правового забезпечення збере-
ження  маневреного житлового фонду

У статті проаналізоване чинне законодавство України, що регламентує 
поняття маневреного житлового фонду, підстави  заселення  та виселення громадян 
з будинків  та квартир (кімнат), що належать до цього фонду, а також особливості 
нормативно-правового регулювання його збереження. Висвітлені особливості  засто-
сування законодавчих норм, що стосуються функціонування маневреного житлового  
фонду,  в сучасній судовій практиці. Викладені пропозиції щодо  вдосконалення  чинно-
го житлового  законодавства в частині встановлення  правових механізмів збережен-
ня маневреного житлового  фонду.  

Ключові слова: маневрений житловий  фонд, спеціалізований житловий  фонд, 
капітальний ремонт житлового будинку, реконструкція житлового будинку.
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Виноградова А.В. Проблемы нормативно-правового обеспечения сохран-
ности маневренного жилого фонда

В статье проанализировано законодательство Украины, регламентирующее 
понятие маневренного жилищного фонда, основания заселения и выселения граждан 
из домов и квартир (комнат), которые принадлежат к этому фонду, а также осо-
бенности нормативного регулирования его сохранности. Проиллюстрированы осо-
бенности применения законодательных норм, которые касаются функционирования 
маневренного жилищного фонда, в современной судебной практике. Изложены пред-
ложения по усовершенствованию действующего жилищного законодательства в 
части установления правовых механизмов сохранности маневренного жилищного 
фонда. 

Ключевые слова: маневренный жилищный фонд, специализированный 
жилищный фонд, капитальный ремонт жилого дома, реконструкция жилого дома. 

Vinogradova H. Problems legal providing of manoeuvre housing fund
A legislation, regulating the concept  of manoeuvre housing fund, grounds of settling 

and eviction of citizens from houses and apartments (rooms), which belong to this fund,  and 
also feature of the normative adjusting of his safety, is analysed in the article. The features 
of application of legislative norms are illustrated in relation to functioning of manoeuvre 
housing fund, in  judicial practice. Expounded suggestion on the improvement of current 
housing legislation in part of establishment of legal mechanisms of safety of manoeuvre 
housing  fund.

Key words: manoeuvre housing fund, specialized housing fund, major repairs of 
dwelling-house, reconstruction of dwelling-house.

 Стаття надійшла до редакції 02.03.2015.
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Постановка проблеми. Забезпечення безпеки і оборони традиційно 
виступає пріоритетом політики будь–якої держави, а сектор безпеки та обо-
рони є одним із найбільш динамічних елементів державного механізму. Адже 
нові виклики та загрози виникають перманентно, при цьому в багатьох випад-
ках здатність адекватно їм протидіяти визначає рівень життєздатності самої 
держави. Здійснення радикальних змін у безпековому просторі нашої держа-
ви – це не тільки об’єктивна потреба, що визріла в надрах українського сус-
пільства, це ще й вимога європейської спільноти щодо «створення таких 
доцільних і ефективних інститутів безпеки, які обслуговують інтереси безпеки 
громадян суспільства і держави, поважаючи права людини, діючи в межах 
закону та під дієвим демократичним контролем» [1, с. 22].

Важливим елементом реформи сектору безпеки та оборони виступає 
оптимізація системи цивільного захисту. Адже системи цивільного захисту та 
цивільної оборони відіграють все більшу роль у забезпеченні національної без-
пеки європейських країн. Моделі цивільного захисту країн ЄС і НАТО різ-
няться між собою, однак мають спільні основоположні цілі і принципи – попе-
редження, боротьба з наслідками і відновлення після природних і техногенних 
катастроф незалежно від причин їх виникнення з метою захисту невід’ємних 
прав і свобод громадян, їх власності, демократичного устрою держави і ринко-
вих засад економіки [2]. 

Реалізація заходів щодо розбудови в Україні сучасної системи цивільно-
го захисту значною мірою спирається на досвід, отриманий у співпраці із 
структурами НАТО у рамках програми Партнерство заради миру, системи 
особ ливого партнерства і Плану дій Україна–НАТО. У першу чергу, це стосу-
ється взаємодії Державної служби надзвичайних ситуацій з Головним коміте-
том з надзвичайного цивільного планування (SСЕРС) НАТО, та його робочи-

© Д.М. Павлов, 2015
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ми органами. Важливу роль відіграють також механізми двосторонньої коопе-
рації у сфері цивільного захисту з окремими країнами. 

Аналіз останніх публікацій та досліджень. Дослідженню проблематики 
правового регулювання забезпечення природно-техногенної безпеки та цивіль-
ного захисту присвячені наукові праці Ю.Ю. Азарова, А.В. Басова, А.І. Берлача, 
С.С. Засунька, В.К. Колпакова, С.Ф. Константінова, О.В. Копана, 
О.В. Кузь менко, О.П. Рябченко, Л.А. Жукової, О.О. Труша, А.Г. Чубенка та 
інші. 

Метою статті є теоретико-правовий аналіз питань реформування секто-
ру безпеки та оборони України як умови підищення ефективності забезпечен-
ня природно-техногенної безпеки та цивільного захисту.

Основні результати дослідження. На жаль, навіть у наукових публіка-
ціях не завжди простежується чітке усвідомлення відмінностей між безпекою 
та обороною. Традиційно безпека визначається насамперед у категоріях «наці-
ональної безпеки»: як захист національної території проти загроз, у тому числі 
військового характеру. Закінчення холодної війни, глобалізація, нові ризики, 
небезпеки і загрози, як і зміни у власних країнах, різко змінили характер серед-
овища безпеки країн. Більшість держав сьогодні стикається з великим маси-
вом викликів безпеці, швидше невійськової, ніж військової природи, що вима-
гають іншої реакції. У міру того, як обмеженість військово- і державно-орієн-
тованих уявлень про безпеку стає все очевиднішою, відбувається розширення 
і поглиблення поняття безпеки, яке розширяється і тепер не зосереджується 
виключно на безпеці держави та її території, а має на увазі безпеку індивідуу-
мів, співтовариств, суспільства, регіонів або навіть міжнародної системи. 
Ризики і небезпеки, відмінні від військових загроз, входять до порядку денно-
го безпеки, як, наприклад, екологічна деградація, соціо- демографічні виклики, 
поширення інфекційних хвороб, транснаціональний тероризм і організована 
злочинність [1]. Водночас, традиційні системи безпеки та оборони можуть 
виявитися недостатньо ефективними в умовах «гібрідної війни» та зростання 
рівня терористичної загрози. Особливого значення у цьому контексті набуває 
питання протидії техногенному (технологічному) тероризму.

У демократичних країнах традиційно розрізняють сили безпеки, що від-
повідають за внутрішню безпеку, і оборонний сектор, що відповідає за оборону 
держави. Оборона у нормі пов’язана із зовнішньою загрозою, і може бути обме-
женою у просторі і навіть у часі. В цьому випадку йдеться про усунення загро-
зи. Оскільки потенційні загрози можуть швидко перетворитися на фактичні 
загрози, для оборони потрібна підготовленість і система швидкого підвищення 
готовності або мобілізації. Досягнення і збереження внутрішньої безпеки 
пов’язано із запобіганням загроз стабільності в межах країни і протидією їм, 
громадським порядком, безпекою індивідуумів, співтовариств і суспільства від 
насиль¬ства, постійним, методичним функціонуванням держави з її інститу-
тами і сталим соціально-економічним розвитком. До того ж, саме держава, 
іноді разом з регіональною або місцевою владою, гарантує цю безпеку. Але 
сили різні. Війська повинні забезпечувати оборону, а цивільні сили – мати 
справу з безпекою [1, c. 19].
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В багатьох випадках міжнародні організації, НАТО і ЄС більше не роз-
різняють оборону і безпеку, називаючи їх Сектором безпеки. Сектор розумі-
ється як сума всіх органів і сил, чий обов’язок полягає в захисті держави та її 
установ. Він включає стрижньові структури, такі як збройні, правоохоронні та 
воєнізовані сили, органи розвідки і безпеки, митну службу, берегову охорону і 
прикордонну службу, а також ті інститути, які формулюють, здійснюють і 
контролюють політику внутрішньої і зовнішньої безпеки. ЄС і Європейська 
Парламентська Асамблея підрозділяють сектор безпеки на чотири головні 
сектори: оборони, поліції, розвідслужб і управління кордонами [3]. В контексті 
нашої теми розподілу праці у сфері оборони і безпеки ми продовжуватимемо 
розрізняти сектор оборони і сектор безпеки, але дотримуємося поділу його на 
чотири головні елементи: оборони, поліції, спецслужб і управління кордонами.

Непередбачені обставини, при виникненні яких використовуватимуть-
ся засоби оборони і безпеки, можуть бути різні: природні або інші катастрофи, 
акти громадської непокори і безладдя, терористичні акти, заколоти, війни. 
Названі події змінюють ситуацію таким чином, що може виникнути необхід-
ність розгортання і використання сил оборони і безпеки. Розглянемо питання 
розподілу праці у сфері оборони і безпеки на прикладі реагування на природну 
катастрофу.

Природна катастрофа – це несподіване лихо, подія, що спричинює тяжкі 
наслідки, руйнування, це наслідок небезпечного явища, що відбувається, коли 
збігаються людська діяльність і природні феномени, зокрема такі фізичні 
явища, як виверження вулкана, землетрус, обвал тощо, – які не впливають на 
людські істоти. Жертви або майнові пошкодження залежать від здатності насе-
лення збільшувати руйнівний вплив або протистояти йому. Катастрофа – це і 
соціальне руйнування на рівні індивідуума, співтовариства або держави. У 
сферах, де відсутні інтереси людини, природні феномени не несуть небезпеки 
і не призводять до катастроф. Таке розуміння втілено у визначенні: «катастро-
фи відбуваються, коли небезпеки накладаються на вразливість» [1].

Боротьба з катастрофами складається з чотирьох напрямків діяльності: 
пом’якшення, приготування, реагування і відновлення.

Пом’якшення намагається запобігти катастрофі або зменшити її наслід-
ки. Пом’якшення результативне для запобігання лавині, повені і голоду, для 
заходів щодо охорони здоров’я, при порушеннях надходження електроенергії, 
води, аваріях системи каналізації.

Приготування досягається створенням національних і регіональних 
центрів надзвичайних ситуацій (які координують і цивільну оборону) і загаль-
нодержавної практичної доктрини реагування на надзвичайні ситуації. 
Додаткові заходи включають постійні державні запаси медичних засобів, стра-
тегічні резерви пального, зерна та інших основних продуктів харчування. 
Подальша підготовка передбачає навчання, відповідне постачання і оснащен-
ня для використання на стадіях реагування і відновлення.

Реагування мобілізує аварійні служби. Про надзвичайну ситуацію спо-
чатку повідомляють диспетчера пожежних служб або поліції, який вирішує, чи 
залучати центр надзвичайних ситуацій. Найефективнішими у порятунку 
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життя і майна є централізовані служби, зокрема пожежники, поліція, кому-
нальні аварійні команди і спілки допомоги, такі як «Червоний хрест» [1].

Відновлення полягає у відтворенні пошкодженої інфраструктури, всіх 
видів комунікацій, споруд і виробництв, поверненні людей до нормального 
життя. Це найтриваліша і найдорожча фаза. Якщо ресурси для ослаблення і 
матеріали для відновлення розосередити до того, як трапилася катастрофа, 
можна запобігти каскадам соціальних і гуманітарних катастроф. У багатьох 
випадках відновленню можуть дуже допомогти невеликі об’єми завчасно під-
готовленої інфраструктури.

Відповідно, пом’якшення є справою національної, регіональної і місце-
вої влади, її підрозділів екстреної допомоги, рятівників і частин, що відповіда-
ють за захист критичної державної інфраструктури. Сектор безпеки повинен 
бути проінформований про плановані або здійснені заходи. Сектор оборони 
інформується тільки у випадку, якщо є необхідність знати про плановані або 
реалізовані заходи.

Приготування здійснюється національним, регіональним і місцевим 
урядом. Сектор безпеки має спланувати і організувати заходи і засоби безпеки, 
необхідні для всіх можливих випадків; розробити керівництво щодо забезпе-
чення безпеки населення, яке постраждало внаслідок катастрофи, і управління 
можливою евакуацією; бути повністю обізнаним про всі плани і приготування 
на випадок тривоги, мобілізації та дій у разі катастрофи; мати достатньо фахів-
ців, які приписані до центрів надзвичайних ситуацій і які керуватимуть діями 
щодо полегшення наслідків катастрофи під загальним керівництвом призна-
ченого державного або регіонального координатора надзвичайних ситуацій; 
планувати, організовувати і брати участь у навчаннях і тренуваннях щодо 
застосування і розгортання засобів безпеки; розробити нормативи для таких 
навчань і оновлювати плани на певні випадки [1].

Сектор оборони традиційно залучається тільки до планування та підго-
товки конкретних заходів цивільної оборони або на випадок, коли штатні ава-
рійні служби та їх мобілізований резерв будуть різко переобтяжені. Тільки в 
таких екстремальних випадках ресурси оборони братимуть участь у підготовці 
та плануванні, а потім відіграватимуть допоміжні ролі: під керівництвом 
цивільного уряду на користь цивільної влади, яким вони допомагають.

Реагування спрямовується та узгоджується координатором надзвичай-
них ситуацій і персоналом центру надзвичайних ситуацій і здійснюється разом 
з діями щодо полегшення наслідків катастрофи. Сектор безпеки братиме 
участь у роботі персоналу центру, очолюватиме і проводитиме операції безпе-
ки. Участь сектору безпеки на стадії реагування полягає в наступному: реког-
носцировка, збір інформації, аналіз і оцінка пошкоджень або загроз; мобіліза-
ція, розгортання і введення в дію, згідно з установленими пріоритетами своїх 
ресурсів, що забезпечують безпеку населення, яке постраждало внаслідок 
катастрофи; управління безпечною евакуацією; запобігання несанкціоновано-
му доступу в зону катастрофи і на теріторію, залишену населенням; охорона 
приватної власності в залишених населенням зонах; заходи охорони правопо-
рядку, де вони додатково будуть потрібні [1].
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Тільки якщо цивільних ресурсів залучених до дій щодо полегшення 
наслідків катастрофи, бракуватиме, то для допомоги цивільній владі під 
цивільним керівництвом буде залучено сектор оборони. Допомога виявляти-
меться у вигляді допоміжних дій, а оперативна відповідальність лежатиме на 
цивільній владі. Зазвичай збройні сили визначатимуть склад сил для розгор-
тання і відповідатимуть за командування частинами та їх уведення в дію. 
Збройні сили в надзвичайній ситуації можуть забезпечити підтримку одно-
часно декількох операцій, займаючись ліквідацією наслідків сильних руйну-
вань, рятуванням, евакуацією й охороною людей і майна в зруйнованих райо-
нах. Залежно від типу, особливостей, масштабу катастрофи і невідкладності 
реагування, участь збройних сил може полягати переважно у наступному: 
наданні повітряного і наземного транспорту для великомасштабної евакуації, 
розгортанні рятувальних і медичних підрозділів для надання першої допомо-
ги, розподілі харчування, медикаментів, пального; розгортанні і застосуванні 
військових засобів наведення мостів і переправ; участі саперних і бойових 
інженерних частин для розчищення доріг евакуації, транспортуванні запасів 
для запобігання подальшому розповсюдженню катастрофи і базового віднов-
лення інфраструктури; забезпеченні мобільних засобів і мереж зв’язку в райо-
нах з порушеними комунікаціями; наданні аварійно-рятівного і спеціального 
військового персоналу (психологів, психіатрів, медичних фахівців для контр-
олю захворюваності, локалізації аварій і обеззаражування, фахівців з суспіль-
них робіт); посиленні цивільної поліції військовими поліцейськими і консуль-
тантами з правових питань; наданні водоочищувального устаткування і фахів-
ців, мобільних генераторів енергії, польових кухонь, хлібопекарень, мобільних 
моргів загального і спеціального призначення. Проте не можна допускати 
участі військ у переселенні переміщуваного або евакуйованого населення та 
відновлювальних заходах, які мають здійснювати цивільні урядові органи [1].

Відновлення скеровують і здійснюють цивільні урядові органи і при-
ватні підприємства. Звичайно, потреба залучення сектору безпеки може 
виникнути тільки тоді, коли йдеться про спеціальні операції щодо охорони 
правопорядку і запобігання пограбуванням приватної власності у районах від-
новлення. Участь сектору оборони обмежується відновленням пошкоджених 
об’єктів оборонного характеру та інфраструктури Збройних сил. І навіть у 
цьому випадку вони не конкурують з цивільними підприємствами.

Збройні сили можуть використовуватися для підтримки цивільної 
влади і вже задіяних засобів, керівного органу, або ж для їх посилення (де мож-
ливо) і заміни (коли необхідно), цивільних структур у таких сферах: плану-
вання операцій і управління; транспортне планування, автомобільні, залізнич-
ні, повітряні та водні перевезення, управління ними; пошукові та рятувальні 
операції; медичне обслуговування всіх рівнів; профілактичні медичні та вете-
ринарні заходи; обеззаражування і евакуація потерпілих; виявлення, ідентифі-
кація останків і поховання; робота з переміщеними особами; протиатомна, 
радіологічна, хімічна і біологічна розвідка, захист і обеззаражування; операції 
з постачання коштами для існування і пальним; очищення води і водопоста-
чання; тимчасове забезпечення житлом і базове будівництво; ремонт і розви-
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ток інфраструктури; оцінка і ліквідація пошкоджень; ремонт і обслуговування 
транспортної інфраструктури; забезпечення харчуванням; підтримка безпеки 
руху; пожежегасіння; психологічні заходи; суспільні справи; координація вза-
ємодії цивільної і військової сфер; збір і систематизація інформації; інформа-
ційні операції [1].

Маємо відзначити, що в ситуації, яка склалася в Україні, особливого 
значення набуває питання протидії техногенному та катастрофічному теро-
ризму. Новими викликами, що породжуються цими видами тероризму, можна 
вважати, зокрема, міцніший взаємозв’язок між внутрішньою і зовнішньою без-
пекою, що свідчить про те, що відмінності зникають. Внаслідок цього дедалі 
тіснішою стає співпраця між: правоохоронними органами, розвідслужбами і 
армією. Виникає проблема дублювання завдань між міністерствами внутріш-
ніх справ і оборони, що безпосередньо стосується питання підпорядкування 
служби з питань надзвичайних ситуацій. 

Боротьба з тероризмом усередині країни має на увазі застосування сили, 
тому виникає питання, кому дозволено дати на це дозвіл, і хто буде це викону-
вати. Урядам доведеться роз’яснити, як застосовуватиметься «право на 
постріл», тобто чи потрібен спеціальний дозвіл міністра, і за яких обставин 
буде дозволено надання надзвичайних повноважень. В США для поліпшення 
координації було ухвалено рішення утворити спеціальне міністерство вну-
трішньої безпеки. Інші країни також розглядали питання створення мініс-
терств безпеки на додаток до традиційних міністерств юстиції та внутрішніх 
справ. Вирішальний чинник – чи можуть вертикалі влади і лінії зв’язку, що 
існують в нормальних умовах, використовуватися і в надзвичайних ситуаціях. 
Додаткова координація завжди несе небезпеку дублювання і затримок. Отже, 
проблема зводиться до того, «хто робить що, коли і як», і до забезпечення, що 
кожний знає своє місце в цій структурі. Парламентарі мають взяти на себе 
важливе зобов’язаня підштовхувати свій уряд до чітких командних вертика-
лей, які гарантуватимуть, що коли криза вимагатиме вищих рівнів підтримки і 
застосування сили, то будуть задіяні всі потенційні дійові особи [1].

Висновки. Досягнення дієвого розподілу повноважень у сфері безпеки 
та оборони в цілому, та цивільного захисту та цивільної оборони, зокрема, 
бачиться також у відношенні до міністерств, яким підлеглі сили безпеки і обо-
рони: сили оборони – Міністерству оборони, сили безпеки – Міністерству 
внутрішніх справ або, в деяких державах – Міністерству безпеки або 
Міністерству юстиції. Відповідно, підвищення ефективності функціонування 
вітчизняного сектору безпеки та оборони з урахуванням необхідності забез-
печити готовність системи цивільного захисту до дій в умовах реальної 
зовнішньої та внутрішньої військово-терористичної загрози, вимагає чіткого 
розмежування функцій між Міністерством внутрішніх справ України та 
Міністерством оборони України. Фактично, ми маємо повернутися до розмеж-
ування функцій цивільного захисту, змістом якого має стати переважно проти-
дія загрозам невійськового характеру, та цивільної оборони. Уповноваженим 
суб’єктом у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки має виступати 
МВС України, а реалізація завдань у сфері цивільної оборони повинна здій-



ЮРИДИЧНА НАУКА № 5/2015

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА44

снюватися Міністерством оборони. З урахуванням складної безпекової ситуа-
ції в нашій державі, у перспективі виправданим є створення Міністерства 
внутрішньої безпеки, серед функцій якого може бути забезпечення цивільного 
захисту, пожежної безпеки,  забезпечення кібернетичної безпеки, боротьба з 
організованою злочинністю, організація протидії тероризму, у тому числі тех-
ногенному та ядерному.
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У статті досліджуються напрямки реформування сектору безпеки та обо-
рони України, доводиться доцільність розмежування функцій цивільного захисту та 
цивільної оборони та необхідність відповідної трансформації моделі публічного адмі-
ністрування у сфері безпеки. На основі аналізу іноземного досвіду з питань розмежу-
вання компетенції між органами безпеки та оборони при забезпеченні захисту від 
надзвичайних ситуацій різної генези та протидії тероризму, у тому числі техноген-
ному та ядерному, визначені основні напрямки організаційно-правового забезпечення 
реформаційних процесів у секторі безпеки.
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захист, система цивільного захисту.

Павлов Д.Н. Организационно-правовые основы реформирования сектора 
безопасности и обороны Украины как условие повышения эффективности обес-
печения природно-техногенной безопасности и гражданской защиты

В статье исследуются направления реформирования сектора безопасности и 
обороны Украины, доказывается целесообразность разграничения функций граждан-
ской защиты и гражданской обороны и необходимость соответствующей трансфор-
мации модели публичного администрирования в сфере безопасности. На основе ана-
лиза зарубежного опыта по вопросам разграничения компетенции между органами 
безопасности и обороны при обеспечении защиты от чрезвычайных ситуаций различ-
ной генезы и противодействия терроризму, в том числе техногенному и ядерному, 
определены основные направления организационно-правового обеспечения процессов 
реформирования в секторе безопасности.
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РЕГУЛЮВАННЯ СФЕРОЮ ОБОРОНИ ЕСТОНІЇ 
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Постановка проблеми. Забезпечення національної безпеки, оборони 
суверенітету і територіальної цілісності країни є одним із пріоритетних 
напрямків державної політики, яка досягається з використанням усіх сил, 
засобів, ресурсів держави. Разом з тим, в її забезпеченні вирішальне значення 
відведено воєнному потенціалу країни, який формується головним чином у 
військовому житті суспільства. Забезпечення нашої армії сучасною зброєю 
викликає, сьогодні, серйозну заклопотаність. Велика частина воєнного осна-
щення фізично і морально застаріла, при цьому не компенсується новими 
закупівлями. Визначення концептуальних засад державної політики в сфері 
оборони України повинно носити цілеспрямований, навіть виборчий, точко-
вий характер.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемою аналізу міжна-
родного досвіду правового регулювання сферою оборони не займалися, тому 
дана проблема є досить актуальною на сьогодні.

Мета статті. Здійснити порівняльний аналіз правового регулювання сфе-
рою оборони Естонії та України.

Основні результати дослідження. Основним принципом Естонії при 
проведенні своєї зовнішньої і оборонної політики є принцип неподільності 
безпеки, важливість міжнародного співробітництва та захист демократичних 
цінностей. На безпеку в цілому впливають події, що відбуваються в світі, від-
носини, угоди і конфлікти.

22 січня 2009 р. уряд Естонської Республіки затвердив «План розвитку 
військової оборони на 2009-2018 рр.», що фіксує основні напрямки розвитку 
Сил оборони Естонії на наступне десятиліття, а також передбачено, що на 
фінансування поставок і будівництво протягом наступного десятиліття буде 
витрачено в середньому приблизно 40,0% від оборонного бюджету країни. 
Решта піде на покриття витрат повсякденної діяльності та персонал Сил обо-
рони і Кайтселійту.

Згідно з Конституцією, спільне завдання державної оборони Естонії 
полягає у збереженні незалежності держави, територіальної цілісності, кон-
ституційного порядку та безпеки населення. Вищим керівником державної 
оборони є Президент республіки.

Уряд координує та спрямовує діяльність державної оборони в Естонії. 
Міністерство оборони відповідає за організацію військової оборони в Естонії. 

© В.В. Сокуренко, 2015
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В її реалізації беруть участь Сили оборони і Кайтселійт, що складається з 
добровольців.

Естонія почала нарощувати свою обороноздатність після відновлення 
незалежності в 1991 р. Зараз Естонія стала рівноправним партнером держав 
НАТО і ЄС. Сухопутні війська розвивали, в основному, піхоту, але поряд з 
цим розвивалися деякі специфічні навички. Протягом наступних десяти років 
сухопутні війська зробили значний прорив у розвитку маневреності бронетех-
ніки.

Військово-морські сили Естонії досі перевагу віддавали розвитку нави-
чок по знешкодженню мін, і в цьому досягнуто помітний в НАТО рівень. 
Протягом наступних десяти років Військово-морські сили отримали у своє 
розпорядження легкі транспортні катери, з якими почався більш активний 
розвиток берегової охорони.

Пріоритет Військово-повітряних сил віддається повітряному спостере-
женню. В Естонії встановлено два нових протиповітряних радара.

У розпорядженні Військово-повітряних сил перебувають транспортні 
вертольоти, придатні для використання як на батьківщині, так і в місцях вій-
ськових операцій. Активно розвивається протиповітряна оборона середньої 
дальності.

Довгостроковим планом розвитку Естонії передбачено збільшення 
інвестицій у розвиток різних систем управління, розвідки, спостереження і 
зв’язку. Головним принципом обороноздатності Естонії є «побачити, почути, 
дізнатися першими на основі цього прийняти рішення розумніші і швидше 
супротивника» – все це має критичне значення з точки зору оборони такого 
маленького держави як Естонія.

За організацію державної оборони в Естонській Республіці відповіда-
ють міністр оборони і Міністерство оборони. У завдання міністерства входять 
внесення пропозицій щодо планування політики в області державної оборони, 
реалізація запланованих планів розвитку оборони і організація державної обо-
рони.

Структура міністерства розділена на сфери відповідальності чотирьох 
віце-канцлерів. Відділи у підпорядкуванні віце-канцлера з оборонної політи-
ки розробляють програми майбутньої державної оборони та організовують 
міжнародне співробітництво. Відділи віце-канцлера з оборонного плануван-
ня, на основі основних напрямків оборонної політики, планують ресурси, скла-
дають документи щодо розвитку сфери і готують мобілізацію. Відділи віце-
канцлера оборонних інвестицій організовують інвестиції, тендери і великі 
роботи з військового будівництва. Сфера відповідальності віце-канцлера з 
правових і адміністративних питань підтримує роботу міністерства.

Структурно Сили оборони діляться по роду військ на чотири оборонних 
округи (Північний, Північносхідний, Західний і Південний оборонний округ) 
з штабами і частинами центрального підпорядкування. Крім цього, командува-
чу Сил оборони підпорядковується і організація добровольців державної обо-
рони – Кайтселійт.

До сил оборони Естонії відносяться наступні види військ:
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Сухопутні війська – найчисленніший рід військ Сил оборони Естонії, 
який грає ключову роль в обороні території Естонії та підготовці підрозділів до 
міжнародних операцій. У підпорядкуванні командувача Сухопутних військ 
знаходяться Штаб Сухопутних військ та військові частини, завданням яких у 
мирний час є навчання підрозділів резерву. У безпосередньому підпорядкуван-
ні командувача Сухопутних військ знаходяться також територіальні батальйо-
ни і 1-а піхотна бригада – головний маневрений підрозділ Сил оборони, до 
якого входить більшість підрозділів, яких навчають під час строкової служби. 
До складу бригади входить також Scoutspataljon – розвідувальний піхотний 
батальйон швидкого реагування, укомплектований кадровими військовими. 
Підрозділ здатний діяти у співпраці з військовими підрозділами НАТО.

Військово-морські сили Естонії складаються зі Штабу військово-мор-
ських сил, Бази військово-морських сил і Дивізіону мінних знешкоджувань. 
Балтійська ескадра знешкодження мін (BALTRON) підпорядковується 
Військовому комітету країн Балтії, тобто командувачем збройними силами 
Естонії, Латвії та Литви, виконавчою владою наділені командувачі військово-
морськими силами Естонії, Латвії та Литви. У підпорядкуванні Бази військо-
во-морських сил знаходиться Центр навчання військово-морських сил, а в 
підпорядкуванні Дивізіону мінних знешкоджень група водолазів. Головна 
мета військово-морських сил – захист територіальних вод Естонії.

Військово-повітряні сили складаються зі Штабу військово-повітряних 
сил і Бази військово-повітряних сил, що знаходиться в Емарі, а також 
Дивізіону повітряного спостереження. Головне завдання Бази військово-пові-
тряних сил – обслуговування та підтримка повітряних суден Естонії і союзни-
ків. Головне завдання Дивізіону повітряного спостереження полягає в моніто-
рингу повітряного простору Естонії.

Структура Військово-повітряних сил в мирний час, під час криз і війни, 
здебільшого, не змінюється, тому військово-повітряні сили складаються, в 
основному, з кадрових військовослужбовців.

Розкриваючи структуру Збройних сил Естонії, на нашу думку, необхід-
но звернути увагу на функціонуванні в її складі особливого добровольчого 
підрозділу – Кайтселійт. Кайтселійт – діюча добровільна організація держав-
ної оборони, яка знаходиться у сфері відповідальності Міністерства оборони, 
організована по військовому зразку, озброєна і займається військовими трену-
ваннями.

Основне завдання Кайтселійту – захист незалежності Естонії та її кон-
ституційного порядку, в тому числі від військової загрози, спираючись на 
вільне волевиявлення та ініціативу народу. До її складу входять 15 територі-
альних підрозділів – дружин, які налічують в цілому 8300 членів, а також 
жіночі та юнацькі спеціальні організації. У діяльності останніх беруть участь у 
загальній складності 8100 жінок. У ході мобілізації на базі Кайтселійту ство-
рюються підрозділи територіальної оборони – оборонні райони. Останні під-
коряються у воєнний час главам відповідних оборонних округів.

Кайтселійт виконує важливу задачу по допомозі цивільним структурам 
(гасіння лісових пожеж, допомогу поліції помічниками поліцейських з числа 
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членів Кайтелійта, забезпечення безпеки на різних заходах). Підрозділи 
Кайтселійту складаються з добровольців, які брали участь у міжнародних 
миротворчих місіях у Балканських країнах. У Кайтселійту і його організаціях 
тісні зв’язки з партнерськими організаціями за кордоном (у Північних країнах, 
Сполучених Штатах).

Кайтселійт співпрацює з наступними організаціями. Найскодукайтсе 
співпрацює з іншими організаціями та установами, в тому числі Департаментом 
поліції і прикордонної охорони, Департаментом рятувальних робіт, суспіль-
ством Erna Selts та місцевим самоврядуванням.

Основні завдання Найскодукайтсе: 1) надання допомоги Кайтселійту у 
захисті незалежності та конституційного порядку Естонії, у забезпеченні без-
пеки громадян і виконанні інших завдань; 2) у співпраці з дружинами 
Кайтселійту організація та забезпечення роботи медичної та тилової служби 
Кайтселійту; 3) поширення і поглиблення ідеалів Кайтселійту і національних 
патріотичності; 4) участь в організації світського життя Кайтселійту.

В організацію Нооред Коткад входить майже 3500 юнаків з усієї Естонії. 
Завдання організації – виховати з молодих людей порядних громадян, здоро-
вих душею і тілом. Крім багатьох цікавих занять, наприклад, стрибків з пара-
шутом, польотів на дельтаплані, орієнтування, стрільби зі стрілецької зброї та 
ін., Нооред Коткад беруть участь у багатьох змаганнях. Найбільшим популяр-
ним, але і важким з них, стало розвідувальне змагання Mini-Erna протяжністю 
35 км.

Організація Кодутютред заснована з метою виховання в молодих дівча-
тах любов до батьківщини і готовність захищати незалежність Естонії, посили-
ти любов до сім’ї і батьківщини, навчити любити естонську мову і звичаї, бути 
чесними, заповзятливими, не боятися приймати рішення і нести відповідаль-
ність, цінувати природу, поважати своїх батьків і співгромадян.

Особовий склад Сил оборони Естонії укомплектований на базі загаль-
ної військового обов’язку, кадрових військових і добровольців, членів 
Кайтселійту. Основну частину складають військовозобов’язані, навчені по під-
розділах та переведені у резерв. На дійсній службі в Силах оборони перебува-
ють військовослужбовці строкової служби, кадрове військові та резервісти, які 
проходять навчальні збори.

Військовий обов’язок лежить на всіх здорових громадянах Естонії чоло-
вічої статі у віці від 16 до 60 років. Обов’язкова служба включає строкову 
службу та службу в резерві. На строкову службу тривалістю від восьми до 
одинадцяти місяців призиваються юнаки віком 18-27 років (включно). Під час 
строкової служби солдатам строкової служби передбачена щомісячна компен-
сація в залежності від посади. Особи, які пройшли військову підготовку і зара-
ховані у склад підрозділу в резерв, протягом одного року після проходження 
строкової служби перебувають у резервному підрозділі самої швидкої мобілі-
зації. За укладеними з добровольцями з резерву договорами створюється під-
готовлений резерв, завдання якого – забезпечити в Силах оборони готовність 
до реагування і, при необхідності, виконанню міжнародних зобов’язань 
Естонської Республіки. Навчання резервістів триває на навчальних зборах.
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Облік військовозобов’язаних у Силах оборони веде Департамент обо-
ронних ресурсів, який, в якості своєї основної задачі, організовує призов на 
строкову службу, дає оцінку придатності військовозобов’язаних до прохо-
дження служби, а з 1 січня 2008 через центр вербування закликає доброволь-
ців на контрактну службу в Сили оборони.

В якості кадрового військового на контрактну службу в Сили оборони 
зараховується громадянин Естонії, який: 1) не молодше 18 років; 2) має необ-
хідну кваліфікацію, освіту і військовий вишкіл; 3) володіє на необхідному 
рівні естонською мовою; 4) за станом свого здоров’я і фізичної підготовки при-
датний до виконання військових обов’язків.

Сфера проходження служби і завдання, які поставлені перед військово-
службовцями, часто піддають небезпеці їх життя і здоров’я. Організація 
медичного обслуговування належить до сфери відповідальності Міністерства 
оборони Естонії та у разі необхідності забезпечує доступність необхідної 
медичної допомоги.

Військовослужбовцям у Силах оборони забезпечено надання медичних 
послуг первинного рівня і медична підтримка під час навчання. Забезпечення 
спеціальної медичної допомоги проходить у співпраці з цивільної системою 
охорони здоров’я. В якості окремої установи у сфері відповідальності 
Міністерства оборони діє Оздоровчий центр Сіли, в якому надаються послуги 
з реабілітації здоров’я як військовослужбовцям Сил оборони, так і членам 
Кайтселійту і товариств репресованих.

Медики Сил оборони у співпраці з країнами-партнерами забезпечують 
медичну допомогу військовослужбовцям, які беруть участь у міжнародних 
військових операціях.

Звернемо увагу на реалізацію принципу децентралізації оборонних сил, 
які виходять із стратегії територіальної оборони. Мета територіальної оборони 
полягає не в агресивних військових наступах на інші держави, а в тому, щоб 
максимально ускладнити агресору захоплення території і народу.

У разі війни територіальна оборона повинна забезпечувати всебічний 
захист від вторгнення ворога, уповільнення його просування за допомогою 
всебічних бойових дій, повний захист стратегічно важливої території і утри-
мання її в своїх руках до запуску міжнародної системи безпеки і прибуття 
політичної, економічної та військової допомоги, після цього – звільнення 
території держави своїми силами або разом з прибулої підмогою. Застосування 
системи децентралізованої оборони дозволяє органічно об’єднати оборонні 
сили з громадянським суспільством, зробити їх максимально дешевими, вико-
риставши для їх постачання матеріали та засоби, наявні у цивільній обороні, 
об’єднати волю всього народу до оборони.

Таким чином, територіальна оборона – особлива системи оборонних дій 
державної оборони, яку характеризують: 1) територіальна структура держав-
ної оборони. Основні напрямки оборонної політики для організації територі-
альної державної оборони повинні виходити з того, що територія держави 
поділяється на оборонні округи. Кожен оборонний округ ділиться на оборонні 
райони. Згідно з рішенням уряду від 2001 р., територія держави поділена на 
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військово-територіальні формування – два оборонних округи і два особливих 
оборонних райони; 2) де централізованістю – розсіяністю по країні система 
управління оборонними силами, що дозволяє продовжувати організований 
опір навіть при втраті центрального управління; 3) використання принципу 
«армія в резерві», причому цілісні резервні підрозділи, скомплектовані відпо-
відно до умов воєнного часу, створюються ще в мирний час; 4) поділ оборон-
них сил на дві частини – сили загального призначення і війська територіальної 
оборони; 5) комплексним застосуванням в ході військових дій всіх способів 
боротьби, дозволених міжнародними правовими нормами (класичний і розо-
середжений бій, партизанська тактика тощо) [1].

Висновок. Таким чином, дослідивши зміст оборони Естонії можемо кон-
статувати, що позитивним міжнародним досвідом даної країни, на нашу думку, 
видаються положення щодо імплементації в сферу оборони України добро-
вольчих підрозділів оборони – кайтселійт, приймаючи до уваги той факт, що на 
сьогоднішній день, в світлі військових подій, які відбуваються на Сході України 
зосереджують свою діяльність добровольчі підрозділи з невизначеним право-
вим статусом, які виконують функції з захисту незалежності та територіальної 
цілісності України та її конституційного порядку, в т.ч. від військової загрози, 
спираючись на вільне волевиявлення та власну ініціативу своїх членів.
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Постановка проблеми. Правоохоронна сфера як об’єкт адміністратив-
но-правового регулювання займає ключову роль у механізмі державного регу-
лювання. Правоохоронна сфера включає діяльність органів виконавчої влади, 
завданням яких є забезпечення правоохоронних функцій, які окреслюють 
існування правоохоронної сфери. На жаль, сьогодні діяльність цих органів в 
очах громадськості дискредитована, і тому державна політика активно впрова-
джує в практичну діяльність реформаторські ідеї та нововведення щодо покра-
щення їх функціонування. Адміністративно-правове регулювання правоохо-
ронної сфери є оптимальним варіантом вивчення та аналізу недоліків цієї 
системи. Правовим регулюванням зазвичай називають засіб державного впли-
ву на правоохоронні відносини з метою впорядкування їх в інтересах держави 
і громадян. 

Упорядкування адміністративно-правових аспектів функціонування 
правоохоронної сфери є одним із основних питань у процесі створення надій-
ного механізму адміністративно-правого регулювання. 

Мета статті. У процесі правового аналізу зрозуміти сутність і зміст адмі-
ністративно-правового регулювання правоохоронної сфери, розкрити шляхи 
підходу до правового розуміння складових елементів діяльності органів, які є 
ключовими елементами цієї сфери.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Розробкою проблем меха-
нізму правового регулювання правоохоронної сфери значну увагу приділяли 
такі вчені, як: С.С. Алексєєв, О.М. Бандурка, А.П. Головін, І.П. Голосніченко, 
В.К. Колпаков, В.В. Копєйчиков, О.В. Кузьменко, М.В. Лошицький, 
М.І. Матузов, О.Ф. Скакун, Ю.А. Тихомиров, Ю.С. Шемшученко та інші.

Основні результати дослідження. Адміністративно-правове регулю-
вання правоохоронної сфери слід розглядати крізь призму адміністративно-
правого регулювання та правоохоронної діяльності.

Правоохоронна сфера включає діяльність низки органів державної 
влади, відповідно до Закону України «Про державний захист працівників суду 
і правоохоронних органів», до яких відносяться органи прокуратури, внутріш-
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ніх справ, служби безпеки, Військової служби правопорядку у Збройних силах 
України, Національне антикорупційне бюро України, органи охорони держав-
ного кордону, органи доходів і зборів, органи і установи виконання покарань, 
слідчі ізолятори, органи державного фінансового контролю, рибоохорони, 
державної лісової охорони, інші органи, які здійснюють правозастосовні або 
правоохоронні функції [1]. Більшість цих органів, на нашу думку, не повинно 
входити до переліку саме правоохоронних, оскільки їхні основні функції без-
посередньо не пов’язані з охороною прав і свобод громадян. 

Державні правоохоронні органи розглядають з теоретичної та законо-
давчої точки зору. У першому випадку – це суд, прокуратура і правоохоронні 
органи, які пов’язані з наданням допомоги у боротьбі зі злочинністю, а у друго-
му – правоохоронні органи по боротьбі зі злочинністю. Правоохоронні струк-
тури з надання юридичних послуг, такі як адвокатура та приватний нотаріат, 
приватні детективні та охоронні організації, внутрішні служби безпеки є само-
стійними організаціями, які виконують правоохоронні функції у сфері при-
ватного інтересу. Тому правоохоронну сферу слід розглядати з різних точок 
зору, але особливу увагу слід звертати саме на проблему державних органів з 
правоохоронними функціями.

У свою чергу, Закон України «Про основи національної безпеки Украї-
ни», визначає правоохоронні органи як органи державної влади, на які 
Конституцією і законами України покладено здійснення правоохоронних 
функцій [2]. Закон України «Про демократичний цивільний контроль над 
Воєнною організацією і правоохоронними органами держави» правоохорон-
ними органами називає державні органи, які, відповідно до законодавства, 
здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції [3].

В адміністративній сфері діяльність правоохоронних органів розгляда-
ється переважно як окремий елемент державного апарату. Відсутність демо-
кратичного фундаменту зумовлює необхідність систематизації знань про 
діяльність правоохоронних органів у їх кореляційному взаємозв’язку та коор-
динації. 

О.М. Мельник вважає, що правове регулювання – це державно-владний 
вплив на суспільні відносини, які здійснює всією системою юридичних засобів 
з метою їх впорядкування, закріплення, охорони та розвитку [4].

Система правового регулювання складається з двох стадій: підзаконної 
адміністративної правотворчості, реалізації адміністративно-правових норм та 
правоохоронної діяльності суб’єктів публічної адміністрації. Під адміністра-
тивною правотворчістю розуміється видання суб’єктами публічної адміністра-
ції підзаконних адміністративно-правових норм щодо їх загального впливу на 
суспільні відносини. Втілюються в життя реалізації адміністративно-правових 
норм забезпечують суб’єктивні публічні права та юридичні обов’язки суб’єктів 
адміністративного права. Правоохоронна діяльність суб’єктів публічної адмі-
ністрації включає засоби адміністративного впливу до порушників прав, сво-
бод і законних інтересів фізичних і юридичних осіб [5, c. 323].

Ю.Н. Старілов до адміністративно-правового регулювання включає такі 
елементи: адміністративно-правові норми як елементи адміністративного регу-
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лювання впливу на суспільні відносини; застосування норм адміністративного 
права суб’єктами права; адміністративно-правові відносини, які формують цю 
систему, а встановлення законних адміністративних відносин є головною 
метою процесу адміністративно-правового регулювання [6, с. 397-398]. 

Адміністративно-правове регулювання дозволяє описати специфічний 
механізм впливу на суб’єктів адміністративно-правових відносин. 
Адміністративно-правове регулювання відносин правоохоронної сфери перед-
бачає відносини, що відображають потреби та інтереси громадян; відносини, 
які реалізують імперативно-владну компетенцію публічної адміністрації та 
учасників адміністративно-правих відносин; відносини, які виникають в 
результаті дотримання адміністративно-правових правил.

На думку С.С. Алексєєва, процес правового регулювання складається з 
трьох основних складових: регламентації суспільних відносин, яка потребує 
правового опосередкування; дії юридичних норм, у результаті яких виникають 
або змінюються правовідносини; реалізації суб’єктивних юридичних прав та 
обов’язків [7, с. 34]. 

Так, І.П. Голосніченко механізм адміністративно-правового регулюван-
ня розуміє як сукупність адміністративно-правових засобів, за допомогою 
яких здійснюється вплив на відносини, що виникають у процесі реалізації 
державної виконавчої влади, а його структурні елементи – як норми адміні-
стративного права, адміністративно-правові відносини, акти тлумачення норм 
адміністративного права й акти реалізації адміністративно-правових норм і 
відносин [8, с. 14]. 

Таким чином, правоохоронна сфера як об’єкт адміністративно-право-
вого регулювання передбачає чіткий встановлений порядок адміністративно-
правових відносин, власне адміністративно-правові відносини, які виникають 
у результаті дії адміністративних норм, втілення в практичну діяльність адмі-
ністративних прав і обов’язків. У правоохоронній сфері в контексті адміністра-
тивно-правового регулювання діють адміністративно-правові норми, аналогіч-
ні правовідносини, адміністративні акти реалізації прав і обов’язків.

Адміністративно-правове регулювання правоохоронної сфери передба-
чає сукупність юридичних засобів, за допомогою яких забезпечується право-
вий вплив на суспільні відносини. 

Механізм адміністративно-правового регулювання охоплює адміністра-
тивно-правові засоби. Адміністративно-правове регулювання правоохоронної 
сфери включає регулювання суспільних відносин у судовій системі, органах 
внутрішніх справ, прокуратурі та інших органах, які складають правоохоронну 
сферу. Адміністративно-правове регулювання правоохоронної сфери перед-
бачає застосування адміністративного впливу.

С.Т. Гончарук вважає, що механізм адміністративно-правового регулюван-
ня – це система адміністративно-правових засобів, за допомогою яких здійсню-
ється правове регулювання суспільних відносин у сфері державного управління. 
Структуру механізму адміністративно-правового регулювання, на його думку, 
складають адміністративно-правові норми, акти тлумачення, акти реалізації 
адміністративно-правових норм, адміністративно-правові відносини [9, с. 23]. 
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Першою стадією механізму адміністративно-правового регулювання 
правоохоронної сфери є стадія формування та дії правових норм. Вона харак-
теризується тим, що введені у правову систему норми загальним чином регла-
ментують, спрямовують поведінку учасників суспільних відносин, встановлю-
ють для них певний правовий режим. На першій стадії адміністративно-право-
вого регулювання розробляються і приймаються у встановленому порядку 
норми, які регламентують суспільні відносини у правоохоронній сфері через 
надання їх учасникам суб’єктивних прав і покладання на них юридичних 
обов’язків.

Адміністративно-правові норми утворюють нормативну основу меха-
нізму адміністративно-правового регулювання, оскільки адміністративно-пра-
вовою нормою називають правило поведінки, встановлене державою з метою 
регулювання суспільних відносин у сфері державного управління [10, с. 32]. 

Правоохоронна сфера охоплює сукупність державно-правових засобів, 
методів і гарантій, які забезпечують захист прав і свобод людини та громадя-
нина від протиправних посягань. Засоби адміністративно-правового регулю-
вання визначаються як специфічні прийоми регулювання суспільних відно-
син, які зафіксовані в адміністративно-правовій нормі, та засоби впливу на 
поведінку осіб.

До засобів адміністративно-правового регулювання належить можли-
вість надання суб’єктам правових відносин суб’єктивних прав, зобов’язання та 
заборона. Можливість надання суб’єктам правових відносин суб’єктивних 
прав – це уповноваження чи дозвіл, що виявляється в делегуванні певних 
дозволів уповноваженій особі на здійснення нею певних дій. Зобов’язання 
означає припис виконувати певні активні дії. Заборона передбачає покладання 
зобов’язання утримуватись від заборонених дій, зобов’язання пасивно поводи-
тись у передбачених законом випадках. Всі способи адміністративно-право-
вого регулювання обумовлені функціями права: регулятивно-динамічного 
(дозвіл і зобов’язання та регулятивно-статичного (заборона). У правоохорон-
ній сфері переважає регулятивно-статична функція, що реалізується через 
систему заборон.

У правоохоронній сфері спеціальні заходи адміністративно-правового 
регулювання тлумачаться як застосування заходів адміністративного примусу. 

В адміністративному праві найчастіше використовують засоби заборон, 
зобов’язання та засоби адміністративно примусу. У процесі укладення адміні-
стративних договорів і надання адміністративних послуг виникають диспози-
тивні правовідносини, за яких застосовується уповноваження (дозвіл) та його 
різновиди – взаємодія, узгодження, координація, угода, адміністративний 
договір.

Правоохоронна сфера у процесі адміністративно-правового регулюван-
ня включає цілі правоохоронної системи, які включають охорону прав, свобод 
та інтересів громадян, яка конкретизується стосовно різноманітних об’єктів 
правоохоронної системи.

Правоохоронні органи передбачають діяльність відповідних органів, яка 
здійснюється в межах охоронних правовідносин. У них інтегровані всі принци-
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пи права, правового регулювання, принципи правосвідомості та законності сто-
совно цілей, завдань, засобів і методів правової охорони суспільних відносин.

Адміністративно-правове регулювання правоохоронної сфери, в свою 
чергу, охоплює такі сфери: соціально-економічну, політичну, ідеологічну та 
юридичну. Вони мають відповідний вид суспільних відносин, які разом утво-
рюють об’єкти правоохоронної діяльності. Регулювання правоохоронної 
сфери не може існувати без нормативної підсистеми. Правоохоронні органи 
утворюють складову державного апарату, узгоджену за цілями, засобами і 
методами з підсистемою правоохоронних норм.

Правоохоронна сфера має складову, без якої неможливе існування 
об’єкта адміністративного регулювання. Правоохоронні відносини – це вид 
суспільних відносин, спрямований на охорону особи, її інтересів та держави, а 
також відновлення або захист їх суб’єктивних прав і свобод.

Суб’єктами правоохоронної сфери, в першу чергу є держава, державні 
органи, в тому числі правоохоронні органи, державні установи, підприємства 
та організації, фізичні особи.

Враховуючи викладене, можна зробити висновок про те, що адміністра-
тивно-правовому регулюванню правоохоронної сфери притаманні такі ознаки, 
як цілеспрямований характер, який є регулятором суспільних відносин, що 
упорядковується за допомогою адміністративно-правових норм; певний пред-
мет і сфера правового впливу, який здійснюється на суб’єктів адміністратив-
ного права та мають для них певне значення; адміністративно-правове регулю-
вання спрямовано на досягнення забезпечення за допомогою адміністративно-
правових заходів прав, свобод і публічних законних інтересів громадян, коор-
динування інтересів держави та громадянського суспільства; забезпечується 
на основі реалізації адміністративно-правового методу правового регулюван-
ня; має організаційний та упорядкований характер, тобто здійснюється за 
допомогою певних адміністративно-правових елементів (методів, засобів, 
типів, елементів механізму адміністративно-правового регулювання та ефек-
тивності); має структуровані стадії, що передбачають правову регламентацію 
правоохоронних відносин, виникнення суб’єктивних публічних прав і юри-
дичних адміністративних обов’язків та їх реалізацію.

Розвиток і вдосконалення правоохоронної сфери повинні представляти 
собою динамічний процес у контексті імплементації норм європейських моде-
лей з відмежуванням тих органів, які безпосередньо відповідають за охорону 
прав, свобод і законних інтересів громадян.

Ключовим аспектом реформування та подальшого розвитку адміністра-
тивно-правового регулювання цієї сфери є перетворення їх у таку підсистему 
виконавчої сфери, яка мала б механізм реалізації діяльності правоохоронних 
органів. Не менш важливим аспектом правового регулювання цієї сфери, де 
основним механізмом реалізації внутрішньо організаційних правових та 
управлінських відносин, є принцип координації.

Отже, адміністративно-правове регулювання правоохоронної сфери 
полягає у цілеспрямованому впливі норм адміністративного права з метою 
забезпечення за допомогою адміністративно-правових засобів прав, свобод і 
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законних інтересів громадян та реалізації зворотнього зв’язку в процесі дер-
жавного управління. 

Висновки. Адміністративно-правове регулювання правоохоронної 
сфери дозволяє краще розкрити сутність юридичного змісту цього явища, про-
аналізувати єдність усіх правових явищ і одночасно визначити місце кожного 
з них у системі правового регулювання. До правоохоронної сфери як об’єкта 
адміністративно-правового регулювання державних правоохоронних органів 
можна віднести лише такі, які поряд з допоміжними виконують правоохоронні 
функції, що є визначальними в їхній діяльності. До таких відносять суд, про-
куратуру, міліцію, Службу безпеки України, Управління державної охорони, 
Державну прикордонну службу, Військову служби правопорядку у Збройних 
силах України та Державну пенітенціарну службу.

Правові категорії адміністративно-правового регулювання окремо 
визначають такі явища, як предмет адміністративно-правового регулювання 
та метод адміністративно-правового регулювання правоохоронної сфери. 

В юридичній літературі спостерігається майже одностайне розуміння 
адміністративно-правового регулювання як сукупності різних форм і засобів 
юридичного впливу держави на поведінку учасників правоохоронних відно-
син, що здійснюється в інтересах всього суспільства або окремих громадян з 
метою підпорядкування поведінки окремих суб’єктів встановленому в сус-
пільстві правопорядку. Однак у процесі активного реформування правоохо-
ронної сфери постала потреба відокремити органи, які безпосередньо викону-
ють правоохоронні функції, і на які покладена роль контролю, нагляду, та ті, 
які не мають відношення до правоохоронних функцій.

Для ефективнішої діяльності цих структур слід зробити такі першочер-
гові кроки: здійснити аналіз організації та практики діяльності правоохорон-
них органів в Україні та зарубіжних державах; визначити пропозиції щодо 
вдосконалення та оптимізації системи правоохоронних органів, структури, 
організації діяльності з урахуванням загальновизнаних міжнародних стандар-
тів і європейських моделей; підготувати проекти законів, програм і заходів з 
питань удосконалення організації та діяльності органів правоохоронної сфери 
та координації їхньої діяльності. Сьогодні дуже важливо будувати якісно нову 
правоохоронну систему, засновану на демократичних європейських цінностях.
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Братель С.Г. Правоохоронна сфера як об’єкт адміністративно-правового 
регулювання

У статті проаналізовано правоохоронну сферу як об’єкт адміністративно-
правового регулювання. Систематизовано концептуальні підходи до визначення пра-
воохоронної діяльності, окреслено основні підходи до розуміння правоохоронних орга-
нів і системних чинників адміністративно-правового регулювання.

Ключові слова: правоохоронна сфера, адміністративно-правове регулювання, 
адміністративно-правові відносини, об’єкт.

Братель С.Г. Правоохранительная сфера как объект административно-пра-
вового регулирования

В статье проанализирована правоохранительная сфера как объект админи-
стративно-правового регулирования. Систематизированы концептуальные подходы 
к определению правоохранительной деятельности, обозначены основные подходы к 
пониманию правоохранительных органов и системных факторов административно-
правового регулирования.

Ключевые слова: правоохранительная сфера, административно-правовое 
регулирование, административно-правовые отношения, объект.

Bratel S.G. Law enforcement as an object of administrative regulations
In the article the law enforcement as an object of administrative regulations is 

examined. The conceptual approaches to the definition of law enforcement are systematized, 
the main approaches to understanding law enforcement and administrative regulation of 
systemic factors are outlined.
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Постановка проблеми. Необхідно погодитися з точкою зору, яку 
висловлює Г.М. Красноступ, про те, що сучасний стан суспільного розвитку, а 
також ситуація, що склалася в українському та світовому інформаційному 
просторі, потребують посилення ролі держави у процесі забезпечення доступу 
громадян України до оперативної, об’єктивної інформації, гарантування 
захисту національного інформаційного простору від негативних інформацій-
них впливів [1]. О.Ф. Гіда, розглядаючи проблеми державної політики у 
інформаційній сфері відмічає, що в останні роки спостерігається прискорення 
темпів розвитку інформаційного суспільства, зокрема мережі Інтернет [2, 
c. 333-334].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Прямо чи опосередковано 
питання правових засад державної інформаційної політики досліджували такі 
науковці, як: І.В. Арістова, А.І. Берг, І.М. Волков, О.Ф. Гіда, Н.А. Заниздра, 
Ю.В. Зоріна, Б.А. Кормич, Г.М. Красноступ, З.В. Кузнєцова, Л.В. Мамчур, 
Н.М. Медведєва, М. Мельник, Ю.В. Нестеряк, Ю.А. Нисневич, В.І. Пожуєв, 
В.Л. Савченко, В.Ю. Степанов, Л.К. Терещенко, А.І. Черемнова, О.Р. Шишка, 
В.Г. Шахурін та інші.

Метою статті є розгляд та характеристика питань, пов’язаних з право-
вими засадами державної інформаційної політики.

Основні результати дослідження. Враховуючи, що реклама, будь-які її 
різновиди та прояви, – це також інформація, хоча і з певними специфікаціями, 
для мети нашого дослідження корисним буде проаналізувати загальні правові 
засади державної політики у інформаційній сфері, а також у сфері захисту 
суспільної моралі, на стан якої значним чином, впливає реклама, причому 
такий вплив може бути як позитивним, так мати й негативний характер. Тобто 
вона, реклама, здатна як стверджувати та зміцнювати моральні устої і соціаль-
ні цінності у суспільстві, так і паплюжити та руйнувати їх.

Питання необхідності визначення правових засад державної політики в 
інформаційній сфері гостро постало після проголошення незалежності 
України, адже набувши самостійності та вийшовши із радянського стану, вона 
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відмовилася від пануючої комуністичної ідеології, яка визначала умови та 
порядок протікання суспільних відносин в усіх основних сферах суспільного 
життя, в тому числі інформаційній. Орієнтація молодої суверенної, незалеж-
ної країни на демократичні цінності, не дозволяли їй взяти на озброєння старі 
радянські принципи, методи та засоби управління інформаційною галуззю, 
втім і власного необхідного нормативно-правового підґрунтя для врегулюван-
ня інформаційної сфери та інформаційних відносин, Україна ще на мала.

Тому вже через рік після проголошення незалежності вищій законодав-
чій орган нашої держави, 2 жовтня 1992 р., прийняв Закон «Про інформацію» 
№2657-XII. Значення даного нормативно-правового акту досить влучно опи-
сав Ю.В. Нестеряк, який пише, що в ньому було утверджено інформаційний 
суверенітет України, сформовані правові засади міжнародного співробітни-
цтва в галузі інформації, закріплено право громадян на інформацію [3, c.113]. 
Тобто у законі «Про інформацію» було закладено правовий базис (або юри-
дичну основу) державної політики у інформаційній сфері, основні засади якої 
на сьогодні регулюються, окрім зазначеного, ще цілою низкою правових актів 
різної юридичної сили, зокрема такими, як: Закони України: «Про друковані 
засоби масової інформації (пресу) в Україні» від 16.11.1992 № 2782-XII [4], 
«Про науково-технічну інформацію» від 25.06.1993 № 3322-XII [5], «Про теле-
бачення і радіомовлення» від 21.12.1993 № 3759-XII [6], «Про державну таєм-
ницю» від 21.01.1994 № 3855-XII [7], «Про інформаційні агентства» від 
28.02.1995 № 74/95-ВР [8], «Про рекламу» від 03.07.1996 № 270/96-ВР [9], 
«Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» від 
23.09.1997 № 538/97-ВР [10], «Про Концепцію Національної програми інфор-
матизації» від 04.02.1998 № 75/98-ВР [11], «Про національну програму інфор-
матизації» від 04.02.1998 № 74/98-ВР [12], «Про основи національної безпеки 
України» від 19.06.2003 № 964-IV [13], «Про Основні засади розвитку інфор-
маційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» від 09.01.2007 № 537-V 
[14], «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-VI [15] «Про 
Суспільне телебачення і радіомовлення України» від 17.04.2014 № 1227-VII 
[16]; Укази Президента: «Про першочергові заходи щодо забезпечення досту-
пу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом 
України» від 05.05.2011 № 548/2011 [17], «Питання забезпечення органами 
виконавчої влади доступу до публічної інформації» від 05.05.2011 № 547/2011 
[18]; Розпорядження КМУ «Про схвалення Стратегії розвитку інформаційно-
го суспільства в Україні» від 15.05.2013 № 386-р [19]; Постанова КМУ «Про 
затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання доку-
ментів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять 
службову інформацію» від 27.11.1998 № 1893 [20] та інші.

Така велика кількість нормативно-правових актів свідчить про прагнен-
ня влади всебічно та комплексно підійти до врегулювання інформаційної 
сфери, і сформувати необхідний мінімум засад для ефективного здійснення 
інформаційної політики. Ю.В. Нестеряк з цього приводу пише, що основопо-
ложні засади державної інформаційної політики у сфері засобів масової інфор-
мації як і державної політики в будь-якій іншій сфері формуються на основі 
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вивчення законодавчого досвіду демократичних держав і власного досвіду, 
осмислення конкретних процесів суспільного життя, стаючи по суті їх реаль-
ним відображенням. Набуваючи сили конституційних норм, законів і підза-
конних актів, основоположні засади державної інформаційної політики спри-
яють оптимізації дій суспільства та держави, політичних сил і окремого інди-
віда, мають ознаки вимог і забезпечують вибір у прийнятті рішень, виходячи із 
загальнолюдських і національних інтересів [3, c.112]. Однак у той же час чис-
ленність законів та підзаконних нормативно-правових актів, нормами яких 
регулюється інформаційна сфера суспільних відносин, ще не є стовідсотковою 
гарантією того, що у державі запроваджені високоякісні правові засади необ-
хідні для проведення ефективної та адекватної потребам суспільного розвитку 
інформаційної політики.

Тобто державна інформаційна політика передбачає з’ясування проблем, 
що існують у інформаційній сфері та вироблення шляхів і способів їх подо-
лання, визначення перспектив та цілей її розвитку, встановлення конкретних 
завдань та напрямків реалізації державної політики на цьому шляху, прогнозу-
вання результатів та передбачення можливих негативних наслідків її прове-
дення, визначення системи суб’єктів та вироблення конкретних форм, методів, 
способів і заходів здійснення державної політики у інформаційній сфері.

Правові ж засади державної політики у інформаційній сфері слід розу-
міти як найбільш важливі, відправні нормативно-правові положення, вимоги, 
на яких ґрунтується та у відповідності з якими формується й втілюється у 
життя даний різновид суспільної діяльності.

Саме в основних правових засадах державної інформаційної політики 
знайшли свого відображення такі важливі засадничі питання здійснення дер-
жавної політики в інформаційній сфері як принципи державної інформаційної 
політики, під якими слід розуміти найбільш важливі, обумовлені особливостя-
ми об’єктивного розвитку держави і суспільства закономірності, що були нау-
ково обґрунтовані та покладені, шляхом їх закріплення у відповідних правових 
документах, в основу процесу формування та здійснення державної політики у 
зазначеній сфері. Вперше дані принципи отримали свої закріплення у Законі 
«Про інформацію» від 2.10.1992 р. № 2657-XII [21], до кола яких наразі нале-
жать: гарантованість права на інформацію; відкритість, доступність інформації, 
свобода обміну інформацією; достовірність і повнота інформації; свобода вира-
ження поглядів і переконань; правомірність одержання, використання, поши-
рення, зберігання та захисту інформації; захищеність особи від втручання в її 
особисте та сімейне життя. Також принципи державної політики у сфері інфор-
мації знайшли своє відображення у Законі «Про Основні засади розвитку 
інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» від 09.01.2007 
№ 537-V [14], в якому йдеться про те, що інформаційне законодавство має базу-
ватися на принципах свободи створення, отримання, використання та розпо-
всюдження інформації; об’єктивності, достовірності, повноти і точності інфор-
мації; гармонізації інтересів людини, суспільства та держави в інформаційній 
діяльності; обов’язковості публікації інформації, яка має важливе суспільне 
значення; обмеження доступу до інформації виключно на підставі закону; міні-
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мізації негативного інформаційного впливу та негативних наслідків функціо-
нування інформаційно-комунікаційних технологій; недопущення незаконного 
розповсюдження, використання і порушення цілісності інформації; гармоніза-
ції інформаційного законодавства та всієї системи вітчизняного законодавства. 
У свою чергу, у Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні від 
15.05.2013 № 386-р [19] передбачено, що для розвитку інформаційного суспіль-
ства необхідно застосовувати принципи: рівноправного партнерства державних 
органів, громадян і бізнесу; прозорості та відкритості діяльності державних 
органів; гарантованості права на інформацію, вільного отримання та поширен-
ня інформації, крім обмежень, установлених законом; свободи вираження 
поглядів і переконань; правомірності одержання, використання, поширення, 
зберігання та захисту інформації; інформаційної безпеки; постійного навчання; 
підконтрольності та підзвітності державних органів громадськості; сприяння 
пріоритетному розвитку інформаційно-комунікаційних технологій; чіткого 
розмежування повноважень і скоординованої взаємодії державних органів; 
гарантованості повного ресурсного забезпечення національних програм та про-
ектів розвитку інформаційного суспільства.

Аналіз змісту чинного законодавства свідчить про те, що наразі влада 
очікує від свого політичного курсу в інформаційній сфері наступного: підви-
щення національної конкурентоспроможності у результаті розвитку людсько-
го потенціалу, насамперед у високоінтелектуальних сферах; підвищення якос-
ті життя шляхом забезпечення економічного зростання, надання якісного 
доступу до послуг у сферах інформації, освіти, науки, охорони здоров’я, уряду-
вання та широкого використання інформаційно-комунікаційних технологій; 
створення нових робочих місць, розширення можливості населення щодо 
працевлаштування; підвищення рівня соціального захисту вразливих верств 
населення; створення сучасної захищеної інформаційної інфраструктури та 
забезпечення створення умов для безпечного функціонування національної 
критичної інфраструктури; сприяти становленню відкритого демократичного 
суспільства, яке гарантуватиме дотримання конституційних прав громадян 
щодо участі у суспільному житті, прийнятті відповідних рішень органами дер-
жавної влади та органами місцевого самоврядування [11; 14; 19].

Висновки. Отже, підсумовуючи все вищевикладене можемо з упевне-
ністю констатувати, що на сьогодні в Україні закладені якщо й не всі, то най-
більш важливі, базисні організаційно-правові засади, необхідні для забезпе-
чення якісної інформаційної політики, яка б гарантувала повноцінний розви-
ток національного інформаційного простору та тісну співпрацю з європей-
ською, та міжнародною інформаційною спільнотою. Зокрема, у влади є чітке 
бачення того, яким чином має розвиватися інформаційна сфера сучасних 
українських суспільства і держави: до чого прагнути, які цілі та пріоритети 
ставити, які принципи сповідувати, які заходи, в яких обсягах та напрямках 
необхідно на цьому шляху здійснити, які проблеми при цьому належить вирі-
шити та яких результатів очікувати тощо. У той же час прийняття ряду кон-
цептуальних документів та цілої низки нормативно-правових актів, ще не є 
остаточною гарантією високої якості та результативності інформаційної полі-



ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

ЮРИДИЧНА НАУКА № 5/2015

63

тики держави, необхідна наявність чіткого механізму реалізації їх положень. 
Саме цей аспект державної інформаційної політики на нині є «найболючі-
шим», оскільки влада ніяк не спроможеться запровадити злагоджений та 
ефективний механізм втілення на практиці політичних рішень.
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Марченко О.В. Правові засади державної інформаційної політики
У статті здійснено аналіз чинної нормативно-правової бази, на основі чого 

визначено правові засади державної інформаційної політики. Акцентовано увагу на 
тому, що велика кількість нормативно-правових актів не є гарантією запровадження 
високоякісних правових засад. Сформульовано авторське визначення терміну право-
вих засад державної інформаційної політики. Визначено перелік принципів, що покла-
дені в основу реалізації державної інформаційної політики.
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В статье проведен анализ действующей нормативно-правовой базы, на основе 
чего определены правовые основы государственной информационной политики. 
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ПРЕДМЕТ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ, 
ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 239-1 КК УКРАЇНИ

Л.В. Михасик
здобувач кафедри кримінального права та процесу
ВНЗ «Національна академія управління»

Постановка проблеми. Встановлення предмета злочину в кожному кон-
кретному злочині полегшує з’ясування  «механізму» завдання шкоди самому 
об’єкту, а також сприяє встановленню розміру і характеру наслідків суспільно 
небезпечного діяння. 

Правильне дослідження предмета злочину, як і його безпосереднього 
об’єкта, сприяє суворому додержанню законності при розгляді судами кримі-
нальних справ.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичні положення кри-
мінального права відносно предмета складу злочину, достатньо дослідженні, 
хоча й дотепер виникають наукові дискусії з цього питання. Проблемою 
з’ясування предмету злочину займалися такі вченні, як: П.П. Андрушко, 
М.І. Бажанов, М.Й. Коржанський  В.К. Матвійчук,  А.А. Музика,  Є.В. Лащук, 
М.І. Панов, В.В. Сташис,  В.Я. Тацій та ін. 

Метою статті є дослідження предмета складу злочину передбаченого ст. 
239-1 КК України (Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим 
шаром) земель).

Основні результати дослідження. З метою встановлення предмету зло-
чину за ст.239-1 КК України, зупинимось на теоретичних положеннях кримі-
нального права про предмет складу злочину. 

Розуміння поняття предмета злочину вирізняється фундаментальним 
значенням для кримінально-правової доктрини, законотворення й юридичної 
практики. Без правильного встановлення предмета злочину є проблематич-
ним, а інколи й неможливим, вирішення питання про притягнення особи до 
кримінальної відповідальності [1, с.109]. Зокрема, предмет злочину має зна-
чення для правильної кваліфікації вчиненого діяння, а також для розмежуван-
ня суміжних складів злочинів; предмет злочину може бути критерієм розмеж-
ування злочинного та незлочинного діяння.

Існує багато визначень поняття предмета злочину. Далі наведено осно-
вні з цих визначень .

Приступаючи до дослідження та з’ясування теми предмета злочину, 
звертаємо увагу на те, що ми дотримуємося точки зору, що предмет злочину є 
самостійною обов’язковою ознакою лише для предметних складів злочину, до 
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яких і відноситься злочин, передбачений ст.239-1 КК України. Він пов’язаний 
з об’єктом злочину таким же чином, як із іншими елементами складу злочину, 
такими, як об’єктивна сторона, суб’єкт та суб’єктивна сторона [2, с. 27-28]. 
Таким чином питання про предмет, у тому числі і цього злочину, має не тільки 
теоретичне, а й важливе практичне значення, оскільки міра відповідальності 
особи певним чином залежить від того, що буде визначено предметом такого 
злочинного діяння.

Предмет злочину, на думку М.І. Панова, виступає у вигляді матеріаль-
ного вираження (субстрата) суспільних відносин, який входить до їх структу-
ри як речовий компонент, або нерозривно пов’язаний із суспільними відноси-
нами, є обов’язковою умовою, передумовою чи доказом їх існування і нормаль-
ного функціонування й тому завжди належить до сфери об’єкта злочину [3, 
c. 67-73].

За визначенням  П.С. Матишевського, предметом злочину є речі, певні 
цінності матеріального світу, діючи на які особа посягає на блага, що належать 
суб’єктам суспільних відносин [4, с. 104].

Предметом злочину слід вважати, на думку М.Й. Коржанського, кон-
кретний матеріальний об’єкт, в якому виявляються певні сторони, властивості 
суспільних відносин (об’єкта злочину), шляхом фізичного чи психічного 
впливу на який заподіюється соціально небезпечна шкода у сфері суспільних 
відносин. [5, с. 73].

На погляд В.Я. Тація, предмет злочину як самостійна ознака його скла-
ду – це будь-які речі матеріального світу, з певними якостями яких закон 
пов’язує наявність у діях особи ознак складу злочину. Тому до предмета зло-
чину необхідно відносити лише визначені речі, оскільки законодавець, опису-
ючи той чи інший злочин вказує саме на ознаки і якості визначених речей. 
Через те, що предметом злочину може бути лише визначена річ, він завжди є 
речовою (матеріальною ознакою злочину [6, с. 93].

В.К. Матвійчук має слушну думку, що предмет злочину є самостійною 
ознакою конкретного злочину [7, с. 136].

На відміну від традиційного бачення місця предмета у складі злочину   
(як його факультативної ознаки), Є.В. Лащук вважає за необхідне бачити 
предмет злочину факультативною ознакою об’єкта злочину. Місце предмета 
злочину автором визначено не у структурі суспільних відносин, а поряд з 
ними, – як самостійно юридичне поняття, що має здебільшого однорідні з 
предметом суспільних відносин властивості [8, с. 110].

А.А. Музика та Є.В. Лащук керуються таким визначенням загального 
поняття предмета злочину: предмет злочину – це факультативна ознака 
об’єкта злочину, що знаходить свій прояв у матеріальних цінностях ( які люди-
на може сприймати органами чуття чи фіксувати спеціальними технічними 
засобами), з приводу яких та шляхом безпосереднього впливу на які (або без 
такого впливу) вчиняється злочинне діяння. [1, с. 110].

Для з’ясування соціальної сутності і юридичної природи предмета зло-
чину, його місця у системі ознак злочину і впливу на кваліфікацію діяння не 
абияке значення  має науково обґрунтована класифікація предметів злочинно-



КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

ЮРИДИЧНА НАУКА № 5/2015

67

го посягання. Класифікація предметів злочину може бути проведена за різни-
ми підставами і залежно від її мети. Для визначення ролі та місця предмета 
злочину у загальному механізмі вчинення злочину вона може бути проведена 
за суспільними критеріями: суспільне призначення предмета, його особливос-
ті, цінність та ін.

Підсумовуючи вищевказане, ми приходимо до висновку, що в науці кри-
мінального права головним чином переважає підхід до визначення предмета 
злочину як речі матеріального світу, з певними властивостями яких закон про 
кримінальну відповідальність пов’язує наявність у діяннях особи ознак кон-
кретного складу злочину [9, с. 35; 10, с. 35].

Крім того, предмет злочину, це така ознака складу злочину, яка названа 
безпосередньо в самому законі. У цьому разі він є обов’язковою ознакою скла-
ду злочину. Так, у ст.239-1 КК України (Незаконне заволодіння ґрунтовим 
покривом (поверхневим шаром) земель), предмет злочину визначений у дис-
позиції даної статті.

Предметом злочину виступає ґрунтовий покрив (поверхневий шар) 
земель, тобто не сукупність ґрунтів, які покривають земельну поверхню (при 
цьому поняття «ґрунт» розглядається як мінерально-органічне утворення, 
поверхневий шар землі, що характеризується родючістю [11, с. 395].

Розглянемо визначення понять «ґрунтовий покрив (поверхневий шар) 
земель», методом формально-логічного та граматичного тлумачення – шляхом 
встановлення змісту і наведення тлумачення кожного з окремих термінів у 
цьому законодавчому словосполученні.

Аналіз нормативно-правових актів радянського періоду, свідчить про те, 
що земельне законодавство орієнтувалося на повсякденне значення слова 
«земля», під яким розуміли і верхній родючий шар земної кори, у першу чергу 
земель сільськогосподарського призначення, і ділянки, що втратили ґрунто-
вий покрив, і взагалі будь-яку поверхню суші. А термін «ґрунт» вживався, як 
правило, у випадках, коли йшлося про землю, як засіб сільськогосподарського 
виробництва. 

На не ідентичність термінів «земля» і «ґрунт», уперше в радянській літе-
ратурі звернув увагу Л.Б. Шейнін. Він зауважував: що термін «земля» охо-
плює тверду поверхню, як покриту ґрунтом, так і позбавлену останнього. [12, 
с. 162]. На його думку, ґрунт є особливим природним  і господарським 
об’єктом, що повинно знайти своє відображення у праві.

В «Екологічній енциклопедії» термін «земля» це: «1) У широкому 
розумінні – земна куля, планета Сонячної системи. Під поняттям «Земля» 
розуміють не лише її поверхню, а й усе те, що на ній розміщене та нерозрив-
но з нею пов’язане (води, ґрунтовий покрив, рослинний і тваринний світ, 
надра) Як об’єктивна реальність вона має природне походження, є результа-
том багатовікового еволюційного розвитку природи, належить усьому люд-
ству. 2) Природний ресурс, що є об’єктом земельних відносин. Становить 
частину природного середовища – органічної, тісно взаємопов’язаної сукуп-
ності всіх його компонентів… Земля є основним засобом виробництва в 
сільському та лісовому господарствах, який у цих галузях нічим не можна 
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замінити… Окремі сфери суспільних відносин, пов’язаних із землею, є юри-
дичним аспектом її вивчення та дослідження, оскільки регулюються при-
писами різних галузей права. Земля характеризується значною природною 
неоднорідністю. Це зумовлює диференціацію її правового режиму залежно 
від катигорійності земель, окремих угідь, та інших особливостей. 
Найістотніші властивості землі як природного об’єкта  і як об’єкта право-
вого регулювання забезпечують земельно-правові норми… Землю, як об’єкт 
правової регламентації законодавчим шляхом виділено серед інших природ-
них об’єктів, враховуючи її роль і функції. Конституція України визначила 
її як основне національне багатство, що перебуває під особливою охороною 
держави» [13, с. 92].

Державний стандарт 26640-85 «Земля. Терміни і визначення» розглядає 
категорію «земля» як «найважливішу» частину навколишнього природного 
середовища, яка характеризується простором, рельєфом, ґрунтовим покривом, 
рослинністю, надрами, водами і є головним засобом виробництва у сільському 
господарстві, а також просторовою базою для розміщення галузей народного 
господарства [14].

«Екологічна енциклопедія» трактує, що ґрунтовий покрив, це «… поверх-
нева частина літосфери, перетворена дією фізичних, хімічних і біотичних чин-
ників на складну впорядковану тривимірну структуру з рослинним покри-
вом… На поверхні землі ґрунтовий покрив звичайно суцільний, проте подеку-
ди може перериватися (у горах) або його зовсім немає (у пустельних районах). 
Він також зазнає руйнувань внаслідок діяльності людини. Ґрунтовий покрив 
землі – багатофакторне утворювання, яке відображає у своїй будові різні осо-
бливості природного середовища. Його структуру характеризують склад, кон-
фігурація і взаємне розміщення компонентів» [15, с. 250].

Гавриш С.Б. зазначає: «Виробничою силою землі слугує її верхній шар – 
ґрунт – природне утворення, яке складається з генетично пов’язаних горизон-
тів, що утворилися внаслідок перетворення поверхневих шарів літосфери під 
впливом води, повітря і живих організмів [16, с.7]. 

Носік В.В. розглядає поняття «земна поверхня» – це «ґрунтовий шар 
разом з усією рослинністю, лісами, багаторічними насадженнями, які знахо-
дяться у визначених на місцевості межах ділянки, а також поверхня зайнята 
водоймами [17, с. 50].

Згідно ст.1 Закону України «Про охорону земель», встановлює, що 
земля – це поверхня суші з ґрунтами, корисними копалинами та іншими при-
родними елементами, що органічно поєднанні та функціонують разом з нею 
[18,42 с. ], отже ґрунт є одним зі складових елементів землі (земельної ділян-
ки) Відповідно ґрунт – природно-історичне органо-мінеральне тіло, що утво-
рилося на поверхні земної кори і є осередком найбільшої концентрації пожив-
них речовин, основою життя та розвитку людства, завдяки найціннішій своїй 
властивості – родючості, а родючість ґрунту можна охарактеризувати здатніс-
тю його задовольняти потреби рослин в елементах живлення, воді, повітрі  і 
теплі в достатніх кількостях для їх нормального розвитку, які в сукупності є 
основним показником родючості ґрунту [18, с. 43].
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До того ж ґрунт має різні прошарки відповідно до структури ґрунтового 
профілю, верхній шар є найбільш родючий. А зняття ґрунтового покриву 
прямо пов’язане зі зняттям родючого шару ґрунту. Це випливає з аналізу ст. 52 
Закону «Про охорону земель», яка регулює порядок рекультивації земель. 
При знятті ґрунтового покриву здійснюється пошарове зняття і роздільне 
складування верхнього,  найбільш родючого шару ґрунту, та інших прошарків 
ґрунту відповідно до структури ґрунтового профілю, а також материнської 
породи» (ч.3 ст.52 Закону України «Про охорону земель»).

Нормативне визначення ґрунтового покриву земельних ділянок здій-
снено у порядку видачі та анулювання спеціальних дозволів на зняття та пере-
несення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельних ділянок, 
затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 
№ 1 від 4 січня 2005 р. п. 2 даного Порядку передбачає, що ґрунтовий покрив 
земельних ділянок передбачає, що ґрунтовий покрив земельних ділянок – це 
поверхневий шар ґрунту, який характеризується родючістю [19] Отже, не див-
лячись на те, що у назві цього підзаконного нормативного акту і його змісті 
використовується термін «ґрунтовий покрив (родючий шар ґрунту) земель-
них ділянок» тлумачення здійснено лише ґрунтовому покриву земельних 
ділянок. Терміном «ґрунтовий покрив (родючий шар ґрунту) земельних діля-
нок» оперує Методика визначення розміру шкоди, заподіяної  внаслідок само-
вільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за 
цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) 
без спеціального дозволу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України № 963 від 25 липня 2007 р.

Також термін «ґрунтовий покрив» вживається у земельному законодав-
стві, що стосується його зняття, перенесення, нанесення (ст.168 Земельного 
кодексу України, Закон України «Про охорону земель», Закон України «Про 
державний контроль за використанням та охороною земель»).

Проте зазначимо, що у ст. 239-1 КК України використовується термін 
«ґрунтовий покрив» (поверхневий шар) земель. У даному словосполученні 
термін «поверхневий шар» розміщений в дужки, які, в свою чергу, є розділо-
вим знаком пунктуації.  Згідно з правилами українського правопису у дужки 
беруться: 1. Підзаголовки, пояснення іншомовних та маловідомих слів тощо; 
2. Вставні слова та вставні речення, подані як додаткові уваги до тексту; 
3. Ремарки в драматичних творах при прямій мові дійових осіб; 4. Фрази,  що 
вказують на ставлення слухачів до слів (промови) якоїсь особи; 5. Прізвище 
автора, що стоїть після цитати, наведеної з його творів; 6. Знак питання або 
знак оклику в цитатах для вияву ставлення автора до наведеного ним матеріа-
лу [20, с.150-151]. Отже у даному випадку дужки вжито для підзаголовку, 
пояснення. Тобто, поверхневий шар використано як підзаголовок, пояснення 
ґрунтового покриву земель. 

Неузгодженості у термінологічному навантаженні понять «ґрунтовий 
покрив, «поверхневий шар», «родючий шар ґрунту» є присутніми у чинному 
законодавстві України. Хочемо звернути увагу на застосування законодавцем 
у ст.53-4 КУпАП як рівнозначних понять «ґрунтовий покрив» та «поверхне-
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вий шар», а у ст.53-3 КУпАП – понять «ґрунтовий покрив земельних ділянок» 
та «родючий шар ґрунту».

Слушною і аргументованою видається позиція П.С. Берзіна та 
А.М. Мірошниченка відносно понять ґрунтового покриву і поняття поверхне-
вого шару як рівнозначних, а поняття ґрунтового покриву як похідного від 
поняття ґрунт, яке вказує на певний поверхневий шар ґрунту, що розташову-
ється у просторі земельної ділянки (землі) [21]. Також П.С. Берзін вважає, що 
сутність «незаконного заволодіння ґрунтовим покривом має полягати у безо-
платному знятті та перенесенні родючого ґрунту земельної ділянки. [22, с.10]. 
Під родючістю розуміють здатність ґрунту задовольнити потребу рослин в 
елементах живлення, воді, теплі, повітрі. Родючість ґрунту визначається 
багатьма показниками, які умовно можна поділити на такі групи: біологічні, 
агрохімічні та агрофізичні. Біологічні показники включають такі елементи як: 
вміст органічних речовин у ґрунті та їх якісний склад; вміст гумусу; біологічна 
активність ґрунту. Органічні речовини є найважливішою складовою частиною 
ґрунту. Роль органічних речовин у формуванні родючості велика і багатогран-
на. Частина органічних речовин, розкладаючись у ґрунті, перетворюється на 
гумус. В свою чергу гумус є основним джерелом поживних речовин та енерге-
тичним матеріалом для більшості ґрунтових мікроорганізмів. Верхня частина 
ґрунтового профілю, де нагромаджується гумус, складає гумусний горизонт, 
який в свою чергу являється найродючішим горизонтом ґрунту. 

Цікаву та науково обґрунтовану думку щодо властивостей предмета 
даного злочину мають вченні С. Гізімчук та О. Олійник. Вони зазначають, що 
визначальною властивістю предмета розглядуваного злочину є вміст гумусу, 
який перш за все є показником родючості ґрунту . Присутність та відсотковий 
вміст гумусу формують гумусний горизонт ґрунту, що і визнається предметом 
злочину, передбаченого ст. 239-1 КК України [23, с.140-146]. Вони аргументо-
вано доводять, що вказівка на родючість , як на виняткову властивість (озна-
ку) предмета цього злочину не повною мірою відповідає установленому у 
ґрунтознавстві розумінню властивостей ґрунту. Ними запропоновано застосо-
вувати поняття «гумусний горизонт», що на нашу думку , з такою точкою зору 
варто погодитись.

Висновки. Підсумовуючи викладене, зазначимо, що предметом цього 
складу злочину являється ґрунтовий покрив земель – поверхневий шар при-
родно-історичного органо-мінерального тіла, що утворилося на поверхні зем-
ної кори і є осередком найбільшої концентрації поживних речовин, основою 
життя та розвитку людства завдяки найціннішій своїй властивості - родючості, 
тобто здатності задовольняти потреби рослин в елементах живлення, воді, 
повітрі і теплі в достатніх кількостях для їх нормального росту та розвитку. 
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Михасик Л.В. Предмет складу злочину, передбаченого ст. 239-1 КК 
України 

У даній статті розглядаються питання щодо предмета злочину, передбачено-
го ст.239-1 КК України «Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим 
шаром) земель».

Ключові слова: земля, ґрунт, ґрунтовий покрив земель, поверхневий шар ґрун-
ту, гумус, незаконне заволодіння.

Михасик Л.В. Предмет состава преступления, предусмотренного ст. 239-1 
УК Украины

В данной статье рассматриваются вопросы относительно предмета престу-
пления, предусмотренного ст. 239-1 УК Украины «Незаконное завладение грунтовым 
покровом (поверхносным слоем) земель».

Ключевые слова: земля, грунт, грунтовый покров земель, поверхносный слой, 
гумус, незаконное завладение.

Mykhasyk L.V. Target of the crime defined by Art. 239-1 of the Criminal Code 
of Ukraine

This article aims to study and review the body of the crime defined by Art. 239-1 of 
the Criminal Code of Ukraine «Illegal acquisition of surface soil (surface layer) of land».

Keywords:  land, soil, surface soil, surface layer, humus horizon of the soil, illegal 
acquisition.
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ВЧИНЕННЯ В БУДЬ-ЯКІЙ ФОРМІ ПЕРЕШКОД 
ДО ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОМІРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ЗАХИСНИКА ЧИ ПРЕДСТАВНИКА ОСОБИ 
ПО НАДАННЮ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

А.О. Мороз 
здобувач кафедри
кримінального права та процесу
ВНЗ «Національна академія управління» 

Постановка проблеми. В джерелах з кримінального права не знайшло 
місце дослідження такої форми вчинення злочину, передбаченого ст.397 КК 
України, як вчинення в будь-якій формі перешкод до здійснення правомірної 
діяльності захисника чи представника особи по наданню правомірної допомо-
ги. З’ясування цього питання дозволить у подальшому у цілісному вигляді 
(форми і змісту) зрозуміти теоретичні і прикладні положення об’єктивної 
сторони злочину, передбаченого означеною статтею КК України.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемою вчинення в 
будь-якій формі перешкод до здійснення правомірної діяльності захисника чи 
представника особи по наданню правової допомоги займалися такі вчені, як: 
В.І. Борисов, В.І. Тютюгін, М.І. Панов, В.К. Матвійчук, М.І. Хавронюк, 
В.В. Сміх, Ю.В. Гродецький, В.А. Козак, Р.С. Орловський, О.Е. Радутний, 
Є.В. Шевченко та ін. Проте, до цього часу ці питання не знайшли свого належ-
ного вирішення. Крім того, ця проблема розглядалася на застарілому законо-
давстві.

Мета статті полягає у з’ясуванні такої форми зовнішньої сторони зло-
чину, передбаченого ст.397 КК України, як вчинення в будь-якій формі пере-
шкод до здійснення правомірної діяльності захисника чи представника особи 
по наданню правової допомоги.

Основні результати дослідження. У диспозиції ч.1 ст.397 КК України 
вбачається, що таке втручання в діяльність захисника чи представника особи 
може здійснюватися шляхом вчинення в будь-якій формі перешкод до здій-
снення правомірної діяльності захисника чи представника особи по наданню 
правової допомоги  [1]. Ця форма вчинення злочину в юридичній літературі не 
має однозначного розуміння: 1) М.І. Мельник та М.І. Хавронюк стверджують, 
що склад злочину у цій формі має місце тоді, коли вчинення зазначених пере-
шкод: а) здійснюється щодо правомірної діяльності захисника чи представни-
ка особи; б) предметом такої діяльності є надання правової допомоги [2, 
с. 1142]. Крім того, ці автори переконані, що вчинення у будь-якій формі пере-
шкод означає створення перепон для здійснення правомірної діяльності захис-
ника чи представника особи з надання правової допомоги може вчинятися як 
дією так і бездіяльністю, шляхом: 1) застосування психічного насильства; 
2) застосування фізичного насильства; 3) підкупу; 4) безпідставної відмови у 
наданні таким особам необхідних для виконання ними своїх повноважень 
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документів чи іншої інформації; 5) неправомірного позбавлення зазначених 
осіб права захищати особу чи представляти її інтереси в суді або у будь-якій 
інший спосіб [2, с.1143]; 2) В.І. Тютюгін наполягає, що злочин, передбачений 
ст.397 КК України «…вчиняється як дією, так і бездіяльністю» [3, с.909]. 
Вчинення в будь-якій перешкод до здійснення правомірної діяльності захис-
ника чи представника особи по наданню правової допомоги «…передбачає 
створення таких умов, які перешкоджають останнім надавати ефективну пра-
вову допомогу і реалізовувати надані цим законом права (ст.ст. 46, 58, 63 КПК 
України, ст. 20 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 
від 5 липня 2012 р. — 14 серп. № 148-149). Ці перешкоди можуть створюватися 
шляхом застосування психічного або фізичного впливу щодо потерпілого 
(погрози, залякування, підкуп, відмова в наданні необхідних матеріалів, доку-
ментів або іншої інформації, незаконне позбавлення права здійснювати захист 
чи представляти інтереси клієнта у відповідному правовідношенні, тощо)» [3, 
с.397]; 3) Ю.В. Александров стверджує, що вчинення перешкод у цьому зло-
чині може бути вчинено у будь-якій форми: 1) відмова в одержанні документів 
чи їх копій; 2) недопущення ознайомлення з необхідними документами, 
висновками фахівців; 3) відмова у письмовій мотивованій відповіді на клопо-
тання чи скаргу тощо (проте він не зазначає, чи може така протидія вчинятися 
шляхом дії чи бездіяльності) [4, с.766]; 4) Т.В. Варфоломєєва, Є.В. Фесенко 
під вчиненням в будь-якій формі перешкод до здійснення правомірної діяль-
ності захисника чи представника особи по наданню правової допомоги розумі-
ють: 1) тиск на цих осіб з вимогою відмовитися від своєї позиції чи змінити її; 
2) створення умов, за яких ефективна діяльність захисника або представника 
стає неможливою або значно ускладнюється (проте вони не зазначають, чи 
може це відбуватися шляхом дії чи бездіяльності) [5, с.492]; 5) В.В. Сміх зазна-
чає: «з об’єктивної сторони злочин, передбачений ст.397 КК, характеризується 
як дія, що виражається у створенні перешкод до здійснення правомірної діяль-
ності захисника чи представника особи з надання правової допомоги або в 
порушенні встановлених гарантій їх діяльності та професійної таємниці.

Виходячи зі змісту ч.1 ст.397 КК, очевидно, що цей злочин може вчиня-
тися тільки шляхом дії, тобто активної поведінки, бо шляхом бездіяльності 
вчинити втручання в діяльність захисника чи представника особи неможливо, 
адже бездіяльність є відмова від діяльності… 

Із тексту диспозиції частини ст.397 КК випливає, що втручання в діяль-
ність захисника чи представника особи може проявлятися у вчиненні у будь-
якій формі перешкод, тобто у створенні перешкод до здійснення правомірної 
діяльності з приводу надання ними правової допомоги. Це може проявлятися 
у застосуванні психічного чи фізичного насильства, обіцянки наданням яких-
небудь послуг, шантажі, відмови у наданні захиснику можливості ознайомити-
ся з необхідними для захисту документами, порушення таємниці при побачен-
ні з захисником, перешкоджання законному представнику прибути в установ-
лений час на розгляд справи, відмова в одержанні документів чи їх копій, 
ненадання письмової відповіді на клопотання чи скарги,…погрози створити 
якісь несприятливі умови в їхньому особистому житті…» [6, с. 76-77]; 



КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

ЮРИДИЧНА НАУКА № 5/2015

75

6) В.І. Тютюгін, В.І. Борисов, Ю.В. Гродецький, В.А. Козак, Р.С. Орловський, 
О.Е. Радутний, Є.В. Шевченко стверджують, що вчинення в будь-якій формі 
перешкод до здійснення правомірної діяльності захисника чи представника 
особи по наданню правової допомоги «… може полягати у безпідставній від-
мові надати певні документи, можливість ознайомитися з матеріалами справи, 
у забороні бути присутнім на допитах, надавати докази чи заявляти клопотан-
ня, недопущенні брати участь у судовому засіданні, ставити питання учасни-
кам процесу тощо. Способи втручання в діяльність захисника чи представника 
особи можуть бути різними (умовляння, рекомендації, вказівки, вимоги, заля-
кування тощо)…» [7, с. 40-41]; 7) автори «Науково-практичного коментаря до 
Кримінального кодексу України»; Під заг. ред. Потебенька М.О., Гончаренка 
В.Г. зазначають, що «…незаконне втручання в правомірну діяльність захисни-
ка чи представника особи по наданню правової допомоги, що перешкоджає її 
належному здійсненню може відбуватися: 1) шляхом втручання; 2) шляхом 
тиску; 3) шляхом створення умов, за яких захисник чи представник не можуть 
виконувати свої повноваження; 4) ненаданням керівником підприємства, до 
якого звернувся захисник щодо отримання відомостей про факти, що можуть 
бути використані як докази в справі; 5) незабезпеченням прав представника 
особи особою, яка проводить дізнання, прокурором, слідчим, судом; 6) витре-
буванням від представника додаткових не передбачених законом документів 
для ствердження його повноважень; 7) порушенням права представника на 
ознайомлення з протоколом судового засідання у термін, встановлений ст.199 
КПК України; 8) несвоєчасним повідомленням представника про час і місце 
розгляду справи у суді апеляційної інстанції» (ст.300 КПК України) [8, 
с. 817-819]; 8) О.А. Чуваков, не розкриваючи складові об’єктивної сторони зло-
чину, передбаченого ст. 397 КК України, наполягає на тому, що втручання в 
діяльність захисника чи представника особи може проявитися: 1) у намаганні 
не допустити їх до розгляду матеріалів, що містять важливі епізоди справи; 
2) в ненаданні висновку експерта; 3) у ненаданні можливості спілкування з 
обвинуваченим; 4) в якому-небудь впливі на захисника або представника 
обвинуваченого, підозрюваного або підсудного (критика в засобах  масової 
інформації, погрози, вказівки тощо) [9, с. 830].

Аналіз існуючих точок зору на злочин, передбачений ст.397 КК України, 
у формі вчинення в будь-якій формі перешкод до здійснення правомірної 
діяльності захисника чи представника особи свідчить: 1) що лише М.І. Мельник, 
М.І. Хавронюк [2, с. 1143], В.І. Тютюгін [3, с. 909] пропонують визначення 
вчинення в будь-якій формі перешкод до здійснення правомірної діяльності 
захисника чи представника особи з надання правової допомоги; 2) що лише 
М.І. Мельник, М.І. Хавронюк [2, с. 1143], В.І. Тютюгін [3, с. 909] зазначають, 
що об’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 397 КК України вчиняється 
як шляхом дії, так і бездіяльності, проте не оговорюють, чи дією або бездіяль-
ність вчиняється цей злочин у виді вчинення в будь-якій формі перешкод до 
здійснення правомірної діяльності захисника чи представника особи по надан-
ню правової допомоги; 3) лише група авторів В.І. Тютюгін, В.І. Борисов, 
Ю.В. Гродецький, В.А. Козак, Р.С. Орловський, О.Є. Радутний, Є.В. Шевченко 
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стверджують, що злочин у першій формі, а саме: вчинення в будь-якій формі 
перешкод до здійснення правомірної діяльності захисника чи представника 
особи по наданню правової допомоги вчиняється як дією, так і бездіяльністю 
[7, с. 40]; 4) що лише один автор В.В. Сміх зазначає, що злочин, передбачений 
ст.397 КК України, вчиняється лише шляхом дії [6, с. 76].

Для з’ясування терміну «перешкод», який використовується у цій пер-
шій формі вчинення злочину, передбаченого ст.397 КК України, звернемося до 
довідкових джерел. Так, у Великому сучасному словнику сучасної української 
мови у цьому контексті є два терміни, що нас цікавлять: перший «перешкода»; 
другий — «перешкоджати». Термін «перешкода», означає «—и, ж. 1. Те, що 
перепиняє рух, заступає шлях, закриває доступ куди-небудь; перепона… Те, що 
заважає здійсненню чого-небудь; завада» [10, с. 935]. Натомість термін «пере-
шкоджати» трактується як «-аю, -аєш, недок., перешкодити, -джу, -диш, док. 
Бути перешкодою для чого-небудь // Створювати, завади, заважати, забороня-
ти кому-, чому-небудь» [10, с. 935].

Аналіз цих двох термінів свідчить, що зі змісту термінів «перешкода» і 
«перешкоджати» слідує, що в них йдеться про те, що заважає здійсненню чого-
небудь, бути перепоною [10, с. 935], у нашому випадку — здійсненню право-
мірної діяльності захисника чи представника особи по наданню правової допо-
моги. Тому запропоноване В.І. Тютюгіним визначення такої форми прояву 
цього злочину, як вчинення в будь-якій формі перешкод для здійснення пра-
вомірної діяльності захисника чи представника особи є більш повним, ніж у 
М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. Проте і таке визначення злочину в цій першій 
формі є лише повторенням змісту термінів «перешкода», «перешкоджати». 
Тому в подальшому ми зробимо спробу дати визначення цього складу злочи-
ну.

З метою подальшого дослідження задекларованої нами проблеми звер-
немося до з’ясування положень здійснення правомірної діяльності захисника 
чи представника особи по наданню правової допомоги, які нам будуть потрібні 
для розкриття першої форми вчинення цього злочину. У цьому сенсі слід кон-
статувати, що ст.59 Конституції України проголосила право кожного на право-
ву допомогу і встановила, що для забезпечення права на захист від обвинува-
чення та надання правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших 
державних органах в Україні діє адвокатура [11]. Проте, як це слідує із змісту 
ч.1 ст.397 КК України така дія захисника чи представника особи по наданню 
правової допомоги має бути правомірною [1]. Можливість забезпечення пра-
вової допомоги передбачена законодавством на всіх стадіях кримінального, 
цивільного, господарського та адміністративного процесів [12, с. 766].

Слід погодитися з думкою, що є в юридичній літературі з цієї проблеми, 
що будь-які законні заходи захисника чи представника, спрямовані на захист 
прав і законних інтересів осіб, від імені або за дорученням яких вони діють у 
кримінальному, цивільному, господарському чи адміністративному процесі 
мають бути віднесені до діяльності по наданню правової допомоги [12, с. 766].

Важливо акцентувати увагу на тому, що кримінальну відповідальність 
тягне вчинення перешкод тільки правомірній діяльності вказаних осіб, тобто 
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такій, яка здійснюється у встановленому законом порядку і не забороненими 
законом засобами [12, с. 766-767]. В.В. Сміх зазначає, що у ч.1 ст.397 
КК України передбачено кримінально-правовий захист тільки правомірної 
діяльності захисника та представника особи з надання правової допомоги, 
предметом якої є надання правової допомоги за допомогою таких форм і мето-
дів, які не суперечать відповідним нормативним актам (законодавець вимагає, 
щоб ця діяльність була правомірною, тобто такою, яка здійснюється у перед-
баченому законом порядку і не забороненими законом засобами) [6, с. 77]. 
В.І. Тютюгін, В.І. Борисов, Ю.В. Гродецький, В.А. Козак, Р.С. Орловський, 
О.Е. Радутний, Є.В. Шевченко стверджують, що правомірна діяльність з 
надання правової допомоги — це будь які законні юридичні заходи захисника 
чи представника щодо захисту прав та інтересів осіб, від імені або за доручен-
ням яких вони діють у кримінальному, адміністративному, цивільному або 
господарському процесах [7, с. 40]. М.І. Мельник, М.І. Хавронюк наполягають 
на тому, що правомірною є така діяльність захисника чи представника особи в 
процесі досудового розслідування справи чи її судового розгляду, чи представ-
ництва її інтересів у суді, яка здійснюється у передбаченому законом порядку 
і не забороненими законом способами [2, с. 1142-1143].

Аналіз запропонованих визначень дозволяє виокремити позитивні 
положення стосовно правомірної діяльності захисника чи представника особи 
по наданню правової допомоги. Такими позитивними положеннями стосовно 
правомірної діяльності зазначених осіб, на наш погляд, є: 1) що вона є такою, 
яка здійснюється у встановленому законом порядку і не забороненими зако-
ном засобами (Ю.В. Александров); 2) що предметом такої правової допомоги 
є її надання за допомогою таких форм і методів, які не суперечать відповідним 
нормативним актам (В.В. Сміх); 3) це будь які законні юридичні заходи захис-
ника чи представника особи щодо захисту прав та інтересів осіб, від імені або 
за дорученням яких вони діють у кримінальному, адміністративному, цивіль-
ному або господарському процесах (В.І. Тютюгін, В.І. Борисов, Ю.В. Гро-
децький, В.А. Козак, Р.С. Орловський, О.Е. Радутний, Є.В. Шевченко); 4) це 
діяльність захисника чи представника особи в процесі досудового розсліду-
вання справи чи її судового розгляду, чи представництва її інтересів у суді, яка 
здійснюється у передбаченому законом порядку і не забороненими законом 
способами (М.І. Мельник, М.І. Хавронюк).

Спільним для цих визначень є наступне: 1) що така діяльність здійсню-
ється у встановленому (передбаченому) законом порядку і не забороненими 
законом засобами (способами); 2) з використанням більш широкої сфери, а 
саме — це будь-які законні юридичні заходи захисника чи представника особи 
щодо захисту прав та інтересів осіб від імені або за дорученням яких вони 
діють у кримінальному, адміністративному, цивільному або господарському 
процесах.

З метою подальшого більш поглибленого розуміння правомірної діяль-
ності захисника чи представника особи по наданню правової допомоги зверне-
мося до довідкових джерел. Так, Б.Л. Назаров під терміном «правомірність» 
розуміє «…відповідність явищ соціального життя (діяльності або результатів 
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діяльності суб’єктів права) вимогам і дозволам, що містяться в нормах права 
державної волі. Втілюються не тільки безпосередньо у поведінці суб’єктів 
права, але і в таких юридичних документах, як нормативні акти, акти застосу-
вання права (наприклад, судове рішення або вирок). П. виключає яке б то не 
було відхилення від приписів права, антипод її — протиправність.

П. як головна юридична властивість… суспільних відносин передбачає 
високий рівень правосвідомості суб’єктів права, а також їх загальної і особливо 
правової культури. П. у всіх сферах правової діяльності — правотворчій і пра-
вореалізуючій — відтворює собою реальність принципу законності, юрид. 
гарантій прав людини і міцності правопорядку в цілому. П. у поведінці (або в 
результатах поведінки) суб’єкта права є вираженням єдності зовнішньої 
(об’єктивної) сторони його діяльності і внутр., духовної (суб’єктивної) сторо-
ни, що характеризує психічний стан особи, його відношення до своєї поведін-
ки, оцінку своєї діяльності. П. у поведінці суб’єктів права у механізмі право-
вого регулювання виступає як їх позитивна реакція і усвідомлене відношення 
до вимог і дозволів держ. волі, як правило, дякуючи високій індивідуальній, у 
т.ч. юридичній, позитивній, відповідальності…» [13, с.277]. О.В. Батанов, 
О.Д. Тихомиров термін «правомірна поведінка» визначають як «…поведінка, 
яка відповідає приписам правових норм. Є видом соціальної поведінки і визна-
чальною умовою забезпечення законності та правопорядку, прав і свобод гр-н, 
побудови прав. д-ви. До соціальної сторони П.п. належать такі її якості, як 
позитивність, свідомість, добровільність, здатність задовольняти сусп. та осо-
бисті інтереси, соціальна значущість, зовн. вияв у вигляді дій чи бездіяльності, 
схвалення або допустимість з огляду на сусп. інтереси тощо. Необхід. власти-
вістю П.п. є її вияв, підконтрольність свідомості й волі. Комплекс цих власти-
востей окреслює межі того масиву факт., соціальних поведінкових актів, які 
потребують прав. опосередкування, здатні сприймати регулюючий вплив прав. 
засобів і регулюються правом. Антиподом П.п. є протиправна поведінка» [14, 
с.46]. «Словарь русского языка С.И. Ожегова» трактує термін «правомерный» 
як «…Внутренне оправдываемый, закономерный, основанный на праве П. 
поступок» [15, с.468].

Із запропонованих тлумачень термінів «правомірність» та «правомірна 
поведінка» слід виокремити важливі для нашого визначення положення. 
Серед таких можуть бути наступні: 1) відповідність діяльності або результатів 
діяльності суб’єктів права вимогам і дозволам, що містяться у нормах права; 
2) заснований на праві правомірний поступок; 3) визначальна умова забезпе-
чення законності та правопорядку, прав і свобод громадян, побудови правової 
держави. 

Отже, на підставі викладеного вище під здійсненням правомірної діяль-
ності захисника чи представника особи з надання правової допомоги слід 
розуміти будь-які законні юридичні заходи захисника чи представника особи 
щодо захисту прав та інтересів осіб від імені або за дорученням яких вони 
діють у кримінальному, адміністративному, цивільному, господарському про-
цесах, які здійснюються у передбаченому законом порядку і не забороненими 
законом засобами і способами.
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Враховуючи те, що ст.397 КК України передбачає захист правомірної 
діяльності захисника чи представника особи з надання правової допомоги та 
те, що адвокатська діяльність — це незалежна професійна діяльність адвоката 
щодо здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової 
допомоги клієнту, то така діяльність не повинна суперечити чинному законо-
давству [16]. Так, адвокату забороняється: 1) використовувати свої права всу-
переч правам, свободам та законним інтересам клієнта; 2) без згоди клієнта 
розголошувати відомості, що становлять адвокатську таємницю, використову-
вати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб; 3) займати у справі позицію 
всупереч волі клієнта, крім випадків, якщо адвокат впевнений у самообмові 
клієнта; 4) відмовлятися від надання правової допомоги, крім випадків, уста-
новлених законом [16]. Крім того, згідно ст. 20 Закону України «Про адвока-
туру та адвокатську діяльність», зазначається, що «під час здійснення адвокат-
ської діяльності адвокат має право вчиняти будь які дії, незаборонені законом, 
правилами адвокатської етики та договором про надання правової допомоги, 
необхідні для належного виконання договору про надання правової допомоги» 
[16]. Також, під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов’язаний 
дотримуватися присяги адвоката України та адвокатської етики [16]. 

Беручи за основу, що адвокатська діяльність — це незалежна професійна 
діяльність адвоката щодо здійснення захисту, представництва та надання 
інших видів правової допомоги клієнту [16], то він має право займатися таки-
ми видами адвокатської діяльності, як: 1) надання правової інформації, кон-
сультацій і роз’яснення з правових питань, правовий супровід діяльності 
юридичних і фізичних осіб, органів державної влади, органів місцевого само-
врядування, держави; 2) складання заяв, скарг, процесуальних та інших доку-
ментів правового характеру; 3) захисту прав, свобод і законних інтересів підо-
зрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого, особи, 
стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи 
виховного характеру або вирішується питання про їх застосування у кримі-
нальному провадженні, особи стосовно якої розглядається питання про видачу 
іноземній державі (екстрадицію), а також особи, яка притягається до адміні-
стративної відповідальності під час розгляду справи про адміністративне 
порушення; 4) надання правової допомоги свідку у кримінальному прова-
дженні; 5) представництво інтересів потерпілого під час розгляду справи про 
адміністративне правопорушення, прав і обов’язків потерпілого, цивільного 
позивача, цивільного відповідача у кримінальному провадженні; 6) представ-
ництво інтересів фізичних і юридичних осіб у судах під час здійснення цивіль-
ного, господарського, адміністративного та конституційного судочинства, а 
також інших державних органах, перед фізичними та юридичними особами; 
7) представництво інтересів фізичних і юридичних осіб, держави, органів дер-
жавної влади, органів місцевого самоврядування в іноземних міжнародних 
судових органах, якщо інше не встановлено законодавством іноземних держав, 
статутними документами міжнародних судових органів та інших міжнародних 
організацій або міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких нада-
на Верховною Радою України; 8) надання правової допомоги під час виконан-
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ня та відбування кримінальних покарань (крім того, адвокат може здійснюва-
ти інші види адвокатської діяльності не заборонені законом) [16]. 

  Проте, виходячи з положень ст.45 КПК України слід знати, що захис-
ником не може бути адвокат, відомості про якого не внесено до Єдиного реє-
стру адвокатів України або стосовно якого у Єдиному реєстрі адвокатів 
України містяться відомості про зупинення або припинення права на зайняття 
адвокатською діяльністю [17]. Отже, діяльність такого захисника буде непра-
вомірною у кримінальному та адміністративному процесах.

Згідно зі ст.47 КПК України захисник зобов’язаний використовувати 
засоби захисту, передбачені цим Кодексом та іншими законами України, з 
метою забезпечення прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, обвину-
ваченого та з’ясування обставин, які спростовують підозру чи обвинувачення, 
пом’якшують чи виключають кримінальну відповідальність підозрюваного, 
обвинуваченого [17].

Законний представник підозрюваного, обвинуваченого (як законні 
представники підозрюваного, обвинуваченого можуть бути залучені батьки, 
усиновлювачі, а в разі їх відсутності — опікуни, піклувальники особи, інші 
повнолітні близькі родичі чи члени сім’ї, а також представники органів опіки і 
піклування, установ і організацій, під опікою чи піклуванням яких перебуває 
неповнолітній, недієздатний чи обмежено дієздатний) [17]. Такий законний 
представник користується процесуальними правами особи, інтереси якої 
представляє, крім тих, реалізація яких здійснюється безпосередньо підозрюва-
ним, обвинуваченим і не може бути доручена представнику [17]. Виходячи з 
цього, його правомірна діяльність не може охоплювати меж процесуальних 
прав, які можуть здійснюватися лише обвинуваченим чи підозрюваним.

Виходячи з приписів ст.58 КПК України потерпілого у кримінальному 
провадженні може представляти особа, яка має право бути захисником (пред-
ставником юридичної особи, яка є потерпілим, може бути її керівник, інша 
особа, уповноважена законом або установчими документами, працівник юри-
дичної особи за довіреністю, а також особа, яка має право бути захисником у 
кримінальному провадженні) [17]. Слід звернути увагу на те, що представник 
потерпілого користується процесуальними правами потерпілого, інтереси 
якого він представляє крім процесуальних прав, реалізація яких здійснюється 
безпосередньо потерпілим і не може бути доручена представнику [17]. Важливо 
звернути увагу на те, що якщо потерпілим є неповнолітня особа або особа, 
визнана в установленому законом порядку недієздатною чи обмежено дієздат-
ною, до участі в процесуальній дії разом з нею залучається і законний пред-
ставник (питання участі законного представника потерпілого у кримінально-
му провадженні регулюється згідно з положенням ст.44 цього Кодексу) [17]. 
Такий представник користується правами потерпілого. 

Згідно ст.63 КПК України представником цивільного позивача і цивіль-
ного відповідача у кримінальному процесі може бути: особа, яка у криміналь-
ному провадженні має право бути захисником; керівник чи інша особа, упо-
вноважена законом або установчими документами, працівник юридичної 
особи за довіреністю у випадку, якщо цивільним позивачем, цивільним відпо-
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відачем є юридична особа (такий представник користується процесуальними 
правами цивільного позивача, цивільного відповідача, інтереси якого він пред-
ставляє) [17]. Для цивільного позивача — ці права, передбачені ч.3 ст.61 КПК 
України, а для цивільного відповідача — ч.3 ст.62 КПК України.

На наш погляд, важливо, при вирішенні питання стосовно надання 
захисником чи представником особи у кримінальному процесі з надання пра-
вової допомоги, з’ясувати чи був забезпечений процесуальний порядок допус-
ку до цих обов’язків захисника чи представника особи у цьому процесі, а також 
чи були належним чином оформлені при цьому їх повноваження стосовно 
захисту чи представництва з надання правової допомоги.

Згідно ст.40 ЦПК України представником у суді може бути адвокат або 
інша особа, яка досягла вісімнадцять років, має цивільну процесуальну дієз-
датність і належно посвідчені повноваження на здійснення представництва в 
суді, за винятком осіб, визначених ст.41 ЦПК (крім того одна й та особа не 
може бути одночасно представником іншої сторони, третіх осіб, які заявляють 
самостійні вимоги щодо предмета спору або беруть участь у справі на другій 
стороні) [12]. У відповідності зі ст.44 ЦПК України представник, який має 
повноваження на ведення справи в суді, може вчиняти від імені особи, яку він 
представляє, усі процесуальні дії, що їх має право вчиняти ця особа [18]. 
Обмеження повноважень представника на вчинення певної процесуальної дії 
мають бути застережені у виданій йому довіреності [18]. 

У відповідності зі ст.28 Господарського процесуального кодексу України 
«справи юридичних осіб в господарському суді ведуть їх органи, що діють у 
межах повноважень, наданих їм законодавством та установчими документами, 
через свого представника…

Представниками юридичних осіб можуть бути також інші особи, повно-
важення яких підтверджуються довіреністю від імені представництва, органі-
зації…» [19].

Громадяни можуть вести свої справи особисто або через представників, 
повноваження яких підтверджуються належно оформленою довіреністю. 
Тому, на підставі проведеного дослідження можна дійти до наступного, що під 
здійсненням правомірної діяльності захисника чи представника особи по 
наданню правової допомоги слід розуміти будь-які законні юридичні заходи 
захисника чи представника особи, оформлені в установленому законом поряд-
ку і належно посвідчені щодо захисту або представництва стосовно прав та 
інтересів фізичних і юридичних осіб від імені або за дорученням яких вони 
діють у судах під час здійснення цивільного, господарського, кримінального, 
адміністративного та конституційного судочинства, а також інших державних 
органах, органах місцевого самоврядування, перед фізичними та юридичними 
особами, які здійснюються у передбаченому чинним законодавством порядку 
і не забороненими законом засобами і способами. 

У подальшому для з’ясування предмета нашого дослідження потрібно 
зрозуміти співвідношення назви злочину, передбаченого ст.397 КК, та загаль-
них форм його прояву, які зазначені в диспозиції ч.1 цієї статті.  
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Нам уявляється, що така різноманітність понять, що використовуються 
авторами для позначення обов’язкових ознак об’єктивної сторони злочину, 
передбаченого ст.397 КК України, має наступні підстави: 1) неоднозначне 
сприйняття означених у законі ознак як в теорії, так і на практиці; 2) різне 
тлумачення понять «втручання», «вчинення в будь-якій формі перешкод», 
«правомірна діяльність захисника», «правомірна діяльність представника 
особи», «порушення встановлених законом гарантій діяльності захисника чи 
представника особи», «порушення встановлених законом гарантій професій-
ної таємниці захисника чи представника особи», «надання правової допомо-
ги»; 3) відхід законодавця або неналежне формулювання ним у законі такої 
ознаки об’єктивної сторони цього злочину, як час його вчинення. Крім того, 
деякі автори форми прояву цього злочину змішують зі способом вчинення 
цього злочину, а отже хочуть вони цього чи ні, автоматично схиляються до 
нього як обов’язкової ознаки об’єктивної сторони цього злочину.

Таким чином, з’ясування підстав, що використовуються авторами для 
позначення обов’язкових ознак об’єктивної сторони цього злочину, усвідом-
лення вищеназваних питань і напрямків, а також точок зору на цю проблему 
допоможуть нам вірно з’ясувати та визначити обов’язкові ознаки об’єктивної 
сторони злочину втручання в діяльність захисника чи представника особи. 

Перш за все розглянемо найбільш загальні положення цієї проблеми, а 
потім перейдемо до конкретних питань нашого дослідження, що допоможе нам 
з’ясувати змістовні, суттєві проблеми об’єктивної сторони злочину втручання 
в діяльність захисника чи представника особи. Такими загальними питаннями 
на наш погляд, є: 1) втручання в діяльність захисника чи представника особи; 
2) вчинення в будь-якій формі перешкод до здійснення правомірної діяльнос-
ті захисника чи представника особи; 3) порушення встановлених законом 
гарантій діяльності захисника чи представника особи; 4) порушення встанов-
лених гарантій професійної таємниці. У цьому контексті ми маємо з’ясувати, 
який обсяг містять положення закону «втручання в діяльність захисника чи 
представника особи» та який обсяг незаконної поведінки вміщено законодав-
цем у таких формах її прояву, що передбачені пунктами 2, 3 і 4, та як зазначені 
нами у дослідженні ці загальні положення, сформульовані законодавцем, спів-
відносяться. 

З цією метою нам потрібно з’ясувати обсяг такої незаконної поведінки 
особи, як втручання в діяльність захисника чи представника особи на теоре-
тичному рівні, щоб уяснити волю законодавця. Перш за все необхідно ще раз 
звернутися до тлумачення терміну «втручання», яке означає « — я, с, у що, до 
чого. Дія за значенням «втручатися» [10, с. 210]. Термін «втручатися (утруча-
тися)», означає «…Самочинно займатися чиїмось справами, встрявати в чиї-
небудь стосунки тощо. // Брати активну участь у чомусь для припинення 
чого-небудь, протидіяння чому-небудь і т.ін.» [10, с. 210]. Подібне значення 
має термін «вмешиваться», означає «…входить, вторгаться, в чьи-т. дела, отно-
шения…» [20, с. 134]. Крім того, термін «вмешаться», означає «…— аюсь, — 
аешься; сов. 1. Стать учасником чужого дела; ввязаться. В спор. Попытаться в. 
в разговор. В. в драку. 2. Принять участие в каком—н. деле с целью изменения 
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хода его…» [21, с. 7]. Слово «втручатися» означає, зокрема, без дозволу встря-
вати у чиїсь справи; брати активну участь у протидіянні чому-небудь [21, 
с. 170]. 

Аналіз етимологічного тлумачення, запропонованого в словниках, 
можна звести до наступних положень, які можна взяти за основу: 1) втручати-
ся у що, до чого; 2) самочинно займатися чиїмось справами; 3) встрявати в 
чиї-небудь стосунки; 4) брати активну участь у чомусь для припинення чого-
небудь; 5) протидіяння чому-небудь; 6) входить, вторгаться в чьи-л. дела, 
отношения; 7) стать учасником чужого дела; 8) принять участие в каком-н. 
деле с целью озменения хода его. Виходячи з цього слід звернути уваги на те, 
які положення (значення) цих тлумачень у словниках об’єднують їх. До таких 
слід віднести: 1) втручатися у що, до чого; 2) самочинно займатися чиїмсь 
справами; 3) встрявати в чиї-небудь стосунки; 6) «входить, вторгаться в чьи-л. 
дела, отношения»; 8) «стать учасником чужого дела». Для цих положень 
характерним є те, що такий суб’єкт діє неправедно, віроломно, без згоди осіб, 
які знаходяться у певних стосунках між собою. Це можуть бути стосунки між 
фізичними особами, між юридичними особами, між фізичною особою і юри-
дичною особою. Головним тут є те, що в ці стосунки, відносини віроломно, без 
згоди цих осіб а також незаконно втручається сторонній суб’єкт.

Щодо положень тлумачення окреслених нами: 4) брати активну участь 
у чомусь для припинення чого-небудь; 6) «принять участие в каком-н. деле с 
целью изменения хода его» — то їх об’єднує активна дія. Ця активна поведінка 
об’єднує усі вісім положень виведених нами як основа терміну «втручання».

Звернемося до існуючих точок зору на з’ясування того, що потрібно 
розуміти під втручанням в діяльність захисника чи представника особи. Так, 
В.О. Навроцький наголошує на тому, що під втручанням слід розуміти дії, 
завдяки яким особа стає учасником чужої для неї справи, втручається в пове-
дінку інших осіб, які беруть участь у справі, з метою зміни її ходу [22, с. 547]. 
В.В. Сміх зазначає, що у широкому розумінні втручання в діяльність захисни-
ка чи представника особи може проявлятися по-різному, зокрема, це може 
бути будь-яке посягання на життя і здоров’я захисника чи представника особи, 
його близьких родичів, їхню власність у зв’язку з виконанням захисником чи 
представником особи діяльності, пов’язаної з наданням правової допомоги [23, 
с. 75]. Крім того, В.В. Сміх стверджує, що злочин — втручання в діяльність 
захисника чи представника особи слід віднести до так званого будь-якого 
іншого впливу на захисника чи представника особи, який не передбачений в 
інших нормах як окремий злочин [23, с.75]. Виходячи з цих суджень В.В. Сміх 
приходить до висновку, що під втручанням у діяльність захисника чи пред-
ставника особи слід розуміти конкретні дії, спрямовані на перешкоду у вико-
нанні ним службових обов’язків на досягнення неправомірного рішення (таке 
втручання може проявлятися в умовлянні, шантажуванні потерпілого, погрозі 
відмовити в наданні законних благ, а також у будь-якій іншій формі впливу, 
крім прохання вчинити які-небудь дії) [23, с.104]. Крім того, В.В. Сміх свою 
аргументацію пояснює, посилаючись, зокрема, на: 1) ст.10 Закону України 
«Про адвокатуру», на той час чинного, де зазначалося, що «…забороняється 
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будь-яке втручання в адвокатську діяльність, вимагання від адвоката, його 
помічника посадових осіб і технічних працівників адвокатських об’єднань 
відомостей, що становлять адвокатську таємницю»; 2) постанову Пленуму 
Верховного Суду України від 24 жовтня 2002 р. №8, в якій зазначалося, що 
суди повинні гостро реагувати на факти безпідставного усунення захисника 
від участі у справі, а якщо воно призвело до істотних обмежень права обвину-
ваченого на захист, — повертати справи на додаткове розслідування (встано-
вивши факти втручання будь-якої особи в діяльність захисника, суд 
зобов’язаний повідомити про це постановою чи ухвалою прокурора для вирі-
шення питання про притягнення її до кримінальної відповідальності за ст.397 
КК) [23, с.277]; 3) роз’яснення Пленуму Верховного Суду України по суті 
об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 344 КК, де зазначається, що 
«під втручанням у діяльність працівника прокуратури, органу внутрішніх 
справ, Служби безпеки слід розуміти конкретні дії, спрямовані на перешкоду 
у виконанні цим працівником службових обов’язків або на досягнення при-
йняття неправомірного рішення…» [23, с.104]. Також В.В. Сміх зазначає, що 
втручання може проявлятися в умовлянні, шантажуванні потерпілого, погрозі 
відновити в наданні законних благ, а також у будь-якій іншій формі впливу та 
стверджує, що наведене роз’яснення поняття «втручання стосовно злочину, 
передбаченого ст.343 КК, може бути певним чином використано і при тлума-
ченні поняття втручання в об’єктивній стороні злочину за ст. 397 КК [23, с.75].

В.І. Тютюгін, В.І. Борисов, Ю.В. Гродецький, В.А. Козак, Р.С. Орлов-
ський, О.Є. Радутний, Є.В. Шевченко також обґрунтовують, виходячи із 
семантичного значення слова «втручання», зазначаючи, що воно означає, 
зокрема, без дозволу встрявати у чиїсь справи; брати активну участь у проти-
діянні чому-небудь [7, с.170]. Крім того, ці ж автори під втручанням у діяль-
ність суду розуміють вплив на свідомість і волю потерпілого шляхом здійснен-
ня винним будь-яких дій, спрямованих на перешкоджання виконання суддею 
своїх службових обов’язків чи схиляння останнього до ухвалення неправосуд-
ного рішення [7, с.31]. Своє визначення ці вчені обґрунтовують постановою 
Пленуму Верховного Суду України від 13 червня 2007 р. № 8 «Про незалеж-
ність судової влади» й у п.11 якої наголошує, що «…під втручанням у діяль-
ність судових органів слід розуміти вплив на суддю у будь-якій формі (про-
хання, вимога, вказівка, погроза, підкуп, насильство, критика судді в засобах 
масової інформації до вирішення справи у зв’язку з її розглядом тощо) з боку 
будь-якої особи з метою схилити його до вчинення чи не вчинення певних про-
цесуальних дій або ухвалення певного судового рішення [24, с.2-6]. Можливо 
це роз’яснення мало певний вплив на розуміння поняття «втручання в діяль-
ність захисника чи представника особи і тому автори не змогли обґрунтувати 
зміни до ст.397 КК України».

Аналіз визначення, зробленого В.О. Навроцьким стосовно слова «втру-
чання» дає підстави стверджувати, що воно побудовано на термінології, яка 
використовується у словниках, але в неповному обсязі. Не дивлячись на це 
його визначення, розкриває суть і призначення, в певній мірі терміна «втру-
чання». Деякою мірою як позитивне слід визнати з’ясування змісту поняття 
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«втручання» зроблене В.В. Сміхом. Зокрема це стосується співвідношення 
його в широкому розумінні цього слова, а також стосовно конкретних діянь. 
Крім того, важливим є акцентування цим автором на те, що злочин — втручан-
ня в діяльність захисника чи представника особи слід віднести до так званого 
будь-якого іншого впливу на захисника чи представника особи, який не перед-
бачений в інших нормах як окремий злочин. У той же час слід оговорити, що 
посилання на ст.10 Закону України «Про адвокатуру» при існуванні чинного 
закону з цієї тематики на сьогоднішній день уже є застарілим при обґрунту-
ванні назви злочину — втручання в діяльність захисника чи представника 
особи, оскільки воно обмежує розуміння приписів, що сформульовані в дис-
позиції ст.397 КК України і спрямовує особу, яка застосовує закон на кваліфі-
кацію вчинення цього злочину лише шляхом дії, що є помилкою. Про такий 
підхід свідчить також і постанова Пленуму Верховного Суду України від 
24 жовтня 2003 р. №8, оскільки вона зачіпає питання, лише які стосуються 
активних дій, що підштовхують автора на те, що цей злочин вчиняється лише 
шляхом активних дій з боку суб’єкта злочину. Ця недостатньо обґрунтована 
позиція стосовно втручання у діяльність працівника прокуратури, органу вну-
трішніх справ, служби безпеки ст.343 КК при обґрунтуванні змісту об’єктивної 
сторони злочину, передбаченого ст.397 КК, також є помилковою, адже при-
писи диспозицій цих статей істотно відрізняється. Крім того, аналогія при 
кваліфікації цих різних діянь не допустима.

На наш погляд, судження В.В. Сміха, що ст.397 КК України не встанов-
лює конкретних форм чи способів втручання в діяльність захисника чи пред-
ставника особи, що дозволяє широко трактувати поняття «втручання» є дореч-
ним [23, с. 75]. Це дає нам можливість пошуку виходу з цього глухого куту. Ми 
впевнені, що такий вихід слід шукати з тлумачення термінів, які застосував 
законодавець у диспозиції ч.1 ст.387 КК України. Таким терміном, на наше 
переконання є «перешкод», яке використовується у сполученні таких слів, як 
«…вчинення, в будь-якій формі перешкод…» [16]. Термін «перешкода», означає 
«—и, ж. Те, що перепиняє рух, заступає шлях, закриває доступ куди-небудь; 
перепона.. З перешкодами — з трудом, насилу. 2. перен. Те, що заважає здій-
сненню чого-небудь; завада» [10, с.935]. Термін «перешкоджати» означає «-аю, 
-аєш, недок., перешкодити, -джу, -диш, док. Бути перешкодою для чого-
небудь. // Створювати, завади, заважати, забороняти кому-, чому-небудь» [10, 
с. 935].

Аналіз зазначених вище термінів свідчить як про активні дії, так про без-
діяльність, тобто про пасивну поведінку, наприклад «…бути перешкодою для 
чого-небудь…», «заважає здійсненню чого-небудь…» тощо. Тому, на підставі 
зазначеного вище слідує наступне, що: 

1. Назва ст.397 КК «Втручання в діяльність захисника чи представника 
особи» і загальні форми прояву цього злочину, описані в диспозиції статті такі, 
як: 1) вчинення в будь-якій формі перешкод до здійснення правомірної діяль-
ності захисника чи представника особи по наданню правової допомоги; 
2) порушення встановлених законом гарантій діяльності захисника чи пред-
ставника особи; 3) порушення встановлених законом гарантій професійної 
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таємниці захисника чи представника особи знаходяться в конкуренції (є колі-
зійними).

2. Назва ст.397 КК має співвідноситися як загальне по відношенню до 
форм, передбачених у диспозиції ч.1 цієї статті.

3. Назва злочину, передбаченого ст.387 КК, має набути наступного фор-
мулювання «Втручання в правомірну діяльність захисника чи представника 
особи або вчинення будь-яких перешкод здійсненню їх діяльності». 

Маючи такі теоретичні підходи, розглянемо, які саме вчинення пере-
шкод до здійснення правомірної діяльності захисника чи представника особи 
по наданню правової допомоги відбуваються шляхом дії, а які шляхом безді-
яльності. Для цього ми у своєму дослідженні зупинимося на таких ознаках 
об’єктивної сторони злочину, як дії. Під дією розуміють протиправний, актив-
ний, усвідомлений вольовий акт зовнішньої поведінки суб’єкта злочину, що 
виражається у здійсненні суспільно небезпечного посягання [25, с. 154], у 
нашому випадку на суспільні відносини, передбачені ст.397 КК України.

Як ми вже зазначали вище, що дія — це активна поведінка людини, а 
бездіяльність — пасивна. Проте, такої характеристики для їх розмежування 
недостатньо. Ясно, що вона як активна поведінка завжди являє собою певний 
рух тіла, яким вважається навіть неістотний рух м’язів, міміка, жестикуляція і 
оскільки слова вимовляються через посередність певних рухів м’язів — це 
також рух тіла [26, с. 67]. Разом з тим слід визнати, що не будь-які тілорухи 
допустимо визнати пошуковою дією, а лише такі, що: по-перше, оскільки мова 
йде про ознаку об’єктивної сторони злочину, дія — тілорухи, які відбуваються 
в ситуації, коли особа має поводити себе пасивно; по-друге, оскільки мова йде 
про форму (вид) суспільно-небезпечної поведінки, дія — ті тіло рухи, які 
направлені на завдання відповідної шкоди [26, с. 67].

Виходячи з означеного вище та існуючих точок зору перелік вчинення 
перешкод до здійснення правомірної діяльності захисника чи представника 
особи по наданню правової допомоги може проявитися, зокрема, такими 
діями: 1) відмова органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
посадових і службових осіб, посадових осіб підприємств установ, організацій, 
громадських об’єднань, а також фізичних осіб (за згодою таких фізичних осіб) 
за запитами адвокатів (захисників) в отриманні копій документів, необхідних 
для надання правової допомоги; 2) відмова адвокату (захиснику) на офіційне 
його звернення у наданні можливості ознайомлюватися на підприємствах, в 
установах і організаціях з необхідними для адвокатської (захисника) діяльнос-
ті документами та матеріалами, крім тих, що містять інформацію з обмеженим 
доступом; 3) в забороні адвокату (захиснику) складати заяви, скарги, клопо-
тання, інших правових документів та подавати їх в установленому законом 
порядку; 4) у забороні або у відмові компетентними особами захисникові 
доповідати клопотання та скарги на прийомі в посадових і службових осіб та 
відповідно до закону одержувати від них письмові мотивовані відповіді на ці 
клопотання і скарги; 5) у відмові або забороні бути присутнім під час розгляду 
своїх клопотань і скарг на засіданнях колегіальних органів та давати пояснен-
ня щодо суті клопотань і скарг; 6) у забороні та відмові можливості захиснико-
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ві збирати відомості про факти, що можуть бути використані як докази, в 
установленому законом порядку, запитувати отримувати і вилучати речі, 
документи, їх копії, ознайомлюватися з ними та опитувати осіб за їх згодою; 
7) в забороні або відмові захисникові уповноваженими особами застосовувати 
технічні засоби, у тому числі для копіювання матеріалів справи, в яких адвокат 
здійснює захист, представництво або надає інші види правової допомоги, фік-
сувати процесуальні дії, в яких він бере участь, а також хід судового засідання 
в порядку, передбаченому законом; 8) в забороні уповноваженими особами 
адвокату (захисникові) посвідчувати копії документів у справах, які він веде, 
крім випадків, якщо законодавством установлено інший обов’язків спосіб 
посвідчення копій документів, а також відмові прийняття таких документів; 
9) у забороні або відмові захисникові уповноваженими на те особами на його 
запит або клопотання одержувати письмові висновки фахівців, експертів з 
питань, що потребують спеціальних знань; 10) у забороні або відмові уповно-
важеними на те особами користуватися іншими правами, передбаченими 
Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», зокрема: 
а) заборона боа відмова захисникові уповноваженою особою здійснювати 
захист прав і свобод і законних інтересів особи, стосовно якої розглядається 
питання про видачу іноземній державі (екстрадицію), а також особи, яка при-
тягується до адміністративної відповідальності під час адміністративного пра-
вопорушення; б) заборона або відмова адвокату (захисникові) уповноваженою 
особою надавати правову допомогу свідкові у кримінальному провадженні; 
в) заборона або відмова адвокату, уповноваженого особою, здійснювати пред-
ставництво інтересів потерпілого під час розгляду справи про адміністративне 
правопорушення, прав та обов’язків потерпілого, цивільного позивача, цивіль-
ного відповідача у кримінальному провадженні; г) заборона або відмова адво-
кату уповноваженою особою, здійснювати представництво інтересів фізичних 
і юридичних осіб у судах під час здійснення цивільного, господарського, адмі-
ністративного та конституційного судочинства, а також і інших державних 
органах, перед фізичними та юридичними особами; 8) заборона або відмова 
адвокату, уповноваженого особою, здійснювати представництво інтересів 
фізичних юридичних осіб, держави, органів державної влади, органів місцево-
го самоврядування в іноземних, міжнародних судових органах, якщо інше не 
встановлено законодавством іноземних держав, статутними документами між-
народних судових органів та інших міжнародних організацій або міжнародни-
ми договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України; 
е) в забороні або відмові адвокату (захисникові) уповноваженою особою у 
наданні правової допомоги особі під час виконання та відбування покарань і 
т. ін. [16]. 

Розглянемо вчинення перешкод до здійснення правомірної діяльності 
представника особи по наданню правової допомоги (інших осіб крім адвока-
та). Так, згідно ст.44 ЦПК України представник, який має повноваження на 
ведення справи в суді, може вчиняти від імені особи, яку він представляє, усі 
процесуальні дії, що їх має право вчиняти ця особа (за винятком обмеження 
повноважень, які застережені у виданій йому довіреності) [18]. Отже, виходя-
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чи з приписів ст.ст. 27, 31 ЦПК України, де виписані права та обов’язки сторін, 
можна визначитися з діями, які є вчиненням перешкод до здійснення право-
мірної діяльності представника особи по наданню правової допомоги в цивіль-
ному процесі. Це може відбуватися в наступному: 1) у відмові або забороні 
представникові знайомитися з матеріалами справи; 2) у відмові або забороні 
представникові особи робити витяги з матеріалів справи, знімати копії з доку-
ментів, долучених до справи; 2) у відмові представнику особи одержувати 
копії рішень, ухвал; 3) у відмові або забороні представнику особи брати участь 
у судових засіданнях; 4) у відмові або забороні представнику особи подавати 
докази, брати участь у дослідженні доказів, задавати питання іншим особам, 
які беруть участь у справі, а також свідкам, експертам, спеціалістам; 5) у від-
мові або забороні представнику особи заявляти клопотання та відводи; 6) у 
відмові або забороні представнику особи давати усні та письмові пояснення 
судові, подавати свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час 
судового розгляду і заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших 
осіб; 7) у забороні або відмові представникові особи знайомитися з журналом 
судового засідання, знімати з нього копії та подавати письмові зауваження з 
приводу його неправильності чи неповноти; 8) в забороні або відмові пред-
ставникові особи можливості прослуховувати запис судового засідання тех-
нічними засобами, робити з нього копії, подавати письмові зауваження з при-
воду його неправильності чи неповноти тощо [18].

Перераховувати всі дії — вчинення перешкод до здійснення правомірної 
діяльності захисника чи представника особи немає необхідності, оскільки їх 
практика може давати й нові, основне для теорії і практики важливо зрозуміти 
їх, коли вони можуть вчинятися шляхом дії.

Такі дії, як здійснення перешкод до здійснення правомірної діяльності 
захисника чи представника особи можуть здійснюватися в усній чи письмовій 
формі під час безпосереднього контакту з захисником чи представником особи 
або через посередників чи за допомогою технічних засобів, шляхом впливу на 
самого захисника чи представника особи чи на його близьких) [3, с. 909]. 
Способи вчинення перешкод до здійснення правомірної діяльності захисника 
чи представника особи, вчинених шляхом дії можуть бути різними, зокрема, 
умовляння, рекомендації, вказівки, вимоги, залякування, погрози, притягнен-
ня до кримінальної, матеріальної та іншої відповідальності тощо (але звичайне 
прохання до захисника чи представника особи, не пов’язаного з впливом на 
них, або у разі загальних закликів до справедливості та гуманізму не можуть 
бути підставою застосування ст.397 КК України) [7, с. 40-41]. Способи вчи-
нення цієї першої форми злочину свідчать про її вчинення шляхом дії і слугу-
ють розмежуванню суміжних злочинів.

Вчинення в будь-якій формі перешкод до здійснення правомірної діяль-
ності захисника чи представника особи по наданню правової допомоги може 
вчинятися і шляхом бездіяльності. Стосовно бездіяльності, то зрозуміло, що 
вона як пасивна вольова протиправна поведінка, являє собою перш-за все від-
сутність тіло рухів, але бездіяльність це далеко не будь-яка відсутність тіло 
рухів [26, с. 69]. Цю позицію слід підтримати, виходячи з того, що: по-перше, 
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оскільки мова йде про форму суспільно небезпечної поведінки, бездіяль-
ність — це те, що проявляється в утриманні від необхідних для недопущенні 
шкоди тіло рухів; по-друге, оскільки мова йде про ознаку об’єктивної сторони 
злочину, бездіяльність — відсутність тих тілорухів, які відбуваються в ситуа-
ції, коли особа повинна обов’язково вести себе активно, тягне кримінальну 
відповідальність (для іншого заборон не встановлено) [26, с. 69].

Маючи таку теоретичну основу можна навести певний перелік такої 
поведінки як бездіяльність при вчиненні перешкод до здійснення правомірної 
діяльності захисника чи представника особи по наданню правової допомоги. 
Це може проявитися, зокрема, в наступному: 1) в ненаданні відповіді на запит 
захисника чи представника особи до органів державної влади, органів місцево-
го самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, орга-
нізацій, громадських об’єднань, а також фізичних осіб (за згодою таких фізич-
них осіб) стосовно відповідних документів або інформації, яка може мати 
значення для надання правомірної правової допомоги; 2) у неповідомленні 
слідчим захисника чи представника особи про місце і час проведення слідчої 
дії з їх клієнтами; 3) у неповідомленні захисника чи представника особи, упо-
вноваженою на це особою, про результати експертизи, які мають значення для 
виконання ними своїх повноваження: 4) в незабезпеченні передбачених зако-
ном прав захисника чи представника особи особою, яка проводить досудове 
слідство, прокурором, слідчим або судом; 5) в неповідомленні захисника чи 
представника особи уповноваженою на це особою про можливість ознайом-
лення з матеріалами справи; 6) в нестворені захиснику чи представнику особи 
уповноваженою на це особою умов для належного надання правомірної право-
вої допомоги особі; 7) в неповідомленні захисника чи представника особи 
органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадови-
ми і службовими особами підприємств, установ, організацій, громадських 
об’єднань про ознайомлення в них з документами та матеріалами крім тих, що 
містять інформацію з обмеженим доступом; 8) в неповідомленні захисника чи 
представника особи уповноваженою особою на їх клопотання бути присутнім 
під час розгляду своїх клопотань і скарг на засіданні колегіальних органів та 
можливості давати пояснення щодо суті клопотань і скарг і т. ін. Зазначений 
перелік бездіяльності є примірним. Головне для правоохоронних органів і суду 
розуміти суть бездіяльності та можливість її використання у справі для квалі-
фікації та розгляду справи по суті.

Висновок. На підставі проведеного дослідження можна дійти до наступ-
ного, що під здійсненням правомірної діяльності захисника чи представника 
особи по наданню правової допомоги слід розуміти будь-які законні юридичні 
заходи захисника чи представника особи, оформлені в установленому законом 
порядку і належно посвідчені, щодо захисту або представництва стосовно прав 
та інтересів фізичних і юридичних осіб від імені або за дорученням яких вони 
діють у судах під час здійснення цивільного, господарського, кримінального, 
адміністративного та конституційного судочинства, а також інших державних 
органах, органах місцевого самоврядування, перед фізичними та юридичними 
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особами, які здійснюються у передбаченому чинним законодавством порядку 
і не забороненими законом засобами і способами. 

Крім того, із  зазначеного вище слідує і наступне, що: 
1. Назва ст.397 КК «Втручання в діяльність захисника чи представника 

особи» і загальні форми прояву цього злочину, описані в диспозиції статті такі, 
як: 1) вчинення в будь-якій формі перешкод до здійснення правомірної діяль-
ності захисника чи представника особи по наданню правової допомоги; 
2) порушення встановлених законом гарантій діяльності захисника чи пред-
ставника особи; 3) порушення встановлених законом гарантій професійної 
таємниці захисника чи представника особи знаходяться в конкуренції (є колі-
зійними).

2. Назва ст.397 КК має співвідноситися як загальне по відношенню до 
форм, передбачених у диспозиції ч.1 цієї статті.

3. Назва злочину, передбаченого ст.387 КК має набути наступного фор-
мулювання «Втручання в правомірну діяльність захисника чи представника 
особи або вчинення будь-яких перешкод здійсненню їх діяльності».                                          
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Мороз А.О. Вчинення в будь-якій формі перешкод до здійснення правомір-
ної діяльності захисника чи представника особи по наданню правової допомоги

У статті досліджується така форма вчинення злочину, передбаченого ст. 397 
КК України, як вчинення в будь-якій формі перешкод до здійснення правомірної діяль-
ності захисника чи представника особи по наданню правомірної допомоги. З’ясування 
автором цього питання дозволить у подальшому у цілісному вигляді (форми і змісту) 
зрозуміти теоретичні і прикладні положення об’єктивної сторони злочину, передба-
ченого означеною статтею КК України.

Ключові слова: форма вчинення злочину, форми перешкод, дія, бездіяльність, 
здійснення правомірної діяльності захисником чи представником особи. 

Мороз А.А. Совершение в любой форме препятствий к осуществлению 
правомерной деятельности защитника или представителя лица по оказанию пра-
вовой помощи

В статье исследуется такая форма совершения преступления, предусмотрен-
ного ст. 397 УК Украины, как совершение в любой форме препятствий к осуществле-
нию правомерной деятельности защитника или представителя лица по оказанию 
правомерного помощи. Выяснение автором этого вопроса позволит в дальнейшем в 
целостном виде (форме и содержанию) понять теоретические и прикладные положе-
ния объективной стороны преступления, предусмотренного отмеченной статьей УК 
Украины.

Ключевые слова: форма совершения преступления, формы препятствий, дей-
ствие, бездействие, осуществление правомерной деятельности защитника или пред-
ставителя лица.

Moroz A. Making any form of obstacles to the implementation of lawful activity 
counsel or representative of the person legal aid.

The authors examine this form of crime, under Art. 397 of the Criminal Code of 
Ukraine as such in any form obstacles to the exercise of legitimate defense attorney or person 
to provide lawful assistance. Clarification of the author of this question will allow further in 
the integral form (form and content) to understand the theoretical and applied the provisions 
of the objective of a crime under the article of the Criminal Code of Ukraine.

Keywords: form of the offense, the form of obstacles, action, inaction lawful 
exercise of a defense attorney or person.

Стаття надійшла до редакції 03.02.2015.
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ОБ’ЄКТИВНА СТОРОНА ЗЛОЧИНУ ВІДМОВА 
СВІДКА ВІД ДАВАННЯ ПОКАЗАНЬ АБО ВІДМОВА 
ЕКСПЕРТА ЧИ ПЕРЕКЛАДАЧА ВІД ВИКОНАННЯ 

ПОКЛАДЕНИХ НА НИХ ОБОВ’ЯЗКІВ

О.І. Ольховенко 
здобувач кафедри
кримінального права та  процесу
ВНЗ «Національна академія управління» 

Постановка проблеми. Питання, що стосуються об’єктивної сторони 
злочину, передбаченого ст.385 КК України, мають неоціненне значення для 
теорії кримінального права та кваліфікації цього діяння.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми об’єктивної сто-
рони цього злочину на рівні підручників, навчальних посібників, а також у 
вигляді підрозділів монографій досліджували В.І. Тютюгін, В.І. Борисов, 
М.І. Хавронюк, М.І. Мельник, О.І. Габро, М.І. Панов та ін. Проте до цього часу 
ці питання не отримали свого належного вирішення.

Мета статті полягає у дослідженні об’єктивної сторони злочину, перед-
баченого ст.385 КК України.

Основні результати дослідження. В теорії кримінального права загаль-
ноприйнятим є положення стосовно того, що об’єктивна сторона злочину 
являє собою сукупність встановлених законом про кримінальну відповідаль-
ність ознак, які характеризують зовнішній прояв злочинного посягання [1, 
с. 133]. Враховуючи те, що зовнішні ознаки злочинного діяння найповніше 
знаходять своє відображення в законі з усіх структурних частин складу кон-
кретного злочину, то їх важливо встановлювати за кожним кримінальним про-
вадженням. Повне і чітке описання ознак об’єктивної сторони досліджуваного 
злочину є важливою передумовою дотримання законності в правозастосовній 
діяльності правоохоронних органів, оскільки притягнення особи до кримі-
нальної відповідальності завжди пов’язане з встановленням у її поведінці кон-
кретного суспільно небезпечного діяння, про яке йде мова в законі (ст. 385 КК 
України).

Як свідчить детальний аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури з 
кримінального права, проблемі об’єктивної сторони злочину як загальнотеоре-
тичній і практичній проблемі, присвячена значна кількість праць [2, с. 81; 3, 
с. 106-141; 4, с. 5; 5, с. 128-143; 6, с. 189-211; 7, с. 3-268; 8, с. 3-343; 9, с. 313-343; 
10, с. 357-383; 11, с. 1-343; 12, с. 131-138; 13, с. 69-83; 14, с. 265-372; 15, с. 12-563]. 
Таке становище певною мірою полегшує наше завдання в дослідженні 
об’єктивної сторони злочину відмова свідка від давання показань або відмова 
експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов’язків. Проте в 
цьому контексті слід акцентувати лише увагу на теоретичних дослідженнях 
В.К. Матвійчука, де він до об’єктивної сторони злочинів відносить такі ознаки: 
діяння (дія або бездіяльність), місце, час, спосіб вчинення злочину, знаряддя, 
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засоби, обстановка вчинення злочину та джерело вчинення злочину [16, 
с. 213-214]. 

Ознаки об’єктивної сторони злочину, який нами досліджується, відтво-
рено в загальних рисах у Законі (ст. 385 КК України). Як обов’язкові ознаки 
об’єктивної сторони цього злочину передбачені наступні: діяння, час вчинення 
злочину. Встановлення обов’язкових ознак об’єктивної сторони злочину від-
мова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від 
виконання покладених на них обов’язків має важливе не тільки наукове, але й 
практичне значення.

Зовнішня сторона злочину, передбаченого ст. 385 КК України, як свід-
чить аналіз юридичної літератури, до цього часу не знайшла свого достатнього 
дослідження, вона надто складна, має багатоаспектний характер та істотні дис-
кусійні в юридичному плані моменти, які так чи інакше впливають на практи-
ку застосування норм, передбачених цією статтею, і законотворчу діяльність та 
теорію кримінального права. 

Значна кількість понять і положень, які використовують автори в своїх 
працях для з’ясування обов’язкових ознак об’єктивної сторони злочину від-
мова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від 
виконання покладених на них обов’язків, викликані наступними чинниками: 
1) це намагання при аналізі злочину та його науковому обґрунтуванні механіч-
ного перенесення заборон чи прав з інших законодавчих актів, зокрема ст. ст. 2, 
9, 19, 55, 59, 64 Конституції України [17], ст. ст. 7, 12, 17, 20, 44, 45, 46, 47, 48, 
50, 51, 52, 54, 58, 59, 63, 64 Кримінального процесуального законодавства [18], 
норм міжнародного права, які містять як права так і гарантії захисника чи 
представника особи [19, с. 58—76], Закону України «Про адвокатуру та адво-
катську діяльність» від 05.07.2012 р. [20] та інших нормативно-правових актів; 
2) це уникнення аналізу об’єктивної сторони зазначеного злочину, а натомість 
тяжіння до тлумачення форм та видів вчинення цього злочину; 3) це відсут-
ність в роботах, які стосуються цієї теми, роз’яснення термінології на належно-
му рівні; 4) тяжіння коментування відповідно до законодавства, яке відійшло 
в історію (це викликане відсутністю праць з дослідження витоків та ґенези цієї 
проблеми). 

Таким чином завдання нашого дослідження в межах визначених цією 
статтею, полягає в тому, щоб як найповніше: а) врахувати позитивні моменти, 
що стосуються розкриття ознак об’єктивної сторони злочину відмова свідка 
від давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання 
покладених на них обов’язків (ст.385 КК), послідовно їх визначити і обґрунту-
вати; б) користуючись загальним поняттям об’єктивної сторони цього злочи-
ну, визначити повну сукупність обов’язкових ознак об’єктивної сторони, що 
характеризують зовнішні прояви досліджуваного діяння; в) здійснити квалі-
фікацію діянь, передбачених ст.385 КК України, за ознаками об’єктивної сто-
рони цього злочину.

На підставі напрямків дослідження зовнішньої сторони даного злочину, 
які нами задекларовані, а також з урахуванням недоліків, які зустрічаються в 
теорії кримінального права та аналізі об’єктивної сторони злочину відмова 
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свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконан-
ня покладених на них обов’язків і необхідності меж дослідження, запропонує-
мо у найбільш загальній формі визначення зовнішньої сторони злочину, 
передбаченого ст.385 КК України. Об’єктивна сторона злочину відмова свідка 
від давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання 
покладених на них обов’язків характеризується як активними діями, так і без-
діяльністю, які мають місце у визначених об’єктивних умовах, у певний час. 

Проведений нами аналіз окреслює межі подальшого дослідження, але на 
нашу думку, є недостатнім для усвідомлення ознак об’єктивної сторони зло-
чину, передбаченого ст. 385 КК України. Тому ми дійшли висновку, що в 
подальшому стосовно досліджуваної проблеми слід додатково розглянути ще 
такі питання: погляди в джерелах з кримінального права на: поняття об’єктивної 
сторони злочину, передбаченого статтею, яка нами аналізується; термінологію, 
якою користуються автори наявних публікацій, як вони її пояснюють та як 
вона співвідноситься з чинним КК України, а також із сучасною судовою прак-
тикою. 

В юридичній літературі існує значна кількість часом суперечливих 
поглядів на поняття об’єктивної сторони злочину відмова свідка від давання 
показань або відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на 
них обов’язків. Одні автори зазначають, що об’єктивна сторона злочину за ч.1. 
ст.385 КК України виявляється в бездіяльності, що являє собою відмову (ухи-
ляння): а) свідка – від давання показань; б) експерта – від виконання обов’язків 
щодо надання висновку; в) перекладача – від виконання обов’язків щодо здій-
снення перекладу (злочин із формальним складом) [21, с.879]; другі – ствер-
джують, що об’єктивна сторона злочину характеризується відмовою свідка 
давати показання, а експерта чи перекладача – виконувати покладені на них 
обов’язки за відсутності поважних причин (злочин вважається закінченим з 
моменту доведення відмови до відома суду, органів досудового слідства, тим-
часової слідчої або тимчасової спеціальної комісії ВР чи дізнання) [22, 
с.954-955]; треті наполягають на тому, що об’єктивна сторона злочину виража-
ється у відмові свідка від давання показань або експерта чи перекладача від 
виконання покладених на них обов’язків (злочин вважається закінченим з 
моменту заявленої відмови усно або письмово без поважних причин від вико-
нання покладених на них обов’язків) [23, с.803-804]; четверті – переконані, що 
об’єктивна сторона злочину виражається у відмові свідка від давання показань 
або у відмові експерта чи перекладача від виконання покладених на них 
обов’язків, що полягає у прямій заяві про це (усній чи письмовій) свідка, екс-
перта чи перекладача особі, що провадить дізнання, слідчому суду (судді), а 
також комісії Верховної Ради України (злочин вважається закінченим з 
моменту чітко вираженої і зафіксованої відмови) [24, с.826-827]; п’яті – харак-
теризують об’єктивну сторону злочину, передбаченого ст.308 КК РФ, безді-
яльністю – відмовою свідка або потерпілого від дачі показань [25, с.479]; 
шості – зазначають, що об’єктивна сторона злочину, передбаченого ст.308 
КК РФ, проявляється в діянні (дії або бездіяльності, які виражаються у від-
мові свідка чи потерпілого від дачі показань (склад коментованого злочину – 
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формальний)) [26, с.253-254]; сьомі – стверджують, що об’єктивна сторона 
цього злочину це: 1) відмова свідка від давання показів (це заява свідка про 
відмову виконати покладений на нього процесуальний обов’язок дати інфор-
мацію про фактичні обставини, що мають значення для кримінального прова-
дження, під час допиту або одночасного допиту двох чи більше раніше допита-
них осіб або ухилення свідка від такого обов’язку); 2) відмова експерта без 
поважних причин від виконання покладених на нього обов’язків (це заява 
експерта про відмову без поважних причин виконати покладені на нього про-
цесуальні обов’язки дати висновки, а також відповіді на питання, поставлені 
уповноваженою особою, або ухилення експерта від такого обов’язку); 3) від-
мова перекладача без поважних причин від виконання покладених на нього 
обов’язків у суді або під час провадження досудового розслідування, здійснен-
ня виконавчого провадження, розслідування тимчасовою слідчою чи спеціаль-
ною тимчасовою слідчою комісією Верховної Ради України (це заява перекла-
дача про відмову без поважних причин виконати покладені на нього процесу-
альні обов’язки здійснити переклад питань, відповідей чи показів учасників 
процесу, документів або іншої інформації, що знаходиться в матеріалах справи 
або ухиляння від такого обов’язку) [27, с.687-688]; восьмі – переконані, що 
об’єктивну сторону цього злочину утворюють дії та обстановка їх вчинення 
(залежно від суб’єкта злочинних діянь можливі три їх різновиди: 1) відмова 
свідка від давання показань; 2) відмова експерта від покладених на нього 
обов’язків; 3) відмова перекладача від виконання обов’язків перекладача) [28, 
с.470]. 

Аналіз існуючих точок зору на поняття об’єктивної сторони злочину, 
передбаченого ст.385 КК України свідчить, що їх автори, зокрема, А.М. Бойко, 
О.А. Чуваков, Ю.В. Александров, Р.М. Шеховцов, А.С. Беніцький пропонують 
визначення зовнішнього прояву цього діяння загальними фразами, перепису-
ючи диспозицію ч.1 ст.385 КК України, а не послуговуючись використанням 
складових (ознак) об’єктивної сторони цього діяння. Такий підхід авторів не 
додає позитиву для правозастосовних органів. Деяку спробу якось вирішити 
проблему визначення об’єктивної сторони діяння, передбаченого ст.385 КК 
України зробили: В.І.Тютюгін, зазначивши, що цей злочин може вчинятися 
шляхом бездіяльності, що являє собою відмову (ухиляння) свідка від давання 
показань, а експерта чи перекладача – відмова від виконання покладених на 
них обов’язків [21, с.879]; А.В. Наумов, але стосовно ст.308 УК РФ, який також 
зазначив, що об’єктивна сторона злочину відмова свідка або потерпілого від 
дачі показань вчиняється шляхом бездіяльності [25, с.479]; Ю.І. Кулешов 
акцентує увагу на тому, що об’єктивна сторона злочину, передбаченого ст.308 
УК РФ вчиняється шляхом дії або бездіяльності [26, с.253–254]; В.Є. Фесенко 
та Т.В. Варфоломеєва зосереджують увагу на тому, що цей злочин вчиняється 
шляхом дії та в певній обстановці [28, с.470]

Перед тим, як проаналізувати об’єктивні ознаки злочину відмова свідка 
від давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання 
покладених на них обов’язків, необхідно звернутися до використаної в законо-
давстві термінології, яка приведе нас до її визначеності і буде сприяти розумін-
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ню суті об’єктивної сторони цього злочину. Визначаючи у цьому сенсі залеж-
ність якості правового матеріалу, а ми в цьому контексті віднесли б і застосу-
вання термінології у ст.385 КК України, спробуємо цей аспект реалізувати. В 
унісон зазначеного слід звернути увагу на те, що Н. Вінер зазначав положення, 
де «… теорія і практика права тягнуть за собою дві групи проблем: групу про-
блем, яка стосується загального призначення права, розуміння справедливості 
в праві, і групу проблем, що стосуються технічних прийомів, при допомозі 
яких ці поняття стануть ефективними» [29, с.29]. Ці положення впритул сто-
суються принципу визначеності та єдності термінології у складі злочину від-
мова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від 
виконання покладених на них обов’язків та можливості здійснення ефектив-
ної кримінально-правової охорони відповідних суспільних відносин лише за 
допомогою визначених у законі термінів (які можуть сприяти розумінню 
ознак об’єктивної сторони цього злочину).

Термін «відмова» означає «… відповідь про небажання … виконати про-
хання, наказ…» [30, с.174]. Натомість термін «відмовлення» – це «…дія за зна-
ченням відмовляти…» [30, с.174] У той же час термін «відмовляти» означає 
«…давати відповідь про небажання … виконати наказ…» [30, с.174]. Виходячи із 
аналізу змісту цих термінів, що відмова давати показання – це дія (відповідь) 
про небажання давання показань.

З метою подальшого поглибленого розуміння карного діяння «відмова 
свідка від давання показань» звернемося до його описання в юридичних дже-
релах. Так В.Є.Фесенко та Т.В. Варфоломеєва впевнені, що відмова буде зло-
чинною, якщо вона висловлена або об’єктивізована в певній формі – листі, 
телефонограмі тощо [28, с.470]. Ю.В. Александров, О.А. Чуваков під відмовою 
свідка давання показань розуміють пряму заяву про це (в усній чи письмовій 
формах) [24, с.826; 23, с.804]. В.І. Тютюгін наполягає на тому, що відмова від 
виконання дій (обов’язків) давання показань свідка, є ухиляння особи, викли-
каної як свідок, від виконання покладеного на неї процесуального обов’язку 
давати показання полягає у: а) відкритій, ясно вираженій та категоричній заяві 
винного (в усній чи письмовій формі) про своє небажання давати показання; 
б) неправдивій заяві про відсутність поінформованості за справою; в) замовчу-
ванні окремих фактів чи обставин у показаннях [21, с.879]. Натомість термін 
«поважні причини» слід розглянути як окремо кожне слово (термін), зокрема, 
«поважний» і «причини». Так термін «поважний» означає «…який може бути 
прийнятий до уваги; достатній для виправдання чого-небудь …серйозний за 
своїм змістом, характером, темою і т.ін.…» [30, с.992]. Згідно «Словаря русско-
го языка С.И. Ожегова» термін «уважительный» означає «… 1. Достаточный 
для определения чего-нибудь, основательный …» [31, с.670]. У той же час тер-
мін «причина», означає «…Підстава, привід для яких-небудь дій, вчинків…» 
[31, с.1140]. Аналіз цих термінів дає підстави стверджувати, що «поважні при-
чини», це такі – які є серйозні за своїм змістом, характером, достатні для 
виправдання яких-небудь вчинків, дій.

Крім того, потрібно ще з’ясувати терміни «виконання», «покладені 
обов’язки». Термін «виконання» означає «…Дія за значенням виконувати, 
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виконати». Натомість термін «виконувати» свідчить, що це «…Здійснювати 
що-небудь, реалізувати завдання, наказ…» [30, с.137]. Термін «покладати» 
означає «…доручати комусь, чомусь виконання певного завдання // 
Зобов’язувати когось що-небудь робити…»  [30, с.1026]. У той же час термін 
«обов’язок», означає «…Те, чого треба беззастережно дотримуватися, що слід 
безвідмовно виконувати…» [30, с.813].

Аналіз зазначених термінів дає підстави стверджувати, що виконання 
покладених обов’язків означає реалізацію завдання, яке доручено комусь, яке 
повинно беззастережно дотримуватися, безвідмовно виконувати.

З метою бути більш переконливим у вираженні злочину, передбаченого 
ст.385 КК України, зовні і враховуючи те, що диспозиція ст.385 КК України 
має бланкетний характер, нам потрібно стосовно обов’язків суб’єкта та експер-
та і перекладача звернутися до нормативних (інших – некримінально-право-
вого характеру) актів. Так, перш за все звернемося до ч.1 ст.65 КПК України, 
де зазначається, що свідком є фізична особа, якій відомі або можуть бути відо-
мі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального проваджен-
ня, і яка викликана для давання показань [18]. Отже, свідком у кримінальному 
провадженні не може бути фізична особа, якій не відомі або не можуть бути 
відомі обставини справи, які підлягають доказуванню під час кримінального 
провадження. Проте, якщо виходячи з положень ч.1 ст. 65 КПК особа є свід-
ком, то слідчий прокурор, слідчий суддя, суд перед допитом осіб, зазначених в 
абзаці першому цієї частини, зобов’язані роз’яснити їм право відмовитися 
давати показання [18]. Крім того, згідно п.2 ч.2 ст.66 КПК України свідок 
зобов’язаний давати правдиві показання під час досудового розслідування та 
судового розгляду [18]. У той же час за відмову від давання показань слідчому, 
прокурору, слідчому судді чи суду, крім випадків, передбачених цим Кодексом, 
свідок несе кримінальну відповідальність [18]. 

Отже, згідно п.2 ч.2 ст.66 КПК України свідок зобов’язаний давати пока-
зання і такий обов’язок виходить від свідка, а не є чимось, що доручається 
йому до виконання кимось, тобто покладається на нього кимось, крім Закону 
(це означає, що це передбачалось законом, а закон це не суб’єкт покладання 
обов’язків). Тому положення Закону (ч.1 ст.38 КПК України) «…відмова свід-
ка від давання показань…» є вивіреним і належним.

Крім зазначеного вище з’ясуємо такі загальні положення, які стосують-
ся об’єктивної сторони злочину взагалі і, зокрема, передбаченого ст.385 
КК  України, а саме суспільно-небезпечної поведінки та формі (видів) такої. 
Так, дія – це суспільно-небезпечна, активна, протиправна, свідома, вольова 
поведінка людини, а бездіяльність – це пасивна, суспільно небезпечна, проти-
правна, свідома, вольова поведінка людини [32, с.64]. 

Проте такі характеристики для розмежування форм (видів) суспільно-
небезпечної поведінки є недостатніми. Відомо,що дія як активна поведінка 
завжди являє собою певний рух тіла, яким вважається навіть неістотний рух 
м’язів, міміка, жестикуляція і оскільки слова вимовляються через посередність 
певних рухів м’язів – це також рух тіла [33, с.67].
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Разом з тим слід визнати, що не будь-які тілорухи допустимо визнавати 
пошукованою дією, а лише такі, що: по-перше (оскільки мова йде про ознаку 
об’єктивної сторони злочину) відбуваються в ситуації, коли особа має поводи-
ти себе пасивно; по-друге (оскільки мова йде про форму суспільно-небезпеч-
ної поведінки) дії – це тілорухи, які спрямовані на завдання відповідної шкоди 
суспільним відносинам [33, с.67]. Стосовно ж бездіяльності, то зрозуміло, що 
вона як пасивна форма поведінки суб’єкта полягає у невчиненні ним конкрет-
них дій, які він повинен був і міг вчинити в певних обставинах [32, с.64], тобто 
являє собою відсутність тілорухів, але це слід уточнити, що бездіяльність це 
далеко не будь-яка відсутність тілорухів [33, с.69] Цю позицію слід підтрима-
ти, виходячи з того, що: по-перше, оскільки мова йде про форму суспільно 
небезпечної поведінки, бездіяльність — це те, що проявляється в утриманні від 
необхідних для недопущення шкоди тілорухів; по-друге, оскільки мова йде 
про ознаку об’єктивної сторони злочину, бездіяльність — відсутність тих тіло-
рухів, які відбуваються в ситуації, коли особа повинна обов’язково вести себе 
активно (для іншого заборон не встановлено) [44, с.69].

Стосовно припису ч.1 ст.385 КК України «…відмова свідка від давання 
показань…», оскільки мова тут йде про ознаку об’єктивної сторони злочину, 
дію — тілорухи, які відбуваються при таких обставинах, коли особа яка є свід-
ком, по-перше повинна вести себе пасивно, давати правдиві показання під час 
досудового слідства, здійснення виконавчого провадження, розслідування 
тимчасовою слідчою Комісією Верховної Ради України чи дізнання (ч.2 ст.66 
КПК України, ч.1 ст.385 КК України), а не відмовлятися від давання показань, 
тобто не діяти всупереч приписам ч.1 ст.385 КК. По-друге, оскільки в цьому 
випадку мова йде про форму суспільно-небезпечної поведінки, дію – ті тілору-
хи, а саме відмова свідка від давання показань, то такі дії завдають істотну 
шкоду відносинам у сфері правосуддя.

Відносно такої поведінки, яка описана в диспозиції ч.1 ст.385 КК 
України, як «…відмова експерта чи перекладача без поважних причин від 
виконання покладених на них обов’язків у суді або під час провадження досу-
дового слідства, здійснення виконавчого провадження, розслідування тимча-
совою слідчою Комісією Верховної Ради України чи дізнання» [34], то її ми 
розглянемо стосовно експерта, а потім відносно перекладача.

Виходячи із задекларованого нами порядку в пошуку забороненої ст.385 
КК України поведінки розглянемо таку стосовно експерта. Так, згідно ст.69 
КПК України експертом у кримінальному провадженні є особа, яка володіє 
науковими, технічними або іншими спеціальними знаннями, має відповідно до 
Закону України «Про судову експертизу» право на проведення експертизи і 
якій доручено провести дослідження об’єктів, явищ і процесів, що містять 
відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, та дати 
висновок з питань, які виникають під час кримінального провадження і стосу-
ються сфери її знань [18]. У відповідності з положеннями ч. 5 ст. 69 КПК 
України «…експерт зобов’язаний: 1) особисто провести повне дослідження і 
дати обґрунтований і об’єктивний письмовий висновок на поставлені йому 
запитання, а в разі необхідності – роз’яснити його; 2) прибути до слідчого, про-
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курора, суду і дати відповіді на запитання під час допиту; 3) забезпечити збе-
реження об’єкта експертизи…; 4) не розголошувати без дозволу сторони кримі-
нального провадження, яка його залучила, чи суду відомості… [18]. Крім того, 
експерт невідкладно повинен був повідомити особу, яка його залучила, чи суд, 
що доручив проведення експертизи, про неможливість проведення експертизи 
через відсутність у нього необхідних знань або без залучення інших експертів» 
[18]. Також у разі виникнення сумніву щодо змісту та обсягу доручення екс-
перт невідкладно заявляє клопотання особі, яка призначила експертизу, чи 
суду, що доручив її проведення, щодо його уточнення або повідомлення про 
неможливість проведення експертизи за поставленим запитанням або без 
залучення інших осіб [18]. 

Слід зазначити, що заборона, яка стосується експерта в ч.1 ст.385 
КК України має бланкетний характер, а отже потрібно розкрити положення 
Закону «…покладених на них обов’язків…». Це дає нам ще підставу звернутися 
до п.1.1. Інструкції «Про призначення та проведення судових експертиз та екс-
пертних досліджень», де зазначається: «Призначення судових експертиз та 
експертних досліджень (далі експертизи та дослідження) судовим експертам 
державних спеціалізованих науково-дослідних установ судових експертиз 
Міністерства юстиції України (далі експертні установи) та атестованим судо-
вим експертам, які не є працівниками державних спеціалізованих установ 
(далі експерти), їх обов’язки, права та відповідальність, організація проведен-
ня експертиз на оформлення їх результатів здійснюються у порядку, визначе-
ному Кримінальним процесуальним, Цивільним процесуальним, 
Господарським процесуальним кодексами, Кодексом України про адміністра-
тивні правопорушення, Кодексом адміністративного судочинства України, 
Митним кодексом України, Законами України «Про судову експертизу», 
«Про виконавче провадження», іншими нормативно-правовими актами з 
питань судово-експертної діяльності та цією Інструкцією…» [35].

Згідно п.1.3. цієї Інструкції відповідно до чинного законодавства за 
дорученням правоохоронних органів, посадових осіб Державної податкової 
адміністрації України, Державної митної служби, на замовлення адвокатів, 
захисників та осіб, які самостійно захищають свої інтереси, та їх представни-
ків, нотаріусів банківських установ, страхових компаній, а також інших юри-
дичних і фізичних осіб виконують експертні дослідження, що потребують 
спеціальних знань та використання методів криміналістики і судової експер-
тизи (результати – письмові висновки експертних досліджень) [35]. 

Підставою для проведення експертиз «…відповідно до чинного законо-
давства є процесуальний документ (постанова, ухвала) про призначення екс-
пертизи, складений уповноваженою на те особою (органом) або письмове 
звернення потерпілого чи сторони захисту кримінального провадження…» [35]. 

Отже, в цьому випадку є виправданим положення закону (ст.385 КК), 
що на експерта покладається виконання обов’язків проведення експертиз (екс-
пертних досліджень), які відбуваються після подання органом (особою), який 
(яка) її призначив (ла) (залучив (ла) експертиза), матеріалів, оформлених 
згідно з вимогами процесуального законодавства та цієї Інструкції [35].
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Оскільки в ч.1 ст.385 КК України зазначається, що заборона поширю-
ється на «…відмову експерта … без поважних причин від виконання покладе-
них на них обов’язків у суді або під час провадження досудового слідства 
здійснення виконавчого провадження, розслідування тимчасовою слідчою чи 
спеціальною тимчасовою слідчою комісією Верховної Ради України чи дізна-
ння» то це означає, що криміналізована активна дія, а саме «відмова», а не 
просто невиконання покладених на експерта обов’язків. Таким чином цей зло-
чин з боку експерта може вчинятися лише активними діями, а не шляхом без-
діяльності, тобто не ухилянням від виконання обов’язків.

Стосовно припису Закону (ч.1 ст.385 КК) «…відмова … перекладача без 
поважних причин від виконання покладених на них обов’язків у суді або під 
час провадження досудового слідства, здійснення виконавчого провадження, 
розслідування тимчасовою слідчою … комісією Верховної Ради України», то 
він свідчить про бланкетний характер диспозиції в цій частині. Згідно ст. 68 
КПК України «У разі необхідності у кримінальному провадженні перекладі 
пояснень, показань або документів сторона кримінального провадження або 
слідчий суддя чи суд залучають відповідного перекладача (сурдопереклада-
ча)» [35]. 

У відповідності з ч.3 ст.68 КПК України «перекладач зобов’язаний: 
1) прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду; 2) зая-
вити самовідвід за наявності обставин, передбачених цим кодексом; 3) здій-
снювати повний і правильний переклад, посвідчувати правильність перекладу 
своїм підписом…» [18]. Перед початком процесуальної дії сторона криміналь-
ного провадження, яка залучила перекладача, чи слідчий суддя або суд пере-
свідчуються в особі і компетентності перекладача, з’ясовують його стосунки з 
підозрюваним, обвинуваченим, потерпілим, свідком і роз’яснюють його права 
і обов’язки [18].

Слід звернути також увагу на те, що в цьому випадку криміналізована 
така дія, як відмова (і далі по тексту диспозиції ст.385 КК України). Отже, 
стосовно перекладача, описана в ч.2 ст.385 КК України відмова перекладача є 
активною дією.

Слід зазначити, що поряд з такою ознакою об’єктивної сторони злочину, 
передбаченого ч.1 ст.385 КК України як дією, що сформульована у законі 
таким чином «Відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи 
перекладача без поважних причин від виконання покладених на них 
обов’язків…» [34], для цього злочину характерна така ознака об’єктивної сто-
рони цього злочину як час його вчинення (час є обов’язковою умовою вчинен-
ня цього злочину). 

Час вчинення злочину виступає в якості обов’язкової ознаки об’єктивної 
сторони надто рідко. Крім того, важливо зазначити, що врахування часу вчи-
нення злочину, в нашому випадку – відмова свідка від давання показань або 
відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов’язків, 
при застосуванні норм кримінального закону може утруднюватися ще й тим, 
що його не завжди достатньо просто виявити серед інших обставин і ознак, що 
утворюють кримінально-правову норму. 
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Будь-який злочин вчиняється в умовах місця і часу. Проте слід конста-
тувати, що в джерелах з кримінального права проблема часу вчинення злочину 
взагалі, і, зокрема, передбаченого ст.385 КК України не отримала з’ясування ні 
під час чинності КК України 1960 р., ні за час чинності КК України 2001 р. 
Окремим напрямам проблеми приділено значно більше уваги в межах інших 
наук, зокрема таких, як криміналістика, кримінологія, кримінальне процесу-
альне право. Неприродність такого становища, так як кримінально-правова 
характеристика діяння, є відправною основою кримінологічної та криміналь-
но-правової його характеристик. Час вчинення злочину в значній мірі визна-
чає зміст предмета доказування, форми здійснення якого закріплені в 
Кримінальному процесуальному законодавству і розробляються і цьому сенсі 
кримінальною процесуальною наукою. У науковій літературі як правило не 
розкривається зміст цієї ознаки об’єктивної сторони складу злочину і надто 
рідко пропонується її визначення.

Можна погодитися з твердженням, які є в юридичній літературі, що 
фундаментальні праці, присвячені об’єктивній стороні злочину, цій проблемі 
належної уваги не приділяли і не приділяють [5, с.1–244]. У той же час було б 
несправедливо стверджувати, що питання часу вчинення злочину не було сек-
тором уваги фахівців кримінального права взагалі, оскільки зі всіх аспектів 
цієї проблеми найбільш розроблений такий, як визначення часу вчинення зло-
чину при вирішенні питання про межі дії закону про кримінальну відповідаль-
ність у часі [36, с.141; 37, с.190].

Загальновизнаним є положення, що час вчинення злочину як ознака 
складу злочину сприймається у розумінні певного часового періоду, протягом 
якого вчинено злочин [8, с.398]. У той же час, у різних джерелах з криміналь-
ного права пропонуються різні визначення часу вчинення злочину: 1) одні 
автори зазначають, що «…це певний часовий період, протягом якого може бути 
вчинено злочин [7, с.319]; 2) другі – стверджують, що «це зазвичай не просто 
певний час доби або час року, а конкретний період, що характеризується сус-
пільно-політичними подіями» [38, с.171]; 3) треті – розуміють її як «…певний 
проміжок часу, часовий період, протягом якого вчиняється суспільно-небез-
печне діяння та настають суспільно-небезпечні наслідки [39, с.65; 40, с.127]; 
4) четверті – наполягають на тому, що «…це така ознака об’єктивної сторони, 
яка позначає законом, коли було вчинено або одне й те саме, …коли законом 
заборонено чинити такі дії» [6, с.207]; 5) п’яті стверджують, що «час виступає 
в якості ознаки складу злочину лише тоді, коли він указаний в законі в розу-
мінні тієї або іншої частини року, місяця, неділі або доби…» [41, с.134]; 6) шості 
вважають, що «…це певний часовий період протягом якого скоюється злочин» 
[42, с.98]; 7) сьомі стверджують, що «це, коли закон зазвичай розуміють не 
просто як певний час доби або час року, а конкретний період, в який відбува-
ються які-небудь події, які можуть обтяжувати або, навпаки, пом’якшувати 
кримінальну відповідальність [43, с. 98]; 8) восьмі упевнені, що «…це певна 
частина року місяця, тижня, доби або наявність спеціальних подій, що можуть 
мати загальне часове значення [44, с.94]; 9) дев’яті – наполягають на тому, що  
«…це означений у законі проміжок часу, протягом якого може бути вчинено 
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злочин [45, с.106]; 10) десяті – уявляють, що «…це певний проміжок часу, про-
тягом якого відбувається суспільно небезпечне діяння й натомість суспільно 
небезпечне наслідки [46, с.59]; 11) одинадцяті – стверджують, що час вчинен-
ня, як ознака складу злочину, розуміється не просто як певний час доби або 
року, а конкретний часовий період, коли відбуваються які-небудь події, що 
можуть обтяжувати або навпаки пом’якшувати кримінальну відповідальність 
[47, с.41]; 12) дванадцяті розуміють, що «…це відповідний проміжок часу, про-
тягом якого вчиняється злочинне діяння і в разі випадків настають, передбаче-
ні законом шкідливі наслідки [48, с.91]; 13) тринадцяті – розуміють, що «…це 
обов’язкова ознака складу конкретного злочину в тих випадках, коли його 
зазначено в законі, як ту чи іншу частину року, місяця, тижня, дати [49, с. 63]; 
14) чотирнадцяті стверджують, що це певний часовий період, протягом якого 
скоюється злочин [50, с.210]; 15) п’ятнадцяті – наголошують – це певний пері-
од або момент, описаний в диспозиції кримінально-правової норми, що має 
кримінально-правове значення, в який було виконано суспільно небезпечне 
діяння або настав злочинний результат, тобто вчинено злочин [8, с.414].

З метою більш ретельного аналізу існуючих точок зору на розуміння 
такої ознаки, як час вчинення злочину, згрупуємо подібні з них. Так, 
А.В. Наумов, М.В. Володько, А.Ю. Строган під такою ознакою об’єктивної 
сторони розуміють певний часовий період, протягом якого може бути вчинено 
злочин [9, с.177; 42, с.98; 50, с.210]; група авторів І.П. Козаченко, О.М. Костенко, 
В.К. Матвійчук, І.О. Харь, І.В. Діордіца, П.Л. Фріс, М.І. Панов – стверджують, 
що під такою зовнішньою ознакою, як час потрібно розуміти певний проміжок 
часу, часовий період, протягом якого вчиняється суспільно небезпечне діяння 
та настають суспільно небезпечні наслідки [39, с.65; 40, с.127; 46, с.59; 48, с.92]; 
М.І. Коваль та група авторів: Т.О. Гончар, О.А. Чуваков – наполягають на 
тому, що час вчинення злочину, як ознака об’єктивної сторони це коли закон 
розуміє не просто певний час доби або час року, в конкретний період, в який 
відбуваються які-небудь події, які можуть обтяжувати або навпаки 
пом’якшувати кримінальну відповідальність [43, с.166; 48, с.41]. 

Інші точки зору на таку ознаку об’єктивної сторони, як час вчинення 
злочину, мають індивідуальний зміст, зокрема: П.І. Гришанін зазначає, що час 
вчинення злочину не просто певний час доби або час року, а конкретний пері-
од, що характеризується суспільно-політичними подіями [4, с.171]; Р.В. Вереша 
стверджує, що час вчинення злочину – це означений в законі проміжок часу, 
протягом якого може бути вчинено злочин [45, с.106]; М.Й. Коржанський під 
часом вчинення злочину розуміє таку ознаку об’єктивної сторони, яка позна-
чає законом, коли було вчинено або одне й те саме, коли законом заборонено 
чинити такі дії [6, с.207]; П.С. Матишевський впевнений, що час виступає в 
якості ознаки складу злочину лише тоді, коли він указаний в законі в розумін-
ні тієї або іншої частини року місяця, події або доби [41, с.134]. Є.Л. Стрельцов 
під часом вчинення злочину уявляє певну частину року місяця, тижня доби 
або наявність спеціальних подій, що можуть мати загальне часове значення 
[44, с.94]; С.І. Селецький стверджує, що час вчинення злочину обов’язкова 
ознака складу конкретного злочину у тих випадках коли його зазначено в зако-
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ні як ту чи іншу частину року місяця, тижня, доби [49, с.63]; М.А. Кауфман – 
стверджує, що час вчинення злочину представляє собою період або момент, що 
має кримінально-правове значення, в який було вчинено суспільно-небезпечні 
діяння або злочин було завершено або припинено [51, с.13].

Маючи за мету більш поглибленого з’ясування такої ознаки об’єктивної 
сторони злочину, як час його вчинення (який є обов’язковою ознакою злочи-
ну, передбаченого ч.1 ст.385 КК України), звернемося до загальнотеоретичних 
положень кримінального права. У цьому сенсі слід констатувати, що ознаки 
об’єктивної сторони злочину, як і будь-яку сукупність, можна класифікувати 
на групи і за підставами, за якими їх виділяють: 

–  по-перше, ознаки об’єктивної сторони злочину розрізняються за час-
тотою, з якою вони зустрічаються. Ці групи в цьому аспекті дають можливість 
поділяти ознаки об’єктивної сторони злочину на: 1) обов’язкові та факульта-
тивні. Обов’язковими ознаками об’єктивної сторони злочину є такі, які при-
таманні всім суспільно небезпечним діянням (у такі включається лише сус-
пільно небезпечне діяння – це дія або бездіяльність). Натомість факультатив-
ними ознаками об’єктивної сторони  злочину є такі, які властиві лише частині 
злочинів. У такі включаються всі, що не указані вище ознаки об’єктивної сто-
рони злочину. Такий поділ ознак об’єктивної сторони злочину на обов’язкові і 
факультативні свідчить, що без суспільно небезпечної поведінки відсутня й 
об’єктивна сторона злочину, а відповідно і склад злочину. Навпаки, без будь-
яких інших ознак і навіть усіх їх разом об’єктивна сторона злочину не зникає. 

Питання про поділ ознак об’єктивної сторони злочину на обов’язкові і 
факультативні відбувається тоді, коли мова йде про загальний склад злочину. 
У складах окремих злочинів обов’язкові всі ознаки об’єктивної сторони зло-
чину;

– по-друге, ознаки об’єктивної сторони злочину розрізняються за при-
родою. Виходячи з цього аспекту дані ознаки можна поділити на: 1) ознаки, що 
характеризують зміст злочину; 2) ознаки, що характеризують умови вчинення 
злочину. До ознак об’єктивної сторони, що характеризують зміст злочину, від-
носяться: суспільно небезпечна поведінка (дія або бездіяльність), суспільно 
небезпечні наслідки, необхідний причинний зв’язок, спосіб вчинення злочину, 
знаряддя і засоби вчинення злочину. Натомість до ознак об’єктивної сторони, 
що характеризують умови вчинення злочину, слід віднести, час та обстановку 
вчинення злочину. 

Врахування часу вчинення злочину при застосуванні норм КК України 
може мати певні труднощі, це буває тоді, коли його не достатньо просто вияви-
ти серед інших обставин, серед інших обставин і ознак, що утворюють кримі-
нально-правову норму (як це видно з положень ч.1 ст.385 КК України). У 
таких випадках завдання особи, яка застосовує закон, зводиться до того, щоб 
правильно зрозуміти зміст і суть закону про кримінальну відповідальність за 
конкретний злочин, що досягається шляхом його тлумачення [8, с.396]. Перш 
за все слід з’ясувати буквальний зміст закону шляхом етимологічного і синтак-
сичного розбору його тексту, а також з’ясування значення слів, що вживаються 
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в законі, понять, термінів. Для цього потрібно долучитися до граматичного 
тлумачення [8, с.397].

Маючи таке теоретичне підґрунтя стосовно ознак об’єктивної сторони 
злочину, а також згруповані нами точки зору стосовно такої обов’язкової озна-
ки об’єктивної сторони злочину, як час вчинення злочину (ознака, яка харак-
теризує умови вчинення злочину), виділимо позитивні і негативні положення 
у поглядах на час вчинення злочину, як таку ознаку, яка притаманна і злочину, 
передбаченому ч 1 ст.385 КК України. 

До позитивних моментів, які можна виокремити з визначень часу вчи-
нення злочину, як ознаки об’єктивної сторони діяння, слід віднести наступні: 
1) це певний проміжок часу, певний часовий період, протягом якого було вчи-
нено суспільно небезпечне діяння та (або) настали суспільно небезпечні 
наслідки, тобто вчинено злочин (автори – А.В. Наумов, М.В. Володько, 
А.Ю. Строган, І.П. Козаченко, О.М. Костенко, В.К. Матвійчук, І.О. Харь, 
Г.І. Зубець, М.І. Панов, І.В. Діордіца, П.Л. Фріс, М.І. Ковальов, Т.О. Гончар, 
О.А. Чуваков, В.Б. Малінін); 2) це означений в законі проміжок часу, протягом 
якого може бути вчинений злочин (Р.В. Вереша); 3) це така ознака об’єктивної 
сторони, яка позначає законом, коли було вчинено або одне й те саме, коли 
законом заборонено чинити такі дії (автор М.Й. Коржанський); 4) це ознака, 
що представляє собою певний період або момент, що має кримінально-правове 
значення, в який було вчинено суспільно небезпечне діяння, або злочин було 
завершено або припинено (автор М.А. Кауфман).

До негативних положень, які слід виділити з існуючих визначень такої 
ознаки об’єктивної сторони злочину, як час його вчинення, належать наступні: 
1) це конкретний період, що характеризується суспільно-небезпечними поді-
ями (автор П.І. Грішанін); 2) конкретний період, в який відбуваються які-
небудь події, які можуть обтяжувати або навпаки пом’якшувати кримінальну 
відповідальність (автори М.І. Ковальов, Т.О. Гончар, О.А. Чуваков). 

Проте, слід зазначити, що цього недостатньо для того, щоб з’ясувати та 
встановити обов’язкову ознаку, коли у такому випадку йдеться вказівка в 
законі на час (або випливає зі змісту закону така ознака), як на ознаку, яка 
криміналізує те або інше діяння (у нашому випадку – відмова свідка від даван-
ня показань або відмова експерта чи перекладача без поважних причин від 
виконання покладених на них обов’язків у суді або під час провадження досу-
дового слідства, здійснення виконавчого провадження, розслідування тимча-
совою слідчою чи спеціальною тимчасовою слідчою комісією Верховної Ради 
України чи дізнання. Важливо знати, що в таких випадках законодавець веде 
мову (вкладає в закон волю), не про час взагалі, як це має місце в нормах про 
принципи кримінального права, а більш предметно, позначаючи його, якщо 
дозволять семантичні можливості, без використання власне терміна «час» – чи 
окремим словом, чи словосполученням [8, с.397]. Вихід з цього, як ми вже 
зазначали, досягається шляхом тлумачення.

Слід погодитися з думкою, що категорія часу – це «…відносно стійке і 
фундаментальне утворення, яке існує в різних формах і проявах. Очевидно, що 
кожна форма руху матерії, оскільки остання може існувати не інакше, як  в часі 
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і просторі, має свої просторово-часові зв’язки, свої, відповідні форми руху 
матерії, простір і час» [8, с.399]. Проте важливо мати на увазі, що час вчинення 
злочину є поняття, в своїй основі – правове, то його визначення повинно відо-
бражати властиві йому юридичні ознаки. Це означає, що злочином є діяння, 
яке також як і його злочинні наслідки, знаходить свій законний вираз в озна-
ках об’єктивної сторони злочину, виходячи з цього часом вчинення злочину 
потрібно було б визнати час виконання об’єктивної сторони злочину [8, с.399].

Таким чином, на підставі викладеного можна запропонувати наступне 
визначення часу вчинення злочину, як ознаки об’єктивної сторони конкретно-
го злочину: «Це певний проміжок часу, певний часовий період, описаний в 
диспозиції (або випливає з її змісту) кримінально-правової норми, що має 
кримінально-правове значення, в який виконано суспільно-небезпечне діяння 
або настали суспільно-небезпечні наслідки, або злочин було завершено, або 
припинено».

Термін «період» означає « …– у, ч, Проміжок часу, обмежений певними 
датами, подіями і т. ін. // Час, коли відбувається яка-небудь подія, триває дія, 
розгортається чиясь діяльність і т. ін.» [30, с.937]. Натомість термін «проміж-
ок», трактується як: «… час, що відмежовує одну подію, явище, дію і т. ін. від 
іншої // Взагалі відрізок часу» [30, с.1160]. Це означає, що етимологічний роз-
бір термінів свідчить про те, що слова, що нами використані у визначені часу 
вчинення злочину, мають належне підґрунтя.

Виходячи з приписів у диспозиції ч.1 ст.385 КК України важливо зрозу-
міти, що відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекла-
дача без поважних причин від виконання покладених на них обов’язків відбу-
вається і має місце тоді, коли такі дії трапляються у суді або під час проваджен-
ня досудового слідства, здійснення виконавчого провадження, розслідування 
тимчасовою слідчою комісією Верховної Ради України.

Висновки. На підставі викладеного можна дійти до наступного: 
1) об’єктивна сторона злочину, передбаченого ч.1 ст. 385 КК України характе-
ризується активними діями; 2)  крім того, зовнішня сторона цього злочину 
отримала криміналізацію за умови вчинення цього злочину в певний час.
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Ольховенко О.І. Об’єктивна сторона злочину відмова свідка від давання 
показань або відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на них 
обов’язків

У статті розкриваються питання, що стосуються об’єктивної сторони  зло-
чину, передбаченого ст. 385 КК України, також їх значення для теорії кримінального 
права та кваліфікації цього злочину.

Ключові слова: об’єктивна сторона, ознаки об’єктивної сторони, дія, без-
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Ольховенко О.И. Объективная сторона преступления отказ свидетеля от 
дачи показаний или отказ эксперта или переводчика от исполнения возложенных 
на них обязанностей

В статье раскрываются вопросы, касающиеся объективной стороны престу-
пления, предусмотренного ст. 385 УК Украины, а также их значение для теории 
уголовного права и квалификации этого преступления.

Ключевые слова: объективная сторона, признаки объективной стороны, дей-
ствия, бездействие, время совершения преступления.

Olhovenko O.I. Actus reus witness refuses to testify or refusal of an expert or 
a translator to perform their duties

The article deals with issues relating to the objective side of a crime under Art. 385 of 
the Criminal Code of Ukraine, as well as their importance for the theory of criminal law and 
the qualification of the crime.

Keywords: the objective side, the signs of the objective side, acts, omissions, time of 
the offense.
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ЧАС ЯК ОБ’ЄКТИВНА УМОВА 
ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ, 

ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 158-2 КК УКРАЇНИ

Ю.В. Орлов 
здобувач кафедри
кримінального права та процесу
ВНЗ «Національна академія управління» 

Постановка проблеми. Поряд з такими обов’язковими ознаками 
об’єктивної сторони  злочину, як дія та бездіяльність, місце вчинення злочину 
для кваліфікації діяння, передбаченого ст.158-2 КК України має час вчинення 
цього злочину як ознака, що характеризує прояв цього злочину зовні.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемою часу як ознаки 
об’єктивної сторони на фрагментарному рівні займалися такі вчені, як: 
М.І. Панов, Є.В. Фесенко, Ю.В. Баулін, М.І. Хавронюк, В.К. Грищук, 
О.О. Дудоров, В.К. Матвійчук, І.О. Харь, А.В. Савченко, С.Ф. Денісов, 
А.А. Музика, В.І. Борисов, В.І. Тютюгін, В.О. Навроцький, М.І. Карпенко та ін. 
Проте до цього часу питанням, задекларованим в якості предмета дослідження 
в цій статті, ніхто не займався.     

Метою статті є дослідження часу як об’єктивної умови вчинення зло-
чину, передбаченого ст.158-2 КК України.  

Основні результати дослідження. Аналіз існуючих публікацій, що сто-
суються об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст.158-2 КК України, 
свідчить, що час як об’єктивна умова вчинення цього злочину, не підлягала 
дослідженню і навіть не згадувалася. Проте, поряд з такими обов’язковими 
ознаками об’єктивної сторони злочину незаконне знищення виборчої доку-
ментації або документів референдуму як дія, бездіяльність, місце, час як 
обов’язкова об’єктивна умова вчинення цього злочину має важливе значення 
у процесі здійснення його кримінально-правової кваліфікації. 

Слід звернути увагу на те, що час вчинення злочину виступає в якості 
обов’язкової ознаки об’єктивної сторони надто рідко. Крім того, важливо 
зазначити, що врахування часу вчинення злочину, в нашому випадку — неза-
конне знищення виборчої документації або документів референдуму, при 
застосуванні норм кримінального закону може утруднюватися ще й тим, що 
його не завжди достатньо просто виявити серед інших обставин і ознак, що 
утворюють кримінально-правову норму. 

Будь-який злочин вчиняється в умовах місця і часу. Проте слід конста-
тувати, що в джерелах з кримінального права проблема часу вчинення злочи-
ну, взагалі, і, зокрема, передбаченого ст.158-2 КК України, не отримала свого 
належного з’ясування ні в теорії кримінального права, ні в правозастосуванні. 
Окремим напрямам проблеми приділено значно більше уваги в межах інших 
наук, зокрема таких як криміналістика, кримінологія, кримінально-процесу-
альне право, конституційне право. Неприродність такого становища, так як 
кримінально-правова характеристика діяння є відправною основою криміно-
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логічної та криміналістичної його характеристик. Час вчинення злочину в 
значній мірі визначає зміст предмета доказування, форми здійснення якого 
закріплені в кримінальному процесуальному законодавстві і розробляються в 
цьому сенсі кримінальною процесуальною наукою. У наукових джерелах, як 
правило, не розкривається зміст цієї ознаки об’єктивної сторони складу зло-
чину і надто рідко пропонується її визначення. 

 Важливо, на наш погляд, погодитися з твердженнями, які мають місце 
в юридичній літературі, фундаментальні праці, присвячені об’єктивній стороні 
злочину, цій проблемі належної уваги не приділяли і не приділяють [1, 
с.1-244]. Натомість було б несправедливо стверджувати, що проблема часу 
вчинення злочину не викликала певної уваги фахівців з кримінального права 
взагалі, оскільки зі всіх аспектів цієї проблеми найбільш розроблений такий, 
як визначення часу вчинення злочину при вирішенні проблеми про межі дії 
закону про кримінальну відповідальність у часі [2, с.141; 3, с.190].

Як нам уявляється, що загальновизнаним є положення, що час вчинення 
злочину як ознака складу злочину сприймається у розумінні певного часового 
періоду, протягом якого вчинено злочин [4, с.398]. У той же час у різних дже-
релах з кримінального права пропонуються різноманітні визначення часу 
вчинення злочину: 1) А.В. Наумов зазначає, що «…це певний часовий період, 
протягом якого може бути вчинено злочин [5, с.194]; 2) П.І. Грішанін — ствер-
джує, що «…це, зазвичай не просто певний час доби або час року, а конкретний 
період, що характеризується суспільно-політичними подіями» [6, с.171]; 3) 
І.П. Козаченко, О.М. Костенко, В.К. Матвійчук, І.О. Харь, Г.І. Зубець, 
М.І. Панов — розуміють її як «…певний проміжок часу, часовий період, про-
тягом якого вчиняється суспільно-небезпечне діяння та настають суспільно-
небезпечні наслідки [7, с.65; 8, с.127]; 4) М.І. Коржанський наполягає на тому, 
що «…це така ознака об’єктивної сторони, яка позначає законом, коли було 
вчинено або одне й те саме, …коли законом заборонено чинити такі дії» [9, 
с.207]; 5) П.С. Матишевський — стверджує, що «час виступає в якості ознаки 
складу злочину лише тоді, коли він указаний в законі в розумінні тієї або іншої 
частини року, місяця, неділі або доби…» [10, с.134]; 6) М.В. Володько — вважає, 
що «…це певний часовий період, протягом якого скоюється злочин» [11, с.98]; 
7) М.І. Ковальов — стверджує, що «… це, коли закон розуміє не просто як пев-
ний час доби або час року, а конкретний період, в який відбуваються які-
небудь події, які можуть обтяжувати або, навпаки, пом’якшувати кримінальну 
відповідальність [12, с.98]; 8) Є.Л. Стрельцов —  упевнений, що «…це певна 
частина року місяця, тижня, доби або наявність спеціальних подій, що можуть 
мати загальне часове значення [13, с.94]; 9) Р.В. Вереша — наполягає на тому, 
що  «… це означений у законі проміжок часу, протягом якого може бути вчине-
но злочин» [14, с.106]; 10) І.В. Діордіца — уявляє, що «…це певний проміжок 
часу, протягом якого відбувається суспільно небезпечне діяння й натомість 
суспільно небезпечні наслідки [15, с.59]; 11) Т.О. Гончар, Є.Л. Стрельцов, 
О.А. Чуваков — стверджують, що час вчинення, як ознака складу злочину, 
розуміється не просто як певний час доби або року, а конкретний часовий пері-
од, коли відбуваються які-небудь події, що можуть обтяжувати або навпаки 
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пом’якшувати кримінальну відповідальність [16, с. 41]; 12) П.Л. Фріс — розу-
міє, що «…це відповідний проміжок часу, протягом якого вчиняється злочинне 
діяння і в разі випадків настають, передбачені законом шкідливі наслідки [17, 
с. 91]; 13) С.І. Селецький — розуміє, що «… це обов’язкова ознака складу кон-
кретного злочину в тих випадках, коли його зазначено в законі, як ту чи іншу 
частину року, місяця, тижня, дати [18, с. 63]; 14) А.Ю. Строган — стверджує, 
що це певний часовий період, протягом якого вчиняється злочин [19, с. 210]; 
15) В.Б. Малінін  — наголошує, що це певний період або момент, описаний в 
диспозиції кримінально-правової норми, що має кримінально-правове значен-
ня, в який було виконано суспільно небезпечне діяння або настав злочинний 
результат, тобто вчинено злочин [4, с. 414].

Аналіз існуючих точок зору дає нам підстави згрупувати подібні суджен-
ня стосовно поняття «час вчинення злочину». Наприклад, А.В. Наумов, 
М.В. Володько, А.Ю. Строган під такою ознакою об’єктивної сторони розумі-
ють певний часовий період, протягом якого може бути вчинено злочин [5, 
с.177; 11, с. 98; 19, с.210]; група авторів І.П. Козаченко, О.М. Костенко, 
В.К. Матвійчук, І.О. Харь, І.В. Діордіца, П.Л. Фріс, М.І. Панов — стверджують, 
що під такою зовнішньою ознакою, як час потрібно розуміти певний проміжок 
часу, часовий період, протягом якого вчиняється суспільно небезпечне діяння 
та настають суспільно небезпечні наслідки [7, с.65; 8, с.127; 15, с.59; 17, с.92]; 
М.І. Коваль та група авторів:  Т.О. Гончар, О.А. Чуваков — наполягають на 
тому, що час вчинення злочину, як ознака об’єктивної сторони, це коли закон 
розуміє не просто певний час доби або час року, в конкретний період, в який 
відбуваються які-небудь події, які можуть бути підставами, за якими їх виді-
ляють. По-перше, ознаки об’єктивної сторони злочину розрізняються за часто-
тою, з якою вони зустрічаються. Такі групи в цьому контексті надають нам 
можливість поділяти ознаки об’єктивної сторони злочину на обов’язкові та 
факультативні. Питання про поділ ознак об’єктивної сторони злочину на 
обов’язкові і факультативні відбувається тоді, коли мова йде про загальний 
склад злочину. У складах окремих злочинів обов’язкові всі ознаки об’єктивної 
сторони злочину. По-друге, ознаки об’єктивної сторони злочину розрізняють-
ся за природою. Виходячи з цього аспекту дані ознаки можна поділити на: 
1) ознаки, що характеризують зміст злочину; 2) ознаки, що характеризують 
умови вчинення злочину. До ознак об’єктивної сторони, що характеризують 
зміст злочину, відносяться: суспільно небезпечна поведінка (дія або бездіяль-
ність), суспільно небезпечні наслідки, необхідний причинний зв’язок, спосіб 
вчинення злочину, знаряддя і засоби вчинення злочину. Натомість до ознак 
об’єктивної сторони, що характеризують умови вчинення злочину, слід відне-
сти, час та обстановку вчинення злочину. 

Врахування часу вчинення злочину при застосуванні норм КК України 
може мати певні труднощі, це буває тоді, коли його не достатньо просто вияви-
ти серед інших обставин, серед інших обставин і ознак, що утворюють кримі-
нально-правову норму (це не стосується злочину, передбаченого ст. 158-2 КК 
України). 
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До позитивних моментів, які можна споглядати з визначень часу вчи-
нення злочину, як ознаки об’єктивної сторони діяння, слід віднести такі: 
1) сюди відносять певний проміжок часу, певний часовий період, протягом 
якого було вчинено суспільно небезпечне діяння та (або) настали суспільно 
небезпечні наслідки, тобто вчинено злочин (автори — А.В. Наумов, 
М.В. Володько, А.Ю. Строган, І.П. Козаченко, О.М. Костенко, В.К. Матвійчук, 
І.О. Харь, Г.І. Зубець, М.І. Панов, І.В. Діордіца, П.Л. Фріс, М.І. Ковальов, 
Т.О. Гончар, О.А. Чуваков, В.Б. Малінін); 2) це може бути означений в законі 
проміжок часу, протягом якого може бути вчинений злочин (Р.В. Вереша); 
3) це така ознака об’єктивної сторони, яка позначає законом, коли було вчине-
но або одне й те саме, коли законом заборонено чинити такі дії (автор 
М.Й. Коржанський); 4) це ознака, що представляє собою визначений період 
або момент, що має кримінально-правове значення, в який було вчинено сус-
пільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність), або злочин було завершено, 
а так само було припинено (автор М.А. Кауфман) [20, с. 10].

Негативними факторами, які підлягають виділенню з існуючих визна-
чень цієї ознаки об’єктивної сторони є наступні: 1) це конкретний період, що 
характеризується суспільно-небезпечними подіями (автор П.Ф. Грішанін); 
2) конкретний період, в який відбуваються які-небудь події, які можуть обтя-
жувати або навпаки пом’якшувати кримінальну відповідальність (автори 
М.І. Ковальов, Т.О. Гончар, О.А. Чуваков). 

Для з’ясування такої ознаки об’єктивної сторони, як час вчинення зло-
чину, необхідно врахувати, що в тих випадках, коли законодавець вкладає в 
закон волю, то йдеться не про час взагалі, як це має місце в нормах про прин-
ципи кримінального права, а більш предметно позначає його, якщо дозволя-
ють семантичні можливості, без використання власне терміна «час» — чи 
окремим словом, чи словосполученням [4, с.397]. Щоб вийти з цього положен-
ня, необхідно звернутися до тлумачення цих приписів. 

Є сенс погодитися з твердженням, що категорія часу — це «…відносно 
стійке і фундаментальне утворення, яке існує в різних формах і проявах. 
Очевидно, що кожна форма руху матерії, оскільки остання може існувати не 
інакше, як  в часі і просторі, має свої просторово-часові зв’язки, свої, відповідні 
форми руху матерії, простір і час» [4, с.399]. Проте, на наш погляд, потрібно 
враховувати те, що час вчинення злочину є поняття, в своїй основі — правове, 
то його визначення повинно відображати властиві йому юридичні ознаки, а це 
означає, що злочином є таке діяння, яке також як і його злочинні наслідки, 
знаходить свій законний вираз в ознаках об’єктивної сторони злочину, виходя-
чи з цього часом вчинення злочину потрібно було б визнати час виконання 
об’єктивної сторони злочину [4, с.399].

З метою надання визначення такої ознаки як час вчинення злочину 
потрібно звернутися до термінології, яка наповнює його зміст.

Термін «період» означає « …— у, ч, Проміжок часу, обмежений певними 
датами, подіями і т. ін. // Час, коли відбувається яка-небудь подія, триває дія, 
розгортається чиясь діяльність і т. ін.» [21, с.937]. Натомість термін «проміж-
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ок», трактується як: «…час, що відмежовує одну подію, явище, дію і т. ін. від 
іншої // Взагалі відрізок часу» [21, с.1160]. 

Отже, на підставі викладеного час вчинення злочину — це певний про-
міжок часу або певний часовий період, описаний в диспозиції кримінально-
правової норми, або такий, що випливає з її змісту, що має кримінально-право-
ве значення, в який виконана об’єктивна сторона злочину, або злочин було 
продовжено, або припинено. 

Проте, наше завдання з’ясувати цю ознаку (час вчинення злочину) 
виходячи з описання її в диспозиції ст.158-2 КК України. Її описання ми маємо 
виходячи із Закону таким чином «…поза встановленим строком зберігання…», 
«…після проведення виборів або референдуму…» [22].

Висновки. На підставі викладеного можна дійти наступних суджень:
1) під часом вчинення злочину слід розуміти — певний проміжок часу, 

або певний часовий період, описаний в диспозиції кримінально-правової 
норми, або такий, що випливає з її змісту, що має кримінально-правове зна-
чення, в який виконана об’єктивна сторона злочину або злочин було продо-
вжено, або припинено;

2) часом вчинення злочину знищення виборчої документації або доку-
ментів референдуму є часовий період після проведення виборів або референ-
думу поза встановленим строком їх зберігання.          
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Орлов Ю.В. Час як об’єктивна умова вчинення злочину, передбаченого 
ст.158-2 КК України

У статті розкриваються питання, що стосуються об’єктивної умови вчинен-
ня злочину, передбаченого ст.158-2 КК України, як час, а також значення його 
з’ясування для кваліфікації цього злочину.

Ключові слова: час вчинення злочину, об’єктивна сторона, об’єктивна умова.   

Орлов Ю.В. Время как объективное условие совершения преступления, 
предусмотренного ст.158-2 УК Украины

В статье раскрываются вопросы, касающиеся объективного условия соверше-
ния преступления, предусмотренного ст. 158-2 УК Украины, как время, а также зна-
чение его выяснения для квалификации этого преступления.

Ключевые слова: время совершения преступления, объективная сторона, 
объективное условие.
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Orlov Y. Time, as an objective condition of committing a crime under Art.158-
2 of the Criminal Code of Ukraine

The article deals with issues related to the objective conditions of the crime under 
Art. 158-2 of the Criminal Code of Ukraine, as time and ascertain its value to qualify the 
crime.

Keywords: time of the offense, the objective side, the objective condition.

Стаття надійшла до редакції 18.02.2015.
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ЩОДО ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТУ 
«УКРАЇНСЬКА МАФІЯ»

І.В. Сервецький 
доктор юридичних наук, доцент,
професор кафедри спеціальної
техніки та оперативно-
розшукового документування
Національної академії внутрішніх справ,
Ю.Ю. Чуфрін 
здобувач

Постановка проблеми. Поняття «мафія»  (італ. maf(f)ia) – таємна орга-
нізація, що виникла у XVIII ст. на Сицилїї, спочатку як форма організованої 
самооборони проти загарбників [1, с.298], а потім упродовж століть сформува-
лася, удосконалювалась як самостійна структура – класичне мафіозне утво-
рення [2, с.198-206]. 

Свого піку мафіозні утворення досягли в Україні, коли представник 
Донецького мафіозного утворення об’єднав лідера мафіозного клану і посаду 
Президента України [3].

Наукові дослідження суті і змісту мафії стало можливими тільки після 
«революції гідності», коли був усунутий від влади головний мафіозі країни. 
Протягом цього часу більшість науковців займались обслуговуванням членів 
мафіозних утворень, сприяли у захисті кандидатських і докторських  дисерта-
цій, були науковими керівниками дітей, внуків та відвертих бандитів, виступа-
ли офіційними опонентами компільованих дисертацій, а тому про мафію було 
не тільки заборонено вести розмову,  але й небезпечно для життя.

Науковці, які не зрадили совісті уважно спостерігали, аналізували, про-
гнозували крах класичного мафіозного утворення – «сім’ї Януковича» [4].

На цьому прикладі були побудовані всі мафіозні утворення, які заро-
джувалось в Україні, причини та складові, механізми забезпечення життєді-
яльності мафії, роль і місце політичних партій та рухів, які були задіяні при їх 
формуванні, способи використання органів влади, управління, зрадництва 
правоохоронних органів, залякування, фізичного та психологічного знищення, 
встановлення контролю над інтелектом нації, доведення до зубожіння насе-
лення, і на цьому тлі збагачення всіх мафіозних утворень, які були створені у 
всіх сферах суспільного життя за основу мафіозного утворення «сім’ї 
Януковича». 

Аналіз останніх досліджень та публікацій у сфері протидії організова-
ній злочинності дослідження науковців Ю.А. Вакутіна, М.П. Водька, 
О.І. Гурова, А.І. Долгової, О.О. Дульського, С.В. Дьякова, Ю.Г. Козлова, 
В.І. Литвиненка, В.Д. Пахомов свідчать, що уніфікованого визначення мафіоз-
не утворення не існує. 

© І.В. Сервецький, Ю.Ю. Чуфрін, 2015
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Мета статі полягає в узагальненні теоретичних проблем щодо суті та 
змісту «мафія», розкрити поняття «мафіозне утворення» та запропонувати 
зміни та доповнення до Кримінального кодексу.

Основні результати дослідження. Вперше слово «мафія» було вжите у 
1862—1863 pp., зокрема у м. Палермо в комедії Джузеппе Ріццотто «Мафіозі з 
намісництва» [5, с.298]. У 1869 р. воно потрапило в «Малий словник сицилій-
ських слів» країни, де визначалося як сміливість, бравада, самовдоволення. 
Але у словнику нічого не було про його походження. Самі члени мафії воліють 
за краще називати свою організацію «Почесним товариством» «Донецьким 
земляцтвом», «Дніпропетровським земляцтвом», «Вінницьким земляцтвом» 
тощо, а слово «мафія» вважають зневажливим.

Перші вітчизняні наукові дослідження поняття «мафія» в Україні були 
започатковані В.П. Тимошенко, який запропонував поняття «мафія», але в 
сфері наркобізнесу, що вчиняються злочинними угрупованнями [6, с.90]. 
В.І. Шакун вказав на закономірності зрощування влади і злочинності та під-
креслив суспільну небезпеку цього явища [7, с.226]. Вперше в Україні нами 
було дано поняття «мафіозного утворення» ще у 2000 р. за назвою «мафіозна 
поросль» – це молоде покоління, добре освічене, безмежно віддане своїм ідей-
ним наставникам, що пережили крах своїх кумирів та, втративши право на 
привілеї, набравшись досвіду на цьому, маючи власність, жорстоко експлуатує 
громадян, чинить свавілля над людьми, доводять до повного зубожіння насе-
лення та зневіри в ринкові відносини, нав’язує антисуспільну мораль, безкар-
ність, демонструє зневагу до державних інституцій [8, с.450-451].

Такі угруповання поступово перетворилися на відверто бандитські –  
гангстерські, інші стали олігархами, а певна частина перетворилася у «мафіоз-
ні утворення».

Бандитизм – гангстерські організовані групи, що мають місце в Україні 
вчиняють як правило корисливо – насильницькі злочині.

Олігархи, oligarchie фр. і анг. гр. (влада небагатьох) «погибель, біда», 
«злий, тонкий, худий» як правило вчиняють правопорушення у сфері економі-
ки, порушуючи правила користування власністю, надрами, ухиляючись від 
цивілізованих норм, процентів сплати податків тощо [9, с.181].

Мафія – майбутнє нашого політичного життя, так стверджував 
А. Лупинос у своїй статті ще у 1991 р., що не втратила своєї актуальності сьо-
годні [10, с182].

«Мафіозне утворення» створюється і діє за принципом сім’ї, із близьких 
людей, де метою є збагачення, набуття власності, нерухомості та здобуття 
інших пільг і переваг над конкурентами.

Тут доречним буде пояснення слова «мафія» – сім’я – є первинним та 
основним осередком суспільства. Сім’ю складають особи, які спільно прожи-
вають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки. Як відо-
мо, сім’я створюється на підставі шлюбу, кровного споріднення, усиновлення, 
а також на інших підставах не заборонених законом і таких, що не суперечать 
моральним засадам суспільства [11]. 
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Близькі особи – особи, які, незалежно від зазначених умов, чоловік, дру-
жина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, 
рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, онук, онучка, правнук, правнучка, зять, 
невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун 
чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого 
суб’єкта [12].

Квазі сім’я – значенням відповідає прикметникам несправжній, уявний, 
має важливе значення для визначення поняття «мафія» [13, с.128].

Тобто, набуті квазі відносини – кум, кум ²а, хрещений батько, мати  по 
відношенню до батьків хрещеника та хрещеної матері (батька) [13, с.396]. 
Сват, сваха [14, с.67] – чоловік або жінка, які, добре знаючи весільні обряди, 
порядкує на весіллі, влаштовує шлюб. Мати або родичка одного з подружжя 
щодо батьків або родичів другого та інші відносини, які набуваються в процесі 
сімейного життя.

Такі відносини означають, швидше, панування неформальних, не уза-
конених стосунків, їх домінування над формальною, легальної системою пра-
вил поведінки між членами мафіозного утворення. Зародження української 
мафії має свої закономірності та особливі складові, які притаманні злочинній 
організації, яка досягла найвищих форм організованої злочинності. Тому нами 
запропоновано поняття «мафіозне утворення», що має бути доповнено до ст.28 
КК України як найвищий ступінь злочинної діяльності.

Серед причин, що сприяли розвитку мафіозних утворень слід назвати 
традиційні, що послужили їх розвитку, а саме:

1) відсутність авторитета законних представників органів влади; 2) роз-
ростання бюрократичного апарату та його неспроможністю допомогти простій 
людині; 3) високим рівнем надприбутків, що надходить від тіньової економіки 
(торгівлі зброєю, наркотиками, проституцією, торгівлею людьми) й інші 
визначення організованої злочинності. Проте організована злочинність зовсім 
не є синонімом мафії, яка в свою чергу, не має монополії на злочинну діяль-
ність.

Варто зазначити, що більшість американських авторів ототожнюють 
поняття «організована злочинність» і «гангстерська злочинність» ганстер (від 
англ. gang – зграя, банда або від gun — револьвер, рушниця) [15, с.26],  оскіль-
ки остання є невід’ємною частиною, органічним елементом будь-якої форми 
або виду організованої злочинності у США.

Не випадково лідери злочинних угруповань, скориставшись несприят-
ливими соціально-політичними проблемами, стихійним формуванням ринко-
вих відносин, повною відсутністю правової бази, розвернули пропаганду серед 
населення культу вседозволеності, антиморальності, насаджуванням бандит-
ські звичаї, традиції, культивувався досвід зарубіжних мафіозних «Коза 
ностра» (з італ. — наша справа), адже сучасна її структура почала формуватися 
у 1930-1931 pp. [16].

Японські «Якудза», що в картярській грі означало «свиня» («я» з яп. – 
вісім; «ку» – дев’ять, «дза» – видозмінене сан, тобто три; у сумі двадцять – най-
гірше число в японських картах). Назва «Якудза» згодом була перенесена на 
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всі групи організованої злочинності і до сьогодні використовується з терміном 
«борекудан»[17, с. 235-268].

Колумбійські картелі на відміну від більшості інших транснаціональних 
злочинних організацій, які вчинюють, як правило мають найрізноманітнішу 
злочинну діяльність, картелі займаються виключно наркобізнесом. На практи-
ці картелі створили високоорганізоване корпоративне злочинне середовище, 
бізнес якого ґрунтується на таких ефективних принципах управління, як спе-
ціалізація і поділ праці [18, с. 241].

Нігерійські злочинні організації набули поширення в Нігерії нещодав-
но, поява яких пов’язують з падінням цін на нафту на початку 80-х років 
XX ст. і викликаною цим дезорганізацією нігерійської економіки [18, с.241-265].

Про наявність організованої злочинності у колишньому СРСР вперше 
відважились заявити такі вчені, як: Ю. М. Адашкевич, Д.І. Гуров, С. В. Дьяков, 
А. І. Долгова, В. С. Овчінський та ін., але назвати джерело злочинної, антилюд-
ської діяльності ці вчені не наважились. 

На думку А.І. Гурова, в Росії була злочинність, і, безперечно, професій-
на, за якої злочинці-одинаки і навіть цілі групи вчиняли систематично одні й 
ті самі злочини, перетворюючи це на єдине джерело існування, ніби на своєрід-
ну професію. Між професійною й організованою злочинністю є певна схо-
жість, їх часто плутають [19]. Слід відмітити, що головна відмінність мафіоз-
ного утворення від професійної злочинності полягає в тому, що професійні 
злочинці – це кримінальні злочинці, мафіозі – співтовариства, які за мету 
мають у першу чергу збагачення. При певних умовах мафіозні утворення 
можуть бути класичними злочинними співтовариствами.

Виникає питання: Чи могла існувати організована злочинність в умовах 
страшних репресій? По-перше, тоталітарний режим, монополізуючи виробни-
цтво і торгівлю, не допускав розвитку тіньової економіки, а тим більше, тіньо-
вого ринку. По-друге, тоді не було корупції завдяки неподільному пануванню 
КПРС, стрімкій ротації кадрів через постійні репресії, а також психологічному 
настрою народу, який очікував незабаром світлого майбутнього — комунізму. 

Ще у 1995 р. нами було висловлена думка про те, що комуністична пар-
тія була класичним корумпованим формуванням, а її ортодоксальна частина 
складала ядро організованої злочинності в Україні, яка вела і веде антиукраїн-
ську політику [20, с.37]. Сьогодні можна стверджувати про те, що в Україні 
сформувались «мафіозні утворення», під назвою «Українська мафія», члени 
яких безжалісно експлуатують громадян, природні ресурси країни, розтліва-
ють молодь, активно протидіють державним органам.

Лідери таких мафіозних утворень для того, щоб зміцніти свій вплив 
стали обростати зв’язками серед представників органів влади, вербувати і 
брати на «повне утримання» родичів дружин, дітей, працівників різних мініс-
терств, відомств, і в першу чергу правоохоронних органів тощо. Пишаються, 
коли їх підлеглі називають «папою», «батьком», «шефом», «богом» тощо.

Тому, одним із негативних результатів, що відбувалися у криміногенному 
середовищі, набуло поширення серед молоді рекету, сутенерства, проституції, 
кіднепінг – викрадення людей з метою шантажу, отримання викупу [21, с.428].
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Особливо в останні роки поширювались серед населення негативні зви-
чаї і традиції злочинного світу. Кримінальною романтикою була охоплена 
знач на частина нашого суспільства, яка послужила соціально-кримінальною 
основою формування злочинної поведінки і виникнення антигромадських 
груп протиправної орієнтації. Це негативне соціальне явище полягає в легаль-
но-офіційному поширенні образу життя кримінальної еліти, нав’язування 
культу (злодія в законі), безкарності та зневаги до суспільства. Незважаючи на 
те, що і пропаганда, і самі звичаї, і норми поведінки злочинців суперечать 
загальнолюдській моралі виникло таке поняття  як «державна корупція». 

Корупція реально загрожує національній безпеці, суспільству в ціло-
му. Бізнесмени змушені давати хабарі, для того щоб вирішити свої бізнесові 
проблеми. Хабар став нормою суспільного життя, а дача хабара – нормою 
поведінки.

Глибоко проникаючи в усі сфери суспільного життя, корупція стає осно-
вною функцією діяльності державних установ, укладом їх життя. Корупцію 
підігрівають дві потужні сили: егоїзм і жадібність чиновника. Через егоїзм 
багато високопосадовців замішані в корупції і залишаються байдужими до 
потреб народу. З іншого боку, нестримна їх жадоба спонукає до наживи, за 
будь-яку ціну і перетворюється у патологію.

Корупціонери, дорвавшись до влади і багатства, здійснили на свою 
користь небачений раніше в історії перерозподіл загальнонаціонального над-
бання і сформували особливий вид – мафіозне утворення. 

Корупціонери все ширше застосовують способи ротації кадрами в усіх 
сферах. Такі відносини за умов безкарності, вседозволеності, кругової поруки, 
провокацій та зловживань набувають ознак мафіозного утворення у всіх сфе-
рах суспільного життя. Сформовані трудові відносини у сільському господар-
стві, на підприємствах (Ахметовщина), установах, у навчальних закладах 
(Калетніковщина, Ківаловщина, Мельниковщина), виявлені уже в наш час 
при Міністерстві надзвичайних ситуацій (Бочковщина) й ін. міністерствах та 
відомствах, де залишились представники старої мафіозної системи. Відносини 
у таких колективах набули патологічних рис, рабської відданості, підлості, не 
компетентності. Більше того, такі колективи давно поділені на «своїх» – чле-
нів «мафіозного утворення» та ізгоїв колективів – люмпенів, пахарів, яких 
переслідують, знущаються, а по команді «пахана, папи» знищують.

Захистити свої права від «мафіозних утворень» у сучасних судах ще 
неможливо, оскільки керівники «папи» взяла на себе функції захисту честі і 
гідності колективу, втручаються в роботу суду, витрачають значні кошти на 
позитивне вирішення за будь – яких питання.

З цього можна уявити собі портрет сучасного мафіозі. Це – керівник з 
солідним статусом, особа, яка вирішує всі питання колективу, надає допомогу 
тільки своїм членам мафіозного утворення або іншим за домовленістю, дбає 
про свій імідж, застосовує вишукані способи втягування у залежність, йде на 
безпрецедентні затрати «общака», дбає про забезпечення конспірації своїх 
протизаконних операцій, залучає на свій бік прихильників органів влади, пра-
воохоронних органів тощо. Тому, саме через жадібність, продажність чиновни-
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ків, які повинні боротися з корупцією, так вільно і нахабно себе почувають 
мафіозі і так страждають прості громадяни.

Для мафіозних утворень характерною рисою є також і кругова порука, 
насаджується точка зору «ви у нашій команді чи ні». Не випадково у певних 
народів протидією проти мафії є кровна помста, що зазвичай склалася ще у 
родовому ладі як універсальний засіб захисту честі  та майна сім’ї. Обов’язок 
родичів убитого або ображеного помститися винуватцю передавалася з поко-
ління в покоління, охоплюючи не одну, а кілька споріднених  сімей.

Поняття честі несе морально-етичне навантаження й означає те, як 
людина повинна  себе вести, щоб не заплямувати свою репутацію, гідність чи 
добре ім’я. Честь може  бути фамільною і родовою, належати родині і всім 
поколінням. 

У такому випадку вона  є моральним символом, супроводжуючим сим-
воли соціальні – дворянське звання, суспільне визнання тощо. У подібній 
поведінці немає ознак організованості; тут можна говорити лише про якусь 
«технічну» основу мафіозної діяльності, але не про неї саму. Недарма, саме такі 
групи-підлітки стають найчастіше рекрутами справжньою мафії та організова-
ної злочинності. Професійні рекетири, наркомани, вбивці беруть над ними 
«шефство», поступово втягуючи їх у свою систему, однак сама система, тобто 
мафія, побудована на інших законах. 

Головним принципом діяльності «мафії» є закон «омерти» [22], що 
передбачає мовчання під загрозою застосування насильства. Якщо член 
«мафії» вчинив вбивство чи інший тяжкий злочин, він знає, що «свої» його 
ніколи не видадуть. 

У таких випадках «мафіозні утворення» – це тісно згуртовані, таємні 
співтовариства людей, що застосовують насильство і до «своїх», і до «чужих». 
Навпаки порушенням людських законів, так само як і поняття честі (мораль-
ного принципу захисту людської гідності) змінюють тут свою орієнтацію і 
зміст. Злочином стає все те, що порушує неписані закони таємного співтовари-
ства. «Зрада» не карається, проте, карається будь-яка особа за зраду. Групова 
мораль займає місце загальнолюдських цінностей; колективізм існує тільки в 
соціально збоченій формі.

Мафія як колективна діяльність набула форми боротьби за «честь» 
небезкорисливо. Мафіозні форми боротьби за владу найбільш розвинені у від-
сталих суспільствах, які не пройшли «школи капіталізму». Як ідеально-типова 
модель капіталізм надає всім рівні і необмежені шанси в боротьбі за економіч-
ний успіх, що проходить в умовах відкритої і чесної конкуренції. Зрештою 
мафіозні утворення перейшли до повного зрощування, взаємного проникнен-
ня мафіозної і бюрократичної ієрархій у всіх сферах суспільного життя.

Науковці відзначають про схожість процесів формування італійської 
мафії, пік на яку припадав 30–60-і рр. XX: в Росії формування мафії йде по 
висхідній, а в Україні – по спадаючій.

Розвитку мафії сприяє не тільки наявність відсталою периферії, але й 
вона процвітає в умовах нерозвиненості ринкових відносин. Недосконалість 
господарського механізму та юридичної бази малого,  середнього та великого 
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бізнесу, обплутаного масою бюрократичних заборон, направляє природний 
егоїзм людей в незаконне русло: отримання вигідних держзамовлень, вибиван-
ня податкових пільг, переваг тощо.

Там, де порушуються закони «мафії», групові інтереси, вступає в силу 
закон «вендети» [21, с.81] помсти за зраду. За своєю природою принцип венде-
ти — це кровна помста (від італ. vendetta — помста) — принцип, згідно з яким 
особа, яка вчинила вбивство, або хто-небудь з членів її сім’ї, роду, клану, угру-
повання. Помста як спосіб захисту гідності своєї сім’ї можлива тільки в патрі-
архальному суспільстві, де відсутня розвинена система правового захисту 
через судові органи. Індивід  фактично бере на себе функції держави, монопо-
лізує законне насильство. Варто цьому  перетворитися на звичай, і до насиль-
ства починають вдаватися члени мафії як з метою рекету, вибивання грошей з 
фірм-боржників, так і викраденням людей, з вимогою викупу тощо. 

Дружба, як самостійна цінність, втрачає сенс задоволення, придбаного 
від спілкування з близькою людиною. В мафіозній організації дружба стає 
інструментом досягнення цілей, що лежать за межами безпосереднього почут-
тя. «Інструментальна дружба – це різновид  кредитної картки або пароля, 
формула яких звучить так:« скажи, що ти прийшов від мене» або « назви моє 
ім’я». На цій основі виникають жорстко структуровані зв’язку: «не просто мій  
друг, але друг мого друга» .

Адміністративна система не просто зростається з мафією, а  й сама буду-
ється за тими ж принципами. Чиновницька солідарність ґрунтується не на  
інтимно-родинних відносинах, а на принципах інструментальної дружби. 
Принцип довіри діє ефективніше будь-якого формального зобов’язання, юри-
дичного акту. На відміну від останнього клятву вірності не можна порушувати. 
Тому можна говорити про перетворенні квазісімейних відносин у жорстко 
структуровану систему мафію. 

Настав час взяти під контроль корупціонерів за допомогою правосуддя, 
але для цього необхідно провести реорганізацію судової системи, запровадити 
інститут державних і світових суддів суду присяжних, за умови, що мировий 
суддя обиратиметься населенням округу на альтернативній основі. 

Висновки. Отже, події, які відбулися в Україні переконливо свідчать 
про те, що в Україні було сформовано класичне мафіозне утворення на при-
кладі «сім’ї Януковича». 

Більше того, такі «мікромафіозні утворення» були створені у всіх сфе-
рах суспільного життя, де їх керівники були, перебували, перебувають на 
службі, обіймаючи високі посади одночасно є керівниками мафіозних утво-
рень.

Практика підтвердила про необхідність внесення змін до ст. 28 Кримі-
нального кодексу поняття «мафіозне утворення» або інше поняття, яке б 
передбачало кримінальну відповідальність за створення та членство в якому 
передбачало підвищену кримінальну відповідальність, як за злочинний про-
мисел. Це дало б змогу успішно виявляти, документувати та притягувати до 
кримінальної відповідальності найбільш небезпечних злочинців. 
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Сервецький І.В., Чуфрін Ю.Ю. Щодо поняття та змісту «Українська 
мафія»

У статті досліджується питання кримінальної відповідальності за створення 
та діяльність мафіозного утворення. Розглянуто проблемні питання кримінальної 
відповідальності за створення та членство у мафіозному утворенні. Запропоновані 
зміни та доповнення до Кримінального кодексу такими поняттями як: «мафіозне 
утворення», «особливості злочинної діяльності».

Ключові слова: кримінальна відповідальність за створення та діяльність 
мафіозного утворення.

Сервецкий И.В., Чуфрин Ю.Ю. Относительно понятия и содержания 
«Украинская мафия»

В статье исследуется вопрос об уголовной ответственности за создание и 
деятельности мафиозного образования. Рассмотрены проблемные вопросы уголовной 
ответственности за создание и членство в мафиозной организации. Предложены 
изменения и дополнения в Уголовный кодекс такими понятиями как «мафиозное обра-
зование», «особенности преступной деятельности».

Ключевые слова: уголовная ответственность за создание и деятельность 
мафиозного образования.

Servetskyy I.V., Chufrin Y.Y. As to the concept and content of «Ukrainian 
mafia»

The article examines the issue of criminal responsibility for the creation and formation 
of a mafia. Considered issues of criminal responsibility for the establishment and membership 
of a mafia formation. The proposed amendments of the criminal code such concepts as mafia 
formation, especially criminal activity.

Key words: criminal responsibility for the creation and operation of mafia education.
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ПРИЧИНИ ТА УМОВИ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ 
ЗЛОЧИННОЇ ПОВЕДІНКИ ПРОТИ РАДІАЦІЙНОЇ 

БЕЗПЕКИ

М.О. Торбєєв 
аспірант кафедри кримінального права
Інститут імені Володимира Сташиса 
Класичного приватного університету

Постановка проблеми. Дослідження причин та умов злочинів проти 
радіаційної безпеки є ключовим завданням кримінології в цій сфері. До числа 
найважливіших передумов злочинної поведінки відносяться особисті, 
суб’єктивні детермінанти. На перший погляд, їх можна легко встановити, 
виявити, достатньо лише вивчити індивідуальні особливості винної особи. 
Хоча, які саме особисті властивості особи злочинця є провідними, основними 
в його поведінці, в якому ступені на них можливо вплинути ззовні, які прита-
манні йому у вираженні постійно чи в залежності від настання конкретних 
умов, ці та інші питання потребують спеціального дослідження та аналізу. Для 
того, щоб їх вивчити, необхідно дослідити особистість особи того, хто безпо-
середньо вчиняє такі злочини і тільки на підставі таких висновків можливий 
об’єктивний аналіз суб’єктивних факторів спеціальної, в даному випадку – 
радіаційної, злочинності. В кримінологічних якостях людини зосереджується 
весь негативний вплив різнобічних умов, обставин та ситуацій, в яких вона 
(людина) перебувала протягом всього життя, починаючи з дитинства (умов 
проживання, виховання тощо) до самого моменту злочинного прояву. Саме 
цьому вивчення особи злочинця, що вчиняє відповідні «спеціальні» злочини 
має суттєве значення для ретроспективного аналізу об’єктивних факторів зло-
чинної поведінки.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. На сучасному етапі в 
Україні відсутні комплексні дослідження питання визначення причин та 
умов індивідуальної злочинної поведінки проти радіаційної безпеки, що авто-
матично виносить його в площину актуальності та ставить перед науковцями 
завдання у пошуку відповідей на нього. Вагомий внесок та не малий вклад у 
розробку проблеми і розкритті питання радіаційної безпеки внесли такі вчені, 
як: В.О. Тихий, О.П. Литвин, А.В. Ліпкан, М.Й. Коржанський, В.О. Навроцький, 
В.В. Сташис, В.Я. Тацій, А.А. Тер-Акопов, К.В. Плєва, В.П. Малков, 
А.А. Талевлин, Г.І. Балюк та інші. Однак, незважаючи на науковий інтерес до 
загальних проблем, пов’язаних із радіаційною безпекою питання особи зло-
чинця та виявлення тих факторів, що безпосередньо впливають на його анти-
соціальну поведінку залишаються відкритими, а в теоретичній площині до 
цієї сфери застосовуються загально розкриті аспекти індивідуальних детер-
мінантів.

В кримінологічній науці найбільшою популярністю користується думка, 
яка базується на позиції взаємодії особи злочинця з конкретними життєвими 
обставинами/ситуацією, які склалися до чи саме в момент вчинення злочину. 

© М.О. Торбєєв, 2015
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Єдина загальноприйнята концепція, що пояснює індивідуальну злочинну пове-
дінку в кримінології відсутня, що створює умови для наукового пошуку нових 
причин та умов злочинного прояву на фоні постійних суспільних процесів. 
Популярну позицію щодо взаємодії особи злочинця з оточуючим середовищем, 
як основного механізму злочинної поведінки допустимо підтримати як загаль-
но-фонову основу для подальшої більш чіткої деталізації індивідуалізованих 
умов та причин. Хоча, на значення конкретної життєвої ситуації в генезисі зло-
чинної поведінки не потрібно переоцінювати. Треба розуміти, що конкретна 
життєва обставина не завжди є об’єктивним збудником та причиною злочину, 
що підтверджує тезу відносно того, що така ситуація може створювати лише 
зовнішні рамки розвитку злочинних подій, а дійсний детермінант приховано в 
інших факторах, які і відіграють більш активну роль у взаємодії з певною жит-
тєвою ситуацією. В кримінології також існує й інша позиція, яка визначає пер-
винними причинами індивідуальної злочинної поведінки – негативні соціальні 
якості особи злочинця чи в антисоціальній мотивації самої поведінки – мораль-
но-соціальна деформація особистості. Однак, і даний підхід не є ідеальним з 
точки зору повноти розкриття даної проблематики. По-перше, негативні соці-
альні якості особистості так чи інакше випливають ззовні, об’єктивуючись у 
реальному образі життя особи до вчинення злочину. По-друге, надмірна психо-
логія пояснення любої індивідуальної злочинної поведінки веде до того, що з 
поля зору випадає головне питання – чому та чи інша особа набуває негативні 
якості і яким чином їх можна викоренити [1, с. 39-46].

Отже, в індивідуальній злочинній поведінці причинно значущо виявля-
ються як ситуація, так і негативні психологічні деформації особи, що набира-
ють форми суспільної небезпечної особи, а визначальну роль у детермінації 
конкретного злочину відіграють соціальні фактори [2].

При цьому спільним для обох визначених рівнів причин та умов індиві-
дуальної злочинної поведінки є базовий фон у вигляді «відірваності» особи від 
суспільства, суспільної середи в тому чи іншому ступені та вигляді.

Метою статті є дослідження, розгляд, аналіз та характеристика питань, 
пов’язаних з поняттям «причини та умови індивідуальної злочинної поведінки 
проти радіаційної безпеки».

Основні результати дослідження. Злочинна поведінка є процес, який 
розгортається у просторі та часі і який охоплює в собі зовнішні, об’єктивні дії, 
що створюють склад злочину, а також внутрішні психологічні явища, які спри-
чиняють скоєння самого злочину його суб’єктом. 

До загально прийнятих підходах щодо визначення індивідуальних детер-
мінантів здебільшого в практиці відносять поверхові та загальні чинники, такі 
як, – низький рівень виховання, дисципліни, самоорганізації, хоча дійсними 
причинами певного діяння слугують більш вкорінена деформація мікроклімату 
особи, зокрема в конкретному випадку до цього можуть спонукати погана орга-
нізація праці (як до прикладу в кримінальних діяннях, передбачених стаття-
ми 267, 267-1 КК України). Тому в правозастосовному процесі, кримінальному 
провадженні досить важливо виявляти не поверхові, а глибинні чинники, що не 
тільки сприяли до вчинення злочину, а й спонукали до нього.
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Безпосередні причини конкретних злочинів являються суб’єктивними 
(по відношенню до конкретної особи), внутрішніми, індивідуальними. Це ті 
негативні моральні якості особистості, які безпосередньо спричинили й визна-
чили вибір злочинного шляху [3]. Тобто, це ті якості, які виразили суб’єктивну 
морально-правову деформацію особистості в її свідомості та правилах пове-
дінки (антисоціальна установка) особистості. При цьому важливо пам’ятати, 
що кожне конкретне діяння обумовлено не однією ізольованою причиною, а 
сукупністю певного роду таких факторів, які могли діяти в різний час та в різ-
них умовах.  

У конкретному злочині та його причинах в більшій мірі, чим це вихо-
дить на загальному рівні, проявляється їх взаємозв’язок з особистими особли-
востями індивіда. Проте, визнаючи індивідуальність кожного злочину та його 
причин, необхідним залишається виділити ті механізми, які являються єдини-
ми для всіх злочинів [4, с. 126].

Передумовою поведінки людини та джерелом її діяльності є мотивація. 
Мотивація – це обумовлене потребою збудження визначених нервових струк-
тур (функціональних систем), що викликають направлену активність організ-
му [5, с. 103-104]. 

В юридичній психології, окрім суті мотивації, яка пояснюється головни-
ми причинами таким, як користь, помста, заздрість, ревнощі, неповага до 
загальновизнаних устроїв (хуліганство), сексуальний потяг, окремо виділя-
ється такий збудних протиправних дій, як потреба. На думку С.М. Іншакова, 
мотивація злочинної поведінки включає в себе такі елементи: потреба, мотив, 
ціль, вибір шляхів та способів її досягнення, каяття або вибір захисного моти-
ву [6, с. 20].

Розглядаючи перший рівень причин – рівень особистих якостей особи 
злочинця, що знаходять свій вихід через визначені психічні деформації (якщо 
говорити про мотивовані злочинні злочини) та/або вихід через необережність 
та злочинну халатність (якщо говорити про неумисні злочини) перш за все ми 
говоримо про внутрішнє ставлення злочинця – мотивацію до своєї поведінки 
(дії/бездіяльності) на фоні психолого-педагогічних особливостей індивіда. 
Таку думку висловлює О.М. Джужа стверджуючи, що особа злочинця – це 
сукупність соціально значимих ознак, зв’язків і відносин, які характе ризують 
людину, винну в порушенні норм кримінального права [7, с. 203].

Соціальна характеристика причин та умов індивідуальної злочинної 
поведінки злочинів проти радіаційної безпеки. Аналіз судової практики в 
України беззаперечно доводить, що основний показник злочинів в сфері раді-
аційної безпеки формується за рахунок Чорнобильської зони безумовного 
(обов’язкового) відселення. Такий територіальний пріоритет зведений за 
рахунок злочинів, передбачений ст. 267-1 КК України. Соціальна обумовле-
ність природи злочинця здебільшого обумовлено місцем постійного прожи-
вання – суміжні села, селища. Соціальне положення злочинця – чоловік серед-
ніх літ з освітою і безробітний. Наявність ознаки чоловічої статті та трудової 
не зайнятості говорить про те, що причини, що породжують злочинні дії, 
передбачені зазначеною статтею визначені природною метою чоловіка бути 
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утриманцем родини за рахунок доступного джерела її забезпечення. Відсутність 
роботи в сільській місцевості (що є по собі достатнім детермінантом злочинно-
го прояву) спонукає здійснювати заборонений промисел на забороненій для 
цього території.  При цьому, для більшості з них не характерні явно виражені 
дефекти моральної та правової свідомості, асоціальні вчинки, поведінка. 
Тобто, центральною обставиною, що спричинює протиправну поведінку є 
об’єктивні умови загально державного характеру (проблеми безробіття в сіль-
ських місцевостях) в яких ці люди опинилися.

Об’єктивний фактор зовнішньої середи доповнює і суб’єктивний – 
деформована свідомість на базі нерозуміння всієї шкоди таких вчинків. 
Злочинці цієї сфери недооцінюють важливість забезпечення радіаційної без-
пеки. Приховані ризики, які несуть радіаційно забрудненні предмети для них 
є вторинними. Кінцевий намір особи, що здійснив злочин, передбачений 
ст. 267-1 КК України у формі порушення вимог радіаційної безпеки у вигляді, 
до прикладу, незаконного видобутку риби з подальшим переміщенням її за 
межі безумовного (обов’язкового) відселення – це є вільна реалізація здобут-
ку. Тобто, головною метою є користь. Внутрішнє ставлення правопорушника 
до своєї поведінки не ускладнено тим, що вони реалізують радіаційно забруд-
нений товар пересічним товар, який несе приховану та явну загрозу здоров’ю 
громадянам. 

Слід зазначити, що злочинці взагалі не схильні до морального впливу на 
них з боку суспільства. Часто люди поводять себе аморально, через те, що не 
відчувають себе суб’єктами скованої ними діяльності [8].

Аналіз цих злочинів оголив істотну проблему, що формує об’єктивні 
умови до скоєння цього роду злочинів – відсутність належного рівня поінфор-
мованості населення щодо ризиків та шкоди, які несе радіація і власно радіа-
ційно забрудненні товари/продукти. Належна інформаційна робота має бути в 
рамках культурного виховання особистості і повинна реалізовуватися центра-
лізовано державою. На жаль, маємо істотну прогалину в цьому з боку держави, 
що підтверджує офіційна судова статистика.

Поняття «екологічна інформація» було визначено Орхуською конвен-
цією – «Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі 
прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля», 
прийняття якої присвячено загальним екологічним проблемам людства та реа-
лізації своїх прав в цій площині [9]. Відповідно до Конвенції, під «екологічною 
інформацією» слід розуміти будь-яку інформацію в письмовій, аудіовізуаль-
ній, електронній або будь-який іншій матеріальній формі.

Морально-психологічна характеристика умов та причин індивідуальної 
злочинної поведінки. Психологія злочинців, у тому числі і у сфері злочинів 
проти радіаційної безпеки, виражається, як на наш погляд, характерною рисою 
не ускладнювати своє життя на моральні хвилювання за наслідки вчиненого 
ними кримінального правопорушення. Це правило не стосується до випадко-
вих злочинів, чи злочинів з необережності. Радіаційній злочинності здебіль-
шого притаманні риси умисної протиправної дії з системним характером. 
Тому, відсутність моральної відповідальності є характерною ознакою цього 
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виду суб’єкту злочину. В цьому розумінні і є принципова відмінність психоло-
гії радіаційних злочинців від законослухняних громадян. Така особливість для 
цього виду злочинів пояснюється ще і тим, що в теперішніх умовах, люди, що 
заселяють суміжні території до Чорнобильської зони відчуження безумовного 
(обов’язкового) відселення стали заручниками об’єктивних факторів. 
Психологічне внутрішнє ставлення в таких випадках пояснюється певним 
внутрішнім протестом до правил заборони. Також, окремим психологічним 
феноменом є відношення до зміни об’єктивних умов існування, що пов’язується 
з встановленням зони відчуження безумовного (обов’язкового) відселення з 
боку літнього населення, яке ігноруючи правила переселення принципово 
залишилися в своїх домівках в межах цієї території. Їх ставлення і пояснює 
спосіб життя, яке в тому числі виражається і тому, що для них нічого не зміни-
лося, не зважаючи на події катастрофи. Для осіб, що змушено пов’язані з такою 
групою злочинів у цій сфері існує особливість щодо виправдання своїх дій за 
рахунок об’єктивних факторів, знову ж таки, пояснення на виправдання своїх 
дій зводяться до відсутності зайнятості населення на селі та пов’язану з цим 
проблему утримання родин. 

Аналіз судових вироків дав можливість визначити і позитивні риси та 
якості певної групи радіаційної злочинності. До цієї групи відносяться особи, 
що так чи інакше в силу трудових відносин пов’язані з діяльність на 
Чорнобильській АЕС, в забезпеченні відповідних процесів, зокрема на об’єкті 
«Укриття». Так, проведене дослідження показало, що при вчиненні злочинів, 
пов’язаних з вивозом за межі зони відчуження безумовного (обов’язкового) 
відселення матеріальних цінностей (незважаючи на їх радіаційну забрудне-
ність) злочинці, діючи в групі, проявляють особливу кмітливість, злочинну 
ініціативу та підприємливість. Проте, всі ці якості, направлені на здобуття зло-
чинного результату застосовуються з позицій антисоціальних цінностей, що 
робить такі злочини ще більш небезпечними для суспільства. 

Для всіх описаних груп осіб не притаманні риси агресивності, однак, їх 
сталою ознакою є повторність і рецидив, що також характеризує відповідну 
психологічну рису.

Змістовна характеристика мотивації злочинних дій проти радіаційної 
безпеки. В основі кожної дії лежить його мотив, тобто те внутрішнє ставлення 
особи до своїх вчинків, поведінки. 

Кожна потреба формує певний зміст механізму вчинку, що також дозво-
ляє запобігти злочин, якщо не на початкових стадіях, то і на стадії його вико-
нання до настання негативних наслідків.

Психологічний аналіз генезису видів злочинів проти радіаційної безпе-
ки дозволяє визначити загальний зміст їх мотивів. Серед основних мотивів 
допустимо виділити наступні:

– матеріальне забезпечення. Ця мотивація може мати різний характер, 
від прагнення забезпечити поточну потребу в їжі (збиральництво, рибальство, 
полювання) до побудови постійного способи отримання грошей (забрудненні 
радіоактивні матеріали, що за своїм характером мають вартісну оцінку: мета-
лобрухт, механічні агрегати тощо) («Порушення вимог режиму радіаційної 
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безпеки» ст.267-1 КК України, «Викрадення, привласнення, вимагання радіо-
активних матеріалів» ст.262 КК України);

– підвищення власного соціального положення чи авторитету. Така 
мотивація притаманна не тільки злочинам досліджуваної групи злочинів 
проти радіаційної безпеки і може мати місце лише через глобальність негатив-
них наслідків, які за собою несе радіаційний предмет («Напад на об’єкти, на 
яких є предмети, що становлять підвищену небезпеку для оточення» ст.261 КК 
України, «Погроза вчинити викрадання використання радіоактивних матеріа-
лів» ст.266 КК України). Внутрішнім потягом до такого роду злочину може 
бути прагнення злочинця до відомості, влади, домінування тощо. 

– розвага. Вчинки, за рахунок яких особа реалізовує свій потяг до роз-
ваги можуть і морально адекватний характер, так і виражатися в аморальній 
поведінці, пов’язаної з кримінальними ризиками («Порушення правил пово-
дження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підви-
щену небезпеку для оточення» ст.414 КК України). 

– ухилення від дотримання та/або виконання певних правил. Такий 
мотив може мати місце за рахунок свідомого ухилення від виконання таких 
правил. Причини до цього можуть бути різними, однак, із врахуванням аналізу 
судової практики, в сьогоднішніх реаліях часто таке ухилення виникає через 
неможливість забезпечення їх дотримання з підстав незабезпечення матері-
альної бази на підприємстві (об’єктивний для особи чинник). 

- хуліганське спонукання. Комплексний мотив, що може поєднувати в 
собі прагнення розваги і потяг до порушення усталених норм суспільства з 
явною не повагою до них. Також дана мотивація може корегуватися стійким 
прагненням до вчинення явно шкідливого для суспільства вчинку («Порушення 
вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного 
забруднення» ст. 461 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Висновки. Дослідження та аналіз отриманих результатів суті причин та 
умов індивідуальної злочинної поведінки в сфері злочинів проти радіаційної 
безпеки дуже важливий як з теоретичної, так і з практичної точки зору. В 
науковій площині його висновки необхідні тому, що демонструють властивос-
ті, притаманні особі, злочинцю, що вчиняє злочин цієї групи з врахуванням 
впливу оточуючої середи, в тому числі соціальної середи оточення людини. 
Цей взаємозв’язок формує причини та умови, що сприяють вчиненню злочи-
ну. В практичній площині результати таких досліджень та їх аналіз важливий 
з мотивів перш за все детермінації та запобігання, а зважаючи на високий 
рівень їх латентності, то і для розкриття з встановленням винної особи. Також, 
однією зі значущих причин є  обставина  визначення суті індивідуальних при-
чин та умов злочинів дає змогу виправляти потенційних зловмисників, зміню-
ючи їх направленість – профілактика злочинів проти радіаційної безпеки. 
Проведений аналіз оголив серйозну проблему, що дуже актуальна в цій 
сфері – це питання щодо непоіформованності населення про причини таких 
злочинів, про ті ризики, які вони несуть суспільству тощо. Антисоціальна 
поведінка бере свій початок формування ще з виникнення та поступового вну-
трішнього конфлікту особи зі стійкими соціальними правилами. Природа 
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таких протиріч може бути різною, однак, виявлені основні мотиви дають мож-
ливість стверджувати, що для зменшення кількості вчинюваних злочинів 
проти радіаційної безпеки вкрай необхідна системна робота правоохоронних 
органів з профілактики та роз’яснення несенню, особливо яке постійно про-
живає на території, суміжній з Чорнобильською зоною відчуження і зони без-
умовного (обов’язкового) відселення. 
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Постановка проблеми. Доказування є серцевиною всього кримінально-
го процесу. Одним із елементів процесу доказування є збирання доказів, яке 
відповідно до положень ст.93 Кримінального процесуального кодексу України 
(далі – КПК) здійснюється шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та 
негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 
організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висно-
вків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших проце-
суальних дій, передбачених КПК [1]. Втім, під час збирання доказів постає 
питання конкуренції певних процесуальних дій. Зокрема, перед слідчим 
постає дилема, яку процесуальну дію слід провести з метою отримання фак-
тичних даних, що містяться в речах чи документах. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Доказування, як інститут 
кримінального провадження, цікавило науковців практично на всіх етапах 
розвитку кримінальної процесуальної науки. Свої праці дослідженню цього 
інституту кримінального процесу присвятили такі вчені, як: Ю.М. Грошевий, 
О.В. Капліна, М.М. Михеєнко, В.Т. Нор, М.А. Погорецький, С.М. Стахівський, 
В.М. Тертишник, Л.Д. Удалова, М.Є. Шумило та інші. Втім, прийняття нового 
КПК України та набуття ним чинності обумовило зростання наукового інтер-
есу до проблеми регулювання та здійснення доказування у кримінальному 
процесі. 

Метою цієї статті є дослідження питання регламентації кримінально-
процесуальної форми здійснення процесуальних дій щодо збирання фактич-
них даних, які містяться в матеріальних об’єктах та здійснення порівняльного 
аналізу відповідних процесуальних дій.

© Ю.І. Азаров, О.Ю. Хабло, Я.Ю. Конюшенко, 2015
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Основні результати дослідження. Під час здійснення кримінального 
провадження процесуальний порядок збирання фактичних даних, які містять-
ся у речах чи документах, регламентовано нормами кримінального процесу-
ального законодавства, які визначають процесуальну форму здійснення таких 
процесуальних дій: 

– витребування та отримання речей, документів чи копій документів 
(частини 2, 3 ст.93 КПК України);

– тимчасовий доступ до речей чи документів (статті 159–166 КПК 
України); 

– обшук (ст.234 КПК України). 
Слід зауважити, що відповідно до даних судової статистики за час дії 

КПК України (станом на 1 січня 2014 р.) до суду найчастіше зверталися саме 
з клопотаннями про проведення тимчасового доступу до речей чи документів 
та клопотаннями про дозвіл на проведення обшуку. Зокрема, за вказаний пері-
од до суду надійшло всього 616,4 тис. клопотань та скарг, які розглядаються 
слідчими суддями під час досудового розслідування, з них 241,4 тис. (39,1 %) – 
це клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а 65,5 тис. 
(10,6  %) – а клопотання про обшук.

Вказані вище процесуальні дії об’єднує те, що під час їх здійснення слід-
чий чи прокурор отримують матеріальні об’єкти, які містять відомості, що 
можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під 
час  кримінального провадження. Втім, як практика застосування норм КПК 
України, так і кримінальна процесуальна наука потребує розмежування цих 
процесуальних дій з тим, щоб уникнути їх підміни чи конкуренції. Особливо 
актуальною ця проблема постає при визначенні підстав їх проведення, адже 
від цього залежить процесуальний порядок їх здійснення.

Отже, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України «Сторона обвинувачення 
здійснює збирання доказів шляхом … витребування та отримання від органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 
організацій, службових та фізичних осіб речей чи документів» [1]. Слід відмі-
тити, що витребування та отримання є окремими, рівноцінними способами 
збирання доказів. При цьому витребування – це комплекс процесуальних дій, 
який полягає у пред’явленні вимоги сторонами кримінального провадження 
посадовим особам і громадянам про надання письмових документів чи пред-
метів; виконання вимог адресатами; прийняття об’єктів та фіксація цієї дії [2, 
с. 280–281].

Втім, витребування речей чи документів, окрім вказаного вище поло-
ження, закріпленого в ст.93 КПК України, яке є загальним для всіх способів 
збирання доказів, не має окремої регламентації в спеціальних нормах КПК 
України. Вчені-процесуалісти на цю проблему вже звертали увагу та зауважу-
вали, що «цей спосіб збирання доказів не має такої чіткої процесуальної 
форми, як проведення слідчих (розшукових) дій» [3, с.197]. 

Так, аналіз норм кримінального процесуального законодавства України 
не дає нам відповіді на питання щодо того, яка має бути процесуальна форма 
витребування речей чи документів (усна чи письмова), які відомості слід вка-
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зувати під час письмово звернення з вимогою видачі речей чи документів та як 
слід фіксувати факт надання та отримання запитуваних речей чи документів. 

Насамперед відмітимо, що можна зустріти різні погляди щодо того, в 
якій формі має здійснюватися витребування – усній чи письмовій. Не пого-
джуємося з думкою про те, що витребування може здійснюватися як в усній, 
так і письмовій формі [2, с.280]. Адже саме письмова форма дозволяє «надати 
спілкуванню офіційної форми, яка відповідає вимогам діловодства» [3, с.198]. 
З іншого боку – письмова форма дозволить оцінити доказ з точки зору допус-
тимості способів його отримання, чого не можна буде зробити в разі усного 
звернення з вимогою про надання речей чи документів. 

Аналіз слідчої практики свідчить, що формою звернення з вимогою про 
надання речей, документів чи відомостей для слідчого та прокурора, як прави-
ло, є постанова [3, с. 198]. Загальні вимоги до постанови слідчого закріплені в 
ст.110 КПК України. Окрім загальних відомостей про кримінальне прова-
дження в такій постанові слідчий також має вказати, які речі чи документи він 
вимагає надати. 

Хоча, відповідно до ч.5 ст.40 КПК України органи державної влади, 
органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, 
службові особи, інші фізичні особи зобов’язані виконувати законні вимоги та 
процесуальні рішення слідчого [1]. Втім, заходів юридичної відповідальності в 
разі невидачі речей чи документів кримінальний процесуальний закон прак-
тично не містить. Адже у разі невиконання вимоги щодо видачі речей чи доку-
ментів КПК України не передбачає можливості застосування заходів забезпе-
чення кримінального провадження.

М.А. Погорецький та М.Є. Шумило відмічають, що фактичними підста-
вами витребування речей чи документів є випадки: 1) коли відомо, у кого чи де 
зберігається предмет чи документ; 2) коли відсутня загроза того, що документ 
або предмет будуть знищені, чи буде внесено в них зміни в період між вимогою 
і доставлянням об’єктів [2, с. 280–281].

Але, в тих випадках, коли відомо, у кого чи де зберігається предмет чи 
документ, з метою його отримання закон дозволяє проводити не лише витре-
бування, а і тимчасовий доступ. Адже тимчасовий доступ до речей чи докумен-
тів полягає у тому, що сторони кримінального провадження можуть: 1) озна-
йомитися з певними речами та документами, які мають значення для встанов-
лення обставин у кримінальному провадженні; 2) виготовити їх копії; 3) здійс-
нити виїмку цих речей та документів [4, с.232].

А тому, під час здійснення кримінального провадження досить часто 
виникають запитання щодо того, чим відрізняється витребування речей чи 
документів від тимчасового доступу до речей і документів, який здійснюється 
у формі їх вилучення та є одним із заходів забезпечення кримінального про-
вадження. Адже за своєю правовою природою ці процесуальні дії мають багато 
спільного. Зокрема, як витребування речей чи документів, так і тимчасовий 
доступ до речей і документів спрямовані на отримання сторонами криміналь-
ного провадження матеріальних об’єктів, які містять відомості, що можуть 
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бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час  
кримінального провадження.

Роз’яснення щодо того, в яких випадках слід проводити витребування 
речей чи документів, а в яких тимчасовий доступ до речей і документів у формі 
їх вилучення можна знайти у п.18 Інформаційного листа Вищого спеціалізова-
ного суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 5 квітня 
2013 р., де вказано, що застосування стороною кримінального провадження 
такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст.163 
КПК України) під час отримання доступу до речей і документів може здійсню-
ватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або доку-
менти, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження 
або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після 
отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити від-
повідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст.162 КПК України 
містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досяг-
нення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторо-
на кримінального провадження може витребувати та отримати речі або доку-
менти за умови їх добровільного надання володільцем без застосування про-
цедури, передбаченої главою 15 КПК України» [5].

Таким чином, витребування та отримання речей або документів здій-
снюється в тому випадку, коли: 1) достовірно відомо, у кого чи де зберігається 
предмет чи документ; 2) запитувані об’єкти не містять охоронювану законом 
таємницю; 3) слідчий має підстави вважати, що органи державної влади, орга-
ни місцевого самоврядування, підприємства, установи та організацій, службо-
ві та фізичні особи нададуть такі речі чи документи добровільно; 4) відсутня 
загроза того, що документ або предмет будуть знищені чи сфальсифіковані в 
період між вимогою та їх наданням. 

Слід зауважити, що на відміну від витребування речей чи документів, 
кримінальне процесуальне законодавство приділило належну увагу регламен-
тації здійснення тимчасового доступу до речей чи документів.

Так, відповідно до положень глави 15 КПК України, для отримання 
дозволу щодо тимчасового доступу до речей чи документів сторони криміналь-
ного провадження звертаються з клопотанням до слідчого судді, суду. Таке 
клопотання повинно відповідати вимогам, визначеним у ст. 160 КПК України. 
При цьому закон визначає два порядки розгляду слідчим суддею, судом клопо-
тання про тимчасовий доступ до речей і документів. Перший полягає у тому, 
що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони, яка його пода-
ла, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Другий порядок 
застосовується, якщо сторона, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність 
достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей 
чи документів. У такому випадку клопотання розглядається слідчим суддею, 
судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться [6, с.203].

За результатами розгляду клопотання слідчий суддя, суд постановляє 
ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, яка повинна 
відповідати вимогам, визначеним у ст. 164 КПК України.
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Вилучення речей чи документів під час тимчасового доступу здійсню-
ється у разі, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність 
достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза 
зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для 
досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч.7 ст.163 КПК 
України). 

А відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, наслідками невиконання ухва-
ли слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів є те, що 
слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення 
обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення 
зазначених речей і документів [1]. Тобто ця норма свідчить про те, що обшук є 
примусовою формою здійснення тимчасового доступу до речей та документів 
у разі відмови особи добровільно виконати ухвалу про тимчасовий доступ до 
речей чи документів. 

Слід зауважити, що тимчасовий доступ до речей чи документів для 
вітчизняного кримінального процесу є новелою. Адже КПК 1960 р. не була 
відома така процесуальна дія як тимчасовий доступ до речей чи документів. 
Втім, О.М. Гумін цілком виправдано звертає увагу на наявність спільних рис 
між тимчасовим доступом до речей чи документів, що здійснюється шляхом їх 
вилучення (ст.159 КПК України), та виїмкою (ст.178 КПК України 1960 р.). 
На його думку відмінність цих процесуальних дій полягає в тому, що в КПК 
України 1960 р. виїмка була самостійним заходом досудового слідства та від-
носилася до системи слідчих дій, а відповідно до норм КПК України 2012 р. – 
виїмка є складовою частиною тимчасового доступу до речей і документів, який 
відноситься до системи заходів забезпечення кримінального провадження [7, 
с. 229–230].

Як відмічали вчені, які досліджували це питання за часів дії КПК 
1960 року, виїмка за своєю правовою природою дуже близька до обшуку. 
С.М. Стахівський стверджує, що обшук та виїмка відрізнялися лише окреми-
ми положеннями. Зокрема, на відміну від обшуку, виїмка проводилася за наяв-
ності точних даних про місцезнаходження об’єкта. При цьому, її змістом було 
тільки вилучення об’єкта, а не його пошук [8, с. 36]. 

Під час дії КПК 2012 р. ці відмінності залишилися актуальними. А тому 
є підстави стверджувати, що тимчасовий доступ до речей чи документів, який 
здійснюється у формі їх вилучення  (ст.159 КПК України) відрізняється від 
обшуку (ст.234 КПК України) тим, що з клопотанням про тимчасовий доступ 
до речей чи документів слід звертатися в тому випадку, коли: 1) є точні дані 
щодо місцезнаходження необхідного об’єкта; 2) слідчий має підстави вважати, 
що фізичні чи юридичні особи нададуть доступ до необхідних речей чи доку-
ментів. Коли ж отримання певних речей потребує їх пошуку, або коли сторона 
кримінального провадження не виконає ухвали про тимчасовий доступ до 
речей чи документів, то в таких випадках слід звертатися до слідчого судді, 
суду з клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

Висновки. Вищенаведене дозволяє стверджувати, що відмінність між 
витребуванням речей чи документів, тимчасовим доступом до речей і докумен-
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тів та обшуком полягає в наступному. По-перше – наявність даних про місце-
знаходження об’єкта. Витребування речей чи документів та тимчасовий 
доступ до речей і документів здійснюється в тому випадку, коли є точні дані 
щодо місцезнаходження об’єкта, а обшук – коли є підстави вважати, що роз-
шукуваний об’єкт знаходитися в певному місці. По-друге – юридична підстава 
здійснення. Під час досудового розслідування витребування речей чи доку-
ментів здійснюється на підставі постанови слідчого чи прокурора. А тимчасо-
вий доступ до речей і документів та обшук – на підставі ухвали слідчого судді, 
суду. По-третє – можливість застосування примусу. Витребування речей чи 
документів та тимчасовий доступ до речей чи документів  не передбачає мож-
ливості застосування примусу, а під час здійснення обшуку дозволяється 
застосування примусових заходів з метою відшукання речей чи документів, 
визначених в ухвалі слідчого судді, суду.
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Азаров Ю.І., Хабло О.Ю., Конюшенко Я.Ю. Окремі питання збирання 
доказів у кримінальному провадженні

У статті досліджено питання регламентації кримінально-процесуальної 
форми здійснення процесуальних дій щодо збирання фактичних даних, які містяться 
в матеріальних об’єктах (речах чи документах). Проведено порівняльний аналіз 
витребування речей чи  документів, тимчасового доступу до речей чи документів та 
обшуку. Проаналізована практика застосування відповідних норм кримінального про-
цесуального законодавства України.
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Азаров Ю.И., Хабло О.Ю., Конюшенко Я.Ю. Отдельные вопросы сбора 
доказательств в уголовном производстве

В статье исследован вопрос регламентации уголовно-процессуальной формы 
осуществления процессуальных действий по сбору фактических данных, содержа-
щихся в материальных объектах (вещах или документах). Проведен сравнительный 
анализ истребования вещей или документов, временного доступа к вещам или доку-
ментам и обыска. Проанализирована практика применения соответствующих норм 
уголовного процессуального законодательства Украины.
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временный доступ к вещам или документам, изъятие вещей или документов, обыск.

Azarov Y., Hablo O., Konyushenko Y. Selected issues  gathering evidence in 
criminal proceedings

The issue of regulation of criminal procedural forms of proceedings to collect evidence 
contained in the material objects (things or documents). A comparative analysis of 
demanding things or documents, temporary access to things or documents and searching. 
Analyzed the practice of the relevant rules of criminal procedure legislation of Ukraine.
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ОСКАРЖЕННЯ СЛІДЧОМУ СУДДІ РІШЕННЯ 
ПРО ЗАТРИМАННЯ ОСОБИ ЗА ПІДОЗРОЮ 

У ВЧИНЕННІ ЗЛОЧИНУ

М.А. Макаров
кандидат юридичних наук,
здобувач кафедри кримінального процесу 
Національної академії внутрішніх справ

Постановка проблеми. У ч.1 ст.303 Кримінального процесуального 
кодексу України (далі – КПК) наведений вичерпний перелік рішень, дій чи без-
діяльності слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені слідчому судді 
учасниками кримінального провадження під час досудового розслідування.

Це: 1) бездіяльність, яка полягає у невнесенні відомостей про кримі-
нальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після 
отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у непо-
верненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст.169 КПК, а також 
у нездійсненні інших процесуальних дій, які слідчий, прокурор зобов’язаний 
вчинити у визначений цим Кодексом строк; 2) рішення про зупинення досудо-
вого розслідування; 3) рішення про закриття кримінального провадження; 
4) рішення про відмову у визнанні потерпілим; 5) рішення, дії чи бездіяльність 
при застосуванні заходів безпеки; 6) рішення про відмову в задоволенні клопо-
тання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшуко-
вих) дій; 7) рішення  про зміну порядку досудового розслідування та продо-
вження його згідно з правилами, передбаченими главою 39 КПК.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемні аспекти оскар-
ження слідчому судді вказаних рішень, дій чи бездіяльності слідчого або про-
курора досліджували Д.Валігура, О.Комарницька, Т.Корчева, В.Одинцова, 
М.Ольховська, В.Попелюшко, С.Пшенічко, А.Туманянц, О.Яновська та ін.

Метою цієї статті є розгляд питання про необхідність розширення у ч.1 
ст.303 КПК переліку рішень, що підлягають оскарженню. Йдеться про допов-
нення цієї норми положенням про оскарження заінтересованими учасниками 
кримінального провадження слідчому судді рішення уповноваженої службо-
вої особи, слідчого, прокурора про затримання особи за підозрою у вчиненні 
кримінального правопорушення.

Основні результати дослідження. Відповідно до частин 1, 2 ст.208 КПК, 
уповноважена службова особа має право без ухвали слідчого судді, суду затри-
мати особу, підозрювану у вчиненні злочину, за який передбачене покарання у 
виді позбавлення волі, у таких випадках: 1) якщо цю особу застали під час 
вчинення злочину або замаху на його вчинення; 2) якщо безпосередньо після 
вчинення злочину очевидець, у тому числі потерпілий або сукупність очевид-
них ознак на тілі, одязі чи місці події вказують на те, що саме ця особі щойно 
вчинила злочин. 

Уповноважена службова особа також має право без ухвали слідчого 
судді, суду затримати особу, підозрювану у вчиненні злочину, за який перед-
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бачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподат-
кованих мінімумів доходів громадян. Затримання проводиться виключно у 
випадку, якщо підозрюваний не виконав обов’язки, покладені на нього при 
обранні запобіжного заходу, або не виконав у встановленому порядку вимог 
щодо внесення коштів як застави та надання документа, що це підтверджує.

Якщо особа, затримана уповноваженою службовою особою у порядку, 
передбаченому  ст.208 КПК, подасть під час досудового розслідування скаргу 
на це рішення, слідчий суддя постановить ухвалу про відмову у відкритті про-
вадження, оскільки у ч.1 ст.303 цього Кодексу не передбачено його  оскаржен-
ня. Вважаємо, що таке регулювання не узгоджується з ч.5 ст.29 Конституції 
України, згідно з  якою  кожний затриманий має право у будь-який час оскар-
жити в суді своє затримання.  

На тому, що законодавець не регламентує  питання про оскарження  
слідчому судді рішення уповноваженої службової особи, слідчого чи прокуро-
ра про затримання особи за підозрою у вчиненні злочину, акцентують увагу 
науковці.

Так, Ю.Грошевий та О.Шило зазначають, що у чинному КПК відсутній 
порядок оскарження затримання, яке відповідно до ч.2 ст.211 цього Кодексу 
без ухвали слідчого судді може тривати до 60 годин, не пізніше яких затримана 
особа має бути звільнена або доставлена до суду для розгляду клопотання про 
застосування щодо неї запобіжного заходу. «Уявляється, – продовжують нау-
ковці, – що порядок оскарження до суду затримання є важливою складовою 
механізму забезпечення прав і законних інтересів затриманого, а тому необхід-
ним бачиться його закріплення в законі у такій формі, що забезпечує затрима-
ного невідкладним судовим захистом. Тим більше, що ст.29 Конституції 
України гарантує право кожного затриманого  у будь-який час оскаржити в 
суді своє затримання. До речі, встановлення такого порядку кореспондуватиме 
ч.4 ст.208 КПК України, яка серед прав затриманого, що мають бути йому 
роз’яснені уповноваженою службовою особою, що здійснила затримання, 
передбачає право вимагати перевірку обґрунтованості затримання» [1, с.220].

Т.Чорноморець, розглянувши повноваження слідчого судді з розгляду 
та вирішення скарг учасників кримінального провадження на стадії досудово-
го розслідування, пише, що погіршенням правового становища особи у кримі-
нальному процесі та звуженням судового контролю є відсутність у КПК поло-
ження про оскарження законності затримання особи. Частиною 5 ст.29 
Конституції України передбачено, що кожний затриманий має право у будь-
який час оскаржити в суді своє затримання. Як відомо, норми Конституції є 
нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і 
свобод людини й громадянина безпосередньо на підставі Конституції України 
гарантується (ч.3 ст.8). «Тому у КПК України повинен бути закріплений чіт-
кий механізм оскарження до суду (слідчого судді) законності затримання» [2, 
с.285]. 

О.Яновська наголошує на тому, що сучасний стан національного кри-
мінального процесуального законодавства не повною мірою забезпечує 
ефективні засоби захисту прав осіб, що були незаконно затриманні. У ст.303 
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КПК відсутня вказівка на можливість оскаржити незаконне затримання 
особи [3, с.15]. 

А.Шаркова  відмічає, що за чинним КПК право сторони захисту оскар-
жити затримання до суду не передбачено. Під час дії КПК 1960р. право захис-
ника оскаржувати затримання до суду було досить ефективним засобом захис-
ту прав затриманого у кримінальному провадженні. За результатами розгляду 
такої скарги суддя виносив постанову про законність затримання чи про задо-
волення скарги і визнання затримання незаконним [4, с.219]. 

Т.Ільєва, дослідивши визначений главою 26 КПК порядок розгляду 
скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого та прокурора, доводить, що ч.1 
ст.303 цього Кодексу необхідно доповнити положенням про оскарження під 
час досудового провадження до слідчого судді рішення слідчого про затриман-
ня особи за підозрою у вчиненні злочину[5, с.12].

С.Пшенічко пише, що враховуючи вимоги Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод 1950 р., потрібно у КПК закріпити механізм 
реалізації права вимагати перевірки обґрунтованості затримання без ухвали 
слідчого судді. Науковцем запропоновано ч.1 ст.303 КПК доповнити п.9 такого 
змісту: «Затримання особи у порядку статті 208 цього Кодексу – підозрюва-
ним, його захисником або законним представником»[6, с.9].

В.Добрянський зазначає, що у  КПК не йдеться про оскарження до слід-
чого судді рішення слідчого про затримання особи у порядку ст.208 цього 
Кодексу. Він висловив пропозицію доповнити ч.1 ст.303 КПК положенням, що 
під час досудового провадження може бути оскаржено до слідчого судді рішен-
ня слідчого про затримання особи за підозрою у вчиненні злочину, – затрима-
ним, його захисником, законним представником[7, с.57]. 

Нами поділяється  пропозиція  науковців про доповнення ч.1 ст.303 
КПК таким положенням. Однак, на наш погляд, його потрібно уточнити, 
оскільки у цій нормі йдеться про оскарження рішень, дій чи бездіяльності 
лише слідчого чи прокурора. Разом з тим рішення про затримання особи, під-
озрюваної у вчиненні злочину,  крім слідчого чи прокурора,  приймає  уповно-
важена службова особа.  Це працівник органів внутрішніх справ, органів без-
пеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законо-
давства, органів Державної пенітенціарної служби України, органів Державної 
прикордонної служби України, органів Державної митної служби України та 
інших правоохоронних органів, який має право здійснити затримання особи 
[8, с.516].

Враховуючи викладене, у запропонованому положенні ч.1 ст.303 КПК 
потрібно записати, що під час досудового провадження може бути оскаржено  
слідчому судді рішення уповноваженої службової особи, слідчого, прокурора 
про затримання особи за підозрою у вчиненні злочину, – підозрюваним, його 
захисником, законним представником.

Актуальним для розгляду є питання про  розгляд слідчим суддею скарги 
на рішення уповноваженої службової особи, слідчого, прокурора про затри-
мання особи за підозрою у вчиненні злочину. Як уявляється, для цього недо-
речно застосовувати  ст.306 КПК, яка визначає порядок розгляду скарг на 
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рішення, дії, бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розсліду-
вання.

Затримання особи, проведене у порядку, передбаченому ст.208 цього 
Кодексу, передує розгляду слідчим суддею клопотання слідчого, погодженого з 
прокурором, або клопотання прокурора про застосування щодо підозрюваного 
запобіжного заходу. На нашу думку, саме під час цієї процедури має розгляда-
тися скарга на рішення про затримання особи за підозрою у вчиненні злочину.

Саме так регулювалось дане питання у КПК 1960 р. у частинах 7, 8 
ст.106 цього Кодексу зазначалось, що скарга розглядається суддею одночасно 
з поданням органу дізнання про обрання запобіжного заходу з додержанням 
вимог, передбачених ст.165-2 КПК. За результатами її розгляду суддя повинен 
був винести постанову про законність затримання чи про задоволення скарги  
і визнання затримання незаконним. 

Про особливості судового розгляду скарги на рішення органу дізнання, 
слідчого про затримання особи за підозрою у вчиненні злочину йшлося у 
постанові Пленуму Верховного Суду України №4 від 25 квітня 2003 р. «Про 
практику застосування судами запобіжного заходу у вигляді взяття під варту 
та продовження строків тримання під вартою на стадіях дізнання і досудового 
слідства» [9, с.481-491]. У п.11 цієї постанови роз’яснювалось, якщо особа, 
стосовно якої вирішується питання про взяття під варту, була затримана в 
порядку, передбаченому ст.106 КПК, і оскаржила своє затримання до суду, її 
скарга розглядається разом із поданням про обрання запобіжного заходу у 
вигляді взяття під варту з додержанням правил, передбачених частинами 7 і 8, 
зазначеної статті.

Під час дії КПК 1960 р. у юридичній літературі відмічалось, що перед-
бачений ст.106, ч.5 ст.165-2 цього Кодексу розгляд суддею скарги на незаконне 
затримання одночасно з поданням органу дізнання або слідчого надає судді 
можливості безпосереднього сприйняття ним доводів, викладених як сторо-
ною обвинувачення (особою, у провадженні якої перебуває справа, прокуро-
ром), так і стороною захисту – підозрюваним та його захисником. «Це поло-
ження реалізує принцип змагальності у кримінальному процесі. Безпосереднє 
дослідження суддею представлених слідчим (органом дізнання) матеріалів 
справи та подання, висловлених учасниками розгляду скарги доводів і запере-
чень впливає на формування внутрішнього переконання судді щодо визнання 
затримання законним або незаконним»[10, с.137].

На суддю покладався обов’язок перевірити, чи відповідає вимогам кри-
мінально-процесуального закону діяльність органу дізнання, слідчого стосов-
но встановлення підстав, умов та мотивів затримання особи за підозрою у 
вчиненні злочину. Перевірку такої діяльності суддя здійснював шляхом: озна-
йомлення зі скаргою підозрюваного, його захисника та законного представни-
ка; вивчення матеріалів кримінальної справи;  допиту підозрюваного;  заслухо-
вування пояснень слідчого;  з’ясування думки прокурора щодо законності 
проведеного затримання;  заслуховування думки захисника [11, с.9].

Висновки. Вважаємо, що у чинному КПК слід передбачити подібний 
порядок розгляду слідчим суддею скарги підозрюваного, його захисника та 
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законного представника на рішення уповноваженої службової особи, слідчого 
та прокурора про затримання особи за підозрою у вчиненні злочину. 

По даному питанню заслуговує на увагу пропозиція Л.Удалової, Д.
Савицького, В.Рожнової та Т.Ільєвої  про доповнення глави 26 КПК окремою 
статтею, яка б регламентувала порядок розгляду слідчим суддею цієї скарги 
[12, с.128-129]. У даній статті науковці слушно пропонують закріпити такі 
положення: – в разі оскарження затримання начальник місця попереднього 
ув’язнення надсилає до суду скаргу підозрюваного; – скаргу розглядає слідчий 
суддя одночасно з клопотанням слідчого, погодженого з прокурором, або кло-
потанням прокурора про застосування запобіжного заходу; –  якщо скарга 
надійшла після застосування запобіжного заходу, її розглядає слідчий суддя 
протягом трьох діб з часу надходження; – якщо клопотання не надійшло або 
коли скарга надійшла після закінчення 72 годинного строку після затримання, 
скаргу  розглядає слідчий суддя протягом п’яти діб з часу її надходження; – 
скарга розглядається з додержанням вимог, передбачених ст.193 КПК; – за 
результатами розгляду слідчий суддя постановляє ухвалу про законність 
затримання чи про задоволення скарги і визнання затримання незаконним; – 
копія постанови направляється прокурору, слідчому, затриманому і начальни-
ку місця попереднього ув’язнення.
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Постановка проблеми. Сучасні тенденції розвитку кримінального про-
цесуального законодавства України свідчать про підвищену увагу законодав-
ця до впровадження у національну правову систему основних положень між-
народного права щодо захисту прав людини, оскільки у ст.3 Конституції 
України гарантіям прав і свобод людини надано статусу змісту і спрямованос-
ті діяльності держави, а забезпечення самих прав і свобод людини є її голо-
вним обов’язком. Адже, у сфері кримінально-процесуальних відносин най-
більш гостро протистоять публічні інтереси суспільства і держави особистим 
інтересам конкретної особи, оскільки, постає проблема одночасного досягнен-
ня, з одного боку завдань кримінального судочинства щодо швидкого і повно-
го розкриття злочинів та викриття винних, а з іншого – охорони прав та закон-
них інтересів фізичних і юридичних осіб, які беруть у ньому участь.

Складність досліджуваної проблеми полягає у тому, що сфера особисто-
го життя людини і ті відносини, що складаються у ній між людьми, лише част-
ково можуть бути врегульовані нормами права. Оскільки поведінка людини у 
цій сфері визначається особливостями її психіки, існуючими у суспільстві 
моральними нормами та обумовлюється складністю формалізації у нормах 
права міжособистісних відносин. У зв’язку із цим,  слушною є теза 
С.М. Стахівського про те, що у процесі збирання і перевірки доказів слідчому 
доводиться втручатися у досить делікатну сферу суспільних відносин, а саме – 
конституційно охоронюваних прав громадян на невтручання в особисте та 
сімейне життя, недоторканність житла, таємницю листування, телефонних 
розмов, телеграфної та іншої кореспонденції [11, c. 147].

Про актуальність розгляду на науковому рівні питань, пов’язаних із 
забезпеченням невтручання у приватне життя, а також інших засад криміналь-
ного провадження свідчать і деякі статистичні данні. Зокрема, за чотири міся-
ці 2015 р. в Україні було зареєстровано близько 223 тис. кримінальних право-
порушень, у 62 тис. з яких відповідним особам було повідомлено про підозру. 
Водночас, за порушення недоторканності приватного життя (ст.182 
Кримінального кодексу України) зареєстровано всього 43 кримінальні право-
порушення, а за розголошення даних досудового слідства або дізнання (ст.387 
Кримінального кодексу України зареєстровано) – лише 5 [4]. У практиці пра-
возастосування, продовжують існувати й факти порушень закону, які допуще-
ні при здійсненні досудового розслідування злочинів. Лише за 3 місяці 2015 р. 
у порядку нагляду за додержанням законності у діяльності правоохоронних 
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органів органами прокуратури розглянуто 1984 документи прокурора з вжит-
тям заходів до усунення порушень законів у діяльності органів внутрішніх 
справ [5]. Такі факти безпосередньо впливають не лише на якість та ефектив-
ність досягнення завдань кримінального провадження, а й в окремих випадках 
безпосередньо пов’язані із недотриманням засад кримінального провадження. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Безпосередньо питанням 
охорони приватного (особистого і сімейного) життя людини у сфері кримі-
нальних процесуальних відносин кримінальному процесі присвячені праці: 
Н.М. Волошкіної, С.М. Гонтарєва, М.С. Дунаєвої, Н.О. Карпуніної, 
Н.І. Мепарішвілі, В.В. Назарова, О.С. Островського, І.Л. Петрухіна, 
І.В. Смолькової, Д.К. Стригальова, В.М. Тертишника та ін. Зважаючи на спе-
цифіку поняття та сутності права людини на невтручання у приватне життя, з 
огляду на реалізацію положень ст. 32 Конституції України, воно є предметом 
дослідження не тільки кримінального процесуального, а й конституційного, 
кримінального, цивільного, адміністративного, міжнародного права. На недо-
статню урегульованість окремих положень КПК України щодо забезпечення 
недоторканності приватного життя при проведенні слідчих (розшукових) дій 
останнім часом звертали увагу у своїх наукових працях вчені В.І. Галаган та 
Ж.В. Удовенко [2, с. 114].

Метою статті є аналіз законодавства, яке визначає невтручання у при-
ватне життя як конституційну засаду кримінального провадження, а також 
обґрунтування та формулювання теоретичного поняття та змісту цієї засади.

Основні результати дослідження. У теорії кримінального процесу під 
засадами (принципами) кримінального провадження розуміють закріплені в 
законі політичні та правові ідеї, що визначають завдання і способи здійснення 
кримінального судочинства, спрямованість та побудову як кримінального про-
цесу загалом, так і форму й зміст окремих його стадій та інститутів, що забез-
печують охорону прав, свобод та законних інтересів особи, порушення яких 
обов’язково тягне за собою скасування вироку та інших судових рішень у 
справі. Водночас засади (принципи) кримінального провадження утворюють 
єдину взаємопов’язану систему [3, с. 171].

На відміну від попереднього кримінального процесуального законодав-
ства України, чинний Кримінальний процесуальний кодекс України (далі – 
КПК) у ст.7 надає вичерпний перелік загальних засад кримінального прова-
дження до яких належать: верховенство права; законність; рівність перед 
законом і судом; повага до людської гідності; забезпечення права на свободу та 
особисту недоторканість; недоторканність житла чи іншого володіння особи; 
таємниця спілкування; невтручання у приватне життя; недоторканність права 
власності; презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини; свобо-
да від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів 
сім’ї; заборона двічі притягувати до кримінальної відповідальності за одне і те 
саме правопорушення; забезпечення права на захист; доступ до правосуддя та 
обов’язковість судових рішень; змагальність сторін та свобода в поданні ними 
суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості; безпосередність 
дослідження показань, речей і документів; забезпечення права на оскарження 
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процесуальних рішень, дій чи бездіяльності; публічність; диспозитивність; 
гласність і відкритість судового провадження та його повне фіксування техніч-
ними засобами; розумність строків; мова, якою здійснюється кримінальне про-
вадження. Водночас, у КПК наголошується й на тому, що зміст та форма кри-
мінального провадження за відсутності підозрюваного або обвинуваченого 
повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, а сторона 
обвинувачення зобов’язана використати всі, передбачені законом можливості 
для дотримання прав підозрюваного чи обвинуваченого (зокрема, прав на 
захист, на доступ до правосуддя, таємницю спілкування, невтручання у при-
ватне життя) у разі здійснення такого кримінального провадження.

Дійсно, сутність загальних засад кримінального провадження визнача-
ється тим, що вони слугують основою для визначення змісту процесуальних 
прав, обов’язків, повноважень учасників кримінального провадження, а також 
порядку кримінально-процесуальної діяльності загалом, порядку вчинення та 
оформлення окремих процесуальних дій, прийняття, оформлення та звернен-
ня до виконання процесуальних рішень, а відтак синхронізують усю систему 
норм кримінального процесуального права, забезпечують узгодженість кримі-
нальних процесуальних інститутів та єдність процесуальної форми [1, c. 12]. 

Безпосередньо, засаді невтручання у приватне життя присвячена ст. 15 
КПК, у якій визначено, що під час кримінального провадження кожному 
гарантується невтручання у приватне (особисте і сімейне) життя. Визначається 
й те, що ніхто не може збирати, зберігати, використовувати та поширювати 
інформацію про приватне життя особи без її згоди, крім випадків, передбаче-
них КПК, а отримана інформація не може бути використана інакше як для 
виконання завдань кримінального провадження. На учасників кримінального 
провадження покладається й загальний обов’язок, зобов’язаний запобігати 
розголошенню інформації про приватне життя, якщо їм було надано доступ до 
такої інформації. 

Реалізація цих положень забезпечується іншими загальними засадами 
кримінального провадження, особливостями процесуального статусу учасни-
ків кримінального провадження, окремими загальними положеннями досудо-
вого розслідування тощо. Наприклад, відповідно до ст.8 КПК, кримінальне 
провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, від-
повідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими ціннос-
тями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави, положення ст.15 
КПК, є формою імплементації ст.32 Конституції України у кримінальне про-
цесуальне законодавство. У зв’язку із цим слушною є й теза В.В. Назарова, 
який зазначає, що засада невтручання у приватне життя є формою втілення у 
кримінальне процесуальне законодавство положень ст.32 Конституції України, 
а також узгоджується із ст.17 Міжнародного пакту про громадянські і політич-
ні права, ст.12 Загальної декларації прав людини [9, c. 115]. 

Право людини на недоторканність приватного життя та обов’язок його 
забезпечення державою (державними органами) офіційно проголошено й у 
інших  міжнародних документах, зокрема у: п.15 Додатку до «Основних прин-
ципів незалежності судових органів» від 29 листопада та 13 грудня 1985 р.; 
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принцип 18 додатку до «Переліку принципів захисту всіх осіб, які затриму-
ються або ув’язнюються в будь-якій формі» від 9 грудня 1988 р.; ст. 16 конвен-
ції «Про права дитини» від 27 вересня 1989 р.; у п. 35 додатку до правил 
Організації Об’єднаних Націй «Про захист неповнолітніх, які позбавлені сво-
боди» від 14 січня 1990 р.; ст. 14 додатку до міжнародної конвенції «Про захист 
усіх трудящих-мігрантів та членів їх сімей» від 8 грудня 1990 р.; пункти «b» та 
«c» ст.5 міжнародної декларації «Про права людини відносно осіб, які не є 
громадянами держави, у якій вони проживають» від 13 грудня 1985 р.; п.5 
«Основних принципів поводження з в’язнями» від 14 грудня 1990 р.; ст. 8 
«Європейської конвенції з прав людини» від 4 листопада 1950 р.; ч. 1 Додатку 
до «Європейських пенітенціарних правил» від 12 лютого 1987 р., ст.15b 
«Статуту Ради Європи» та ін. Але правова суть майже всіх юридичних норм 
зводиться до положення ст.12 «Загальної декларації прав людини» про те, що 
ніхто не може зазнавати безпідставного втручання у його приватне (особисте 
та сімейне життя), безпідставного посягання на недоторканність його житла, 
таємницю його кореспонденції або на його честь і репутацію, права на захист 
від подібних втручань чи посягань. 

Практика Європейського Суду з прав людини, як зазначає Т.А. Плугатар, 
свідчить про те, що законна підстава для втручання у сферу приватного життя 
має забезпечити можливість інтерпретувати цю підставу згідно із законом, 
вона має бути достатньо точною й конкретною в описанні способу, мети, 
моменту початку й закінчення, а також визначення меж такого втручання. 
Водночас встановлення Європейським судом загальних принципів правооб-
межування має практичне значення, яке полягає в тому, що ці принципи слу-
гуватимуть критерієм правомірності обмежування права людини на недотор-
канність приватного життя в законодавстві та правозастосуванні держав-чле-
нів Ради Європи [10].

У правовій літературі звертається увага й на те, що з метою усунення 
суперечностей між міжнародним та національним законодавством термін 
«особистий» доцільно виключити із ч.1 ст.32 Конституції України та замінити 
його на термін «приватний» [6]. 

Щодо змісту права особи на невтручання у приватне життя доцільно 
звертати увагу на відповідне рішення Конституційного Суду України, відпо-
відно до якого, конфіденційною інформацією про особисте та сімейне життя 
особи є будь-які відомості та/або дані про відносини немайнового та майново-
го характеру, обставини, події, стосунки тощо, пов’язані з особою та членами її 
сім’ї, за винятком передбаченої законами інформації, що стосується здійснен-
ня особою, яка займає посаду, пов’язану з виконанням функцій держави або 
органів місцевого самоврядування, посадових або службових повноважень. 
Водночас, збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної 
інформації про особу без її згоди державою, органами місцевого самоврядуван-
ня, юридичними або фізичними особами є втручанням в її особисте та сімейне 
життя, яке допускається винятково у випадках, визначених законом, і лише в 
інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини [15]. 
З огляду на викладене, додамо, що до зазначеного переліку відомостей щодо 
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особистого життя людини, доцільно також відносити: адресу (місце проживан-
ня особи); паспортні дані особи (номер та серія паспорта); дату і місце наро-
дження; національність; релігійність; стан здоров’я; освіту; сімейний стан; 
відомості про доходи, майновий стан, зобов’язання фінансового характеру; 
номери особистих телефонів; наявність судимості; іншу інформація, оприлюд-
нення якої в окремих випадках є небажаним для особи. Адже дійсно, невтру-
чання у приватне життя людини – досить широке і об’ємне поняття. Воно 
поєднує в першу чергу комплекс суспільних відносин, які характеризують 
людину як суб’єкта, якій володіє повною «природною» свободою. Специфіка 
особистих прав і свобод полягає в тому, що вони спрямовані на забезпечення 
автономії особи, захист від втручання у її внутрішній світ з боку держави та 
інших індивідів. Під приватним життям у вузькому розумінні доцільно вважа-
ти фізичну і духовну сферу, яка контролюється самим індивідом. Тому катего-
рія «приватне життя» не має юридичного змісту, оскільки закон встановлює 
лише межі припустимого втручання з боку держави та інших осіб.

О.В. Строгова пропонує наступне визначення: «особисте життя є міра 
можливої поведінки людини у приватно-правовій сфері, або у сфері, яка не 
підпадає під пряме правове регулювання з боку держави та підкріплена дер-
жавними заборонами третім особам втручатися у цю сферу» [12, с. 9]. 
Ю.В. Лисюк звертає увагу на те, що збирання, зберігання и використання 
інформації в кримінальному провадженні про приватне життя особи являє 
собою багатогранний комплекс заходів, направлених на виявлення, вилучен-
ня, фіксацію отриманих даних, забезпечення їх збереження, повноти й ціліс-
ності, запобігання несанкціонованому доступу, поширенню й використанню та 
процес повного чи часткового застосування отриманих відомостей про при-
ватне життя особи для виконання завдань кримінального провадження [8, 
с. 165]. Р.І. Тракало, досліджуючи право на повагу до приватного життя у 
кримінальному провадженні вважає, що це можливості учасників криміналь-
ного провадження оцінити відповідне ставлення до приватності, які одержали 
як моральне визнання, так і юридичне закріплення в кримінальному процесу-
альному законодавстві України, а також прийняття і проведення відповідно до 
цього процесуальних дій та рішень сторонами й іншими учасниками кримі-
нального провадження, не порушуючи при цьому закону [14, с. 154].

Заслуговує на увагу й думка В.М. Тертишника про те, що недоторка-
ність особистого (приватного) життя – це система гарантій захисту прав люди-
ни, яка включає охорону таємниці телефонних розмов, особистих письмових 
документів і листування, таємниці інтимного та сімейного життя людини і 
способу її існування, заборону на збирання та поширення інформації про осо-
бисте життя людини без її згоди, протидію свавільному втручанню державних 
органів і сторонніх осіб у життя людини тощо [13, c. 106]. 

Вважаємо, що право людини на недоторканність приватного життя у 
позитивному розумінні доцільно визначати як законодавчо закріплену та фор-
мально визначену можливість людини самостійно визначати: обсяг задоку-
ментованих або у інший спосіб зафіксованих відомостей, які належать до її 
сімейної, інтимної, духовної, ділової та соціальної сфер життя, а також коло 
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об’єктів, які є носіями таких відомостей та можуть бути з них отримані; під-
стави, умови та межі доступу і використання сторонніми особами відомостей, 
які вона відносить до сфери свого особистого життя; випадки, які на її погляд 
обмежують зазначене право; форми відшкодування та розмір шкоди, яка на її 
погляд була завдана збиранням, зберіганням або поширенням у будь-який 
спосіб відомостей про особисте життя, якщо це вплинуло на характер соціаль-
них зв’язків, спричинило моральну або матеріальну шкоду чи обмежило або 
може обмежити можливість реалізації інших суб’єктивних прав; форму і зміст 
реалізації своїх прав та законних інтересів у суспільних чи правових відноси-
нах, які прямо або опосередковано пов’язані з недоторканністю особистого 
життя.

Висновки. Враховуючи викладене, доцільно зауважити, що невтручан-
ня у приватне життя варто розуміти як засаду кримінального провадження та 
у вузькому розумінні слід розглядати як нормативно закріплене й гарантоване 
процесуальною формою право суб’єктів процесу на законний та обґрунтова-
ний режим отримання, зберігання, використання відомостей, які стосуються 
їхнього приватного життя у кримінальному провадженні, а також можливість 
вимагати спростування неправдивої інформації про себе та членів своєї сім’ї, 
відшкодування матеріальної та моральної шкоди, яка завдана незаконними 
діями з такими відомостями у судовому або іншому порядку, передбаченому 
законом. У широкому розумінні досліджувана нами загальна засада кримі-
нального провадження визначається як форма, механізм та гарантії реалізації 
положень ст. 32 Конституції України у сфері кримінально-процесуальних від-
носин. Водночас, зауважимо, що кожна засада кримінального провадження так 
чи інакше впливає на забезпечення права людини на невтручання у приватне 
життя, а також відчуває зворотній вплив положень цієї засади під час взаємодії 
з нею. 
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Самодін А.В. Невтручання у приватне життя як засада кримінального про-
вадження 

У статті розглянуто конституційну засаду кримінального провадження як 
невтручання у приватне життя. Сформульовано поняття та сутність, а також 
визначено правові механізми забезпечення цього права людини у сфері кримінальних 
процесуальних правовідносин.    

Ключові слова: засади кримінального провадження, невтручання у приватне 
життя, органи досудового розслідування, досудове розслідування, завдання кримі-
нального провадження, кримінальні процесуальні правовідносини. 

Самодин А.В. Невмешательство в частную жизнь как основа уголовного 
судопроизводства

В статье рассмотрена конституционная основа (принцип) уголовного произ-
водства как невмешательство в частную жизнь. Сформулированы понятие и сущ-
ность, а также определены правовые механизмы обеспечения этого права человека в 
сфере уголовных процессуальных правоотношений. 
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Ключевые слова: основы уголовного судопроизводства, невмешательство в 
частную жизнь, органы досудебного расследования, досудебное расследование, задачи 
уголовного судопроизводства, уголовные процессуальные правоотношения.

Samodin A.V. Non-interference in private life as the basis of criminal 
proceedings

The article describes the constitutional basis (principle) of the criminal proceedings as 
the privacy. It formulated the concept and essence, and defines the legal mechanisms to 
ensure that human rights in the field of criminal procedural relations. 

Keywords: the basics of criminal proceedings, privacy, bodies of pre-trial 
investigation, pre-trial investigation of the problem of criminal proceedings, criminal legal 
proceedings.
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МІСЦЕ АКТІВ РЕВІЗІЙ ТА ПЕРЕВІРОК 
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

О.Ю.Хахуцяк
кандидат юридичних наук,доцент
доцент кафедри досудового розслідування
навчально-наукового інституту підготовки фахівців 
для підрозділів слідства та кримінальної міліції
Національної академії внутрішніх справ

Постановка проблеми. Неможливо не відмітити, що реформи гілок 
влади, які проведено в нашій державі, прийняття нового КПК України у 
2012 р. [1], набрання чинності низки інших законів та підзаконних актів, вне-
сення в них змін і доповнень, значно вплинули на діяльність органів держав-
ного фінансового контролю в цілому. 

Згідно чинних змін, статус Головного контрольно-ревізійного управлін-
ня України, як єдиного органу державного фінансового контролю змінено на 
статус одного з органів, уповноваженого на здійснення державного фінансово-
го контролю. Насамперед, у зв’язку з набранням чинності 01.01.2013 р. Закону 
України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
діяльності Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розви-
тку і торгівлі України, інших центральних органів виконавчої влади, діяль-
ність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів, від 
16.10.2012 р. №5463-VI, назву Закону України «Про державну контрольно-
ревізійну службу в Україні» змінено на «Про основні засади здійснення дер-
жавного фінансового контролю в Україні». 

Основною метою діяльності Державної фінансової інспекції України та 
її територіальних органів є здійснення державного фінансового контролю у 
відповідних сферах.

Повноваження Держфінінспекції визначено Законом України «Про 
основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 
26.01.1993 № 2939-XII [2], Положенням про Державну фінансову інспекцію 
України, затвердженого указом Президента України від 23.04.2011 р. 
№ 499/2011, положеннями про відповідні територіальні підрозділи та іншим 
чинним законодавством.

У подальшому зміни до вказаного Закону вносились ще декілька раз, які 
відповідно дублювались і у підзаконних актах, що регламентують порядки 
здійснення такого контролю, а зокрема – до Порядку проведення інспектуван-
ня Держфінінспекцією, її територіальними органами, затвердженого постано-
вою КМУ від 20.04.2006 № 550 [3].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У науковій літературі про-
блеми призначення, співвідношення ревізій і судових експертиз досліджува-
лися багатьма вченими Г.О. Атанесяном, І.К. Волковою, В.М. Глібком, 
С.П. Голуб’ятниковим, М.І. Камликом, Ю.В. Манаєвим, Г.А. Матусовським, 
П.К. Пошюнасом, Б.В. Романюком, Л.О. Сергєєвим та ін. Питання, пов’язані з 
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оцінюванням акта ревізії, розглядалися в роботах Г.О. Атанесяна, С.П. Голу-
б’ятникова, М.І. Камлика, Л.О. Сергєєва та ін. Водночас зазначені питання, а 
також багато інших, залишаються мало дослідженими, що негативно познача-
ється на слідчій практиці. 

Метою статті є науковий аналіз кримінального процесуального законо-
давства та відповідних чинних законодавчих актів, що мають місце у кримі-
нальному провадженні при призначенні ревізій.

Основні результати дослідження. Відповідно до п.4 ч.2 ст.99 КПК 
України висновки ревізій та акти перевірок, являються видом такого джерела 
доказів як документи.

Ревізія – це система контрольних дій, за допомогою яких за певний пері-
од часу, відповідно до програми ревізії, встановлюються законність, цілеспря-
мованість і економічна ефективність проведених господарських операцій та 
правильність дій посадових осіб при їх здійсненні [4, с.196].

Ревізія – форма документального контролю за фінансово-господар-
ською діяльністю підприємства, дотриманням законодавства з фінансових 
питань, достовірністю обліку і звітності; спосіб документального викриття 
нестач, розтрат, привласнень чи крадіжок коштів і матеріальних цінностей, 
попередження фінансових зловживань. Ревізія – це різностороння і перевірка 
діяльності підприємства для встановлення законності, доцільності й ефектив-
ності дій.

На відміну від інших форм контролю, ревізія має чіткий правовий ста-
тус, який закріплює межі її поширення, строки проведення, права і обов’язки 
посадових осіб, порядок оформлення і розгляду результатів. Ревізія є най-
більш поширеною формою економічного контролю. А тому судово-слідчі орга-
ни з усіх форм економічного контролю застосовують як процесуальний засіб 
виявлення складу злочину тільки ревізії [5].

Чинне відомче законодавство щодо проведення ревізій конкретизує 
форми контролю і визначає їх – державний фінансовий аудит, перевірка дер-
жавних закупівель та інспектування (ревізія).

Приводом для проведення ревізії може бути план проведення ревізії 
фінансово-господарської діяльності підприємства, установи чи організації, 
розпорядження відповідного керівника або ініціатива відповідного правоохо-
ронного органу.

 Статтею 11 Закону передбачено, що за зверненням правоохоронного 
органу для забезпечення розслідування під час кримінального провадження 
орган державного фінансового контролю проводить позапланову виїзну реві-
зію (далі – ПВР).

Позапланова виїзна ревізія як підконтрольної установи (державного 
сектору економіки), так і суб’єктів господарської діяльності незалежно від 
форми власності, які не віднесені до підконтрольних установ, може здійснюва-
тися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду.

Таким чином, законом встановлено судовий контроль за дотриманням 
законності та обґрунтованості втручання у господарську діяльність, зумовлену 
потребами досудового розслідування задля досягнення його дієвості.
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Проаналізувавши судову практику, можна зазначити, що категорії кри-
мінальних проваджень у рамках яких органи досудового розслідування звер-
талися до слідчого судді з клопотаннями про надання дозволу на проведення 
ПВР:

– за злочини проти власності (статті 190, 191КК України) – 50% від 
загальної кількості розглянутих клопотань;

– за злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, 
пов’язаної з наданням публічних послуг (статті 364, 365, 366, 367 КК України) – 
43% від загальної кількості розглянутих клопотань;

– за злочини проти авторитету органів державної влади, органів місце-
вого самоврядування та об’єднань громадян (статті 356, 358 КК України) – 
4,3% від загальної кількості розглянутих клопотань;

– за злочини проти правосуддя (стаття 382 КК України) – 2,1% від 
загальної кількості розглянутих клопотань [6].

Оскарження ухвал слідчих суддів про надання дозволу на проведення 
ПВР в апеляційному порядку, КПК та Законом не передбачено.

Відповідно до ч.8 ст.11 Закону орган державного фінансового контро-
лю, прокурор або слідчий, який ініціює проведення ПВР, подає до суду пись-
мове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, 
документи, які відповідно до частин п’ятої і сьомої вказаної статті свідчать 
про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду 
- інші відомості.

Саму процедуру здійснення інспектування у формі ревізій визначено 
порядком проведення інспектування Державною фінансовою інспекцією, її 
територіальними органами, що затверджене Постановою КМ України від 
20.04.2006 № 550 зі змінами та доповненнями станом на липень 2013 р. А 
новий КПК України взагалі немає відповідних норм, які б визначали процеду-
ру призначення ревізій у кримінальному провадженні, але ж містить посилан-
ня на один із видів джерела доказів – документи, – висновки ревізій та акти 
перевірок (п.4 ч.2 ст.99 КПК). Так як їх отримати?

Відповідно до пункту 2 Порядку проведення інспектування Державною 
фінансовою інспекцією, її територіальними органами, затвердженим постано-
вою Кабінету Міністрів України від 20.04.2006 р. № 550, інспектування поля-
гає у документальній і фактичній перевірці певного комплексу або окремих 
питань фінансово-господарської діяльності об’єкта контролю і проводиться у 
формі ревізії, яка повинна забезпечувати виявлення фактів порушення зако-
нодавства, встановлення винних у їх допущенні посадових і матеріально від-
повідальних осіб.

У пункті 16 вказаного Порядку зазначено, що ревізія проводиться, 
зокрема, шляхом документальної перевірки, що передбачає контроль за уста-
новчими, фінансовими, бухгалтерськими (первинними і зведеними) докумен-
тами, статистичною, фінансовою та бюджетною звітністю, господарськими 
договорами, розпорядчими та іншими документами об’єкта контролю, 
пов’язаними з плануванням і провадженням фінансово-господарської діяль-
ності, веденням бухгалтерського обліку, складенням фінансової звітності.
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Також можна зазначити, що суб’єктами звернення з клопотаннями про 
надання дозволу на проведення ПВР у порядку ст.11 Закону України «Про 
основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» були 
слідчі територіальних слідчих відділів МВС України та прокуратури в рамках 
кримінального провадження, внесеного до ЄРДР.

Аналізуючи чинне законодавство щодо процесуального порядку при-
значення ревізії у кримінальному провадженні, можна зазначити, що законо-
давець у реформованих актах, в тому числі КПК України, не визначив алго-
ритм дій у цьому напрямку. Однією з останніх змін, що були внесені у КПК 
України є виключення п. 6 з ч.2 ст.36 та п.4 з ч.2 ст.40 на підставі Закону 
№ 1697-VII від 14.10.2014, що передбачала повноваження прокурора, слідчого 
«…призначати ревізії та перевірки у порядку, визначеному законом».

На підставі цього, а також інших змін, що мають місце у новому КПК 
України, практичні працівники слідчих органів та прокуратури мають свою 
процесуальну практику призначення ревізій, яка формується у них з аналізу 
ряду законодавчих джерел, що мають пряме відношення до даного інституту. 
Так, всі можливі практичні навики лежать в правовому полі, але є велика необ-
хідність удосконалити цей інститут у кримінальному провадженні.

Підсумовуючи, можна визначити процесуальний порядок дій працівни-
ків правоохоронних органів при ініціюванні щодо призначення ревізії у кримі-
нальному провадженні.

– розпочате досудове розслідування (№ ЄРДР, дата);
– наявність фактичних підстав для проведення ревізії;
– складання клопотання слідчого, прокурора про призначення ПВР; 
– розгляд клопотання про призначення ПВР слідчим суддею;
– постановлення ухвали про призначення ПВР;
– наявність юридичної підстави – ухвали суду – для проведення ПВР;
– направлення копії рішення суду (ухвали) про дозвіл на проведення 

ПВР начальникові ДФІ;
– проведення ПВР спеціалістами – державними фінансовими інспекто-

рами ДФІ у визначені Законом строки;
– результати  ревізії оформляються актом, який складається з вступної 

та констатуючої   частин, зміст яких має відповідати вимогам, що викладені у 
п. 35 Постанови  КМУ від 20 квітня 2006 р. № 550 «Про затвердження Порядку 
проведення інспектування Державною фінансовою інспекцією, її територіаль-
ними органами»;

– передача  правоохоронним  органам  акту ревізії;
– долучення акту ревізії до матеріалів кримінального провадження;
– оцінка слідчим, прокурором долученого акту ревізії згідно вимог ст. 94 

КПК України.
Вважаємо за необхідне, вказати на те, що процесуальна дія слідчого, 

прокурора щодо призначення ревізії не розкривається в чинному КПК в 
аспекті якого саме виду, можливо отримати акт ревізії як джерела доказів, хоча 
всі дії, які має вчинити слідчий для можливості отримати даний акт,  містять 
ознаки та відповідають вимогам, що передбачені ст.132 КПК України.
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Висновок. Отже, для отримання такого виду документа як акт ревізії, 
вважаємо за необхідне додати до видів заходів забезпечення кримінального 
провадження – призначення ревізії. Дане доповнення можемо обгрунтувати 
вищевикладеними недоліками у діяльності слідчих суддів, які в своїх рішен-
нях припускають помилки і відмовляють в задоволенні клопотань слідчих, 
мотивуючи, що такого виду заходу забезпечення немає. А також тим, що пра-
вопорушення в сфері економіки має тенденцію зростання, що видно зі статис-
тихних звітів Держфінінспекції [7], що у свою чергу, потребує подальшого 
вдосконалення у практичній діяльності, так як перед правоохоронними орга-
нами на визначених пріоритетних напрямках роботи, вживається комплекс 
організаційних і практичних заходів з посилення протидії злочинності у сфері 
економічної діяльності.
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Хахуцяк О.Ю. Місце актів ревізій та перевірок у кримінальному прова-
дженні

У статті розглянуто законодавче закріплення такого виду джерела доказу як 
висновки ревізій та акти перевірок, визначено процесуальний порядок дій працівників 
правоохоронних органів при ініціюванні щодо призначення ревізії у кримінальному 
провадженні, яке потребують подальшого удосконалення, а також викладені  пропо-
зиції щодо процесуального закріплення даного інституту у чинному законодавстві. 

Ключові слова: акт, ревізія, перевірка, контроль, клопотання, рішення суду, 
ухвала.
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Хахуцяк О.Ю. Место актов ревизий и проверок в уголовном производстве
В статье рассмотрено законодательное закрепление такого вида источника 

доказательства как выводы ревизий и акты проверок, определен процессуальный 
порядок действий работников правоохранительных органов при инициировании 
относительно назначения ревизии в уголовном производстве, которые нуждаются в 
последующем усовершенствовании, а также изложены  предложения относительно 
процессуального закрепления данного института в действующем законодательстве. 

Ключевые слова: акт, ревизия, проверка, контроль, ходатайство, решение 
суда, постановление.

Khakhucyak O.Y. Place of acts of revisions and verifications in a criminal 
production

The legislative fixing of such type of source of proof as conclusions of revisions and 
acts of verifications is considered in the article, certainly judicial order of actions of workers 
of law enforcement authorities at initiation in relation to setting revisions in a criminal 
production, which need subsequent improvement, and also expounded  suggestion in relation 
to the judicial fixing of this institute in a current legislation.

Keywords: act, revision, verification, control, solicitor, decreet, decision.
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Постановка проблеми. Укладення Угоди про асоціацію між Україною, 
з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з 
атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода про 
асоціацію) [1] стало непересічним фактом в історії відносин України та ЄС. 
Чимало науковців сходяться на думці, що успіх у досягненні мети цієї Угоди, 
рівно як і свого часу Угоди про партнерство і співробітництво між Україною 
та Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами (далі – УПС), 
значною мірою залежить від вдалої та ефективної адаптації законодавства 
України до законодавства Європейського Союзу [2]. Натомість позиція 
Сторін Угоди про асоціацію полягає у визнанні важливості адаптації чинного 
законодавства України не лише до законодавства Європейського Союзу, а й до 
всіх зазначених в Угоді про асоціацію елементів acquis ЄС, сумісності майбут-
нього законодавства з acquis ЄС. За таких умов для досягнення цілей Угоди 
про асоціацію очевидною є необхідність у трансформації методології адаптації 
законодавства України, що використовувалась в рамках УПС, оскільки, 
по-перше, обмеження її суто юридико-технічним аспектом піддавалось крити-
ці і в контексті імплементації УПС [3], а по-друге, має бути враховано особли-
вість процесів правової інтеграції в ЄС.

З іншого боку, перехід України у відносинах з ЄС з рівня економічного 
співробітництва на рівень економічної інтеграції та політичної асоціації вима-
гає більш поглибленого дослідження процесів правової інтеграції в ЄС, існую-
чих механізмів та моделей, що забезпечують цілісне та ефективне функціону-
вання правової системи ЄС з правовими системами держав-членів ЄС, третіми 
країнами. Тому, аби розв’язання проблеми адаптації законодавства України до 
acquis ЄС не відбувалось «інстинктивно», а здійснювалось на науково-теоре-
тичній основі, вважаємо за необхідне виявити сумісність пануючих в Україні 
та ЄС підходів до розуміння європейської правової інтеграції та її моделей.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Враховуючи те, що пробле-
матика європейської правової інтеграції має міждисциплінарний характер, її 
дослідженню присвятили свої праці фахівці різних галузей юридичної науки, 
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серед яких: Е. Аннерс, Й. Вайлер, М.М. Гнатовський, М. Каппел’єтті, Л.А. Луць, 
Р. Петров, М. Секкомб, А. Татам та багато інших не менш знаних вчених. 
Водночас, науковий доробок деяких з них, не виступав в якості предмету для 
аналізу у дослідженнях вітчизняних вчених та, відповідно, не враховувався у 
розробці методології адаптації законодавства України з acquis ЄС. 

Метою даної статті є доповнення існуючих у вітчизняній юридичній 
науці знань про моделі європейської правової інтеграції з огляду на необхід-
ність вдосконалення методології адаптації та гармонізації законодавства 
України з acquis ЄС.

Основні результати дослідження. У вітчизняній юридичній науці від-
сутній єдиний підхід до розуміння процесів європейської правової інтеграції, 
натомість існує множинність визначень поняття правової інтеграції. 
Найчастіше, термін «правова інтеграція» використовують як узагальнюючий 
для позначення «усіх форм інтернаціоналізації національних правових сис-
тем» [4, с.70], а поняття правової інтеграції визначають як «спільну діяльність 
держав, міжнародних організацій, спрямовану на зближення національних 
правових систем на основі міжнародно-правових норм» [5, с.11-12], їх інтер-
націоналізацію. Дане визначення поділяють, більшою мірою, українські вчені 
у галузі міжнародного права, оскільки зміст поняття «правова інтеграція» 
виявляється досить близьким до змісту понять «інтернаціоналізація права» та 
«міжнародне правове співробітництво».

Дещо інший погляд на європейську правову інтеграцію мають вітчизняні 
фахівці з теорії права. Зокрема, Л. Луць, досліджуючи загальнотеоретичні аспек-
ти сутності та розвитку сучасних європейських міждержавних правових систем, 
а також особливості інтеграції з ними правової системи України [6, с.20], основ-
ні заходи та способи європейської правової інтеграції [7, с.12], останню розгля-
дає як процес об’єднання та взаємного пристосування національних правових 
систем Європи у межах міждержавно-правових систем з метою досягнення та 
збереження стабільності і розвитку європейського регіону та його суб’єктів.

Натомість західні дослідники, констатуючи відсутність консенсусу від-
носно того, що слід розуміти під терміном «європейська правова інтеграція», 
зосереджують увагу на необхідності розгляду європейської правової інтеграції 
як набору динамічних та доволі складних і суперечливих поліцентричних про-
цесів, обумовлених плюралістичним розумінням права, у тому числі. Саме 
такий підхід, на їх думку, забезпечує цілісне уявлення про європейську право-
ву інтеграцію та не знижує складності даного соціального явища і не обмежує 
його пізнання звичайним правовим аналізом юридичних формул, їх описом. 
Як результат, даний термін охоплює множину процесів та тематики, починаю-
чи від простого аналізу європейських інститутів та їх компетенції до впливу 
наднаціональної правотворчості на національні способи створення законів [8].

У широкому розумінні європейська правова інтеграція є процесом кон-
ституціоналізації ЄС, що має динамічний характер, проте містить в своїй осно-
ві певні статичні елементи, які виступають в якості першої причини та кінцевої 
мети даного процесу. Йдеться про існування окремих елементів права ЄС, які 
мають більш високу юридичну силу і значення серед інших та не підлягають 
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перегляду або ж відміні. Такими елементами права ЄС є фундаментальні цін-
ності, які складають частину «базового acquis». У зв’язку з цим, постає про-
блема у сприйнятті спільних цінностей-принципів, розумінні їх змісту з боку 
українського законодавця, оскільки вони мають статичний характер та висту-
пають концептуальним ядром, цивілізаційною та світоглядною основою зако-
нодавства ЄС, а отже орієнтирами узгодженого розвитку законодавства 
України.

Натомість, існує й більш вузький підхід до розуміння європейської пра-
вової інтеграції, за якого правова інтеграція та конституціоналізація установ-
чих договорів ЄС не ототожнюються. Процес правової інтеграції пов’язується 
виключно з діяльністю Суду ЄС, що розглядається лише як початковий етап 
загального процесу конституціоналізації Європи. Конституціоналізація уста-
новчих договорів є більш складною, ніж правова інтеграція здійснювана 
Судом ЄС, оскільки охоплює й інші важливі аспекти як, скажімо, основні 
права, розподіл влад та демократію, роль парламентів. На наш погляд, досить 
вдало конституціоналізація була визначена Алеком Стоуном як процес, за 
якого договори ЄС перетворились із множини обов’язкових для суверенних 
держав правових механізмів на вертикально інтегрований правовий режим 
надання судового захисту прав та обов’язків всіх суб’єктів права, публічних та 
приватних, у сфері застосування права ЄС. Отже, можна зробити висновок, що 
обидва процеси не протиставляються та не виключають один одного, а співвід-
носяться як частина і ціле. З одного боку, конституціоналізація включає пра-
вову інтеграцію, натомість не обмежується лише цим процесом. З іншого боку, 
правова інтеграція є вихідним етапом загальної конституціоналізації сучасно-
го ЄС, проте не зводиться лише до нього, так як позначає процес формування 
європейської спільності як правової.

Серед сучасних західних дослідників найбільш поширеним є підхід, за 
яким європейська правова інтеграція розглядається в рамках згадуваної вище 
концепції «інтеграції через право» [9; 10].

На початку «Іntegration through law» була програмним заголовком 
досліджень, що проводились у Європейському інституті вищої школи у 
Флоренції на початку 80-х років ХХ століття. За аналогічною назвою, почина-
ючи з 1985 року, опубліковано серію колективних робіт, за результатами 
досліджень М. Каппел’єтті (Mauro Cappelletti), М. Секкомб (Monica Seccombe), 
Й. Вайлера та інших учасників проекту [11], які оформились як теорія «інте-
грації через право». Серед числа найбільш поширених питань, які досліджува-
лись та аналізувались представниками правового підходу варто виокремити 
наступні: роль основних інститутів ЄС у процесі європейської інтеграції, меха-
нізм взаємодії інститутів ЄС; специфіка автономного правопорядку ЄС та 
його роль у поглибленні інтеграційного процесу між окремими державами; 
місце та роль фундаментальних принципів права ЄС та роль Суду ЄС у їх роз-
витку та нормативному закріпленні. Й. Вайлер (1982), Е. Штейн (1981) звер-
тали увагу на внесок, який справляють право і суд у творенні ЄС. В подальшо-
му процес інтеграції через право розглядають у своїх роботах Енн-Марі Берлі, 
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Уолтер Маттлі (1993, 1995), Стоун Світ (Stone Sweet) (1998), Сендголц 
(Sandholtz) (1997), А. Вучез (Vauchez Antoine) (2008) [12] та інші.

Й. Вайлер, якого вважають одним із провідних фахівців-юристів з 
питань європейської інтеграції, власну позицію стосовно правової інтеграції 
окреслив у концепції «нормативного супранаціоналізму» [13]. Так, право у 
наднаціональному контексті Й. Вайлер представляє з двох точок зору: як 
«об’єкт» інтеграції та як «агент» інтеграції [14]. При чому, право як об’єкт інте-
грації, сприймається Й. Вайлером як відносно автономна галузь європейської 
інтеграції поряд з політикою, економікою, культурою тощо. Правова інтегра-
ція (legal inegration) тут позначає інтеграцію права (Іntegration of law), тобто 
зворотну адаптацію державно-правового порядку в європейський правовий 
порядок, спрямовану на поступове усунення диференціації. Даний підхід до 
розуміння правової інтеграції, очевидно, обмежується виключно юридичною 
площиною розгляду даного процесу, без урахування зв’язків права чи то з еко-
номічною, чи то з політичною інтеграцією в ЄС.

В якості «агента», право зображується як відносно незалежна змінна, 
яка впливає на інші ключові виміри інтеграційних процесів. Правова інтегра-
ція тут позначає інтегрування через право («Іntegration through law»), а отже 
враховує значення права у загальному процесі інтеграції. В цілому, можна 
вказати, що вже сама назва «інтеграція через право» містить вказівку на те, що 
процес інтеграції відбувається не у праві, а в інших сферах життя спільноти. 
Право ж розглядається як таке, що лише сприяє здійсненню процесів інтегра-
ції, є інструментом, засобом європейської інтеграції. На думку Й. Вайлера: 
«навіть якщо право не є головним каталізатором змін в процесі інтеграції, 
багато змін значною мірою обумовлені правовими та організаційними елемен-
тами» [15]. Таким чином, представлений аспект правової інтеграції вказує на 
інструментальний підхід до розуміння права, його ролі в процесі європейської 
інтеграції.

З точки зору розуміння європейської правової інтеграції, даний підхід 
акцентує увагу не стільки на проблемі конституціоналізації установчих дого-
ворів ЄС, скільки на тому як має діяти право ЄС, а точніше взаємодіяти з 
правом держав-членів ЄС, щоби забезпечити здійснення європейської інтегра-
ції (економічної чи політичної) як правового процесу.

Енн-Марі Берлі та Уолтер Маттлі [16] у своїх працях досліджували пра-
вову інтеграцію в ЄС з позицій неофункціоналізму, розглядаючи право ЄС у 
політичному, економічному та соціальному контекстах. Аналізуючи процес 
європейської правової інтеграції, що відбувся на початку 60-х років ХХ століт-
тя в рамках ЄЕС, вчені приходять до висновку про існування трьох моделей 
правової інтеграції:

– модель інтеграції через гармонізацію національних законодавств; 
– модель інтеграції через прецедентне право Суду ЄС;
– модель інтеграції через «громадянсько-правову активність» [17].
Інтеграція через гармонізацію національних законодавств виводить на 

перший план діяльність Комісії та Ради міністрів ЄС. Загалом, дана модель 
правової інтеграції є особливим механізмом, який забезпечує прискорення 
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економічної інтеграції шляхом усунення перешкод на шляху вільного руху 
товарів і послуг, капіталів, робочої сили. 

У сучасній літературі механізм гармонізації законодавства визначається 
як «запобіжний підхід», який протиставляється «протидіючому підходу» еко-
номічної інтеграції. Різницю між цими підходами можна продемонструвати на 
прикладі того, як може бути усунуто перешкоди у торгівлі, що встановлюють-
ся національним законодавством у вигляді митних зборів та «зборів, що мають 
еквіваленту дію». Так, якщо мета «протидіючого механізму» полягає у вста-
новленні чіткої заборони на існування митних зборів та «зборів, що мають 
еквіваленту дію», а також санкцій, що застосовуються до держав у разі пору-
шення заборони, то «запобіжний механізм» передбачає прийняття позитивних 
норм, які гармонізують умови так, щоб зробити заборону зайвою. Запобіжний 
підхід передбачав прийняття актів (рішень та директив) Комісією та Радою 
міністрів ЄС [18, с.168] та їх імплементацію державами-членами у національне 
законодавство у чітко визначені строки.

Водночас, зазначений механізм виявив свою неефективність, а відтак 
потребував нагляду з боку Суду за його дією, а отже юридичних гарантій. 
Запровадження моделі «інтеграції через прецедентне право» (наступної моде-
лі правової інтеграції), на думку деяких вчених, зводило нанівець модель гар-
монізації законодавства. Однак, на нашу думку, в процесі правової інтеграції 
дана модель дещо у модифікованому вигляді зберегла своє значення. Інша 
справа, що сам підхід до розуміння гармонізації законодавства було дещо змі-
нено – вона перестала бути «жорсткою» та «негативною», зводилась до досяг-
нення деяких вимог, які були обов’язковими для кожної держави. У сучасному 
вигляді «інтеграція через гармонізацію національних законодавств» у пере-
важній більшості є «позитивною» та «м’якою»1. Це означає, що державам-чле-
нам рекомендовано гармонізувати національне законодавство відповідно до 
положень директив, які вказують лише на цілі, яких слід досягти у правовому 
регулюванні. У зв’язку із трансформацією даної моделі правової інтеграції 
деякі західні вчені досить скептично налаштовані на її оцінку як моделі право-
вої інтеграції, вбачаючи у ній модель дезінтеграції, яка призводить до різно-
манітного у правовому регулюванні. Слід вказати, що у певній мірі вони мають 
рацію, оскільки новий метод швидше за все є методом координації, а не гармо-
нізації законодавства у процесі правової інтеграції [19]. Втім, вважаємо, що 
модель правової «інтеграції через гармонізацію національних законодавств» 
все ж таки зберегла своє значення, хоча й дещо зазнала впливу іншої моделі 
правової інтеграції – «інтеграції через громадсько-правову активність».

В цій частині слід зазначити, що у західній та вітчизняній науці методо-
логія гармонізації законодавства, з огляду на особливостей даної моделі право-
вої інтеграції, в цілому не має розбіжностей. Скажімо, К.В. Ященко [20], визна-
чає гармонізацію як «спосіб зближення законодавств держав-членів ЄС за 
допомогою директив, які встановлюють спільну кінцеву мету правового регу-

1  «М’які» зобов’язання із гармонізації законодавства формулюються так, аби уник-
нути чітких строків імплементації «acquis», тим самим забезпечується гнучкість 
щодо виконання іншою стороною договору або угоди.
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лювання певних відносин в державах-членах та зобов’язують національне 
законодавство держав-членів врегулювати способи досягнення цієї мети». 
Власне такою кінцевою метою є створення однакових умов для діяльності 
суб’єктів в межах внутрішнього ринку.

Інтеграція шляхом поширення дії  права Суду ЄС є моделлю правової 
інтеграції, яка на перший план виводила діяльність Суду ЄЕС. Основними 
елементами цієї моделі є принцип прямої дії1 та принципи верховенства (при-
мату) права ЄС над національним правом, які у сучасній правовій системі ЄС 
мають статус правової доктрини ЄС, а також право Суду ЄЕС приймати 
«попередні рішення» з метою забезпечення тлумачення та уніфікованого 
застосування права ЄС національним судам. Концептуально дані принципи 
були сформульовані Судом ЄЕС у рішеннях Van Gend en Loos та Costa v Enel 
(European Court of Justice, 1964), а право тлумачити положення права ЄС 
передбачено ст.177 Договору про ЄС. У сучасній вітчизняній літературі док-
трина прямої дії та доктрина верховенства розкриті досить повно. Процедуру 
звернення про попереднє рішення досить детально виклав А. Татам [21, 
с.45-46]. Проте, варто відзначити деякі моменти, які характеризують дану 
модель правової інтеграції з огляду на те, що Угода про асоціацію між 
Україною та ЄС містить положення про пряму дію актів ЄС у національному 
правопорядку.

Зокрема, «згідно принципу верховенства права ЄС співвідношення між 
положеннями Договору та заходами прямої дії інститутів Співтовариства, з 
одного боку, і національним законодавством країн-членів, з другого, є таким, 
що ці положення і заходи автоматично перешкоджають фактичному схвален-
ню нових національних заходів2 до тієї міри, до якої вони можуть бути несу-
місними з положеннями Співтовариства». У цьому випадку, як зазначає 
А. Татам, Суд ЄС заклав нову правову базу у фундамент принципу верховен-
ства [21, с.54]. У зв’язку з цим, можна виокремити два аспекти, які визначати-
муть напрям розвитку законодавства України. Перший з них пов’язаний зі 
зміною доктринального визначення та нормативного закріплення співвідно-
шення національного права та права ЄС, що має бути відображено у змісті ст.9 
Конституції України. Йдеться про необхідність передбачити принцип прима-
ту права ЄС над законодавством України. Другий аспект – пов’язаний із змі-
нами у механізмі прийняття законів України Верховною Радою України, а 
саме недопущення прийняття законів, які суперечать законодавству ЄС.

В рамках доктрини прямої дії було вироблено необхідні ознаки актів 
«первинного» та «вторинного» законодавства, які визначали їх здатність до 
прямої дії. Серед таких ознак актів можна виокремити найголовніші: 1) накла-
дати чіткі обов’язки на державу; 2) надавати індивідам права і покладати на 
них обов’язки, які можуть бути захищеними національними судами в силу 

1  Згідно з вченням про верховенство в дії, право ЄС робить недійсним національне 
право, що йому суперечить. Натомість, принцип прямого застосування лише від-
тісняє національне право у випадку колізії.
2  Йдеться про вплив на формування правової політики держав-членів та обмежен-
ня дій щодо оновлення законодавства.
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компетенції останніх; 3) бути ясними, чіткими, безумовними, юридично довер-
шеними; 4) підлягати детальній інтерпретації національними судами, виходя-
чи з їх духу, структури та буквального змісту; 5) містити конкретні заходи, а не 
загальні принципи; 6) бути остаточними, тобто не вимагати подальших заходів 
імплементації; 7) передбачати конкретні форми, методи і строки їх виконання 
і не залишати можливостей для їх виконання «на свій розсуд».

Важливою додатковою умовою прямої дії директив є закінчення термі-
ну їх імплементації. Суд ЄС неодноразово визнавав, що директиви, термін 
імплементації яких минув або коли імплементацію було здійснено неповністю 
або неналежним чином, можуть мати пряму дію. Крім того, Суд ЄС встановив 
принцип непрямої дії, згідно з яким національні суди повинні застосовувати 
національне право відповідно з цілями директиви, навіть такої, що не має пря-
мої дії [22, с.50]. Таким чином, одним із напрямів адаптації законодавства 
України з acquis ЄС є такий, що пов язаний не стільки з законотворчою, скіль-
ки з правозастосовчою діяльністю національних судів, а методологія адаптації 
має включати не лише юридико-технічний, а й телеологічний аспекти правової 
інтеграції.

Щодо доктрини прямої дії правових положень Договору, які стосуються 
економічних проблем, Суд ЄС тим самим сприяв правовій інтеграції, оскільки 
«це надало значних повноважень приватним особам щодо прискорення про-
цесів ринкової інтеграції та ринкового регулювання». Громадяни ЄС отримали 
можливість використати право ЄС на національному рівні, щоб зруйнувати 
обструкційні торгові норми. У соціальній сфері пряма дія права ЄС уможли-
вила захист права фізичних осіб всупереч національним нормам, несумісним з 
правом ЄС» [21, с.60-61]. Проте, Суд ЄС визнав нездатними мати пряму дію 
норми установчих договорів, які встановлюють загальні принципи щодо 
загальної діяльності ЄС та її інститутів [22, с.48]. Таким чином, пряма дія є 
можливою лише, якщо норма права чітко визначає право індивіда.

Пряма дія і верховенство встановлюють конституційні рамки, в межах 
яких фізичні та юридичні особи можуть звертатись до права ЄС на національ-
ному рівні, аби зупинити дію положень національного права, які йому супер-
ечать [21, с.71]. Таким чином, Суд розробив низку правових принципів для 
ефективного функціонування засобів правового захисту у випадку порушення 
законодавства ЄС на національному рівні.

Інтеграція через правову активність приватних осіб-позивачів та юрис-
тів (адвокатів), або «громадянсько-правову активність». Дана модель правової 
інтеграції найбільш повно розкрита Енн-Марі Берлі та Уолтером Маттлі 
«Побудова судової системи Європейської Спільноти з нуля: роль сторін і наці-
ональні суди»(1996) [17]. Автори зосереджують увагу на ролі Суду ЄС у нала-
годженні зв’язків із національними судами для створення незалежної правової 
спільноти суб- та наднаціональних суб’єктів, а також ролі сторін і, найголо-
вніше, адвокатів, що беруть участь у судових процесах, ролі національних 
судів у правовій інтеграції в ЄС. Дана модель правової інтеграції націлена на 
те, аби, з одного боку, гарантувати створення однакових умов для реалізації 
суб’єктивних прав фізичних та юридичних осіб, з іншого – на реалізацію 



МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ЮРИДИЧНА НАУКА № 5/2015

169

суб’єктивних прав, гарантованих законодавством ЄС, що матиме наслідки для 
інших сфер, у яких здійснюється інтеграція. Реалізація суб’єктивних прав 
виступає рушієм європейської інтеграції, оскільки остання здійснюється за 
безпосередньої участі юристів та громадян, а отже за наявності правового 
контролю з боку громадянського суспільства.

Таким чином, Суд ЄС поступово заклав правовий фундамент для інте-
грації європейської економіки та політики. Так, до 1963 року правозастосуван-
ня Римської Угоди, як будь-якої іншої міжнародної Угоди, залежало в повній 
мірі від національних законодавчих органів членів співтовариства. До 1965 р. 
громадяни країни співтовариства отримали право через національний суд ска-
сувати будь-яке положення внутрішнього законодавства, що виявляє проти-
річчя з певними прямо застосованими положеннями Угоди. До 1975 р. грома-
дянин країни Європейського Союзу отримали право вимагати скасування 
національного закону, що мав протиріччя з самовиконуючими положеннями 
вторинного законодавства співдружності, «директиви» ж національним уря-
дам направлялись Радою Міністрів ЄС. А до 1990 р., громадяни співтовари-
ства отримали право вимагати від національних судів інтерпретувати націо-
нальне законодавство відповідно до законодавства співтовариства у випадках, 
коли держави неправомірно відстрочували імплементацію директив у націо-
нальне законодавство.

Очевидно, що представлені моделі правової інтеграції в рамках сучасної 
правової системи ЄС є механізмами узгодженої дії законодавства ЄС та дер-
жав-членів ЄС, метою яких є забезпечення функціонування європейської 
спільноти як правової та забезпечення її подальшого розвитку як цілісної соці-
альної системи. 

Висновок. Таким чином, у загальнотеоретичному аспекті європейську 
правову інтеграцію слід розглядається як динамічне соціально-правове явище, а 
точніше сукупність динамічних процесів формування, функціонування та роз-
витку європейської спільноти як правової. Основу сучасного процесу європей-
ської правової інтеграції складають: 1) процес конституціоналізації Римського 
договору, характерний для засадничого період розвитку права сучасного ЄС, 
результатом якого стало формування європейської спільноти як «спільноти 
правової»; 2) діяльність Суду Правосуддя ЄС, який сформував доктрину верхо-
венства права ЄЕС та доктрину прямої дії права ЄЕС у національних правових 
системах держав-членів; 3) процес об’єднання європейської спільноти на заса-
дах спільного права, що отримало назву «інтеграція через право».

На сучасному етапі економічної інтеграції та політичної асоціації 
України з ЄС європейську правову інтеграцію слід розглядати як процеси, що 
мають подвійну направленість: на узгодження розуміння загальних принципів 
права ЄС як форм виразу спільних цінностей та на узгоджену дію національ-
ного законодавства із законодавством ЄС. Європейська правова інтеграція 
задає нормативно-ціннісні параметри розвитку національних правових сис-
тем, у тому числі і національного законодавства.

На основі представлених моделей європейської правової інтеграції слід 
виокремити такі напрями адаптації законодавства України: адаптація з дирек-
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тивами, які вказують на цілі, яких необхідно досягти у правовому регулюванні, 
а саме створення однакових умов для діяльності суб’єктів у межах ринку ЄС; 
адаптація до положень актів ЄС, що матимуть пряму дію у правопорядку 
України; внесення змін у ст.9 Конституцію України щодо співвідношення 
національного права та права ЄС, а саме визнання примату права ЄС над зако-
нодавством України; зміни Закону України «Про регламент» з метою недо-
пущення прийняття законів, які суперечать законодавству ЄС.

Натомість, методологія адаптації законодавства України має охоплюва-
ти проблеми тлумачення і застосування даного законодавства України та 
включати не лише юридико-технічний, а й телеологічний та доктринальний 
аспекти правової інтеграції.

Важливого значення також набуває питання відповідальності юристів 
(суддів, адвокатів) у процесі правової інтеграції. При обранні суддів, здійснен-
ні суддями та адвокатами професійної діяльності слід зважати не лише на зна-
ння та інтелектуальні здібності представників юридичної професії, а й з ува-
гою ставитись до їх «вірності закону», їх чесності і послідовності, до їх розваж-
ливої поведінки та доведеної здібності приймати розумні рішення. Втім, дане 
питання потребує окремого наукового дослідження.
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У статті виокремлено напрямки та розкрито окремі аспекти трансформації 
методології адаптації та гармонізації законодавства України з acquis ЄС з огляду на 
представлену характеристику таких моделей європейської правової інтеграції як 
«інтеграція шляхом гармонізації національних законодавств», «інтеграція шляхом 
поширення дії права Суду ЄС» та «інтеграція шляхом активізації правової активнос-
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Дудар С.К. Европейская правовая интеграция: характеристика основных 
моделей

В статье определены направления и раскрыты некоторые аспекты транс-
формации методологии адаптации и гармонизации законодательства Украины с 
acquis ЕС с учетом представленной характеристики таких моделей европейской 
правовой интеграции как «интеграция через гармонизацию национальных законода-
тельств», «интеграция через действие права Суда ЕС» и «интеграция через активи-
зацию правовой активности граждан».
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Dudar S. European legal integration: characteristics of the main models
The directions defined and separate aspects of transformation are shown in this 

article as to the methodology of adaptation and harmonization of Ukrainian legislation with 
acquis EU, referring to characteristics of models of European legal integration such as 
“integration-through-harmonization-of-national-legislations”, “integration-through-case-
law” and “integration- through-citizens’-legal-activism”.

Key words: Legal integration, Іntegration through law, type of legal integration, 
acquis EU.
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ВИМОГИ ДО НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ
Статті, що надсилаються до редакції журналу «Юридична наука», відповідно до постанови 

президії Вищої атестаційної комісії України №7D05/1 від 15 січня 2003 р. «Про підвищення вимог 
до фахових видань, внесених до переліків ВАК України», повинні містити такі елементи:

• наукова стаття повинна бути актуальною, з виразно окресленою проблематикою, місти-
ти наукові положення, розроблені особисто автором, висновки про наукове та практичне значення 
наукової розробки.

• Стаття має включати такі необхідні елементи: 
— постановка проблеми та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями; 
— аналіз останніх досліджень і публікацій з проблеми, що розглядається; 
— визначення окремих питань, що не вирішені в обраній для дослідження проблемі; 
— формулювання цілей статті;
— виклад основних обґрунтованих результатів дослідження; 
— висновки з даного дослідження; 
— внутрішню структуризацію — розділи з назвами або виділені частини.
• Посилання на ту чи іншу роботу у тексті повинні позначатися в дужках за порядковим 

номером цієї роботи в списку використаних джерел з вказівкою на відповідну сторінку ([3, с. 12]).
• Список використаних джерел у кінці статті складається відповідно до вимог державного 

стандарту України ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавни-
чої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

• Після списку використаних джерел подаються анотації та ключові слова трьома мовами 
(українська, російська, англійська). 

• Анотації мають містити: прізвище та ім’я автора, назву статті відповідними мовами. Крім 
того, звертаємо увагу авторів на те, що обов’язково повинна бути анотація англійською мовою на 
півтори сторінки А-4 (окремим файлом).

•  Файл зі статтею та анотацією англійською мовою до статті пересилати у такому форматі: 
а) на початку імені ставиться номер журналу (11, 4, 7 і т.ін.);
б) через крапку після номера ставиться скорочення року (14, 15 і т.ін.);
в) нижнє підкреслення ( _ ) потім тип документу note — анотація або topic — стаття;
г) після, нижнє підкреслення (яке розділяє шифр з ім’ям автора) потім прізвище автора, 

англійською мовою прізвище та ініціали.
Приклад: 11.14_note_Olenenko A.doc (де «note» – позначення анотації) або 11.14_ topic 

_Olenenko A.doc. (де topic – позначення статті).
• Загальний обсяг публікації (назва статті, відомості про автора, текст статті, використані 

матеріали, анотація, ключові слова) не повинен перевищувати 20–30 тис. знаків, як виняток, не 
більше 40 тис. знаків.

До наукової статті необхідно додавати:
— електронний варіант статті у форматі MS Word (docx або doc);
— інформаційну довідку про автора українською та англійською мовами: прізвище, ім’я, по 

батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи і посада, поштова адреса, кон-
тактний телефон;

— заява з підписами автора (ів) про те, що надіслана стаття не друкувалася і не подана до 
будь-яких інших видань;

— фото автора (ів) у форматі jpg, tif;
— якісні ілюстративні матеріали з назвою та нумерацією, придатні для сканування;
— витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію статті до друку, засвідчений 

належним чином (до статей кандидатів наук, аспірантів, ад’юнктів і здобувачів наукового ступеня).
• Стаття, подана до редакції без дотримання зазначених вимог, опублікуванню не підлягає.

Редакція залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення і відхилення 
статей.

За достовірність поданої інформації відповідальність несе автор.
Гонорар за публікацію не сплачується.
Передрук опублікованих матеріалів журналу здійснюється тільки з дозволу автора і редакції.
Надані матеріали не повертаються.
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НАУКОВИЙ ЮРИДИЧНИЙ ЖУРНАЛ

«ЮРИДИЧНА НАУКА»
03151, м. Київ, вул. Вінницька, 10

Тел. (044)246-24-38



ЮРИДИЧНА НАУКА № 5/2015

176 ВНИМАНИЮ АВТОРОВ

НАУЧНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 
«ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА»

УДК 34
Основан в 2010 году. Выходит ежемесячно.

Свидетельство о регистрации: серия КВ № 20692-10492 ПР от 28.04.2014 г.
ISSN 2222-5374 

Журнал 20 апреля 2011 зарегистрировано в Международном центре периодических 
изданий (ISSN International Centre, г. Париж), журнал зарегистрирован 

и проиндексирован в таких международных наукометрических каталогах 
и базах данных: 
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Приказом Министерства образования и науки № 153 от 14.02.2014 г. «Об 
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ТРЕБОВАНИЯ К НАУЧНЫМ ПУБЛИКАЦИЯМ
Статьи, присылаемые в редакцию журнала «Юридическая наука», в соответствии с поста-

новлением президиума Высшей аттестационной комиссии Украины №7D05 / 1 от 15 января 
2003 г. «О повышении требований к профессиональным изданиям, внесенных в перечень ВАК 
Украины», должны содержать следующие элементы:

• научная статья должна быть актуальной, с отчетливо очерченной проблематикой, содер-
жать научные положения, разработанные лично автором, выводы о научном и практическом зна-
чении научной разработки.

• Статья должна включать следующие необходимые элементы:
– постановка проблемы и ее связь с важными научными и практическими задачами;
– анализ последних исследований и публикаций по рассматриваемой проблеме;
– внутреннюю структуризацию – разделы с названиями или выделенные части.
• Ссылки на ту или иную работу в тексте должны обозначаться в скобках за порядковым 

номером этой работы в списке литературы с указанием на соответствующую страницу ([3, с. 12]).
• Список использованных источников в конце статьи составляется в соответствии с тре-

бованиями государственного стандарта Украины ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 «Система стандартов по 
информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библио гра-
фическое описание. Общие требования и правила составления».

• После списка литературы подаются аннотации и ключевые слова на трех языках (укра-
инский, русский, английский).

• Аннотации должны содержать: фамилию и имя автора, название статьи на соответству-
ющих языках. Кроме того, обращаем внимание авторов на то, что обязательно должна быть анно-
тация на английском языке на полторы страницы А-4 (отдельным файлом).

• Файл статьи и аннотации на английском языке со статьей пересылать в таком формате:
а) в начале имени ставится номер журнала (11, 4, 7 и т.д.);
б) через точку после номера ставится сокращение года (14, 15 и т.д.);
в) нижнее подчеркивание (_) затем тип документа note –- аннотация или topic – статья;
г) после, нижнее подчеркивание (которое разделяет шифр с именем автора) затем фами-

лия автора, на английском языке фамилия и инициалы.
Пример: 11.14_note_Olenenko A.doc (где «note» – обозначение аннотации) или 

11.14_ topic _Olenenko A.doc. (где topic - обозначение статьи).
• Общий объем публикации (название статьи, сведения об авторе, текст статьи, 

использованные материалы, аннотации, ключевые слова) не должен превышать 20-30 тыс. знаков, 
в порядке исключения, не более 40 тыс. знаков.

К научной статье необходимо предоставить:
– электронный вариант статьи в формате MS Word (docx или doc);
– информационную справку об авторе на украинском и английском языках: фамилия, 

имя, отчество (полностью), научная степень, ученое звание, место работы и должность, почтовый 
адрес, контактный телефон;

– заявление с подписями автора (ов) о том, что присланная статья не публиковалась и не 
подана в любые другие издания;

– фото автора (ов) в формате jpg, tif;
– качественные иллюстративные материалы с названием и нумерацией, пригодные для 

сканирования;
– выписку из протокола заседания кафедры о рекомендации статьи к печати, заверенную 

надлежащим образом (со статьями кандидатов наук, аспирантов, адъюнктов и соискателей ученой 
степени).

• Статья, представленная в редакцию без соблюдения указанных требований, опубликова-
на не будет.

Редакция оставляет за собой право на рецензирование, редактирование, сокращение и 
отклонение статей.

За достоверность представленной информации ответственность несет автор.
Гонорар за публикацию не оплачивается.
Перепечатка публикуемых материалов журнала осуществляется только с разрешения 

автора и редакции.
Предоставленные материалы не возвращаются.
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REQUIREMENTS FOR ACADEMIC PUBLICATIONS
Articles sent to the Editor of «Juridical science», according to the Presidium of the Higher 

Attestation Commission of Ukraine  decree №7D05 / 1 dated January 15, 2003 «On increasing 
demands for specialized issues listed in HAC of Ukraine» should include the following:

• a scientific article should be relevant, with clearly defined problematic issues, include 
scientific positions developed by the author, the conclusions of scientific and practical importance 
of scientific work.

• The paper should include the following elements:
– a problem and its relation to important scientific and practical tasks;
– analysis of recent researches and publications on the issue to be considered;
– definition of specific issues that are not solved in the  problem for research chosen;
– formulation of the objectives of the article;
– summary of the main conclusions of the study;
– conclusions of this study;
– internal structure – sections with names or selected parts.
• References to this or that research should be placed in brackets according to the number 

of mentioning in the list of references with indication of appropriate page  ([3, p. 12]).
A list of sources at the end of the article are compiled in accordance with International 

Standard of Ukraine DSTU GOST 7.1:2006 «A System of Standards on Information, Librarianship 
and publishing. A Bibliographic Notation. A Bibliographic Description. General Requirements 
and Rules of Composition».

• After he references are added abstracts and keywords in three languages (Ukrainian, 
Russian and English).

• Abstracts should include: an author’s name, a title of the article in (Ukrainian, Russian 
and English) languages. The authors should pay attention that there should be an abstract in 
English and half  a page A-4 (in a separate file).

• The article  and the abstract should be named:
a) issue number should be placed before the name (11, 4, 7, etc.);
b) dot after the number of  issue  you should place 2 last figures of the year (14, 15, etc.);
c) underscores (_), then the type of document note – abstract topic – Article;
d) after the title of the articles, underscores (which separate code with the author’s name) 

you should place the author’s last name, name in English and initials.
Example: 11.14_note_Olenenko A.doc (where «note» – markS annotations) or 11.14_ 

topic _Olenenko A.doc. (Where the topic – refer to the article).
• Publication (title, information about author, text, references, abstract, keywords) should 

not exceed 20-30 000 signs. 
Additions to the scientific article:
– An electronic version of the article in a format MS Word (docx or doc);
– Information about the author in Ukrainian and English (surname, first name, middle 

name (in full), academic degree, academic status, place of work and position, mailing address, 
telephone number);

– A statement signed by the author (s) that sent the article is had been not printed and 
have not given to any other editions;

– a photo of the author (s) in the format jpg, tif;
– Qualitative illustrative materials supplied by a name and number suitable for scanning;
– Extract from the minutes of the Department with recommendation of the article for publi-

ca tion, duly certified (for the Articles of Ph.D., graduate students and adjunct academic degree).
• an article submitted to the editor without complying with these requirements shall not 

be published.
Editors reserve the right to review, edit, and reduce decline articles.
For authenticity of the article the author is responsible for.
The royalties are not paid for the publication.
Reprints of published materials in the journal are made only with the permission of the author 

and the publisher.
Available materials are not returned.
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