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ДОСВІД ДОКТРИНАЛЬНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ 
ЛЕГАЛЬНИХ ПОНЯТЬ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ 

ПОТЕНЦІАЛ ПРАВОВОЇ  КОНЦЕПЦІЇ ТРАДИЦІЙ 
ЩОДО АНАЛІЗУ ВІДНОСИН У ВІЙСЬКОВІЙ СФЕРІ 

О.О. Гайдулін
кандидат філософських наук, 
кандидат юридичних наук, доцент,
професор кафедри правового забезпечення гуманітарного інституту 
Національного університету оборони України 
імені Івана Черняховського

Постановка проблеми. Питання правового дослідження військових 
традицій як різновиду традицій держави і громадянського суспільства є над-
звичайно актуальними в сучасних умовах, коли від Збройних Сил України, їх 
морально-психологічного потенціалу  безпосередньо залежить майбутнє самої 
держави України. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У правовій науці, що транс-
формується на пострадянському просторі, останніми роками питання корпо-
ративних, у тому числі й військових, традицій усе більше потрапляють у 
центр уваги вчених-юристів, які працюють переважно в галузях теорії права, 
конституційного права та цивілістики. До таких авторів належать: 
О.В. Білоскурська, О.В. Грищук, С.О. Дробишевський, С.С. Павлов, 
Н.А. Придворов, І.В. Сап ри  кіна, С.М. Скуріхін, Р.О. Стефанчук, 
О.В. Синєгубов, А.А. Церковна. Однак правова терміносистема військових 
традицій все ще залишається не впорядкованою.

Мета статті полягає в тому, щоб узагальнити досвід доктринальної 
інтерпретації легальних понять, що розкривають зміст традицій у законодав-
стві України. 

Основні результати дослідження. Загальна характеристика методоло-
гічних можливостей правової інтерпретації понять для системного досліджен-
ня військових традицій. Найбільш повне і системне вивчення традицій немож-
ливе без з’ясування особливостей юридичної трактовки їхньої природи і сут-
ності. Особливе значення для цього має ще недостатньо з’ясований на теоре-
тичному рівні методологічний потенціал правової науки та, зокрема, її термі-
носистеми в історичному пізнанні, політології, соціології та культурології.

Як свідчить історія права, саме поняття «традиції» пов’язане з юридич-
ною термінологією і має зміст, що своїм корінням сягає часів римського права. 
Це поняття походить від важливого римсько-правового терміна trādere «пере-

© О.О. Гайдулін, 2014
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давати, вручати, заповідати», семантика якого складається з trans (через, поза) 
+ dāre (давати), а етимологія веде аж до праіндоєвропейського *do- (давати).

Особлива методологічність права щодо з’ясування військових традицій 
передусім проявляється в тому, що воно як найвищій суспільний регулятор 
виступає в якості правових засад всієї військової діяльності, у тому числі й її 
традиційної складової. Це випливає з загальносоціального змісту конституцій-
ного принципу верховенства права, який часто трактується як певна «допози-
тивність» (конструкція примата права над державою) [1, с. 3-5] і ставить при-
писи права понад будь-якими політичними, економічними, релігійними, 
навіть моральними міркуваннями. 

Механізм «примату права» полягає в такій винятковій його характерис-
тиці, як нормативність (загальна обов’язковість) легальних (закріплених у 
нормативно-правових актах) правових понять, які, на відміну від доктриналь-
них (зазначених у наукових працях), можуть бути спростовані без скасування 
або внесення відповідних змін до тих актів, якими ці легальні поняття встанов-
лені. 

Особливе, фундаментальне значення для всіх соціально-гуманітарних 
наук мають принципи, категорії, поняття та оціночні судження, що містяться в 
Конституції України, яка не тільки регулює владно-політичні відносини, а й є 
Основним Законом нашої держави.

Однак, не всі правові поняття, якими визначається правова природа 
військових традицій та здійснюється їх регулювання, визначаються за допо-
могою класичних легальних дефініцій. Саме тому для з’ясування еволюції 
ключового для всього дослідження поняття «традиція» необхідно керувати-
ся переважно «безспірними» легальними дефініціями, а там, де вони відсут-
ні, – виявляти зміст відповідного легального поняття шляхом його неофіцій-
ного кваліфікованого (керуючись критеріями правової науки) правового 
тлумачення.

Дуже важливе значення для визначення завдань та послідовності сис-
темного, полідисциплінарного дослідження військових традицій мають 
результати емпіричного аналізу актів законодавства України, в яких вжито 
поняття традицій та похідних понять. Дослідженню підлягало 79 норматив-
но-правових актів. Застосований метод – логіко-семантичний аналіз дієслів-
них предикатів поняття «традиції», який дозволив виділити частоту застосу-
вання відповідних дієслів аспектуального значення (дієслівну аспектуаль-
ність). 

Показово, що серед виявлених каузативних дієслів найбільші частотні 
характеристики мають такі: «виховувати» (26 згадуваній), «розвивати» (19), 
«відроджувати» (16), «зберігати» (11), «формувати» (8). Це свідчить про те, 
що в законодавстві України переважає не суто пізнавальне (історіографічне), а 
«модерністське» ставлення до традицій як чинника процесу виховної роботи у 
Збройних Силах України (див. рис. 1). 
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Рис. А.1. Частота вживання дієслівних предикатів щодо поняття 
«традиції» у законодавстві України

Саме тому під час інтерпретації легального поняття традицій необхідно 
звернути особливу увагу на ті нормативно-правові акти, які регулюють органі-
зацію військово-патріотичного виховання в загальнодержавних масштабах і 
безпосередньо виховну роботу в Збройних Силах.

При цьому слід зауважити, що при дослідженні правової термінології 
традицій необхідно виходити з наступної методологічної настанови: військові 
традиції є підвидом загальнодержавних традицій. Саме тому аналіз предмета 
дослідження необхідно розпочати із з’ясування змісту легальних понять, які 
відбивають державницько-політичні традиції Українського народу.

Загальнодержавні та етнонаціональні виміри поняття традицій у зако-
нодавстві України. Вперше в новітній історії нашої держави легальне поняття 
«традиції» було вжите в Декларації про державний суверенітет України від 
16 липня 1990 р. Так, у Розділі VIII (Культурний розвиток) вживається така 
термінологічна новела, як поняття «традиції українського народу» [2]. Дуже 
важливо, що з контексту цього розділу, в якому поряд із «традиціями» йдеться 
про «історичну свідомість», «національно-етнографічні особливості» та «укра-
їнську мову», поняття «український народ» має розумітися саме як «україн-
ська нація» і в тому значенні, якого згодом було надано цьому поняттю ст. 11 
Конституції України (далі – КУ), а не як «Український народ», відповідно до 
дефініції, з якої починається преамбула Основного Закону [3]. 

Показово, що в Акті проголошення незалежності України законодавець 
вже уникає «національно-етнографічної» персоніфікації державницько-полі-
тичних традицій і тому вживає безособистісну конструкцію «тисячолітня 
традиція державотворення на Україні» [4].
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Отже, у конституційному праві незалежної України, що почало активно 
створюватися з 1991 р., не без впливу політичного дискурсу намітилась тен-
денція подвійного тлумачення поняття «українська нація»: з одного боку як 
«політичної нації», а з іншого  – як «культурно-історичного», «національно-
етнографічного» утворення. 

Це створювало небезпечну ситуацію невизначеності відповідних легаль-
них термінологічних конструкцій в інших галузях законодавства, у тому числі, 
пов’язаних з військовою діяльністю. Наприклад, в п.2.2. (Воєнної доктрини 
України від 19 жовтня 1993 р. (втратила чинність 01.02.2005) серед низки 
завдань Збройних Сил та принципів їх будівництва окремо виділялося «вій-
ськово-патріотичне виховання допризовної та призовної молоді, особового 
складу на національно-історичних традиціях» [5]. При цьому органам військо-
вого управління та місцевої влади залишалося самим визначатися про традиції 
якої саме національності зі 130 етносів, що проживають на території України 
[6], йшлося в цьому базовому документі воєнної політики держави. Так, іно-
земцям та  особам без громадянства тривалий час – з 1994 до 2011 р. (поки був 
чинним Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадян-
ства» від 4 лютого 1994 р. №  3929-XII) досить важко було з’ясувати, що озна-
чає «шанувати традиції та звичаї народу України», враховуючи, що в звичай-
ному вжитку «народ певної країни» розуміється як її «населення» [7].

Звичайно, що неоднозначно визначені норми завжди розцінюються їх 
виконавцями як декларативні, тобто суто пропагандистські, і тому – як такі, 
що не потребують належної реалізації в конкретних правовідносинах. 

Тільки з ухваленням 28 червня 1996 р. першої  Конституції України як 
незалежної держави ці два значення отримують окремі термінологічні оформ-
лення. Так, суто політико-правовий зміст оформлюється як Український народ 
у значенні «громадян України всіх національностей» (преамбула Конституції 
України), а культурно-історичний вербалізується як українська нація (ст.11 
Конституції України) [3]. Перше поняття – «Український народ» (разом з 
синонімічним терміном «народ») є найбільш вживаним у тексті Конституції і 
застосовується 18 разів: тричі в преамбулі, статтях 5, 13, 104 та по одному разу 
в статтях 16, 17, 54, 79, 106, 124 Конституції України. Друге поняття – «укра-
їнська нація» прямо згадується лише в ст.11, а опосередковано через більш 
широке за обсягом поняття «корінні народи» – ще по одному разу в статтях 92 
та 119 КУ. У зв’язку з цим варто зазначити, що використання предикату «наці-
ональний» є доречним щодо суб’єктів, які мають етнокультурну природу, а 
«державний» – щодо владно-політичних утворень.

Важливо, що зміст поняття «Український народ» уточнюється в 
Рішеннях Конституційного Суду України від 11 липня 1997 р. [8] та від 
5 жовт ня 2005 р. [9], але, на жаль, єдиний орган конституційної юрисдикції не 
наважився дати власної дефініції поняття «народ». Так, Конституційний Суд 
Ухвалою від 13 липня 2000 р. відмовив у відкритті конституційного прова-
дження в справі за конституційним зверненням громадянина Дорошке-
вича В.О. щодо офіційного тлумачення поняття «народ», вживаного в ч. 2 ст. 5 
Конституції України, через невідповідність конституційного звернення вимо-
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гам законодавства, а також непідвідомчість Конституційному Суду України 
питань, порушених у конституційному зверненні [10]. 

Залишаючи за межами даного дослідження питання належної обґрунто-
ваності такої відмови щодо відкриття конституційного провадження, підкрес-
лимо лише те, що через відсутність нормативного тлумачення цього базового 
поняття конституційного права України виникають недолугі пропозиції на 
кшталт такої, щоб розпочати Основний Закон нашої держави з такої сумнівної 
новели: «ми, українська нація, а також громадяни України інших національ-
ностей…ухвалюємо цю Конституцію – Основний Закон України» [11]. Зайве 
пояснювати, що такі «стильові покращення» насправді призводять до пере-
кроювання всього конституційного ладу України по лекалах однієї політичної 
сили. 

Однак, що є більш важливим для нашого дослідження, в Основному 
Законі поняття «традиції» жодним чином безпосередньо не пов’язується з 
поняттям «Український народ», а лише з «українською нацією» як це здійсне-
но у ст.11 Конституції України «історична свідомість, традиції і культура укра-
їнської нації». 

Водночас у ст.132 Конституції України запроваджено нове поняття 
«етнічні і культурні традиції регіонів». До цього поняття наближається низка 
інших, які вживаються в тексті Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні» від 21 травня 1997 р., зокрема: «місцеві  особливості і традиції» (ч. 1 
ст. 22), «національно-культурні традиції населення» (п. 7 ч. 1 ст. 32; ч. 1 ст. 44) 
[12]. 

Проте є підстави вважати, що законодавець та інші суб’єкти нормотвор-
чості не повною мірою засвоїли принципове розмежування понять «Україн-
ський народ» і «українська нація», а тому в Конституції України не бачать або 
не хочуть бачити розбіжності між державницько-політичними традиціями, які 
зв’язані з першим і національно-культурними традиціями, які мають значеннє-
вий зв’язок з другим поняттям. 

Так, у Національній доктрині розвитку освіти від 17 квітня 2002 р. у п. 3, 
де використовується поняття «українські культурно-історичні традиції», явно 
йдеться про традиції української нації. Цей висновок є логічним з огляду на те, 
що вказана термінологічна конструкція застосовується в одному контексті з 
такими поняттями, як «національні святині» та «українська  мова». З іншого 
боку, в п.4 цього ж акта такі етно-культурні поняття, як «культурно-історичні 
цінності», «традиції та духовність» прямо пов’язуються з суто владно-політич-
ним «Український народ» (причому в написанні з великої літери, як це зробле-
но в тексті Конституції) [13].

Спостерігалися спроби навіть вже у 2009 р. реанімувати легальність 
поняття «народ України», котре взагалі не згадується в тексті Конституцій 
України. Так, у Положенні про Центр патріотичного виховання, затверджено-
го Наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 
17.09.2009 р. використана наступна конструкція: «народні традиції та звичаї, 
духовні і культурні надбання народу України» [14]. Поняття «народ України», 
як вже відмічалося, у правовому дискурсі вживається як майже тотожне до 



ЮРИДИЧНА НАУКА № 7/2014

ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА12

«населення України» і тому до нього належать, крім громадян України, також 
іноземні громадяни та особи без громадянства, що постійно проживають на 
території України, а також біженці. Важливо підкреслити, що саме це поняття 
застосовується в цьому акті для визначення спрямованості патріотичного 
виховання в Україні. З усього тексту документа, в якому фактично реалізуєть-
ся концепція не державницько-політичного, а етнонаціонального патріотизму, 
випливає, що нормотворець вкладає у поняття «народ України» не загально-
прийнятий зміст, а той, який більше відповідає конституційному поняттю 
«українська нація». Однак у такому випадку, відповідно до вимог юридичної 
техніки, у загальній частині акта має бути наведена легальна дефініція, яка б 
визначала те значення цього поняття, в якому воно, власне, використовується 
в цьому документі.

Подібні хибні концептуальні позиції займав і Президент України, який, 
реалізуючи свої нормотворчі функції, Указом від 8 липня 2009 р. затвердив 
Доктрину інформаційної безпеки України, де застосував ще більш юридично 
невизначене поняття – «народні традиції». Дуже важливо, що укладачі док-
трини використали досить сумнівну щодо реалізації прав і свобод людини і 
громадянина, національних меншин, конструкцію для визначення загроз 
інформаційній безпеці України – «поширення в засобах масової інформації 
невластивих українській культурній традиції цінностей і способу життя». 
Невдала логіко-лінгвістична побудова цієї конструкції призводить до того, що 
національнофобську риторику такого загального положення не пом’якшує 
навіть уточнення висловлюванням про поширення «культу насильства,  жор-
стокості, порнографії, зневажливого ставлення до людської і національної 
гідності» [15]. За правилами лінгвістичного тлумачення, така специфікація 
загального поняття, в якій прямо не вказується на її обмежуючий характер, 
має трактуватися тільки як пояснюючий приклад, що не охоплює всього обся-
гу цього поняття.

Слід зазначити, що за десять років до ухвалення цього Положення 
Постановою Кабінету Міністрів України від 15 вересня 1999 р. було затвер-
джено Національну програму патріотичного виховання населення, формуван-
ня здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних 
засад суспільства, яка мала інший концептуальний задум. У цьому документі 
вживалося базове конституційне поняття «Український народ» у таких кон-
струкціях, як традиції Українського народу (п. 5) та традиції і сучасні надбан-
ня Українського народу (п. 6 Національної програми) [16], щоправда у 2002 р. 
цей документ втратив юридичну силу.

До традицій Українського народу, що мають не етнонаціональний, а 
загальнодержавний зміст, наближається й контекст п.2 Положення про 
Державний Протокол та Церемоніал України від 22 серпня 2002 р., у якому 
«національні традиції України» термінологічно розмежовуються із «загально-
прийнятими міжнародними нормами, правилами і  традиціями» [17]. Отже, 
«національні традиції України» тут мають тлумачитися як «не міжнародні» – 
тобто «внутрішньодержавні», а враховуючи те, що суб’єктом міжнародного 
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права є саме держава Україна, то й «національні традиції» в цьому контексті 
мають тлумачитися як традиції української держави. 

В іншому легальному понятті «історичні та культурні традиції 
Українського народу» можна побачити спробу поєднати обидва види традицій 
«державно-політичні» («історичні) та «етно-культурні» («культурні») в одно-
му терміні [18]. 

Щоправда, все це не більш, ніж доктринальні міркування та припущен-
ня, а не однозначне легальне визначення традицій Українського народу, якого 
явно бракує для правового осмислення предмету нашого дослідження. 
Водночас є всі підстави вважати, що суб’єкти нормотворчості в Україні нама-
гаються конкретизувати конституційне поняття «Український народ» та 
похідне поняття «традиції Українського народу». Проте такий пошук легаль-
ної термінологічної визначеності традицій має складний і суперечливий 
характер. 

Неоднозначність термінологічного позначення змісту традицій у норма-
тивно-правових актах, пов’язаних з політичною та воєнною історією України. 
Логіко-лінгвістичний аналіз законодавства України свідчить про те, що термі-
нологічна неоднозначність легального визначення традицій насамперед обу-
мовлена контраверсивними оцінками історичних подій минулого в сучасному 
українському політичному дискурсі. Це стосується доби Української  револю-
ції 1917–1921 рр., коли мало місце збройне змагання різних державних утво-
рень на теренах України та найбільшою мірою історії Великої Вітчизняної 
війни 1941–1945 рр., під час якої громадяни Української РСР воювали на боці 
різних протиборчих сторін. Саме цим пояснюються спроби тодішнього зако-
нодавця уникнути конкретизації суб’єктної приналежності традицій, які сфор-
мувалися в ці історичні періоди. 

Так, починаючи з 1997 р., у нормативно-правових актах, які стосуються 
відзначення визначних подій Великої Вітчизняної війни вживаються схожі 
термінологічні конструкції: «кращі традиції попередніх поколінь» [19], 
«героїч ні традиції старших поколінь» [20], «традиції старших поколінь» [21], 
або просто «кращі традиції» [22]. Подібні узагальнені терміни вживаються і в 
Розпорядженні Президента України від 27 січня 2004 р. «Про відзначення Дня 
захисника Вітчизни («героїчні традиції старших поколінь») [23] та в Указі 
Президента України від 20 березня 2004 р. «Про проведення Всеукраїнської 
молодіжної акції «Пам’ятаймо минуле заради майбутнього». В останньому 
нормативно-правовому акті застосовуються поняття «кращі  героїчні  традиції 
минулого» та «славні бойові і трудові традиції старшого покоління» [24].

Проте з 2002 р. у подібних нормативних актах з «історичним змістом» 
починають переважати інші конструкції, близькі до поняття «традиції 
Українського народу». Так, в Указі Президента України від 21 лютого 2002 р. 
«Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх 
правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного вихо-
вання молоді» вживається поняття «бойові традиції українського народу» 
[25]. У Розпорядженні Президента України від 9 квітня 2002 р. «Про відзна-
чення 57-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років» 
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наведена інша термінологічна варіація – «героїчні традиції українського наро-
ду» [26]. Більш скорочений варіант – «традиції українського народу» застосо-
вано в Розпорядженні Президента України від 18 червня 2002 року «Про від-
значення Дня партизанської слави»[27]. 

Проте в усіх вищенаведених нормативно-правових актах нормотворець 
неправильно вказує на суб’єкта – носія цієї традиції і застосовує конструкцію, 
у якій термін «український народ» вживається не як в Конституції з великої 
літери, а з малої [28]. Немає жодних підстав бачити в цьому певний умисел 
законодавця,  найімовірніше тут має місце прикра технічна помилка. 

Найбільш складний, але такий, що відповідає Конституції України, варі-
ант, «славні бойові і трудові традиції Українського  народу», застосовано в 
Постанові Верховної Ради України від 5 березня 2010 р. «Про проголошення 
2010 року в Україні Роком ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941–
1945 років» [29]. Але той самий суб’єкт нормотворчості через два роки знов 
вживає технічно некоректний термін «славні бойові традиції українського 
народу» [30]. 

Як подальший пошук відповідного політично незаангажованого легаль-
ного терміна варто розцінювати сумнівну з точки зору історичної науки кон-
струкцію «традиції історії нашої держави» [31]. В теорії історії подібне понят-
тя має дещо інший зміст і застосовується у значенні сталого, загальновизнано-
го підходу історіографії у висвітленні певних подій.

Для логіки нашого дослідження дуже важливо інше – в нормативно-
правових актах, присвячених «історії нашої держави», активно вживаються 
поняття, близькі до «військових традицій».

Однак і тут спостерігаємо перманентні термінологічні пошуки вітчизня-
ного законодавця. Прикладом є застосування в якості легального поняття 
«бойові традиції вітчизняних Збройних Сил» в п.4 Постанови Верховної Ради 
України від 14 липня 1999 р. «Про схвалення рекомендацій парламентських 
слухань з питань реформування Збройних Сил України», присвяченому істо-
ричній проблематиці [32]. Це можна розцінити як спробу знайти термін, який 
міг би стати «об’єднавчим» застосований як до Радянської (Червоної) армії, як 
до інших протидіючих їй військових формувань часів визвольних змагань та 
Другої світової війни, так і, нарешті, до сучасних Збройних Сил України. Це 
поняття в інших актах законодавства України подальшого поширення не отри-
мало.

З огляду на конституційне розмежування понять «Український народ» і 
«українська нація», вбачається недоречним з юридичної точки зору застосу-
вання предикату «національний» до «військових традицій», які стосуються 
виключно «війська». Загальновідомо, що «військо» або «збройні сили» в будь-
якому сучасному суспільстві визнаються не етнонаціональним утворенням, а 
знаряддям суверенної держави, яке комплектується виключно за рахунок її 
громадян. Так, у Постанові Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2009 р. 
«Про утворення Науково-дослідного центру воєнної історії» було вжито кон-
струкцію «військові національно-історичні традиції» [33]. Того ж року в Указі 
Президента України від 2 листопада «Про деякі заходи щодо відзначення 
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видатних подій національної воєнної історії» застосовано подібне поняття 
«національні  військові традиції» [34]. Схоже за змістом поняття «національні 
воєнні традиції» міститься в Указі Президента України від 6 січня 2010 р. «Про 
заходи з відзначення, всебічного вивчення та об’єктивного висвітлення діяль-
ності Українських Січових Стрільців» [35].

Показово, що в нормативно-правових актах, присвячених історії 
України, специфікується один із видів державницько-правових традицій 
Українського народу, а саме – традиція шанобливої історичної пам’яті.

Однак при легальній вербалізації цієї традиції суб’єкти нормотворчості 
також непослідовні в урахуванні змісту базових конституційних понять. Так, в 
Указі Президента України від 20 квітня 2007 р. «Про відзначення 62-ї річниці 
Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років» вживається корегую-
ча з Конституцією України термінологічна конструкція «історичні традиції 
Українського народу зберігати пам’ять про захисників Вітчизни» [36]. Ця кон-
струкція майже буквально продубльована в Указі Президента України від 
23.03.2010 «Про додаткові заходи щодо відзначення 65-ї річниці Перемоги у 
Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років» тільки не в множині, а у лінгвіс-
тичній формі для позначення єдиної традиції Українського народу [37]. 
Подібне поняття застосовує й єдиний законодавчий орган в Україні у своїй 
Постанові від 13.01.2009 № 842-VI «Про відзначення 65-річчя Перемоги у 
Великій Вітчизняній війні та звільнення України від фашистських загарбни-
ків», де згадана конструкція «історичні традиції українського  народу зберіга-
ти пам’ять про  захисників  Вітчизни», до якої входить термін «український 
народ» з порушенням його конституційного написання (з малої літери).

Невдалою слід вважати безособову конструкцію, застосовану для вер-
бального позначення цих традицій в Указі Президента України від 22 березня 
2012 р. «Про заходи у зв’язку з відзначенням 67-ї річниці Перемоги у Великій 
Вітчизняній війні 1941-1945 років» через поняття-висловлювання «традиції 
шанобливого ставлення до людей старшого покоління», що надає невиправда-
но розширеного, «загальнолюдського» значення цьому поняттю, яке з контек-
сту та самого призначення нормативного акта повинно мати чітко визначений 
державницький зміст [38].

Термінологічна суперечливість, а іноді й банальна технічна неконкрет-
ність легальних понять, пов’язаних з історією України, відповідним чином 
трансформується й у ті нормативно-правові акти, які регулюють саме втілення 
в сучасне життя військових традицій у процесі патріотичного виховання моло-
ді в нашій країні.

(Далі буде)
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Гайдулін О.О. Досвід доктринальної інтерпретації легальних понять: мето-
дологічний потенціал правової  концепції традицій щодо аналізу відносин у вій-
ськовій сфері 

У статті розглядається методологія правового дослідження на прикладі досві-
ду доктринальної інтерпретації легальних понять. Проаналізовано різні правові 
акти: Конституція України, Закони України, підзаконні акти. За результатами 
дослідження видно, що тлумачення відповідних правових понять традицій має бути 
уніфіковано.

Ключові слова: методологія правових досліджень, інтерпретація, традиції, 
терміни, військова сфера.

Гайдулин А.А. Опыт доктринальной интерпретации легальных понятий: 
методологический потенциал правовой концепции традиций для анализа отноше-
ний в военной сфере 

В статье рассматривается методология правового исследования на примере 
опыта доктринальной интерпретации легальных понятий. Проанализированы 
разные правовые акты: Конституция Украины, Законы Украины, подзаконные акты. 
По результатам ясно, что толкование соответствующих правових понятий тради-
ций должно быть унифицировавано. 

Ключевые слова: методология правовых исследований, интерпретация, тра-
диции, термины, военная сфера.

Gaydulin O.O. The Experience of Doctrinal Interpretation of Legal Terms: the 
Methodological Potential of the Legal Concept of Traditions for Analysis of Relations 
in the Military Sphere

The article deals with the problem of the legal research methodology. It is based on the 
experience of doctrinal interpretation of legal concepts. The various legal acts was analyzed: 
the Constitution, laws, regulations. According to the results of analysis, it is clear that the 
interpretation of legal terms of traditions should be unified.

Keywords: legal research methodology, interpretation, traditions,  terms, military 
sphere.
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Постановка проблеми.   У науковій літературі тривалий час точиться 
дискусія щодо   класифікації і систематизації цивільно-правових зобов’язань.  

Формування оптимальної системи зобов’язань, у тому числі і 
недоговірних, сприяє розв’язанню низки завдань як теоретичного, так і 
практичного характеру. По-перше, це дозволяє виявити і дослідити  особливості 
тих чи інших зобов’язальних правовідносин. По-друге, стає передумовою 
створення ефективного законодавства. По-третє, дозволяє забезпечити 
уніфікацію застосування правових норм, які регулюють окремі різновиди 
зобов’язальних правовідносин. По-четверте, сприяє належному застосуванню 
правових норм, які регулюють зобов’язальні правовідносини, і відповідно, 
підвищує ступінь ефективності охорони та захисту суб’єктивних цивільних 
прав. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Загальнотеоретичні 
аспекти цивільно-правових зобов’язань розглядали у своїх наукових працях  
Д.В. Боброва, Т.В. Боднар, С.Д. Гринько, І.С. Канзафарова, Т.В. Ківалова, 
Н.С. Кузнєцова, О.О. Отраднова, Р.А. Майданик, Є.О. Харитонов та інші, 
проте особливостям відносно нового в українському цивільному праві 
інституту зобов’язань, які виникають у зв’язку із створенням загрози 
заподіяння шкоди, увага в цивілістичній доктрині приділялась недостатньо, 
що  зумовлює певні труднощі як при його теоретичному аналізі, так і при  
правозастосуванні.

Мета статті. З’ясувати правову природу зобов’язань, які виникають у 
зв’язку із  створенням загрози життю,  здоров’ю або майну  і визначити їх місце 
в системі зобов’язального (деліктного) права.

Основні результати дослідження. Різноманітність зобов’язальних 
правовідносин, які виникають у цивільному обороті, зумовлює і потребу їх 
систематизації. В основу класифікації цивільно-правових зобов’язань 
покладають різні критерії. 

© Ю.О. Заіка, 2014
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Традиційно за підставами виникнення зобов’язання поділяються на три 
групи:

1) зобов’язання із договорів та інших правочинів (за критерієм 
правомірності ця група зобов’язань деякими авторами іменується 
регулятивними зобов’язаннями);

2) зобов’язання із неправомірних дій (за критерієм правомірності – 
охоронювальні);

3) зобов’язанні з інших юридичних фактів [1, с. 14]. 
У більшості випадків підставою виникнення цивільно-правових 

зобов’язань є саме вольові, правомірні дії – укладання контрагентами договорів 
та інших правочинів. Зобов’язання можуть виникати і поза укладених 
договорів. Так у римському приватному праві до складових недоговірних 
зобов’язань відносили: 1) делікти; 2) квазі-контракти;  3) квазі-делікти; 4) інші 
дії особи (осіб), що виникали із закону [5, с. 157].

 Під деліктними зобов’язаннями в сучасній цивілістичній доктрині 
розуміють цивільно-правові зобов’язання, які виникають внаслідок заподіяння 
шкоди,  в силу чого потерпіла особа має право вимагати від особи,  яка відпо-
відальна за шкоду, відшкодування майнової шкоди в натурі  або відшкодування 
збитків, а також у передбачених законом випадках – компенсації немайнової 
(моральної) шкоди.

Відповідно до ст.1166 ЦК майнова шкода, завдана неправомірними 
рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної 
чи юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної 
особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

«Зобов’язання із деліктів» – у французькому цивільному праві [4], 
«зобов’язання із недозволених дій» – у німецькому цивільному уложенні [2], 
«зобов’язання із правопорушень» – у країнах англо-американської системи 
права [3] – незважаючи на певні відмінності, є основним засобом відшкодуван-
ня заподіяної шкоди.

Систему деліктів у цивільному праві будується на поєднанні 
генерального делікту із спеціальними. 

Правило генерального делікту відоме всім правовим системам 
континентальної правової сім’ї та закріплене у ст. 1166 Цивільного кодексу 
України (далі ЦК) передбачає обов’язкову наявність трьох основних загальних 
умов виникнення деліктного зобов’язання. Це – протиправна поведінка, 
причинний з’язок між протиправною поведінкою та заподіяною шкодою та 
вина заподіювача [14, с. 113].

Спеціальні делікти характеризуються наявністю додаткових умов їх 
виникнення. Проблеми класифікації таких дій, особливість процедури 
розгляду справ, неоднозначність і певна суперечливість судової практики, 
зумовлюють наявність певних перешкод для захисту порушених прав суб’єктів 
цивільних правовідносин. 

Д.В. Боброва залежно від особливостей суб’єктів, які завдають шкоду, 
виокремлювала сім основних видів зобов’язань, пов’язаних із відповідальністю 
за її заподіяння: організаціями та їх службовими особами; державними 
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громадськими організаціями та їх службовими особами;  правоохоронними 
органами; джерелом підвищеної небезпеки; неповнолітніми, недієздатними 
та особами, нездатними розуміти значення своїх дій;  спільно заподіяну 
кількома особами; особам, які не підлягають соціальному страхуванню та ін. 
[17, с. 505-560].

О.О. Отраднова згруповує деліктні зобов’язання у дві великі групи  
залежно від особливостей: 

1) суб’єктного складу заподіювачів шкоди. У першу групу входять 
делікти, пов’язані із заподіянням шкоди актами влади, судовими  та 
правоохоронними органами, заподіяння шкоди малолітніми, неповнолітніми 
та недієздатними особами;  

2) способу заподіяння шкоди. Друга група включає відшкодування 
шкоди, заподіяної джерелом підвищеної небезпеки, а також відшкодування 
шкоди, заподіяної внаслідок недоліків товарів, робіт, послуг [14, с. 141].

Т.С. Ківалова відповідно до підстав класифікації розрізняє чотири 
основних групи зобов’язань щодо відшкодування протиправно завданої 
шкоди залежно від: 1) суб’єкта, що завдав шкоду; 2) об’єкта, якому завдано 
шкоди; 3) особливостей поведінки, діяльності або об’єктів, якими завдано 
шкоду; 4) суб’єкта, на якого покладається обов’язок відшкодування шкоди  [9, 
с. 116-117].

Система спеціальних деліктів повинна містити чітку відповідь на 
питання: в чому полягають особливості правової регламентації того чи іншого 
делікту і в чому їх регламентація відмінна від інших деліктних зобов’язань. 

Тому нами пропонувалася така систематизація деліктів, яка врахову-
вала б більш широкі кваліфікаційні ознаки [6, с. 41-44]. 

Заподіяння шкоди в деліктних зобов’язаннях  виступає конститутивним 
елементом відповідальності, оскільки за відсутності заподіяної шкоди не 
виникає і обов’язку її відшкодувати.

Водночас ще до прийняття Цивільного кодексу України (2003 р.) в юри-
дичній літературі, як зазначає Д.В. Боброва, давно і справедливо підкреслюва-
лося, що в законі про цивільно-правову деліктну відповідальність центр ваги 
необхідно перенести зі шкідливого результату на більш ранній ступінь, коли 
протиправне діяння створює можливість заподіяння шкоди або коли сама 
діяльність має небезпечні властивості. Це припускає покладання цивільно-
правової відповідальності не тільки за спричинену шкоду, а й за «делікт 
створення небезпеки» [17, с. 502].

Розвиток складних новітніх технологій, науково-технічний прогрес, 
широке використання різноманітних форм енергії, вплив на виникнення 
деліктних правовідносин, так званого, «людського фактор» є свідченням 
своєчасності та обґрунтованості такого положення.

Ідея відповідальності не лише за заподіяну шкоду, а навіть за створення 
небезпеки завдання такої шкоди була реалізована ще в римському приватному 
праві. Так, за преторським едиктом (edictum de positum) встановлювалася від-
повідальність за просте створення небезпеки для перехожих: якщо на даху чи 
на карнизі, що виступав над місцем, де звичайно ходять люди, вивішувався чи 
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встановлювався якийсь предмет, падіння якого могло заподіяти шкоду, то 
власник будинку сплачував певний штраф. Римські юристи підкреслювали, 
що претор видав цей едикт з величезною користю для суспільства: «щоб люди 
ходили по вулицям без страху і небезпеки» (Д. 9.3.5.6) [15, с. 324–325].

У ст. 11 ЦК серед підстав виникнення цивільних прав та обов’язків, крім 
правочинів, створення результатів інтелектуальної, творчої діяльності і 
завдання шкоди, законодавець називає ще «інші юридичні факти». Отже, 
створення небезпеки законним правам та інтересам особи є одним із юридичних 
фактів, які є підставою виникнення цивільних зобов’язань.

У гл. 81 ЦК знайшов закріплення інститут раніше не відомий вітчизня-
ному законодавцю – інститут відповідальності за створення загрози життю, 
здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи. Головним 
завданням, яке покладається на цей інститут, є попередження шкідливих 
наслідків, які можуть настати у зв’язку з обставинами, що виникли.

Відповідно до ст.1163 ЦК  фізична особа, життю, здоров’ю або майну 
якої загрожує небезпека, а також юридична особа, майну якої загрожує небез-
пека, мають право вимагати усунення цієї небезпеки від того, хто її створює. 

Проте в цивілістичній доктрині цілком природно виникло питання: 
відповідно до концепції ЦК України зобов’язання відшкодування шкоди та 
зобов’язання, що виникають у зв’язку зі створенням загрози життю, здоров’ю, 
майну фізичної особи або майну юридичної особи, повинні розглядатися як 
спорідненні, однотипні правовідносини, чи вони співвідносять як рід і вид, чи 
як різні етапи розвитку охоронних правовідносин ? [9, с. 242].

Є.О. Харитонов справедливо зазначає, що за своєю суттю зазначені 
зобов’язання є охоронними правовідносинами, оскільки мають на меті захист 
цивільних прав та інтересів у випадку вчинення дій, якими створюється 
загроза життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи 
[16, с. 431], і у цьому разі може мати місце виникнення охоронних правовідносин 
двох рівнів: 1) власне, правовідносини з захисту від загрози, створеної цивіль-
ним правам ті інтересам; 2) правовідносини з відшкодування завданої шкоди 
[16, с. 433].

Сторонами в зобов’язаннях, які при цьому виникають, виступає  особа, 
яка своїми діями чи бездіяльністю в майбутньому може заподіяти шкоду, 
тобто, так званий потенційний заподіювач шкоди (боржник), та особа, якій 
може бути заподіяна шкода такою діяльністю в майбутньому, тобто, 
потенційний потерпілий (кредитор) від таких дій.

Об’єктами цих зобов’язань є життя, здоров’я та майно фізичної особи 
або майно юридичної особи, яким загрожує небезпека.

Щодо предмету такого зобов’язання,  то таким предметом виступають 
дії, які мають бути вчинені одним учасником зобов’язання на користь іншого, 
які усувають небезпеку життю, здоров’ю або майну.  

Зобов’язання, які виникають з підстав, передбачених гл. 81 ЦК, необхід-
но відмежовувати від договірних зобов’язань. Так,  якщо житлово-експлуата-
ційна організація своєчасно не виконує в будинку профілактичний огляд і 
плановий ремонт системи тепло-, водо забезпечення, а отже, його  мешканців 
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чекає несвоєчасний початок опалювального сезону і холодна зима.  У цьому 
разі вимоги споживачів будуть ґрунтуватися не на нормах  гл. 81 ЦК України, 
а на відповідних положеннях укладеного з житлово-експлуатаційною 
організацією договору про обслуговування будинків. Адже відповідно до п. 19 
Типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання 
холодної та гарячої води і водовідведення, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 630, виконавець за цим договором 
зобов’язаний здійснювати контроль за технічним станом санітарно-технічного 
та інженерного обладнання квартир і своєчасно проводити підготовку будинку 
і його відповідного обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період. 
Тобто в даному випадку мова йде про належність виконання зобов’язань, 
передбачених договором, а не про  створення певної небезпеки майну чи 
здоров’ю.

Особа, якій загрожує небезпека,  має право вимагати усунення 
загрози її життю, здоров’ю або майну, від того, хто її створює. 

У ст.1164 ЦК не конкретизовані дії, які може вчиняти потенційний 
потерпілий щодо усунення небезпеки, яка загрожує, але це не позбавляє його 
вжити всі передбачені законом  заходи для захисту законних прав та інтересів, 
що передбачені у ст.16 ЦК «Захист цивільних прав та інтересів судом», а саме: 
визнання права, припинення дії, яка порушує право, відновлення становища, 
яке існувало до порушення, відшкодування збитків та інші способи 
відшкодування майнової шкоди, відшкодування моральної (немайнової) 
шкоди та ін. 

Тому  не можна не погодитися з доктринальним положенням, що захист 
цивільних прав, маючи на увазі  необхідність як попередження, так і відновлення 
права в разі його порушення, передбачає не тільки диференційовані способи 
захисту, а і різні форми захисту (судом, нотаріусом, органом державної влади, 
органом місцевого самоврядування, самозахист)» [11, с. 348–349].

Особа, дії чи бездіяльність якої створюють небезпеку життю, 
здоров’ю чи майну іншої особи, зобов’язана усунути загрозу.

 Усунення загрози може полягати як у припиненні певної діяльності, так 
і у вчиненні відповідної дії (наприклад, коли підставою створення небезпеки є 
саме бездіяльність особи).

Всяке суб’єктивне цивільне право, як зазначає В.В. Луць, містить у собі 
троякого роду можливості для управомоченої особи: а) можливість власної 
поведінки цієї особи; б) право вимагати відповідної поведінки від зобов’язаної 
особи; в) можливість звернутися за захистом порушеного права до компетент-
ного органу [ 12, с. 272].

У разі не усунення загрози життю, здоров’ю або майну особи, вона має 
право вимагати:

1) вжиття невідкладних заходів щодо усунення такої загрози;
2) відшкодування завданої шкоди;
3) заборони діяльності, яка створює загрозу (ст. 1164 ЦК).
Якщо особі буде відмовлено у задоволенні її вимог щодо припинення 

діяльності, яка, на її думку, може створювати загрозу життю, здоров’ю чи 
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майну, це не позбавляє її права надалі вимагати відшкодування фактичних 
збитків і завданої їй шкоди.

Умови для звернення з вимогою про усунення небезпеки. Вимоги 
щодо усунення небезпеки, яка фактично загрожує, є одним із засобів захисту 
цивільних прав. Тобто в даному випадку особа вимагає не відшкодування 
заподіяної шкоди, а насамперед припинення дій, внаслідок яких їй може бути 
завдана шкода. 

Особа, яка вважає, що їй загрожує небезпека, може звернутися як до 
особи, винної у створенні загрози, так і безпосередньо до суду.

Можливість звернення до суду та можливість отримання судового 
захисту залежить від сукупності передумов (чинників), одним із яких є 
юридична заінтересованість особи, яка звертається до суду [10, с. 144–145].

В даному випадку такою  юридичною заінтересованістю є потреба в 
охороні та захисті абсолютних суб’єктивних прав.

Умовами для такого звернення за загальним правилом є:
1) наявність протиправних дій (чи бездіяльності)  третіх осіб внаслідок 

чого виникає загроза суб’єктивному праву, тобто, така шкідлива поведінка,   
загрожує майновим чи особистим немайновим інтересам, відповідно, виникає  
небезпека для життя, здоров’я  чи  майна особи.  

Проте, як слушно зазначається в юридичній літературі,  «правомірність 
чи неправомірність дій, якими створена загроза, значення не має» [13, 
с. 144–145]. Тобто, правомірність дій однієї особи, внаслідок вчинення яких 
виникає небезпека для прав та законних інтересів іншої особи, не виключає 
можливості захисту прав та інтересів останньої. Так, певні види промислової 
діяльності (підприємства хімічної, вугільної промисловості) об’єктивно 
пов’язані із забрудненням навколишнього середовища, можуть створювати 
небезпеку таким абсолютним правам людини як життя та здоров’я;

Щодо безпосередньо самої небезпеки, то вона може полягати  у створенні 
загрози як публічним, так і приватним інтересам:

– при порушенні екологічного законодавства (Закони України «Про 
охорону навколишнього природного середовища», «Про охорону атмосферного 
повітря», «Про природно-заповідний фонд», «Про мисливське господарство 
та полювання»,  «Про тваринний світ» та ін.);

– у проведенні будівельних робіт без належного дозволу і кваліфікації 
(наприклад, будівництво в заповідній зоні, перепланування квартири чи 
будинку, прибудова тамбуру). Так, предметом судового розгляду стало 
будівництво мансарди на п’ятому поверсі типового п’ятиповерхового 
панельного будинку, внаслідок чого виникла небезпека руйнування основних 
конструкцій будинку;

– у виконанні інших робіт без відповідного дозволу і кваліфікації 
(проведення газу, світла, водопроводу тощо);

– в утриманні диких тварин ( лева, рисі, ведмедя), плазунів (гадюк, 
пітонів тощо), службових собак та собак бійцівських порід у домашніх умовах 
без відповідного дозволу та відсутності необхідних умов;
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– в утриманні в квартирі (на балконі, лоджії ) свійських тварин та птахів 
(поросят, кролів, індиків, курей та ін.) з порушенням встановлених правил;

– у здійсненні підприємницької діяльності або виконанні небезпечних 
робіт у домашніх умовах [7, с. 332–333];

– у порушенні правил експлуатації джерел підвищеної небезпеки 
(повіт ряний, морський, залізничний внутрішньоводний, автомобільний тран-
спорт, місцевий транспорт, різного роду «Лунапарків» тощо), що може спричи-
нити аварії та катастрофи;

– у наданні послуг з порушення встановленого порядку (наприклад, 
медичних, ветеринарних, охоронних, транспортних, будівельних та ін.) або 
використання матеріалів, застосування способів чи засобів без відповідних 
сертифікатів якості, відповідності та придатності (ліків, спецзасобів тощо);

– у наявності обставин, які можуть обумовити настання техногенних 
катастроф за умови бездіяльності відповідальних за таку безпеку осіб (зсуви 
на схилах, прорив дамби, провалля дороги, руйнування мосту тощо);

– у різного роду екологічних небезпеках (наприклад, забруднення 
атмосферного повітря, водної поверхні, ґрунтів, загрози радіоактивного 
забруднення) тощо [8, с. 401];

2) небезпека повинна бути реальною, тобто, пов’язана із конкретною загро-
зою негативного впливу  на життя, здоров’я людини, її майно, а не існувати 
лише в уяві особи;

3) можливість настання шкідливих наслідків має залежати саме від 
діяльності особи, дії якої потрібно припинити або яка має вчинити певні дії.

Режим, встановлений ст. 1163 ЦК України, поширюється як на 
діяльність, що вже здійснюється і наслідком якої може бути заподіяння шкоди, 
так і на діяльність, що буде здійснюватися в майбутньому (виконання робіт, 
надання послуг, випуск продукції, експлуатація транспортного засобу,  
використання ліків тощо).

4) причинний зв’язок між діями (бездіяльністю), якими створюється 
небезпека, і шкодою, яка може настати внаслідок таких дій чи бездіяльності;

5) небезпека повинна загрожувати законним правам та інтересам особи 
і не бути пов’язаною із зловживанням правом кредитора у зобов’язанні.

Доказами такої загрози є невідповідність діяльності (чи бездіяльності) 
особи встановленим стандартам, нормам, правилам та інших імперативним за 
характером вимог, передбачених екологічним, земельним, господарським, 
трудовим, житловим, будівельним законодавством тощо, які визначають 
безпечні умови експлуатації, збереження, застосування тих чи інших об’єктів 
матеріального світу, форм енергії, порядку реалізації наданих законодавством 
прав та ін. 

5) відсутність між потенційним заподіювачем шкоди (боржником) і 
потенційним потерпілим (кредитором) будь-яких договірних відносин, 
оскільки в цьому випадку кредитор має право вимагати належного виконання 
договірних зобов’язань і відшкодування шкоди, заподіяної неналежним 
виконанням.
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Висновок. За своєю правовою природою зобов’язання, які виникають 
при створенні загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну юри-
дичної особи виступають у системі недоговірних зобов’язань як самостійні 
квазіделіктні двоелементні зобов’язання,  зміст яких полягає у припиненні  
дій, що створюють загрозу законним правам та інтересам фізичних та юридич-
них осіб, та у відшкодуванні наявної   матеріальної і моральної шкоди. 
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Заіка Ю.О. Зобов’язання, які виникають при створенні загрози життю, 
здоров’ю або майну, в системі недоговірних зобов’язань  

У статті досліджується правова природа зобов’язань, які виникають із ство-
рення загрози життю, здоров’ю або майну. Визначається їх особливе місце в системі 
цивільно-правових недоговірних зобов’язань.

Ключові слова: зобов’язання; недоговірні зобов’язання; система недоговірних 
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ровью или имуществу, в системе недоговорных обязательств
В статье исследуется правовая природа обязательств, возникающие в связи 

созданием угрозы жизни, здоровью или имуществу. Определено их место в системе 
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to property in the system of uncontractual obligations
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КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

О.М. Щукін 
здобувач МУБіП 
м. Херсон

Постановка проблеми. Одним із різновидів публічного (суспільного) 
контролю, що здійснює незалежна Україна, є контроль у сфері державних 
закупівель.

Мета контролю у сфері державних закупівель буде полягати у своєчас-
ному виявленні відхилень від прийнятих стандартів, порушень принципів 
законності, ефективності, доцільності й економічності управління фінансови-
ми ресурсами, що дасть змогу підвищити рівень відповідальності уповноваже-
них осіб, отримати відшкодування збитків та попередити повторення пору-
шення у майбутньому, зауважує В.П. Міняйло [7, с. 125].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемою контролю у 
сфері державних закупівель займалися: В.П. Міняйло, О.В. Котелевко, 
О.Ю. Фіц та інші, але й сьогодні ця проблема залишається бути нагальною.

Мета статті полягає у визначенні контролю у сфері державних закупі-
вель.

Основні результати дослідження. На думку О.В. Котелевко, контроль 
державних закупівель – це систематичне спостереження за розпорядником 
державних коштів у процесі придбання ним товарів, робіт, послуг належної 
якості, у необхідній кількості, у потрібний час, за прийнятною ціною, у відпо-
відного постачальника за державні кошти з метою забезпечення добросовісної 
конкуренції серед учасників, відкритості та прозорості на всіх стадіях закупів-
лі, а також об’єктивної та неупередженої оцінки конкурсних пропозицій. 
Контроль державних закупівель у сучасних умовах відіграє важливу роль, 
обумовлену наявністю великої кількості порушень та зловживань у сфері дер-
жавних закупівель [6].

Не можна не погодитись із зауваженням О.Ю. Фіц, що навіть правильно 
реалізований процес закупівель може призвести до неефективного витрачання 
державних коштів. Моніторинг ефективного і раціонального використання 
державних коштів, максимальної  їх економії при здійсненні державних заку-
півель займає другорядну роль ніж моніторинг з дотримання правових норм 
при здійсненні державних закупівель [16, с. 91]. Моніторинг дотримання норм 
та правил (або моніторинг відповідності) часто має на меті створення умов для 
корекції поточних процедур. Такий контроль може зайти настільки далеко, що 
вимагатиме, щоб замовники отримували попередній дозвіл для прийняття 

© О.М. Щукін, 2014
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певних рішень. У таких випадках існує ризик того, що контроль стає 
нав’язливим та без необхідності уповільнює процес закупівель.

Приклади свідчать, що моніторинг може слугувати різним цілям, бути 
заснованим на різних методах і бути різної інтенсивності. Важлива відмінність 
має бути встановлена між моніторингом дотримання правових норм та моніто-
рингом фактичних результатів здійснених процедур закупівель. Найскладнішою 
частиною моніторингу є визначення чіткої мети та встановлення відповідних 
показників і, можливо, цілей [1].

У багатьох державах-членах ЄС аспект співвідношення ціни та якості в 
сфері державних закупівель становить особливий інтерес для аудиторських 
установ з точки зору поліпшення оптимального використання наявних коштів 
у державному секторі. Це є характерною особливістю старших членів ЄС, де 
моніторинг сприяє вдосконаленню практики, що застосовується, а процедури 
направлені на максимальне дотримання ступеня співвідношення ціни та якості.

Будь-який контроль за дотриманням принципу співвідношення ціни та 
якості повинен передбачати дещо більше, аніж контроль за дотриманням пра-
вових норм під час здійснення окремих процедур закупівель [14, с. 217].

Діяльність Мінекономрозвитку з моніторингу розділена між Відділом 
моніторингу та Відділом аналізу. Відділ моніторингу  на сьогодні проводить 
значну частину діяльності в сфері моніторингу на основі вимог Наказу «Про 
здійснення моніторингу державних закупівель» [8]. Відділ аналізу щоквар-
тально готує звіт (огляд) щодо державних закупівель для Уряду та Рахункової 
палати. У такому огляді міститься інформація щодо законодавчих ініціатив у 
цій сфері. Проте, акцент робиться на поданні різних кількісних показників 
закупівельної діяльності, що підрозділяється залежно від процедури закупі-
вель, але без подальшого розподілу за секторами чи вартістю контрактів. Дані, 
наведені у Звіті, беруться із щоквартальних статистичних оглядів і мають суто 
описовий характер у тому сенсі, що не надається жодних висновків щодо про-
дуктивності закупівель. Що стосується аналогічного зобов’язання надавати 
інформацію у Віснику державних закупівель, не існує жодних санкцій, щоб 
схилити замовників звітувати для цілей статистики. Тому основа для статис-
тики може не завжди бути повною, зауважує О.Ю. Фіц [16, с. 96-97].

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 
сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів відповідно до п. 4 
ст. 7 Закону України «Про здійснення державних закупівель» перевіряє у 
замовника:

– правильність оформлення форм документів, встановленим законодав-
ством вимогам (за їх наявності); 

– правильність заповнення документів відповідно до затверджених 
інструкцій  (за їх наявності);

– правильність організації та проведення процедури електронного 
реверсивного аукціону розміщених на веб-порталі Уповноваженого органу та 
на веб-сайті оператора електронного майданчика.

Казначейський контроль – це система заходів (діяльність) органів 
Державної казначейської служби України, спрямована на забезпечення закон-
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ності та раціональності управління публічними фінансовими ресурсами та 
запобігання порушенням фінансової дисципліни. Особливість об’єкта та мети 
зазначеної діяльності органів казначейства дозволяє виділи казначейський 
контроль як особливий вид фінансового контролю, зазначає Л. В. Фалько [15].

Як зауважує О. В. Котелевко, органи державної казначейської служби 
України здійснюють попередній і поточний фінансовий контроль, який забез-
печує законність здійснення платежів за договорами на закупівлю товарів, 
робіт та послуг і запобігає можливим майбутнім фінансовим порушенням. За 
вказаними особливостями такий контроль державних закупівель має ознаки 
казначейського контролю як особливого виду фінансового контролю [6].

У разі виявлення порушень вимог законодавства у сфері закупівель 
повідомляє про такі випадки Уповноважений центральний орган виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері державних закупівель та 
Антимонопольний комітет України як орган оскарження. 

Наприклад, протягом першого півріччя 2012 р. на виконання Закону 
України «Про здійснення державних закупівель» [13] Державною казначей-
ською службою України було надано попереджень у зв’язку з порушенням 
законодавства у сфері державних закупівель у розрізі територіальних органів 
Державної казначейської служби України (Додаток ).

Додаток 

Область
Кількість

попереджень
Сума зазначена у
договорі, тис. грн

АР Крим 1 425,5
Вінницька 3 768,5
Волинська 1 342,9

Дніпропетровська 32 19 801,9
Донецька 59 17 178,2

Житомирська 0 0
Закарпатська 0 0

Запорізька 3 1 316,8
Івано-Франківська 1 661,5

Київська 19 12 591,0
Кіровоградська 2 193,7

Луганська 1 190,6
Львівська 0 0

Миколаївська 0 0
Одеська 10 5 270,8

Полтавська 5 2 118,0
Рівненська 3 243,1

Сумська 0 0
Тернопільська 1 146,9
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Харківська 8 2 628,5
Херсонська 16 124,9

Хмельницька 0 0
Черкаська 1 229,3

Чернівецька 0 0
Чернігівська 3 1 343,2

м. Київ 13 39 435,2
м. Севастополь 4 706,9

Разом 186 105 717,4

Інші органи, Антимонопольний  комітет України, Рахункова палата, 
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
державного фінансового контролю, центральний  орган виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері статистики, здійснюють контроль у сфері 
державних закупівель у межах своїх повноважень, визначених Конституцією 
та законами України, відповідно до п.5 ст.7 Закону України «Про здійснення 
державних закупівель» [13].

Антимонопольний комітет України згідно п. 3 ст. 7 Закону України 
«Про здійснення державних закупівель» визнаний органом оскарження з 
метою неупередженого та ефективного захисту прав та законних інтересів осіб, 
пов’язаних із участю у процедурах державної закупівлі. На нього покладено 
створення постійно діючої адміністративної колегії з розгляду скарг про пору-
шення законодавства у сфері державних закупівель [13].

Порядок діяльності постійно діючої адміністративної колегії з розгляду 
скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель встановле-
ний ст. 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» [11], 
рішення постійно діючої адміністративної колегії з розгляду скарг про пору-
шення законодавства у сфері державних закупівель приймаються від імені 
Антимонопольного комітету України. 

Постійно діюча адміністративна колегія з розгляду скарг про порушен-
ня законодавства у сфері державних закупівель Антимонопольного комітету 
України діє у складі трьох державних уповноважених Антимонопольного 
комітету України.

Член постійно діючої адміністративної колегії, який є пов’язаною осо-
бою з суб’єктом оскарження або замовником, не може брати участь у розгляді 
та прийнятті рішень щодо такої скарги і повинен бути замінений на час роз-
гляду і прийняття рішення щодо такої скарги іншим державним уповноваже-
ним Антимонопольного комітету України, що визначається Голово ю 
Антимонопольного комітету України. 

Рішення постійно діючої адміністративної колегії з розгляду скарг про 
порушення законодавства у сфері державних закупівель оформляються у 
письмовій формі та надсилаються не пізніше наступного робочого дня після їх 
прийняття Уповноваженому органу, суб’єкту оскарження, замовнику, цен-
тральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
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казначейського обслуговування бюджетних коштів, та редакції державного 
офіційного друкованого видання з питань державних закупівель, а в разі здій-
снення закупівлі за процедурою електронного реверсивного аукці ону також 
оператору електронног о майданчика.

Рішення постійно діючої адміністративної колегії з розгляду скарг про 
порушення законодавства у сфері державних закупівель набирають чинності з 
дня їх прийняття та є обов’язковими для виконання  замовниками та особами, 
яких вони стосуються. 

Рішення постійно діючої адміністративної колегії з розгляду скарг про 
порушення законодавства у сфері державних закупівель підлягають 
обов’язковій публікації в державному офіційному друкованому  виданні з 
питань державних закупівель, а також не пізніше наступного робочого дня 
після їх прийняття оприлюднюються  на веб-порталі Антимонопольного комі-
тету України. 

Рішення постійно діючої адміністративної колегії з розгляду скарг про 
порушення законодавства у сфері державних закупівель може бути оскаржено 
суб’єктом оскарження чи замовником до суду протягом місячного строку з 
дня, коли особа дізналася про його прийняття. 

За даними органу оскарження постійною діючою адміністративною 
колегією з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних 
закупівель протягом першого півріччя 2012 р. до Антимонопольного комітету 
України подано 340 скарг.

У процесі виконання функцій органу оскарження постійна діюча адміні-
стративна колегія з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері дер-
жавних закупівель відповідно до Закону України «Про здійснення державних 
закупівель» виявила такі типові порушення замовниками вимог законодав-
ства у сфері державних закупівель під час проведення ними процедур закупі-
вель за державні кошти:

1) перша категорія порушень – складання замовниками документації 
конкурсних торгів з порушенням основних принципів державних закупівель, 
визначених Законом України «Про здійснення державних закупівель», 
зокрема:

– встановлення непрозорих та нечітких технічних і кваліфікаційних 
вимог документації конкурсних торгів;

– штучне розширення предмета закупівлі (невиправдане об’єднання 
товару/послуг в один лот/предмет закупівлі; нечітке, загальне визначення 
предмета закупівлі);

– штучне звуження предмета закупівлі (зайва деталізація предмета 
закупівлі);

– помилки під час складення документації конкурсних торгів (невідпо-
відність додатків документації конкурсних торгів основним вимогам докумен-
тації конкурсних торгів, невірно визначені строки подання пропозицій кон-
курсних торгів тощо);

2) друга категорія порушень – процедурні порушення з боку Замовника, 
зокрема:
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– порушення порядку оприлюднення/опублікування інформації про 
закупівлю;

– неправомірне відхилення пропозицій конкурсних торгів учасників 
процедури закупівлі;

– неправомірне визначення переможця процедури закупівлі;
– допущення до оцінки пропозицій конкурсних торгів учасників процеду-

ри закупівлі, які не відповідають вимогам документації конкурсних торгів;
– укладення договорів про закупівлю з порушенням строків, визначених 

Законом України «Про здійснення державних закупівель» (у тому числі під 
час процедури оскарження) [13].

Як зазначає ч. 5 ст. 7 Закону України від «Про здійснення державних 
закупівель» [13], Державна фінансова інспекція України здійснює контроль у 
сфері державних закупівель у межах своїх повноважень, визначених 
Конституцією України [5] та законами України.

Відповідно до п. 5 п. 6 Положення про Державну фінансову інспекцію 
України [10], Держфінінспекція України для виконання покладених на неї 
завдань має право в установленому порядку здійснювати державний фінансо-
вий контроль, зокрема, шляхом проведення перевірки державних закупівель.

На даний час відповідний порядок, врегульований Наказом «Про 
затвердження Порядку проведення перевірок державних закупівель органами 
державної контрольно-ревізійної служби»[9].

За результатами моніторингу та позапланових перевірок державних 
закупівель 2012 р. територіальні органи Держфінінспекції України попереди-
ли втрат на закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти на суму 
1,7 млрд грн. Зокрема, за рахунок відміни конкурсних торгів – на суму 
956,2 млн грн та шляхом розірвання укладених договорів – на суму 
704,3 млн грн.

За результатами оперативного моніторингу державних закупівель (без 
виходу на об’єкт контролю шляхом запиту документів) протягом І півріччя 
2013 року  територіальні органи Держфінінспекції України попередили зайві 
витрати державних коштів у сфері держзакупівель на загальну суму близько 
845,6 млн грн. Зокрема, через виявлені фінансові порушення були відмінені 
конкурсні торги на загальну суму 292,1 млн грн. Укладених договорів розірва-
но на загальну суму 553,5 млн грн.

Найзначніші результати роботи із попередження втрат у держфінінспек-
цій у Донецькій (316,3 млн грн, або 37,4% втрат державних коштів від загальної 
суми по Україні), Львівській (90,5 млн грн, або 10,7%), Дніпро петровській 
(64,5 млн грн, або 7,6%), Луганській (57,5 млн грн, або 6,8%), Черкаській 
(44,7 млн грн, або 5,3%), Кіровоградській (43,6 млн грн, або 5,2%), Херсонській 
(39,5 млн грн, або 4,7%) та Сумській (36 млн грн, або 4,3%) областях.

Держфінінспекцією України запроваджено підхід до планування конт-
роль но-ревізійної роботи та відбору об’єктів контролю на підставі оцінки 
ризиків допущення фінансових порушень, моніторингу ризикових операцій, 
інформації зі ЗМІ, звернень громадян та телефону довіри Держфінінспекції 
України [3].
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Державна служба статистики України веде облік закупівель шляхом 
збирання інформації про заплановані закупівлі та торги, що відбулися, затвер-
джує форми статистичної звітності у сфері закупівель та ін. [12, ст. 12].

Досліджуючи статистичні звіти за 2012 р. та І півріччя 2013 р. відносно 
діяльності Мінекономрозвитку України, Державної казначейської служби 
України, Постійно діючої адміністративної колегії з розгляду скарг про пору-
шення законодавства у сфері державних закупівель Антимонопольного комі-
тету України, Держфінінспекції України, варто звернути увагу, що контроль 
державних закупівель у сучасних умовах відіграє важливу роль, що обумовле-
но наявністю великої кількості порушень та зловживань у сфері державних 
закупівель.

Контроль за законністю та ефективністю витрачання державних коштів 
представлений різноманітними формами, які закріплені в чинному законодав-
стві [2]. 

Найбільш до сфери державних закупівель можна застосувати класифі-
кацію контролю, визначену В.К. Колпаковим та О.В. Кузьменко [4, с. 525-526].

Контроль у сфері державних закупівель пропонуємо класифікувати:
1) Залежно від належності суб’єкта до державних або громадських 

структур:
– державний контроль у сфері державних закупівель;
– громадський контроль у сфері державних закупівель.
2) Залежно від суб’єкта (що здійснює контроль) у системі державного 

управління:
а) контроль органів державної влади:
– контрольна діяльність Верховної Ради України;
– контрольна діяльність Президента України;
– контрольну діяльність органів державної влади у сфері державних заку-

півель здійснює Рахункова палата України.
б) контроль органів виконавчої влади:
– Кабінету Міністрів України;
– контроль центральних органів виконавчої влади.
3) Залежно від адміністративно-правової компетенції суб’єкта, а саме, 

позавідомчий контроль центральних органів виконавчої влади у сфері держав-
них закупівель:

а) контроль служб, міністерств і комітетів (Державної казначейської 
служби України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, 
Антимонопольного комітету України; Державної служби статистики України);

б) фінансовий контроль державних інспекцій (Державної казначейської 
служби України, Державної фінансової інспекції України);

в) нагляд міністерств, комітетів, інспекцій(Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України, Антимонопольного комітету України, Державної 
фінансової інспекції України);

4) залежно від спрямованості контролю (виділяють зовнішній контроль та 
внутрішній контроль);
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5) залежно від призначення контролю (виділяють загальний контроль, що 
охоплює всі напрямки діяльності суб’єкта, що контролюється, а також цільовий 
контроль окремого напрямку роботи суб’єкта, що контролюється);

6) залежно від часу проведення контролю (попередній, поточний або опе-
ративний, наступний).

Заходами державного нагляду (контролю) державних закупівель є пере-
вірки.

Висновки. Отже, на сьогодні Закон України «Про здійснення держав-
них закупівель» не розрізняє поняття юридичних термінів «контроль» та 
«нагляд», неодноразово було зафіксовано використання юридичних термінів 
«контроль» та «нагляд» як взаємозамінних.

Зокрема, хотілося зауважити, що відмінність нагляду від контролю у 
сфері державних закупівель полягає в тому, що перший має більш вузьку 
сферу застосування.

Підсумовуючи зазначене, можна зробити висновок, що ретельний аналіз 
визначень контролю, нагляду, моніторингу дозволив надати власне уточнене 
визначення поняття державного контролю державних закупівель. 

На нашу думку, сучасним умовам найбільш відповідає визначення 
поняття державного контролю у сфері держаних закупівель – це сукупність 
здійснюваних органами державної влади організаційно-правових заходів, 
спрямованих на замовників та учасників держаних закупівель до виконання 
правил і дотримання норм законодавства у сфері держаних закупівель, що має 
на меті забезпечити створення конкурентного середовища, запобігти проявам 
корупції, розвити добросовісну конкуренцію та забезпечити раціональне та 
ефективне використання державних коштів у сфері держаних закупівель.

Запропоноване визначення поняття «державний контроль у сфері дер-
жавних закупівель» є більш змістовним та чітко визначає сам процес, об’єкти, 
суб’єкти та мету такого процесу.

Новизна такого визначення полягає у врахуванні сутнісних ознак 
контролю, як систематичного спостереження за об’єктом контролю та проце-
дурою державних закупівель.

Слід зауважити, що незважаючи на вживання законодавцем понять 
контролю та нагляду як синонімів, основна відмінність нагляду від контролю 
виявляється в особливих повноваженнях (компетенції), завданнях, змісті 
діяльності контролюючих органів у сфері держаних закупівель.

Саме компетенція (повноваження) визначають сутність нагляду та 
контролю у сфері держаних закупівель.
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Щукін О.М. Контроль у сфері державних закупівель
Статтю присвячено дослідженню проблемі контролю у сфері державних заку-

півель. Проаналізовано порядок розгляду скарг про порушення законодавства у сфері 
державних закупівель. Визначено, що основна відмінність нагляду від контролю вияв-
ляється в особливих повноваженнях (компетенції), завданнях, змісті діяльності 
контролюючих органів у сфері державних закупівель.
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Щукин О.М. Контроль в сфере государственных закупок
Статья посвящена исследованию проблеме контроля в сфере государственных 

закупок. Проанализирован порядок рассмотрения жалоб о нарушении законодатель-
ства в сфере государственных закупок. Определенно, что основное отличие надзора 
от контроля заключается в особенных полномочиях (компетенциях), заданиях, 
содержании деятельности контролирующих органов, в сфере государственных  
закупок.
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Shchukin O.M. Control in the field of public procurement
Article is devoted to research of problems of control in the sphere of government 

procurements. The grievance procedure about a violation of the law in the sphere of 
government procurements is analysed. It is certain that the main difference of supervision 
from control consists in special powers (competences), tasks, the content of activity of 
supervisory authorities, in the sphere of government procurements.
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Постановка проблеми. Процес розбудови України як правової держави 
безпосередньо пов’язаний із дотриманням та належною реалізацією гарантова-
них Конституцією України прав і свобод людини та громадянина, до яких 
належить право власності. Захист власності повинен забезпечувати економіч-
ний розвиток країни та сприяти зростанню соціального рівня громадян країни. 

Cклад злочину – це юридична конструкція, що являє собою систему 
об’єктивних і суб’єктивних ознак, які визначені у Кримінальному кодексі; 
вони повинні бути вичерпними, необхідними та достатніми і в сукупності 
визначати суспільно небезпечне діяння – злочин. Законодавець включає до 
складу злочину найбільш суттєві ознаки, що визначають вид злочину і його 
суспільну небезпеку.

Поняття складу злочину проти власності традиційно включає чотири 
ознаки (елементи): об’єкт злочину; об’єктивну сторону злочину; суб’єкт зло-
чину; суб’єктивну сторону злочину.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Слід зазначити, що наше 
дослідження ґрунтується на працях П.П. Андрушка, М.І. Бажанова, 
Ю.В. Бауліна, О.І. Бойцова, О.О. Дудорова, В.К. Матвійчука, В.В. Сташиса, 
В.Я. Тація, Г.В. Тимейка, В.В. Хилюти та ін.

Юридичний аналіз злочинів проти власності є метою статті. 
Основні результати дослідження. Проблема об’єкта злочинів проти 

власності вже багато років залишається найбільш дискусійною у наукових 
колах. 

Кримінально-правовий захист власності – одна з конституційних гаран-
тій права власності. Стаття 13 Конституції України проголошує рівність усіх 
суб’єктів права власності перед законом і забезпечення захисту їх прав держа-
вою. У чинному КК України відповідальність за злочини проти власності 
закріплено в Розділі VІ «Злочини проти власності» Особливої частини 
(ст. 185–191). Таким чином, об’єкт відповідної групи злочинів пов’язують з 
власністю [1, с. 59-60]. Аналіз проведених російськими науковцями дослі-
джень правових підстав власності і кримінально-правових засобів її охорони 
дозволяє зробити висновки про те, що в теорії і практиці кримінального права 
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є сталими знання про власність, під якою розуміють не природну даність, а 
соціальний конструкт [2, c. 20]. Не викликає сумніву, що власність породжена 
суспільством, а тому не оспорюється той факт, що приматом відносин власнос-
ті є суспільні відносини. 

У сучасній теорії права власність традиційно розглядається з соціальної, 
економічної та юридичної точок зору [3, c. 200]. Керуючись досвідом зазначе-
них підходів, представники кримінального права за аналогією із загальною 
теорією права власність розглядають переважно з економічного та юридично-
го боків. Знаходячи оптимальне співвідношення економичної і юридичної 
складових власності, правознавці проігнорували те, що жодна з цих галузей 
знання не брала на себе зобов’язань щодо пошуку цілісного уявлення про влас-
ність. У кожній з них поняття «власність» має свій чітко окреслений цільовий 
характер. Абсолютизація економічної і юридичної концепцій, так само як і ідеї 
про їх діалектичне змішення, призвели до такого стану теорії кримінального 
права, де інститут власності не має чітко вираженого положення і певного 
визначення.

У той же час, як свідчать проведені дослідження [4], відмічені положен-
ня є знаннями про власність, які не здатні зняти різноманіття її інтерпретацій, 
визначити місце власності в системі дефініцій кримінального права. Заявлених 
знань недостатньо для того, щоб визначити родовий, видовий або безпосеред-
ній статус власності. Їх недостатньо і для пояснення зв’язку власності з 
суб’єктами кримінального права – особою, суспільством і державою, з їх вічни-
ми цінностями – життям і свободою. 

Зазначене, здавалося б, має підстави для відповіді на питання про те, що 
кримінальному праву необхідно знати кого оберігати і кого брати під свою 
опіку у відносинах власності, і на їх основі обґрунтувати причини, з яких звич-
ні повноваження власника, з одного боку, широко вживаються у кримінально-
правовій доктрині, а, з іншого боку, залишаються такими, які не задіяні кримі-
нальним законодавством та практикою. Керуючись наявними знаннями, 
дослідники не мають можливості оцінювати здатність кримінального закону 
правильно коректувати відносини власності, які складаються у соціумі, виво-
дити їх з галузі іманентного в сферу належного, справедливого.

У світлі антропологічного сенсу власності стає зрозумілим, що адапто-
ване кримінальним правом уявлення про власність протиречить її онтологіч-
ним основам. Безуспішні зусилля теоретиків кримінального права, що відсто-
юють правду вчорашнього дня, є підставою для пошуку іншого, не римського, 
філософсько-правового [5] і економічного [6] досвіду, для розв’язання про-
блем, які склалися.

Вважаємо, що досвід філософії щодо власності недооцінюється кримі-
нальним правом. Разом з тим він може слугувати підставою та засобом подо-
лання зазначених вище суперечностей.

Об’єктом кримінально-правового регулювання є система відносин 
«індивід-власність-суспільство». Природа цих відносин не дозволяє кримі-
нальному праву надавати пріоритет як індивідові, так і суспільству, а вченим – 
наголошувати на тому, що правоздатність держави у відносинах власності 
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необмежена [7]. Порушення паритету між індивідом і суспільством деформує 
відносини власності, призводить до появи квазівласності. Власність стає для 
індивіда голою, незабезпеченою, а для суспільства – абстрактною конструкці-
єю. Той самий процес призводить до такого стану кримінального права [8], 
коли воно допускає суспільне безвладдя або індивідуальне свавілля [9].

На відміну від римського права вітчизняна філософія власності ствер-
джує, що власність не вигадана довільно і не є винаходом суспільства. Її онто-
логічні підстави приховані у конкретній особі. Їй від природи належать індиві-
дуальне тіло й індивідуальний інстинкт самозбереження, духовна самостій-
ність і творча самодіяльність. Вони є її першою й особистою власністю, гене-
руючи яку людина виробляє вторинну, предметну власність, так звану речову 
власність. Індивід як суб’єкт своєї волі й свободи, а в цілому – права, інвестує 
своє життя в життя зовнішніх речей.

Вітчизняне кримінальне право наведені підстави виникнення власності 
ще не сприйняло, незважаючи на те, що саме вони пояснюють необхідність 
кримінально-правової охорони власності. Власність виступає ідеальним про-
довженням людини в речах, і тому посягання на власність характеризується 
високою суспільною небезпекою. Розкрадання власності призводить не лише 
до вилучення майна громадян і суспільства, але й до відчуження їх волі, свобо-
ди і автономії, права на дієздатність [10].

Протилежний погляд на власність призводить до ототожнення її з май-
ном, яке само по собі поза особою, суспільством і державою не існує, а для 
кримінального права не має ціннісного значення. Лише завдяки зусиллям 
людини матерія стає річчю, а в суб’єктів права вона перетворюється на майно. 
У цих відносинах річ набуває свого значення, сенсу і змісту, дістає цінової 
характеристики.

Досліджуючи об’єктивну сторону складу злочину проти власності, в 
першу чергу необхідно надати поняття та з’ясувати зміст об’єктивної сторони 
злочинів проти власності.

У науці вітчизняного кримінального права домінує точка зору про те, 
що об’єктивна сторона складу злочину – це зовнішня сторона діяння, яка вира-
жається у вчиненні передбаченого законом діяння (дії чи бездіяльності), що 
заподіює чи створює загрозу заподіяння шкоди об’єкту злочину. 

Об’єктивна сторона має вирішальне значення для кваліфікації злочинів 
проти власності. Досліджуючи розвиток поняття об’єктивної сторони злочи-
нів проти власності, в першу чергу необхідно виокремити поняття  об’єктивної 
сторони складу злочину у теорії кримінального права. Це пояснюється наступ-
ними обставинами: по-перше, не може бути визнано злочином те, що не має 
зовнішнього вираження, отже, склад будь-якого злочину включає зовнішні 
ознаки діяння; по-друге, зовнішні ознаки залишають, як правило, сліди у мате-
ріальному світі, внаслідок чого стає можливою відносно точне відновлення 
«картини злочину» і доказування факту його вчинення; по-третє, зовнішні 
ознаки є найбільш надійним критерієм вираження внутрішніх ознак 
(суб’єктивної сторони) через органічну єдність перших і других й об’єктивній 
неможливості безпосереднього сприйняття психічних явищ, тобто за допомо-
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гою об’єктивних ознак виявляються суб’єктивні; по-четверте, у зовнішніх 
ознаках злочину зосереджено те, що відноситься до шкідливості і небезпеки 
злочину (збиток, шкода тощо), без чого вчинення злочину неможливо.

Цілком очевидно, що під час встановлення факту злочину проти влас-
ності його об’єктивна (зовнішня) сторона має визначатися по відношенню до 
свідомості конкретного суб’єкта злочину, і тільки до нього, а не до свідомості 
взагалі, як це робиться у філософському аналізі. Під час аналізу та оцінки про-
типравного діяння, з ознаками злочину слід співвідносити відповідну поведін-
ку конкретної особи – суб’єкта злочину. Тому межа, що визначає об’єктивне, 
пролягає на зовнішніх контурах свідомості саме цієї особи, а не когось іншого. 
Це означає, що в ланцюжок об’єктивних ознак злочину може бути вплетене і 
те, що в загальному сенсі до об’єктивного не відноситься, а саме свідомість 
інших людей, які з тих, чи інших причин (за кримінальним законом) не при-
тягаються до відповідальності, або хоча і притягаються –  але за інший злочин, 
об’єктивна сторона якого буде встановлюватися вже відносно до їхньої свідо-
мості. 

Отже, на нашу думку, логічним буде визначення поняття об’єктивної 
сторони складу злочину проти власності, яке у повному обсязі зможе відобра-
жати її реальний зміст, а саме: об’єктивна сторона злочину проти власності – 
це система передбачених кримінальним законом зовнішніх ознак, які характе-
ризують зовнішній прояв суспільно небезпечного діяння, що посягає на 
об’єкти кримінально-правової охорони, а також характеризують зовнішню 
сторону посягання особи на суспільні відносини та є предметом її суб’єктивної 
оцінки.

Зовнішня сторона злочинів проти власності дуже складна, має багато-
аспектний характер, що безумовно впливає на застосування норм і законот-
ворчу діяльність. З теоретичної точки зору вивчення об’єктивної сторони 
складу злочину проти власності важливо у сучасних умовах, зокрема, тому що 
за останні роки в цій сфері з’явилося багато нових питань і намітилось транс-
формування деяких традиційних уявлень, які необхідні для подальшого роз-
витку науки і вдосконалення судової і слідчої практики. Об’єктивну сторону 
складу злочину утворюють ті передбачені кримінальним законом ознаки, які 
характеризують зовнішній прояв суспільно небезпечного діяння. Ці ознаки 
можуть бути як обов’язковими, так і факультативними. В тих випадках, коли 
вказівка на ознаку об’єктивної сторони складу злочину введена в закон, то 
вона потребує спеціального вивчення, оскільки це має значення для кваліфіка-
ції злочину.

Обов’язковими (необхідними) ознаками об’єктивної сторони як елемен-
та складу злочину є: діяння (дію чи бездіяльність), суспільне небезпечні 
наслідки і причинний зв’язок. Тому у злочинах проти власності має бути вста-
новлений причинний зв’язок між дією (бездіяльністю) і суспільне небезпеч-
ним наслідком, що настав.

Не можна стверджувати, що одна з ознак складу злочину є головною, 
тому що без будь-якої з ознак про притягнення до кримінальної відповідаль-
ності не варто й говорити. Тому особливо актуального значення набуває вста-
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новлення всіх обов’язкових елементів складу злочину з тим, щоб будь-яке 
суспільно небезпечне діяння проти власності, яке передбачене Кримінальним 
кодексом України, було повною мірою відображено у відповідних процесуаль-
них документах, а особу, яка його вчинила, було покарано.

Ґрунтуючись на проведеному дослідженні, ми можемо зазначити, що 
об’єктивна сторона злочинів проти власності полягає у: 1) викраденні (ст.185-
188); 2) привласненні (ст.191); 3) розтраті (ст.191); 4) вимаганні майна (ст. 
189); 5) заволодінні майном шляхом шахрайства (ст.190); 6) заволодінні шля-
хом зловживання службової особи своїм службовим становищем (ст.191); 7) 
вчинення інших дій, спрямованих на порушення права власності (ст.192-198).

За способом вчинення, предметом злочину та іншими об’єктивними 
ознаками ці злочини поділяють на три групи [11]: 1) діяння, які характеризу-
ються протиправним корисливим оберненням на свою користь чи користь 
інших осіб чужого майна, яке заподіює пряму шкоду власникові і здійснюєть-
ся, як правило, проти волі власника: крадіжка (ст.185, 188); грабіж (ст.186, 
188); розбій (ст.187); вимагання (ст.189); шахрайство (ст. 190); привласнення 
чи розтрата чужого майна, яке було ввірено особі чи перебувало в її віданні (ч.1 
ст.191); привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зло-
вживання службовою особою своїм службовим становищем (ч.2 ст.191); 2) 
діяння, які характеризуються протиправним корисливим заподіянням шкоди 
власникові без обернення на свою користь чи користь інших осіб чужого 
майна (без заподіяння прямих збитків власникові) або з оберненням на свою 
користь майна, яке не є чужим (є нічийним): заподіяння майнової шкоди шля-
хом обману або зловживання довірою (ст.192); привласнення особою знайде-
ного або чужого майна, що випадково опинилось у неї (ст.193); придбання, 
отримання, зберігання чи збут майна, завідомо одержаного злочинним шляхом 
(ст.198); 3) некорисливі посягання на власність, пов’язані із заподіянням май-
нової шкоди власникові іншим чином: умисне знищення або пошкодження 
майна (ст.194); погроза знищення майна (ст.195); порушення обов’язків щодо 
охорони майна (ст.197). 

Об’єктивна сторона злочинів проти власності характеризується діями – 
активною поведінкою. За винятком шахрайства та заподіяння майнової шкоди 
без ознак розкрадання, яке може бути виконано як шляхом дії, так і бездіяль-
ності. Основна маса складів злочинів проти власності за конструкцією є мате-
ріальними. На нашу думку, об’єктивна сторона злочинів проти власності скла-
дається з таких обов’язкових ознак як: 1) суспільно небезпечне (злочинне) 
діяння; 2) суспільно небезпечні (злочинні) наслідки у вигляді майнової (інко-
ли фізичної) шкоди; 3) причинно-наслідковим зв’язком між суспільно небез-
печним діянням і суспільно небезпечними наслідками. Досліджувальні зло-
чини визнаються закінченими в момент настання суспільно небезпечних 
наслідків (за винятком розбою, вимагання та викрадення транспортного засо-
бу або маломірного водного судна). Особливістю конструкції названих складів 
є їх характер – формальний або усічений. Для визнання їх закінченими не 
потрібно настання суспільно небезпечних наслідків.
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Проблема суб’єктів злочинів і виконавців злочинів проти власності отри-
мала певну теоретичну роз¬робку в юридичній літературі [12; 13]. Суб’єкт зло-
чину – це не абстрактне юридичне поняття, яке існує поза часом і простором, а 
особа, яка живе в суспільстві і вчиняє суспільно-небезпечні протиправні дії. 

Традиційно суб’єктом кримінальне право визнає фізичну, осудну особу, 
яка досягла до моменту вчинення злочину віку, з якого може настати кримі-
нальна відповідальність [14, с. 142-157]. Відсутність будь-якої з цих ознак 
виключає склад злочинного діяння і застосування покарання. Ці вимоги сто-
суються також і злочинів проти власності. Така значимість суб’єкта досліджу-
ваних злочинів потребує значної уваги до його аналізу і, зокрема, до класифі-
кації суб’єктів.

Як відомо, в юридичній літературі існують різні погляди на класифіка-
цію суб’єктів злочину. М.С. Таганцев писав: «в юридичному розумінні фізична 
особа може бути суб’єктом злочину, коли вона характеризується сукупністю 
біологічних ознак, які визначають її осудність чи неосудність» [15, с. 78]. 

Деякі науковці розглядали як суб’єкта злочину фізичну, осудну особа, 
яка досягла певного віку. С.В. Бородін, зазначає: «суб’єктом злочину може 
бути не будь-яка особа, а тільки та, яка відповідно до кримінального закону 
характеризується певними ознаками. До них відносяться встановлені законом 
вік, при досягненні якого можлива кримінальна відповідальність і осудність»  
[16, с. 67].

Дехто визначає суб’єктом злочину особу, яка вчинила умисне чи необе-
режне суспільно небезпечне діяння, передбачене кримінальним законом, яка 
досягла встановленого віку, осудна, а в окремих випадках наділена спеціальни-
ми ознаками, які зазначені у відповідній нормі [17, с. 69]. З цього визначення 
можна побачити, що воно містить ознаки суб’єктивної сторони складу злочину 
і до кола суб’єктів злочину включається виключно фізична особа. 

Традиційно в теорії кримінального права суб’єкти злочинів також кла-
сифікуються на загальний і спеціальний. На нашу думку, така класифікація 
суб’єктів злочину, їх тлумачення в науці кримінального права та судовій прак-
тиці не може надати допомоги правоохоронним органам у справі боротьби зі 
злочинними проявами. Зазначене, викликає необхідність більш поглибленого 
дослідження класифікації суб’єкта злочину і, зокрема, суб’єкта злочину проти 
власності. Втім, більш детально на розкритті саме цих питань ми зупинимося 
в окремих роботах, зазначивши, що вищезазначений підхід лише в загальних 
рисах відображає соціальний і правовий статус суб’єкта цих злочинів.

Ми вважаємо, що теоретичне вирішення питання про суб’єкт злочину, 
який посягає своїм діянням на власність, повинно насамперед служити прак-
тиці боротьби із злочинністю. Розробки в науці кримінального права можуть 
бути сприйняті практикою лише в тому випадку, якщо достатньою мірою кон-
кретизовані і базуються на реальних умовах життя суспільства.

Крім зазначених загальнотеоретичних проблем, актуальним є питання 
кримінальної відповідальності юридичних осіб. Ця проблема активно диску-
тується в науковій літературі. Деякі науковці наполягають на позитивному 
вирішенні цього питання [18]. Дехто вказує на недоцільність введення в 
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Україні інституту кримінальної відповідальності юридичних осіб [19; 20; 21], 
наголошуючи, що у вітчизняній кримінально-правовій доктрині є усталеним 
визначення поняття вини як психічного ставлення особи до вчинюваної дії чи 
бездіяльності та її наслідків.

На нашу думку, популярність ідеї кримінальної відповідальності юри-
дичних осіб обумовлена насамперед суспільною шкодою, що завдається їх 
протиправною діяльністю економіці, працюючим громадянам, суспільній без-
пеці, міжнародному правопорядку тощо. І ця діяльність не обмежується лише 
діяннями керівників організацій (посадових осіб) – вона утілюється також в 
поведінці рядових працівників. Як свідчить практика цивільно-правові санкції 
в цьому випадку є недостатньо суворі та не відображають ступінь суспільної 
небезпеки вчиненого. Актуальність даного питання полягає й у його супереч-
ливому висвітленні у науковій вітчизняній та зарубіжній літературі, а також у 
різних підходах законодавців різних країн до регламентації кримінальної від-
повідальності юридичних осіб. 

Кримінальне право України не має спеціальної заборони щодо визнання 
юридичних осіб суб’єктами злочину. Але зі змісту багатьох статей КК України 
2001 р. стає зрозуміло, що суб’єктом злочину може бути лише фізична особа. 
За діяння, які вчинені від імені юридичних осіб у випадку, якщо в них містить-
ся склад злочину, відповідальність несуть фізичні особи, винні у вчиненні зло-
чину. Ігнорування зазначених принципів спостерігалося в колишньому СРСР 
(а відповідно й України), коли вона та інші держави антигітлерівської коаліції 
підписали Статут Міжнародного військового трибуналу. На підставі цього 
Статуту Міжнародний військовий трибунал, розглядав справи про злочинні 
організації — гітлерівські партії, імперського кабінету, генерального штабу і 
верховного командування німецьких збройних сил. Усі вони (за винятком 
генерального штабу і верховного командування) були визнані злочинними 
організаціями, що давало можливість судам, при вирішенні конкретних справ 
оцінювати роль кожної з осіб, які до них входили [22, с. 198-199].

Однією з найгостріших проблем, що постають перед сучасною наукою 
кримінального права України, є розробка підстав та умов покладення заходів 
кримінальної відповідальності на юридичних осіб у зв’язку зі вчиненням зло-
чинів уповноваженими ними суб’єктами в інтересах цих осіб. Слід зазначити, 
що юридична особа не може визнаватися суб’єктом злочину, адже це не відпо-
відає основним засадам кримінального права України, зокрема положенню ч. 1 
ст. 18 КК України «Суб’єкт злочину», де зазначено, що суб’єктом злочину є 
фізична особа. Але у той же час слід розрізняти поняття «суб’єкт злочину» та 
«суб’єкт кримінальної відповідальності». Традиційно вважається, що юридич-
ні особи не можуть підлягати кримінальній відповідальності через складність 
або навіть неможливість визначення вини такої особи у вчиненні криміналь-
ного правопорушення. Також кримінальна відповідальність юридичних осіб 
не відповідає принципу особистої винної відповідальності і принципу індиві-
дуалізації юридичної відповідальності і покарання [18, с. 8].

Продовжуючи тему досвіду щодо притягнення юридичних осіб до кри-
мінальної відповідальності актами міжнародного права, слід зазначити, що 
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першими актами міжнародного рівня, які фактично створили прецедент засто-
сування кримінального закону до колективних суб’єктів є рішення Між-
народного трибуналу, який у ході Нюрнберзького процесу над нацистськими 
злочинцями визнав, що держава та її організації можуть бути суб’єктами між-
народних злочинів.

Крім того, у 1978 р. Європейський комітет з проблем злочинності Ради 
Європи рекомендував визнавати юридичних осіб відповідальними за екологіч-
ні злочини, у 1985 р. ця рекомендація була підтверджена Сьомим Конгресом 
ООН з попередження злочинності  та поводження з правопорушниками, а в 
2000 р. у Конвенції ООН проти транснаціональної злочинності були визначені 
нові підходи в боротьбі з організованою злочинністю, де прямо рекомендуєть-
ся країнам-учасницям (серед яких є й Україна) введення кримінальної відпо-
відальності юридичних осіб за певні злочинні діяння [18, с. 11]. Таким чином, 
питання притягнення юридичних осіб до кримінальної відповідальності набу-
ло значного поширення на міжнародному рівні та в законодавстві окремих 
держав.

Зазначене вище дає підстави для того, щоб вважати доцільним впрова-
дження кримінальної відповідальності юридичних осіб і за злочини проти 
власності. Так, проаналізувавши чинне кримінальне законодавство, можна 
побачити, що існує певна кількість злочинів, щодо яких можна закріпити від-
повідальність юридичних осіб (ст. 191-198 КК України ). 

Інститут визнання юридичної особи суб’єктом кримінальної відпові-
дальності є досить складним та викликає чимало протиріч зі сторони науков-
ців. На нашу думку, впровадження кримінальної відповідальності юридичних 
осіб є доцільним, адже це сприятиме подоланню тих прогалин, які існують у 
чинному кримінальному законодавстві. 

Слід зауважити, що всі доводи  авторів щодо недоцільності криміналь-
ної відповідальності юридичних осіб непереконливі і не спираються на достат-
ню емпіричну, законодавчу бази, а також ґрунтовні дослідження попередників. 
Деякі ж проблеми потребують ґрунтовного доопрацювання і сприятимуть 
введенню такого інституту в кримінальному законодавстві України. Крім того, 
особистої відповідальності може і повинен співіснувати з іншим принципом — 
відповідальності юридичних осіб, там, де цього вимагає життя.

Законодавство про кримінальну відповідальність вимагає постійного 
уточнення та вдосконалення на сучасному етапі розвитку нашого суспільства 
та держави з метою забезпечення адекватності норм кримінального права 
демократичному розвитку суспільних відносин.

Для того, щоб на законодавчому рівні врахувати розглянуту теорію, 
варто повністю перебудувати концепцію українського кримінального права 
(зокрема, загальне вчення про злочини проти власності, про принципи 
суб’єктивного зобов’язання тощо). 

На нашу думку, суб’єктом злочину проти власності слід вважати як 
фізичну, так і юридичну особу, яка вчинила заборонене кримінальним законо-
давством діяння.
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Обов’язковою складовою складу злочину проти власності є його 
суб’єктивна сторона. У теорії кримінального права її визначають зазвичай як 
внутрішню сторону загально небезпечного посягання.

Прийнятий у кримінальному праві поділ ознак злочину на внутрішні та 
зовнішні продиктований, у першу чергу практичними, утилітарними мірку-
ваннями, а не моментом виявлення «сутності – несутності» діяння [23, с. 6]. 
Хоча питання про сутність досліджуваного явища в будь-якій науці (і кримі-
нальне право не є виключенням) ніколи не знімається. Виокремлення зовніш-
нього та внутрішнього пов’язано, головним чином, із необхідністю впорядко-
вувати процес кваліфікації злочину в найбільш логічну послідовності дій. 
Злочин розглядається із внутрішнього боку, особливо з точки зору спричине-
них ним наслідків. Останні й слугують, як правило, безперечним доказом його 
вчинення. Звідси і виникає необхідність у з’ясуванні на первинному етапі 
аналізу складу злочину саме його внутрішніх, суб’єктивних ознак.

Суб’єктивну сторону злочину зазвичай визначають як психичну діяль-
ність, безпосередньо пов’язану із вчиненням злочину [15, с. 99]. Таке визна-
чення не можна визнати точним. Воно не повною мірою враховує складний 
взаємозв’язок об’єктивного і суб’єктивного, рівень їх розмежування при оцінці 
як індивідуальної поведінки, так і ознак складу злочину [23, с. 76].

Суб’єктивна сторона складу злочину – психічне ставлення особи до 
вчиненого нею діяння та його наслідків, що виражаються в формі умислу або 
необережності, мотивів і мети злочину [15, с. 115]. Таким чином, однією і тією 
ж формою психічного ставлення позначається і частина, і ціле – суб’єктивна 
сторона і вина. Це, на думку В.К. Матвійчука, призводить до стирання межі 
між ними [22, с. 288]. 

На думку деяких науковців, суб’єктивна сторона складу злочину – це 
психічне ставлення особи до вчиненого ним суспільно небезпечного діяння 
та його наслідків характеризується виною, мотивом і метою злочину [15, 
с. 161]. Проте і таке визначення критикується, оскільки психічне ставлення 
суб’єкта до діяння та наслідків являє собою вину в формі умислу або необе-
режності, а вся суб’єктивна сторона включає в себе не лише названі, але й 
інші компоненти, зокрема, емоції, що проявляються в злочинній поведінці 
[22, с. 289].

Деякі автори зазначають, що суб’єктивна сторона складу злочину та її 
ознаки являють собою юридичне визначення, і що як будь-яке визначення 
воно не відображає повністю всього змісту предмета, що визначається, – 
суб’єктивною стороною самого злочину. Ознаки суб’єктивної сторони дають 
критерій для встановлення вини суб’єкта у вчиненому злочині. Їх обсяг і 
характер визначаються як ознаками умислу і необережності, так і ознаками 
відповідного складу злочину, передбаченого Особливою частиною Кримі-
нального кодексу. П.С. Дагель вказує, що обсяг і зміст вини, яких потребують 
кожний склад злочину, можна встановити лише на підставі аналізу як 
суб’єктивних, так і об’єктивних ознак [24, с. 11].

Отже, розділяти об’єктивне і суб’єктивне (індивідуальне) необхідно 
лише по відношенню до свідомості особи, яка вчиняє злочин (об’єктивне), або 
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до зовнішньої сторони його діяння (суб’єктивне). Тому свідомість інших осіб, 
причетних до вчинення злочину, виявляється у сфері об’єктивного як того, що 
знаходиться за межами свідомості злочинця. Формула «психична діяльність, 
безпосередньо пов’язана із вчиненням злочину» охоплює і свідомість осіб, які 
не є суб’єктами злочину, але задіяні в механізмі його здійснення (наприклад, 
потерпілих, осіб, що виконують наказ, незаконність якого очевидна), оскільки 
психічна діяльність цих осіб також має безпосереднє відношення до доскона-
лого злочину. 

З урахуванням способу вчинення, а також мотиву і мети всі злочини 
проти власності традиційно розподіляються на групи [11]:

1. Розкрадання чужого майна (грошей, цінностей). Суб’єктивна сторона 
злочинів зазначеної групи (викрадення, привласнення, розтрати, вимагання 
майна, заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службової 
особи своїм службовим становищем) характеризується прямим умислом і 
корисливою метою. Особливістю суб’єктивної сторони шахрайства є те, що 
шахрай усвідомлює уявну добровільність потерпілого щодо передачі йому 
майна чи права на нього і бажає скористатися цим для одержання чужого 
майна чи права на нього. Ці злочини є найбільш небезпечними, оскільки вони 
полягають у протиправному безоплатному вилученні чужого майна та обер-
ненні на користь винної особи або інших осіб, що завдає шкоди власникові чи 
іншому володільцеві цього майна. 

2. Спричинення власникові майнової шкоди. Тут суб’єктивна сторона 
злочинів другої групи (заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зло-
вживання довірою, привласнення особою знайденого чужого майна, що випад-
ково опинилося в неї, придбання, отримання, зберігання чи збут майна, завідо-
мо одержаного злочинним шляхом), також характеризується прямим умислом 
і, як правило, корисливим мотивом. Корисливий мотив при вчиненні цих 
злочинів полягає у прагненні винного обернути чуже чи нічийне майно на 
свою користь чи іншої особи користь або отримати майнову вигоду без обер-
нення чужого майна на свою користь. У результаті протиправного вилучення 
чи заволодіння чужим майном або обернення на свою користь нічийного 
майна винний або інші особи одержують фактичну можливість володіти, 
користуватися чи розпоряджатися таким майном як власним, а власник цього 
майна такої можливості позбавляється.

3. Некорисливі посягання на власність. Злочини, які становлять зазна-
чену групу, з суб’єктивної сторони характеризуються умисною (умисне зни-
щення або пошкодження майна, погроза знищення майна) або необережною 
(необережне знищення або пошкодження майна, порушення обов’язків щодо 
охорони майна) формами вини.

Висновки. Підсумовуючи та узагальнюючи досліджений матеріал, 
зазначимо, що юридичний конструкт злочинів проти власності виглядає 
наступним чином:

1) Родовим об’єктом злочинів є первинна власність (відношення кон-
кретної людини до свого і чужого), як ключова цінність права, безпосереднім 
об’єктом – майно (вторинна власність – матеріалізоване відношення людини 
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до світу), а предметом злочину – конкретна річ, цінність якої визначається 
ринком. 

2) Об’єктивна сторона злочину проти власності – це система передбаче-
них кримінальним законом зовнішніх ознак, які характеризують зовнішній 
прояв суспільно небезпечного діяння, що посягає на об’єкти кримінально-пра-
вової охорони, а також характеризують зовнішню сторону посягання особи на 
суспільні відносини та є предметом її суб’єктивної оцінки. Об’єктивна сторона 
злочинів проти власності характеризується діями - активною поведінкою. За 
винятком шахрайства та заподіяння майнової шкоди без ознак розкрадання, 
яке може бути виконано як шляхом дії, так і бездіяльності. Основна маса скла-
дів злочинів проти власності за конструкцією є матеріальними. Об’єктивна 
сторона злочинів проти власності складається з таких обов’язкових ознак як: 
а) суспільно небезпечне (злочинне) діяння; б) суспільно небезпечні (злочин-
ні) наслідки у вигляді майнової (інколи фізичної) шкоди; в) причинно-наслід-
ковим зв’язком між суспільно небезпечним діянням і суспільно небезпечними 
наслідками. Досліджувальні злочини визнаються закінченими в момент 
настання суспільно небезпечних наслідків (за винятком розбою, вимагання та 
викрадення транспортного засобу або маломірного водного судна). 
Особливістю конструкції названих складів є їх характер – формальний або 
усічений. Для визнання їх закінченими не потрібно настання суспільно небез-
печних наслідків.

3) Суб’єктом злочину проти власності слід вважати як фізичну, так і юри-
дичну особу, яка вчинила заборонене кримінальним законодавством діяння.

4) Суб’єктивна сторона злочинів проти власності – це психічна діяль-
ність особи, яка вчиняє злочин проти власності, що безпосередньо відноситься 
до ознак його складу. Суб’єктивна сторона злочинів проти власності характе-
ризується умисною формою вини, частіше за все з прямим умислом. З прямим 
і непрямим умислом може бути вчинено умисне знищення чи пошкодження 
майна. Для багатьох складів злочинів обов’язковою є корислива мета.
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Дорохіна Ю.А. Юридичний аналіз злочинів проти власності 
У статті розглянуто елементи злочинів проти власності, а саме: об’єкт, 

об’єктивну сторону, суб’єкт, суб’єктивну сторону досліджуваної категорії злочинів. 
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Надано авторське бачення понятійного апарату та змісту обов’язкових складових 
злочинів проти власності.

Ключові слова: злочин, склад злочину, власність.

Дорохина Ю.А. Юридический анализ преступлений против собственности 
В статье рассмотрены элементы преступлений против собственности, а 

именно: объект, объективную сторону, субъект, субъективную сторону исследуемой 
категории преступлений. Предоставлено авторское видение понятийного аппарата 
и содержания обязательных составляющих преступлений против собственности.

Ключевые слова: преступление, состав преступления, собственность.

Dorokhina Iu.A. Legal analysis of crimes against property 
In the article the elements of crimes are considered against property, namely object, 

objective side, subject, subjective side of this category of crimes. Author vision of concept 
vehicle and maintenance of obligatory component crimes is given against property.

Keywords: crime, corpus delict, propert.
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СУБ’ЄКТ ЗЛОЧИНУ ВТРУЧАННЯ В ДІЯЛЬНІСТЬ 
ЗАХИСНИКА ЧИ ПРЕДСТАВНИКА ОСОБИ

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

Постановка проблеми. Питання, що стосуються суб’єкта злочину, 
передбаченого ст.397 КК України, важливі як для теорії кримінального права, 
так і для практики.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню проблеми 
суб’єкта злочину втручання в діяльність захисника чи представника особи 
присвятили свої наукові праці В.Т. Маляренко, В.Я. Тацій, О.І. Габро, 
М.І. Панов, М.І. Хавронюк. В.О. Навроцький,В.С. Фельблюм, Є.В. Фесенко, 
В.К. Матвійчук. Проте, ця проблема не знайшла до цього часу комплексного 
дослідження.

Метою статті є дослідження суб’єкта злочину втручання в діяльність 
захисника чи представника особи.

Основні результати дослідження. Проблема суб’єкта злочину загалом, 
а також суб’єкта діяння передбаченого ст. 397 КК України 2001 р., має певний 
теоретичний і практичний багаж у науці кримінального права [1, с. 137-147; 2, 
с. 18-20; 3, с. 58; 4, с.20; 5, с. 3-4; 6, с. 1-260; 7, с. 130; 8, с. 1-318; 9, с. 1-36; 10, 
с. 1-304; 11, с. 82-86; 12, с. 130-141; 13, с. 1-140]. Питання про суб’єкт злочину 
протягом багатьох років було дискусійним у теорії кримінального права. 
Зазначимо, що і на сьогодні в ряді моментів, які характеризують цей елемент 
складу злочину, немає єдності поглядів серед теоретиків.  Суб’єктом злочину 
кримінальне право визнає фізичну осудну особу (людину), яка досягла до 
моменту вчинення певного злочину віку, з якого особа, що вчинила суспільно 
небезпечне діяння, заборонене кримінальним законом, і здатна понести за 
нього кримінальну відповідальність [14, с. 348; 15, с. 74]. Існує й таке визна-
чення суб’єкта злочину — «це фізична осудна особа, яка вчинила злочин у віці, 
з якого відповідно до Кримінального кодексу може настати кримінальна від-
повідальність [16, с. 86; 12, с. 130]. 

Нам більше імпонує визначення суб’єкта злочину, яке запропоноване 
В.Я. Таційом ті В.К. Матвійчуком, оскільки з нього чіткіше визначається вік 
кримінальної відповідальності. 

Історичний аналіз законодавчого підходу до розуміння цього елемента 
складу злочину дає підстави стверджувати, що вітчизняний кримінальний 
закон завжди визнавав суб’єктом злочину виключно людину, зокрема до 
1 вересня 2014 р., коли вже й юридичну особу буде можна притягнути до кри-
мінальної відповідальності за деякі кримінальні правопорушення [17, с. 4]. Тут 
необхідно зазначити, що вперше в КК України 2001 р. у ч. 1 ст. 18 дається зако-
нодавче визначення суб’єкта злочину: «Суб’єктом злочину є фізична осудна 
особа, яка вчинила злочин у віці, з якого, відповідно до цього Кодексу, може 
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настати кримінальна відповідальність» [18], а також сформульоване визначен-
ня спеціального суб’єкта – ч. 2 ст. 18 КК України: «Спеціальним суб’єктом 
злочину є фізично осудна особа, що вчинила злочин у віці, з якого може наста-
вати кримінальна відповідальність за злочин, суб’єктом якого може бути лише 
певна особа» [18]. Відсутність будь-якої ознаки загального, а для спеціаль-
ного – ознак спеціального суб’єкта злочину виключає склад конкретного зло-
чинного діяння й застосування до особи покарання. Ці вимоги стосуються і 
злочинів, передбачених ст. 397 КК України. Така значущість суб’єкта злочину 
втручання в діяльність захисника чи представника особи потребує значної 
уваги до його дослідження і, зокрема, до класифікації суб’єктів.

Аналіз юридичної, філософської, медичної і психологічної літератури 
окреслив основні теоретичні й методологічні проблеми вчення про суб’єкт 
злочину в науці кримінального права. З дослідження цієї літератури видно, що 
під методологією розуміють насамперед звернення щодо принципів побудови, 
форм і способів науково-пізнавальної діяльності, вчення про структуру, логіч-
ну організацію, а також щодо методів і засобів цієї діяльності [19, с. 164]. 
Виходячи із зазначеного, слід погодитися з думкою В.Г. Павлова, що методо-
логія дає змогу представити вчення про суб’єкт злочину взагалі, а на нашу 
думку, і про суб’єкт досліджуваного злочину з історико-філософських, право-
вих і теоретичних позицій, допомагає визначити найбільш перспективні 
напрями цього вчення, глибше пізнати логіку існуючих проблем, виявити і 
закріпити важливі пріоритети в їх дослідженні [8, с. 12]. Тому ми переконані в 
тому, що потрібно в цій роботі зупинитися на деяких теоретичних і методоло-
гічних положеннях суб’єкта злочину. Крім того, досконале вирішення пробле-
ми суб’єкта злочину, передбаченого ст.397 КК України, неможливе без осмис-
лення теоретичних і методологічних проблем дослідження суб’єкта злочину та 
дискусійних питань вчення про суб’єкт злочину.

Насамперед на цьому шляху дослідження зазначимо ще раз, що під мето-
дологією розуміють: вчення щодо принципів побудови, форм і способів науко-
во-пізнавальної діяльності; вчення про структуру логічної організації, а також 
щодо методів і засобів цієї діяльності [20, с. 164]. Термін «методологія» в літера-
турі в широкому розумінні використовується як філософське вчення про мето-
ди пізнання [21, с. 365-367]. У вузькому розумінні під методологією розуміють 
сукупність пізнавальних засобів, розроблених на основі принципів загальної 
методології, що мають методологічне значення в конкретній сфері пізнання і 
практики [19, с. 13-14]. Крім того, під методологією розуміють систему принци-
пів наукового дослідження, оскільки методологія визначає, якою мірою зібрані 
факти можуть слугувати і відповідати об’єктивному знанню [22, с. 24].

Маючи достатньо аргументовані визначення та підходи і провівши ана-
ліз юридичної, філософської, медичної і психологічної літератури, окреслимо 
основні теоретичні й методологічні проблеми вчення про суб’єкт злочину в 
науці кримінального права, а також ті, що стосуються і суб’єкта злочину, 
передбаченого ст. 397 КК України.

Виходячи з означеного вище, слід констатувати той факт, що формуван-
ня цілої низки методологічних основ учення про суб’єкт злочину відносяться 
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до теорій і правових поглядів І. Канта, Г.В.Ф. Гегеля, А. Фейєрбаха, І.Г. Фіхте 
та інших дослідників права, які мали великий вплив на розвиток правової 
думки в Україні. Так у філософії І. Канта інтерес викликає: осмислення зло-
чину і особи, що його вчинила; переконання, що злочин вчиняється за бажан-
ням людини (за рішенням її волі); що суб’єкт злочину (як фізична особа) 
володіє свободою волі [23, с. 137]. Натомість за кримінально-правовою теорі-
єю Г.В.Ф. Гегеля: злочинець – це не просто об’єкт каральної влади держави, а 
суб’єкт права, воля і мислення якого являють собою щось єдине, так як воля не 
що інше, як мислення, яке перетворює себе в наявне буття і при цьому наяв-
ність волі є загальною умовою інкримінування; осудність як властивість 
особи, що вчинила злочин, свідчить про те, що суб’єкт як мисляча істота, знав 
і хотів діяти певним чином [24, с. 89-165]. А. Фейєрбах вважав, що злочин вчи-
няється не з чуттєвих спонукань, а із свавілля вільної волі (як дія вільної волі 
злочинця) [25, c. 16-30]. І.Г. Фіхте наполягав на тому, що злочин залежить від 
свободи волі людини [26, с. 165].

За дослідженнями A.A. Піонтковського, з якими слід погодитися, що 
кримінально-правові погляди І. Канта на проблему суб’єкта злочину були іде-
алістичними, натомість це ж питання Г.В.Ф. Гегелем розглядалося по суті в 
сфері абстрактного права, а погляди А. Фейєрбаха були антиісторичними, 
тобто мали методологію критичної філософії [26, с. 17].

Багато питань, у тому числі, що стосуються суб’єкта злочину, відображе-
ні у філософії І. Канта, Г.В.Ф. Гегеля. І.Г. Фіхте, в подальшому розроблялися і 
досліджувалися різними правовими школами. Так, найвидатнішими теорети-
ками класичної школи кримінального права, що виникла в Європі у другій 
половині XVIII – початок XIX ст. ст., поряд з А. Фейєрбахом були К. Біндінг 
(Німеччина), Н. Россі, О. Гарро (Франція). В Україні такий напрямок виник у 
ХІХ-ХХ ст.ст. в особі професора А.Ф. Кістяковського, в Росії представниками 
цього напрямку були М.С. Таганцев, Н.Д. Сергієвський. Ця школа криміналь-
ного права базувалася на метафізичній, ніким і нічим не обумовленій свободі 
волі особи і відсутності кримінальної відповідальності неосудних. Протилежних 
поглядів дотримувались представники антропологічної школи кримінального 
права, що виникла в кінці XIX ст. (засновники: Ч. Лоброзо, Р. Гарофало, 
Е. Феррі та ін.) спираючись на методологію вульгарного матеріалізму і пози-
тивізму, заперечуючи повністю вольову діяльність вони обґрунтовували вчен-
ня про злочинну людину. Іншими словами, вони стверджували, що злочини 
вчиняються, незалежно від суспільних умов, і як правило, природженими зло-
чинцями. Представники соціологічної школи кримінального права (кінець 
XIX – поч. XX ст.ст.) А. Прінс, І.Я. Фойніцький та інші виступили проти 
визнання свободи волі злочинця, наполягаючи, що його дії обумовлені соці-
альними факторами злочинності [22, с. 30]. По суті вони заперечували інсти-
тути кримінального права, вчення про склад злочину, не проводили різниці 
між поняттями: «осудність» і «неосудність». Злочинне діяння розглядалось як 
вчинок розумної людини. Методологією цієї школи були філософія прагма-
тизму і позитивізму. Вони вважали, що будь який злочин вчиняється фізич-
ною особою (людиною). Якщо розглядати проблеми дослідження суб’єкта 
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злочину з позиції методології теоретичних концепцій в українському і росій-
ському кримінальному праві, то не дивлячись на різне відношення дореволю-
ційних вітчизняних криміналістів до філософських і кримінально-правових 
теорій, у більшості своїй вони були єдині, що суб’єктом злочину може бути 
тільки фізична особа, і виступали проти кримінальної відповідальності юри-
дичних осіб.

Проблема осудності і неосудності особи, що вчинила злочин, що є одні-
єю з основних у теорій кримінального права у відношенні суб’єкта злочину, 
вирішувались представниками різних шкіл по різному. Що ж стосується віку 
суб’єкта як однієї із його головних ознак, то дослідження зводилося до різних 
класифікацій злочинних елементів, або до розгляду їх вікових особливостей з 
позицій особистих особливостей злочинця. Звичайно, що вивчення свободи 
волі, осудності, неосудності та інших питань, що зв’язані з поведінкою людини 
в суспільстві неможливо обґрунтувати і вирішити окремо від проблеми 
суб’єкта злочину, з якою тісно зв’язані різні інститути кримінального права 
[27, 34-36].

В історичному аспекті, як нам уявляється, представляє інтерес методо-
логічний і теоретичний аналіз суб’єкта злочину в кримінальному праві і кри-
мінальному законодавстві в радянський період розвитку СРСР і її складової 
Української PCP. Як, на наш погляд, вірно вважає Ю.А. Красіков, що після 
жовтневої революції доктрина соціалістичного права увібрала в себе реакційні 
положення соціологічної школи права, перекрутивши багато в чому класич-
ний напрямок [27, с. 35]. У перші роки існування радянської держави увага до 
вивчення суб’єкта злочину зі сторони юристів майже не приділялася. Це було 
пов’язане з тим, що кримінальне законодавство потребувало кардинальних 
змін [8, с. 18]. У цей період наука кримінального права з нових методологічних 
позицій стала вирішувати задачі з переосмисленням кримінально-правових 
теорій, у тому числі й тих, що стосуються суб’єкта злочину.

В радянський період значний вклад у розвиток теорій і методології з 
проблем суб’єкта злочину внесли вчені: Я.М. Брайнін, B.C. Орлов, 
А.А. Піонтковський, A.M. Трайнін, І.І. Карпець, В.М. Кудрявцев, 
Н.Ф. Кузнецова, Н.С. Лєйкіна, Р.І. Міхєєв, В.Я. Тацій, С.С. Яценко, 
П.С. Матишевський, О.Я. Свєтлов та інші. Але, в зв’язку з відсутністю в теорії 
кримінального права послідовного, стрункого вчення про суб’єкт злочину, вче-
ними допускалися методологічні помилки в характеристиці його ознак. 
Традиційно суб’єкт злочину характеризувався у вигляді одного з елементів 
складу злочину [8, с. 18]. На думку О.Ф. Шишова, в підручнику з криміналь-
ного права 1938 р. був допущений ще один методологічний прорахунок, який 
виразився в тому, що соціальна суть інституту вини розглядалася в розділі 
«Суб’єкт злочину» [22, с. 87].

Загальновизнаною думкою є та, що висвітлення питань методології в 
кримінально-правовій літературі цього ж напрямку щодо суб’єкта злочину 
обмежувалося лише вказівкою авторів на діалектичний матеріалізм як всеза-
гальний метод наукового пізнання, а приватно - наукові методи були у затінку 
і потребували дослідження.
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Важливе значення для розуміння теоретичних і методологічних про-
блем поняття «суб’єкта злочину» мало дослідження радянськими та сучасни-
ми фахівцями в галузі кримінального права філософського поняття свободи, 
волі в її матеріалістичному розумінні, а також ознак суб’єкта злочину як вік, 
осудність і неосудність.

В науці кримінального права, як зазначалося раніше, склад злочину є 
необхідною і достатньою підставою притягнення осудної особи, що вчинила 
злочин, з врахуванням установленого законом віку до кримінальної відпові-
дальності. Структурну основу складу злочину складає: об’єкт, об’єктивна сто-
рона, суб’єкт і суб’єктивна сторона [28, с. 162]. В той же час A.M. Трайнін напо-
лягав на тому, що суб’єкт злочину не може розглядатися в системі елементів 
складу злочину, так як людина не є елементом вчиненого нею злочинного 
діяння [29, с. 191]. Позиція А.М. Трайніна не отримала широкого визнання 
серед теоретиків кримінального права. Було спірним у теорії кримінального 
права і твердження про те, що осудність і вік суб’єкта злочину не можна роз-
глядати в якості ознак, що відносяться до складу злочину (А.Н. Трайнін, 
Б.С. Никіфоров та ін.). На переконання Н.С. Лєйкіної, включення осудності і 
віку до числа основних ознак суб’єкта не є перетворенням злочинця в елемент 
вчиненого ним злочинного діяння, а є можливість спробувати дати більшу 
об’єктивну і всебічну характеристику конкретного складу злочину [30, с. 229-
234]. Проте на думку В.Г Павлова, з якою слід погодитися, така позиція 
Н.С. Лєйкіної є сумнівною [8, с. 19].

Важливою теоретичною основою в дослідженні суб’єкта злочину є вік, 
встановлений в законі, як обставина, що визначає настання кримінальної від-
повідальності за вчинене. Вік як ознака суб’єкта злочину, глибоко вченими 
практично не вивчена. Складність цієї проблеми зв’язана з тим, що вона 
зв’язана не тільки з природними, біологічними, але й соціально-психологічни-
ми властивостями людини, які мають враховуватися законодавцем при вста-
новлені вікових меж для притягнення до кримінальної відповідальності. На 
певних історичних етапах вік, з якого наступала кримінальна відповідальність, 
встановлювався законодавцем по-різному. Достатньо низькі межі настання 
кримінальної відповідальності зберігалися тривалий час.

Загальна кримінальна відповідальність за чинним КК України наступає 
з 16 років, хоча на практиці, і в теорії кримінального права це питання вирішу-
ється неоднозначно [18]. Справа в тому, що за деякі злочини, не оговорені в 
законі, кримінальна відповідальність може наступати з 18 років або з 25 років. 
Дане положення реалізується, коли мова йде про спеціальний суб’єкт злочину. 
В цьому зв’язку виникає необхідність привести в кримінальному законі кон-
кретний перелік норм, що передбачають настання кримінальної відповідаль-
ності з 18 або з 25 років. Від віку, на нашу думку, залежить і структура складу 
злочину.

Одним із аспектів дослідження суб’єкта в теорії кримінального права є 
його осудність, тобто такий психічний стан, коли особа, яка під час вчинення 
злочину могла усвідомлювати свої дії (бездіяльність) і керувати ними [14, 
с. 204].
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Важливою стороною дослідження суб’єкта злочину, взагалі, і зокрема, 
суб’єкта злочину, передбаченого ст.397 КК України, є вивчення такого склад-
ного питання в науці кримінального права і кримінології, як співвідношення 
понять «суб’єкт злочину» і «особистість злочинця», які іноді ототожнюються. 
Методологічною основою дослідження цієї проблеми є як поглиблене вивчен-
ня самого злочинного діяння на різних етапах розвитку нашої держави, так і 
вдосконалення кримінального законодавства з метою більш ефективної 
боротьби зі злочинністю, в тому числі і проти правосуддя. Поняття «суб’єкт 
злочину» і «особистість злочинця», хоча і близькі, але не співпадають. Крім 
того, вони мають різний обсяг, а саме – поняття «суб’єкта злочину» вужче, ніж 
поняття «особистість злочинця» [8, с. 23]. Поняття «суб’єкт злочину» ґрунту-
ється на конкретних положеннях, сформульованих у кримінальному законі, і 
виходить із методологічних передумов філософських і кримінально-правових 
теорій [8, с. 23], «Суб’єкт злочину» – це термін кримінально-правовий, який, 
швидше, визначає юридичну характеристику особи, що вчинила злочин, і від-
різняється від кримінологічного поняття «особистість злочинця» [8, с. 23], 
натомість «Особистість злочинця» як більш об’ємне поняття, розкривається 
через соціальну суть особи, а також через складний комплекс ознак, власти-
востей, зв’язків, відносин, моральний і духовний світ, що характеризують її, 
взятих у взаємодії з індивідуальними особливостями і життєвими фактами, 
що лежить в основі злочинної поведінки [8, с. 23].

Крім того, стосовно суб’єкта злочину також існує проблема його класи-
фікації. Адже, як відомо, в юридичній літературі існують різні погляди на 
класифікацію суб’єктів злочину. Деякі автори стверджують, що ними можуть 
бути як приватні, так і службові особи [31, с. 522; 12, с. 131-141 т. ін.]. Другі 
вважають, що суб’єктами злочинів можуть бути будь-які особи [32, с. 9]. Існує 
думка, що суб’єктом злочину можуть бути як громадяни, так і службові особи 
[33, с. 42]. В теорії кримінального права суб’єкти злочинів також класифіку-
ються на загальний і спеціальний [34, с. 830-899; 10, с. 120 та ін.].

Така суперечлива класифікація суб’єктів злочину, їх тлумачення в науці 
кримінального права та судовій практиці не може надати допомогу судам та 
правоохоронним органам у справі боротьби зі злочинними проявами. 
Положення, що склалося, викликає необхідність більш поглибленого дослі-
дження суб’єкта злочину і зокрема, суб’єкта злочину, передбаченого ст. 397 КК 
України. З цією метою перш за все звернемося до термінології, що використо-
вується авторами для позначення суб’єкта конкретного злочинного діяння. 
Так В.Я. Тацій, A.A. Піонтковський, та ін., при визначені суб’єкта злочину, що 
стосується злочинів проти правосуддя використовують термін «приватна 
особа». Автор підтримує позицію В.К. Матвійчука, що поняття «приватна 
особа» не зовсім точно відображає той зміст, який названі автори йому намага-
ються надати [35, с. 70]. Перш ніж зробити спробу пояснити свою точку зору 
про це поняття, слід відзначити, що в кримінальному праві зміст терміну «при-
ватна особа» до цього часу не отримав розробки. Ним в дійсності автори існу-
ючих підручників з кримінального права, курсів кримінального права, моно-
графічної літератури, навчальних посібників і статей називають суб’єктів зло-
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чинів, що стосуються злочинів проти правосуддя. Про цьому не дають пояс-
нення, на відміну від поняття «службова особа», якими ж ознаками повинна 
володіти приватна особа. Разом з тим, розробка ознак приватної особи має не 
тільки теоретичне, але й істотне практичне значення, на чому акцентував увагу 
В.К. Матвійчук [35, с. 70], що і ми спробуємо аргументувати при визначенні 
суб’єкта злочину, передбаченого ст. 397 КК України. Щоб отримати з цього 
питання більш або менш вичерпну відповідь, важливо дійсно дати тлумачення 
терміна «приватна особа», з’ясувати, який зміст в нього вкладається, і що влас-
не під ним треба розуміти, як його треба аргументувати. Згідно «Словаря рус-
ского языка» С. Ожегова слово «частный, -ое» означає «являющийся отдель-
ной частью чего-либо, не общий, не типичный. Личный, не общественный, не 
государственный» [36, с. 717]. Близьке за значенням, хоча і більш вузьке тлу-
мачення терміну «приватний» пропонує «Толковый словарь русского языка» 
В. Даля: «относящийся к части, общему, исключение» [37, с. 583]. Дещо схоже 
розуміння дається терміну «приватний» Великим тлумачним словником 
сучасної української мови «Який належить окремій особі (особам); не держав-
ний, не суспільний. Який стосується окремої особи (осіб) особистий // перев., 
у сполуч. зі сл. життя. Не пов’язаний зі службовою або суспільною діяльністю, 
який не має офіційного значення... виконується поза державною службовою... 
який не перебував на державній службі... Приватним способом: а) неофіційно; 
б) для окремої особи або поза державною службою...» [38, с. 926].

З існуючих тлумачень терміну «приватна», що є в словниках, звичайно 
ще не можна визначити ознаки приватної особи. Нам здається, що для цієї 
мети ще додатково, необхідно скористатися тими положеннями, що є в чинно-
му кримінальному законодавстві (ст.364 КК України) як це робить 
В.К. Матвійчук у своїх роботах, а саме: ознаками службової особи, а також 
ознаками неслужбової особи, що даються в юридичній літературі. Порівнюючи 
указані ознаки й правові наслідки, що є на практиці, які відносяться як до 
службової особи, так і неслужбової, використовуючи для пояснення тлумачен-
ня терміну «приватна», що дається у словниках, спробуємо визначити ознаки 
суб’єкта приватної особи як суб’єкта злочину.

Найбільш прийнятими, на мій погляд, є визначення і обґрунтування 
ознак суб’єкта злочину через діяльність і функції суб’єкта [39, с. 70-71], тобто 
функціональну діяльність такої особи. Зазначена позиція В.К. Матвійчука 
потребує лише певного уточнення, яке повинне мати таке наповнення: «крім 
діяльності і функцій суб’єкта (функціональної діяльності такої особи) ще 
необхідно в зазначеній динаміці врахування і відповідного статусу суб’єкта». 
Що ж стосується службових осіб, які дають вказівку на вчинення злочину або  
які його вчиняють особисто, то їх діяльність згідно ст. 364 КК України відно-
ситься до здійснення постійно чи тимчасово чи за спеціальними повноважен-
нями функції представників влади, чи місцевого самоврядування, а також до 
того, що вони обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, 
органах місцевого самоврядування на державних чи комунальних підприєм-
ствах в установах чи організаціях посади, пов’язані з виконанням організацій-
но-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій або виконують 
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такі функції за спеціальними повноваженнями, якими особа наділяється 
повноваженим органом державної влади, органом місцевого самоврядування, 
центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повно-
важеним органом чи повноваженою особою підприємства, установи, організа-
ції, судом або законом тощо [40, с. 79].

Суть однієї функції, як це зрозуміло, виражається в безпосередньому 
управлінні людьми, виробничими, виховними, організаційними або техноло-
гічними процесами [41, с. 30-31; 42, с. 491-495]. Друга – охоплює коло 
обов’язків, пов’язаних з розпорядженням і управлінням державним, колектив-
ним або приватним майном, засобами виробництва та іншого суб’єкта [43, 
с. 62-63; 42, с. 495] 

У частини суб’єктів, як свідчить це дослідження, функції та статус служ-
бової особи відсутні. Слід погодитися з думкою, що неможливо дати всебічне 
і об’єктивне визначення суб’єкта злочину (в частині, що стосується неслужбо-
вої особи) без розкриття змісту виробничих і професійних функцій, а також 
статусу такої особи, які такий суб’єкт виконує під час вчинення злочину [43, 
с. 80].

Ними є: 1) виробничі функції, в процесі яких відбувається процес 
виробництва; 2) професійні функції — відносно-постійний вид трудової діяль-
ності, яка передбачає певну сукупність теоретичних знань, практичного досві-
ду і трудових навичок; 3) коло обов’язків такого працівника регламентується 
трудовим договором, контрактом, службовою інструкцією або іншими норма-
тивно-відомчими актами [43, с. 62-71]. 

Ми згодні з позицією В.К. Матвійчука, що поняття «приватна особа» і 
«службова особа» відноситься до різних систем відліку і їх (ці поняття) не 
можна порівнювати і протиставляти, а тому методично буде вірним, якщо кон-
кретні системи розглядаються в конкретних умовах (тобто в системі, дослі-
джуваних суспільних відносин) [43, с. 63], а саме, які охороняються ст. 397 КК 
України, як це доводиться в указаній статі. Отже повнота поняття «суб’єкт 
злочину» виявляється в тому, що воно повинно мати повноту об’єму цього 
поняття (тобто має бути відсутня пустота, відсутність наповнення цього 
поняття). З цього приводу слід погодитися з позицією В.К. Матвійчука і поло-
жень формальної логіки, що при діленні певного поняття, а саме «суб’єкт зло-
чину», сума об’ємів понять – дільників: – «службова», «неслужбова» і «при-
ватна» особа має бути рівною об’єму (обсягу) діленого поняття [43, с. 64]. 
Таким чином, можна погодитися з таким визначенням приватної особи як 
«суб’єкт злочину — це фізична осудна особа, якій виповнився до моменту вчи-
нення злочину вік кримінальної відповідальності, яка вчиняє злочин, не 
маючи функції та статусу службової та неслужбової особи, не знаходиться в 
трудових відносинах, діє як приватна особа не в інтересах суспільно корисної 
діяльності» [43, с. 64].

Дещо іншою термінологією користується при визначені суб’єкта злочи-
ну В. Пакутін. Так, для позначення можливих суб’єктів конкретного злочину 
ним використовується поняття «громадяни», поряд із службовими особами 
[33, с. 28]. Нам здається, що вірну позицію в цьому питанні займає 
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В.К. Матвійчук, який зазначає що «використання терміну «громадянин» в 
поєднані з службовими особами, як складових суб’єкта злочину, неправомір-
но» [35, с. 93]. Дійсно, що таке поєднання можливих суб’єктів окремого складу 
злочину приводить до відомої логічної помилки, тобто невідповідності членів 
поділу і їх перерізу, пересіченню, перетину [35, с. 93], а на нашу думку, веде до 
повного відторгнення їх одного від одного, адже очевидно, що службові особи 
є також громадянами. Крім того, при такому поєднанні вбачається і друга 
логічна помилка - неповнота ділення [35, с. 93], що є, на наш погляд, істотною 
методологічною помилкою. Автори, виходячи з механізму логіки мислення, 
використовуючи поняття «громадяни», не включать, як можливих суб’єктів 
злочину, осіб без громадянства, громадян іноземної держави, неслужбових і 
приватних осіб. Це ще раз підтверджує нашу позицію щодо суб’єкта злочину.

Поділ суб’єктів на загальний та спеціальний, як вірно вказує С.Б. Гавриш, 
для злочинів проти правосуддя дійсно недостатній, бо не відображає соціаль-
ного і правового статусу суб’єкта [44, с. 484]. В дійсності це так, оскільки цей 
термін є певна абстракція, що позбавлена соціального змісту тобто реальності 
суб’єкта як такого.

Автор вважає, що теоретичне вирішення питання про суб’єкт злочину, 
передбаченого ст. 397 КК України, повинно перш за все слугувати практиці 
боротьби з цими злочинами. Розробки в науці кримінального права можуть 
бути сприйняті практикою лише в тому випадку, якщо в достатній мірі конкре-
тизовані і базуються на реальних умовах життя суспільства, мають правові та 
соціальні основи кримінального закону.

Таким чином, маючи основні методологічні та теоретичні підходи щодо 
суб’єкта злочинів і, зокрема щодо злочину, передбаченого ст. 397 КК України, 
втручання в діяльність захисника чи представника особи, потребує проведен-
ня дослідження цього злочину.

Відносно суб’єкта злочину втручання в діяльність захисника чи пред-
ставника особи, в юридичній літературі висловлені різні погляди (ці питання 
автором розглядаються стосовно зазначених положень ст. 397 КК України 
2001 р.): одні автори вважають, що такими може бути за ч. 1 ст. 397 КК — 
загальний, тобто особа, що досягла 16-річного віку, а за ч. 2 ст. 397 КК — спеці-
альний — лише службова особа [45, с. 911]; другі — наполягають, що суб’єкт 
цього злочину загальний, але при вчинення цього злочину у формі порушення 
встановлених законом гарантій їх діяльності та професійної таємниці його 
суб’єктом переважно може бути особа, яка зобов’язана дотримувати (або 
забезпечувати дотримання) зазначених гарантій [46, с. 1143]; треті — вважа-
ють, що суб’єкт цього злочину — приватна особа, яка досягла 16 років (ч. 1 
ст. 397 КК); службова особа, що діє з використанням свого службового стано-
вища (ч. 2 ст. 397 КК) [47, с. 540]; четверті — стверджують, що суб’єктом зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 397 КК, є фізична осудна особа з 16 років, а також 
службова особа, якщо вона впливає на зазначених осіб без використання свого 
службового становища, а згідно ч. 2 ст. 397 КК, відповідальність за даний зло-
чин несе тільки особа, яка використовує своє службове становище [48, с. 604]; 
п’яті — під суб’єктом злочину вважають особу, яка зобов’язана дотримувати 
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встановлених законом гарантій діяльності та таємниці (ч. 1 ст. 397 КК), а за 
ч. 2 ст. 397 КК — службова особа, яка зобов’язана дотримуватися встановлених 
законом гарантій діяльності та професійної таємниці [49, с. 447]; шості — 
дотримуються позиції, що згідно ч. 1 ст. 397 КК суб’єктом злочину є як загаль-
ний суб’єкт, фізична осудна особа, яка досягла віку кримінальної відповідаль-
ності, так і спеціальний — службова особа (ч. 2 ст. 397 КК) [50, с. 104-111]; 
сьомі — суб’єктом цього злочину за ч. 1 ст. 397 КК України визнають загальний 
суб’єкт (осудну фізичну особу, що досягла 16-річного віку, а за ч. 2 ст. 397 КК — 
службову особу, яка використовує своє службове становище) [51, с. 39-42].

Аналіз зазначених вище точок зору на суб’єкт злочину, передбаченого 
ст. 397 КК України 2001 р. свідчать, що вони в певній мірі, взаємодоповнюють 
одна одну, проте мають деякі вади. Так, В.І. Тютюгін, М.І. Мельник, В.В. Сміх, 
В.І. Борисов, Ю.В. Гродецький, В.А. Козак, Р.С. Орловський, О.Е. Радутний, 
Є.В. Шевченко при характеристиці суб’єкта злочину за ч. 1 ст. 397 КК України, 
зазначають, що ним може бути загальний суб’єкт злочину. Використання тер-
міну «загальний» для позначення суб’єкта злочину, передбаченого ч. 1 ст. 397 
КК України є недостатнім, адже він не відображає як соціального, так і право-
го статусу такого суб’єкта злочину. Як ми вже зазначали, що такий термін є 
певною абстракцією, що позбавлена соціального змісту, тобто реальності 
суб’єкта як такого і не може слугувати практиці боротьби з цими злочинами. 
Слід також звернути увагу на те, що характеризуючи (визначаючи) суб’єкт 
злочину, передбачений ч. 1 ст. 397 КК, наприклад, В.І. Тютюгін не дає повне 
визначення загального суб’єкта [45, с. 911]. Натомість у другій роботі, де 
В.І. Тютюгін опублікував роботу у співавторстві з В.І. Борисовим, 
Ю.В. Гродецьким, В.А. Козаком, Р.С. Орловським, О.Е. Радутним, 
Є.В. Шевченком дається повне визначення загального суб’єкта злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 397 КК [51, с. 39-42]. Слід зазначити, що В.В. Сміх пропонує 
повне визначення загального суб’єкта злочину, передбаченого ч. 1 ст. 397 КК 
України [50, с. 104-111].

Більш точне, на наш погляд, визначення суб’єкта злочину пропонує 
Ю.В. Александров (для ч. 1 ст. 397 КК), яке свідчить як про соціальний і пра-
вовий статус такого [47, с. 540]. Проте і він, необґрунтовано обмежує його 
лише терміном «приватна особа», адже як свідчить практика таким суб’єктом 
може бути і неслужбова особа. 

Цікава позиція щодо суб’єкта злочину запропонована М.І. Мельником і 
М.І. Хавронюкам, де М.І. Мельник зазначає, що суб’єкт злочину, передбачено-
го ст. 397 КК є загальний, але при вчиненні цього злочину у формі порушення 
встановлених законом гарантій їх діяльності та професійної таємниці пере-
важно може бути особа, яка зобов’язана дотримувати (або заперечувати дотри-
мання) зазначених гарантій [46, с. 1143]. Дещо подібне визначення суб’єкта 
пропонує М.І. Хавронюк, але положення суб’єкта, що стосується ч. 1 ст. 397 і 
ч. 2 ст. 397 КК є подібними за змістом. На наш погляд, позиція М.І. Мельника 
та М.І. Хавронюка потребує уточнення і обґрунтування. 

Більш сприйнятливою, на наш погляд, є позиція щодо суб’єкта злочину, 
передбаченого ч. 2 ст. 397 КК України таких вчених, як: Ю.В. Александров, 
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О.А. Чуваков, В.І. Тютюгін, В.І. Борисов, Ю.В. Гродецький, В.А. Козак, 
Р.С. Орловський, О.Е. Радутний, Є.В. Шевченко, які називають таким суб’єктом 
службову особу, яка використовує при вчиненні цього злочину своє службове 
становище. 

Проте навіть і ці спроби авторів пояснити суб’єкт злочину, передбаче-
ного ст. 397 КК України, не дають можливості до кінця з’ясувати цю проблему. 
У цьому контексті важливо розуміти, що ознаки, які характеризують суб’єкт 
цього злочину, невід’ємно пов’язані з усіма іншими елементами складу злочи-
ну і за допомогою останніх дають можливість зрозуміти цей феномен. Тож 
своїм суспільно небезпечним діянням суб’єкт цього злочину завдає істотної 
шкоди суспільним відносинам, діючи при цьому винно (суб’єктивна сторона) 
[52, с. 6]. Тому враховуючи те, що суб’єкт злочину — це не абстрактне юридич-
не поняття, що існує само по собі, а конкретна людина, що включена в суспіль-
не життя і вчиняє, передбачені ст. 397 КК України, злочинні дії. Іншими сло-
вами, суб’єкт злочину — це фізична осудна особа, яка досягла до моменту 
вчинення злочину віку кримінальної відповідальності [15, с. 74-75].

Поняття «фізична», «осудна» та «вік кримінальної відповідальності» є 
загальними (обов’язковими) ознаками суб’єкта злочину. Отже, для з’ясування 
суб’єкта злочину, передбаченого ч. 1 ст. 397 КК України, і доцільно зупинитися 
на обов’язкових ознаках суб’єкта цього злочину. Так, перша ознака суб’єкта 
цього злочину — фізична особа — закріплює неможливість притягнення до 
кримінальної відповідальності юридичних осіб за вчинення перешкод у будь-
якій формі до здійснення правомірної діяльності захисника чи представника 
особи по наданню правової допомоги. Таке рішення законодавця в новому КК, 
за деяким виключенням, яке стосується юридичної особи, відповідає принци-
пу особистої відповідальності кожної людини за винне вчинення нею суспіль-
но небезпечного діяння [53, с. 99-100]. Це свідчить про те, що кримінальне 
право, як і в нашому випадку, визнаючи суб’єктом злочину лише фізичну 
особу, засвідчує, що злочин як соціальне явище, послідовно проводячи лінію, 
що суб’єктом злочину може бути лише особа, яка наділена розумом і має від-
носну свободу волі [54, с. 258; 55, с. 9-10].

Обов’язковою ознакою суб’єкта злочину і, зокрема, передбаченого ч. 1 
ст. 397 КК, у першій формі його прояву, є осудність особи. На наш погляд, пере-
конливо зазначає В.Г. Павлов, що осудність має важливе значення не тільки для 
встановлення суб’єкта злочину як кримінально-правового поняття, але і для 
складу злочину в цілому, тому, що за відсутності цих ознак або однієї з них від-
сутнім буде і суб’єкт злочину [55, с. 42]. Важливо, що чинний КК використовує 
поняття «осудність» і розкриває його змістовну сторону. Так, у ч. 1 ст. 19 КК 
визначено, що осудною визначається особа, яка під час учинення злочину 
могла усвідомлювати (наше твердження — розуміла) свої дії (бездіяльність) і 
керувати ними [56, с. 3; 57, с. 34]. Слід погодитися з думкою В.В. Сміх, 
В.С. Орлова, В.С. Трахтерова, що як осудні мають розділятися особи, що наді-
лені здатністю критично (аналітично) сприймати навколишню дійсність, за 
власною (особистою) волею керувати своєю  поведінкою і, як наслідок, підля-
гати кримінальній відповідальності за вчинене діяння [50, с. 102-103; 58, с. 52; 
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59, с. 7]. До меж критичного (аналітичного) сприйняття дійсності, що оточує 
особу, вчені, на наш погляд, справедливо відносять усвідомлення винною осо-
бою фактичної сторони своєї поведінки, зокрема, діяння, наслідків, причинного 
зв’язку, суспільної небезпеки вчиненого діяння [58, с. 52; 59, с. 7].

Таким чином, зміст осудності включає в себе здатність фізичної особи в 
момент вчинення в будь-якій формі перешкод до здійснення правомірної 
діяльності захисника чи представника особи по наданню правової допомоги 
(перша форма прояву злочину, передбаченого ч. 1 ст. 397 КК), правильно усві-
домлювати (розуміти) фактичні ознаки самого діяння (його об’єктивні ознаки, 
хоча б в загальних рисах), а також здатність свідомо керувати своїми діями. 
Важливо звернути увагу на те, що в цьому випадку свідомість і воля тут поєд-
нуються (кореспондують) між собою і власне визначають характер поведінки 
особи, при вчиненні конкретного злочину.

Важливе (не заміниме) значення при вирішенні питання про можли-
вість притягнення до кримінальної відповідальності особи за вчинення в будь-
якій формі перешкод по здійсненню правомірної діяльності захисника чи 
представника особи по наданню правової допомоги, має також вік. Визначення 
віку кримінальної відповідальності за першу форму прояву злочину, передба-
ченого ч. 1 ст. 397 КК України, тісно пов’язано з необхідністю встановлення 
здатності такої особи розуміти фактичну сторону, характер та соціальний і 
правовий зміст своїх дій, а також адекватно сприймати можливі кримінально-
правові  міри за їх вчинення.

Як ми вже зазначали, що вік є необхідною (обов’язковою) ознакою для 
визначення особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, суб’єктом  зло-
чину, в тому числі і того, що ми досліджуємо, та притягнення особи до кримі-
нальної відповідальності [55, с. 10]. Тому вік кримінальної відповідальності 
набуває значення і за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 397 КК (у пер-
шій формі його прояву). Здатність усвідомлювати фактичне значення і соці-
альний зміст своєї поведінки виникає у людини, яка вчиняє такий злочин з 
моменту досягнення нею відповідного рівня соціалізації (зрілості, яка пов’язана 
з досягненням певного віку).

Відповідно до приписів ч. 1 ст. 22 КК вік відповідальності за злочин, 
передбачений ч. 1 ст. 397 КК (у першій формі прояву) настає з досягнення до 
моменту вчинення злочину з 16-ти років, оскільки іншого не передбачено в 
законі. Про це свідчить і опитування працівників правоохоронних органів 
(100% респондентів). Це пояснюється тим, що людина, яка до моменту вчи-
нення злочину досягла 16-річного віку, здатна на підставі свого життєвого 
досвіду, можливо навичок та отриманої освіти, орієнтуватися у фактичній 
обстановці, належним чином оцінювати свої дії, а отже і керувати своїми 
діями.

Таким чином, для злочину, передбаченого ч. 1 ст. 397 КК України (у пер-
шій формі його прояву) суб’єктом злочину може бути фізична, осудна, при-
ватна, неслужбова особа (громадянин України, особа без громадянства, грома-
дянин іноземної держави), яка до вчинення злочину досягла 16-річного віку.
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Щоб визначитися з суб’єктом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 397 КК (у 
другій формі його прояву) — порушення встановлених законом гарантій 
діяльності захисника чи представника особи та професійної таємниці, оскіль-
ки тут є незрозумілим перелік суб’єктів злочину, то потрібно звернутися до 
проблеми правомірності надання правової допомоги захисником чи представ-
ником особи. Слід погодитися з позицією, що існує в юридичній літературі, що 
саме поняття «надання правової допомоги» передбачає здійснення захисни-
ком чи представником особи діяння, безпосередньо пов’язаного із реалізацією 
ним функцій захисту прав і законних інтересів певних категорій учасників 
судочинства або представництва інтересів фізичних або юридичних осіб [46, 
с. 1012]. Отже, тут потрібно розібратися, а що є порушенням встановлених 
гарантій на надання такої правової допомоги захисником чи представником 
особи та професійної таємниці. Тут може йтися про посягання на встановле-
ний законом порядок запрошення чи призначення захисника, це може йти 
мова, коли близькі родичі і зацікавлена особа хоче мати свого захисника, а на 
порушення цього захисник чи представник подає для цього дозвіл, а запрошу-
ється слідством або судом інший, або призначається інший, або допитується 
як свідок адвокат тощо. Це, свого роду, недотримання службовими або іншими 
особами гарантій спеціально-передбачених чинним законодавством для забез-
печення належного виконання захисту та представництва [60, с. 819]. Проте, 
це положення потребує ще додаткового належного з’ясування суб’єктивної 
сторони цього злочину і вивчення положення іншого законодавства, оскільки 
ця норма містить бланкетний характер.

Отже, можна говорити про те, що суб’єктом злочину у його другій формі 
може бути службова особа, яка не використовує своє службове становище сто-
совно захисника чи представника у своїй справі, куди мають залучатися такі 
особи, а порушує такі гарантії, розглядаючи інші справи, де ці особи не беруть 
участі у справі. Тобто, це можуть бути лише домагання таких службових осіб, 
які працюють по іншій справі або всіх інших неслужбових і приватних осіб, які 
зобов’язані згідно закону не порушувати цих гарантій з наданням правової 
допомоги або не порушувати професійну таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 397 КК України може бути суб’єктом цього злочину лише 
службова особа, яка при втручанні у правомірну діяльність захисника чи пред-
ставника особи, в тому числі, і порушувала встановлені гарантії їх діяльності 
та професійної таємниці, використовувала своє службове становище. 

Проте зазначеного позитиву ще не досить, адже в ч. 2 ст. 397 КК йдеться 
про вчинення злочину службовою особою з використанням особою свого 
службового становища, а в інших статтях, зокрема, ст. 159 КК — про вчинення 
злочину службовою особою з використанням влади чи службового становища. 
У цьому контексті вірно зазначає М.І. Хавронюк, що незрозумілим є концеп-
туальний момент, якщо вважається, що службова особа може вчиняти злочин 
тільки з використанням службового становища, як в ч. 2 ст. 397 КК, то тоді 
навіщо у деяких статтях підкреслюється цей факт, а в інших — ні [61, с. 139]. 
Це положення потребує подальшого дослідження. У цьому контексті слід 
зазначити, що в тому випадку, коли ознаки спеціального суб’єкта є конструк-
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тивними, тобто такими, що входять до кваліфікуючого складу злочину, то вони 
є обов’язковими. Особи, які не відповідають вимогам спеціального суб’єкта, 
вказаним в тій чи іншій кримінально-правовій нормі, не можуть бути притяг-
нені до кримінальної відповідальності за даною статтею, навіть якщо вони й 
вчинили дії, передбачені диспозицією цієї статті. Слід зазначити виходячи з 
вищевказаного, що ознаки спеціального суб’єкта, доповнюючи ознаки загаль-
ного суб’єкта злочину, звужують коло осіб, які можуть підлягати кримінальній 
відповідальності [60, с. 172]. 

Висновки. Таким чином, можна дійти висновку, що диспозиції частин 1 
та 2 ст. 397 КК України значною мірою потребують вдосконалення, оскільки є 
важливими для застосування і мають протиріччя.  
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Мороз А.О. Суб’єкт злочину втручання в діяльність захисника чи представ-
ника особи

У статті проаналізовані теоретичні положення стосовно суб’єкта  злочину, в 
цілому і, зокрема, що стосується злочину, передбаченого ст. 397 КК України. 
Досліджені точки зору на суб’єкт злочину втручання в діяльність захисника чи пред-
ставника особи та запропоновано авторське визначення такого суб’єкта.  

Ключові слова: суб’єкт; втручання в діяльність захисника чи представника 
особи; службова особа; правомірна діяльність.
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Мороз А.А. Субъект преступления вмешательства в деятельность защитни-
ка или представителя лица

В статье сделан анализ теоретических положений относительно субъекта 
преступления, в целом и, в том числе касается преступления, предусмотренного 
ст. 397 УК Украины. Исследованы точки зрения на субъект преступления вмеша-
тельства в деятельность защитника или представителя лица и предложено автор-
ское определение такого субъекта. 

Ключевые слова: субъект; вмешательство в деятельность защитника или 
представителя лица; должностное лицо; правомерная деятельность.

Moroz A.O. A subject of the interference into advocacy’s or person’s activity 
crime

The author researched a subject of the crime under Art. 397 of the Criminal Code of 
Ukraine. The problematic questions as for a subject of a crime as a criminal law institute that 
makes an element of a crime are analyzed in this article. The author also proposed his own 
definition of the subject of a crime under Art.  397 of the Criminal Code of Ukraine and tried 
to classify the subjects of the above mentioned crime. 

Keywords: subject, advocacy’s or person’s activity interference, officer, lawful 
activity.

Стаття надійшла до редакції 20.05.2014.
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ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ 
КВАЛІФІКАЦІЇ ДІЯНЬ ЗА ОЗНАКОЮ МІСЦЯ 

ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ

В.Г. Мороз 
здобувач  кафедри кримінального права та процесу 
ВНЗ «Національна академія управління»

Постановка проблеми. Важливим для теорії кримінального права та 
практики застосування чинного кримінального законодавства України є 
з’ясування питань, що стосуються кваліфікації діянь за такою ознакою, як 
місце вчинення злочину.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. З’ясуванням зазначених 
питань у різні періоди займалося багато вчених, серед них: В.І. Борисов, 
А.А. Поддубний, А.В. Наумов, Є.Ю. Пудовочкин, Є.В. Фесенко, М.І. Панов та 
ін. Проте до цього часу ця проблема не знайшла свого належного вирішення.

Мета статті полягає у з’ясуванні теоретичних та прикладних проблем 
кваліфікації діянь за ознакою місця вчинення злочину. 

Основні результати дослідження. Чинний КК України та теорія кримі-
нального права до цього часу не вирішили належним чином проблему кваліфі-
кації діянь за такою ознакою об’єктивної сторони, як місце вчинення злочину. 
Ця обставина, на наше переконання, яке підкріплюється й судовою  практи-
кою, перешкоджає належній кваліфікації діянь за такою ознакою об’єктивної 
сторони злочину, як місце вчинення злочину.

З метою вироблення належних пропозицій для практики в застосуванні 
такої ознаки об’єктивної сторони того чи іншого конкретного діяння, як місце 
вчинення злочину, необхідно визначитися з ключовими моментами, які в 
цьому плані важливі для кваліфікації діянь за цією ознакою. У цьому контек-
сті потрібно, на наш погляд, зупинитися на наступних питаннях: 1) випадках, 
коли за чинним КК України має значення для кваліфікації місце вчинення 
злочину, коли воно може бути конструктивною (необхідною або кваліфікую-
чою) ознакою об’єктивної сторони складу злочину;

2) випадках, коли за чинним КК України місце вчинення злочину є аль-
тернативною ознакою об’єктивної сторони складу злочину;

3) випадках, коли необхідно визначити місце вчинення злочину у від-
ношенні так званих формальних складів;

4) випадках, коли необхідно визначити місце вчинення злочину у від-
ношенні так званих матеріальних складів;

5) випадках, коли за чинним законодавством місце вчинення злочину 
має значення для встановлення наявності або відсутності ознак перевищення 
меж необхідної оборони, або випадках коли місце вчинення злочину має зна-
чення для оцінки факту сприйняття потерпілим погрози як реальної. Також у 
випадках, коли місце вчинення злочину має значення для оцінки хуліганських 
дій як особливо зухвалих чи винятково цинічних;

© В.Г. Мороз, 2014
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6) випадках, коли за чинним КК України місце вчинення злочину може 
мати значення для кваліфікації і в разі, коли воно прямо не передбачено як 
конструктивна ознака їх складу;

7) випадках, коли необхідно вирішити питання про місце вчинення зло-
чину при готуванні до злочину;

8) випадках, коли необхідно вирішити питання про місце вчинення зло-
чину при замаху на вчинення злочину;

9) випадках, коли необхідно вирішити питання стосовно місця вчинен-
ня злочину так званих дистанційних злочинів: злочини з віддаленим у просто-
рі результатом; злочини з двома діями; тривалі злочини; продовжувані злочи-
ни; злочини, вчинені у співучасті.

Розглянемо предмет нашого дослідження у порядку, запропонованого 
нами пошуку.

Так, розглянемо випадки, коли за чинним КК України має значення для 
кваліфікації місце вчинення злочину, коли воно може бути конструктивною 
(необхідною або кваліфікуючою) ознакою об’єктивної сторони складу злочи-
ну. З цією метою вичленимо злочини, де місце вчинення злочину є необхідною 
ознакою складу злочину. До таких злочинів, де місце злочину є необхідною 
ознакою об’єктивної сторони складу злочину є діяння, що передбачають відпо-
відальність за: незаконне поміщення в психіатричний заклад (ст. 151 КК); 
голосування на виборчій дільниці більше ніж один раз (ст. 158-1 КК); неза-
конне знищення виборчої документації або документів референдуму (ст. 158-2 
КК); порушення недоторканості житла (ст. 162 КК); пошкодження релігійних 
споруд чи культових будинків (ст. 178 КК); незаконне утримування, осквер-
нення або знищення релігійних святинь (ст. 179 КК); умисне пошкодження 
об’єктів електроенергетики (ст. 194-1 КК); самовільне зайняття земельної 
ділянки та самовільне будівництво (ч. 1 ст. 197-1 КК); контрабанда (ст. 201 
КК); незаконне заволодіння землями водного фонду в особливо великих роз-
мірах (ст. 239-2 КК); порушення законодавства про континентальний шельф 
України (ст. 244 КК); незаконне полювання (ст. 248 КК); проведення вибухо-
вих робіт з порушенням правил охорони рибних запасів (ст. 250 КК); умисне 
знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та 
об’єктів природно-заповідного фонду (ст. 252 КК); незаконне ввезення на 
територію України відходів і вторинної сировини (ст. 268 КК); незаконне пере-
везення на повітряному судні вибухових речовин або легкозаймистих речовин 
(ст. 269 КК); контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх ана-
логів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів (ст. 305 КК); 
незаконне публічне вживання наркотичних засобів (ст. 316 КК); організація 
або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлен-
ня наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ст. 317 КК); 
незаконна організація або утримання місць для вживання одурманюючих 
засобів (ст. 327 КК); незаконне переправлення осіб через державний кордон 
України (ст. 332 КК); порушення правил міжнародних польотів (ст. 334 КК); 
незаконне підняття Державного Прапору України на річковому або морському 
судні (ст. 339 КК); захоплення державних або громадських будівель (ст. 341 
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КК); невжиття заходів щодо ліквідації наслідків екологічного забруднення 
(ст. 237 КК); приховування або перекручення відомостей про екологічний стан 
або захворюваність населення (ч. 1 ст. 238 КК); знищення або пошкодження 
об’єктів рослинного світу (ст. 245 КК); незаконна порубка лісу (ст. 246 КК); 
ухилення від відбування покарання у виді обмеження волі та у виді позбавлен-
ня волі (ст. 390 КК); злісна непокора вимогам адміністрації установи виконан-
ня покарання (ст. 391 КК); дії, що дезорганізують роботу установи виконання 
покарання (ст. 392 КК); втеча з місця позбавлення волі або з-під варти (ст. 393 
КК); втеча із спеціалізованого лікувального закладу (ст. 394 КК); самовільне 
залишення військової частини або місця служби (ст. 407 КК); дезертирство 
(ст. 408 КК); порушення правил вартової служби чи патрулювання (ст. 418 
КК); порушення правил несення прикордонної служби (ст. 419 КК); порушен-
ня правил несення бойового чергування (ст. 420 КК); здача або залишення 
ворогові засобів ведення війни (ст. 472 КК); залишення гинучого військового 
корабля (ст. 428 КК); самовільне залишення поля бою або відмова діяти збро-
єю (ст. 429 КК); добровільне здача в полон (ст. 430 КК); мародерство (ст. 432 
КК); насильство над населенням у районі воєнних дій (ст. 433 КК); порушення 
правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або вибухонебезпечних 
цехах (ст. 273 КК).

Для деяких злочинів місце вчинення злочину є кваліфікуючою ознакою, 
зокрема: порушення права на отримання освіти (ч. 2 ст. 183 КК); крадіжка (ч. 3 
ст. 186 КК); розбій (ч. 3 ст. 187 КК); самовільне зайняття земельної ділянки та 
самовільне будівництво (ч. 2 ст. 197-1КК); приховування або перекручення 
відомостей про екологічний стан або захворюваність населення (ч. 2 ст. 238 
КК); порушення правил охорони або використання надр (ч. 3 ст. 240 КК); бло-
кування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного під-
приємства (ч. 2 ст. 279 КК); незаконне проведення пошукових робіт на об’єкті 
археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об’єктів 
культурної спадщини (ч. 2, 3, 4 ст. 298 КК) тощо.

Слід зазначити, що іноді місце вчинення злочину є альтернативною 
ознакою об’єктивної сторони, наприклад, полювання буде незаконним, якщо 
вчинене в заповідниках, або на інших територіях та об’єктах природно-запо-
відного фонду, яка стає необхідною лише за відсутності інших факультативних 
ознак (наприклад, коли відсутня така ознака, як полювання на звірів і птахів…, 
що занесені до Червоної книги України (ч. 1 ст. 246 КК)). 

З метою більш глибокого з’ясування цих та інших випадків, задекларо-
ваних нами у нашому дослідженні, звернемося до теоретичних засад (підва-
лин), які допоможуть нам краще зрозуміти, що проблему в практичному сенсі. 
Насамперед визначимося, чи будь-які зовнішні ознаки суспільно небезпечного 
діяння входять до об’єктивної сторони злочину? Як показує аналіз статей 
Особливої частини КК України 2001 р., що по-перше, в неї не включаються 
зовнішні ознаки діяння, що не стали ознаками складу злочину. По-друге, деякі 
істотні зовнішні ознаки не отримали свого місця в об’єктивній стороні злочину 
(це викликано тим, що вони володіють надто високим ступенем абстракції, 
щоб стати просто ознаками одного з елементів складу злочину).
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Які ж зовнішні ознаки відповідають виявленим властивостям і склада-
ють об’єктивну сторону злочину? До їх переліку входять: 1) суспільно-небез-
печна поведінка (це дія або бездіяльність); 2) суспільно-небезпечні наслідки; 
3) необхідний причинний зв’язок; 4) спосіб вчинення злочину; 5) знаряддя, 
засоби і джерела вчинення злочину; 6) місце вчинення злочину; 7) час вчинен-
ня злочину; обстановка вчинення злочину. З них місце і час вчинення злочи-
ну — очевидні показники обстановки вчинення злочину (тобто характеризу-
ються як ознаки, несамостійністю). Чи допустимо таке, або чи повинна ознака 
об’єктивної сторони злочину мати самостійність?

Головне для ознаки об’єктивної сторони злочину щоб вона відповідала 
поняттю «ознаки складу злочину». Внаслідок цього фактично несамостійна 
ознака суспільно-небезпечного діяння може стати самостійною ознакою 
об’єктивної сторони злочину. Це стосується і місця вчинення злочину. 

До чого відноситься поділ ознак об’єктивної сторони злочину на 
обов’язкові і факультативні ознаки? Тут необхідно пам’ятати, що мова в цьому 
випадку йде про загальний склад злочину. Отже такий поділ має значення 
тільки до останнього, тобто до загального складу злочину. Натомість для скла-
дів окремих злочинів обов’язкові в ньому всі ознаки об’єктивної сторони зло-
чину.

По-друге, ознаки об’єктивної сторони злочину розрізняються за приро-
дою. Які тим самим групи складаються? Це ознаки, що характеризують: 
1) зміст вчинення злочину; 2) умови вчинення злочину. 

До ознак, що характеризують зміст вчинення злочину відносяться: сус-
пільно-небезпечна поведінка, суспільно-небезпечні наслідки; 3) необхідний 
причинний зв’язок, спосіб вчинення злочину, знаряддя, засоби і джерела вчи-
нення злочину. Натомість до ознак, що характеризують умови вчинення зло-
чину відносять: місце, час і обстановку вчинення злочину.

Отже, в нашому дослідженні ми досліджуємо місце вчинення злочину 
як ознаку, що відноситься до умов вчинення злочину. 

Таким чином, маючи наведене теоретичне підґрунтя в цій проблемі ми 
з’ясуємо теоретичні і практичні проблеми кваліфікації діянь за ознакою місця 
вчинення злочину стосовно чотирьох перших випадків, задекларованих нами. 

Стосовно такої ознаки місця вчинення злочину як конструктивної 
(необхідної) ознаки складу злочину, то ми в переважній більшості статей 
Особливої частини їх (ці склади) перераховували. У цьому випадку необхідно 
зазначити, що особі, яка застосовує закон, необхідно цю ознаку об’єктивної 
сторони злочину, враховуючи при цьому третій випадок (у відношенні так 
званих формальних складів) та/або четвертий випадок (у відношенні так зва-
них матеріальних складів), визначити місце вчинення таких злочинів. Не 
визначення (не встановлення) місця вчинення злочину, як обов’язкової (необ-
хідної) конструктивної ознаки об’єктивної сторони злочину, буде свідчити про 
відсутність у діянні певної особи відповідного складу злочину, а отже відповід-
ної (достатньої) підстави для притягнення такої особи до кримінальної відпо-
відальності.
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До злочинів, коли за чинним КК України місце вчинення злочину є кон-
структивною (необхідною) ознакою об’єктивної сторони складу злочину слід 
віднести з формальним складом, що передбачені: ст. 158-2 «Незаконне зни-
щення виборчої документації або документів референдуму». Місце вчинення 
цього злочину може бути — державна архівна установа або Центральна вибор-
ча комісія. Цей злочин вважається закінченим з моменту вчинення будь-якої 
дії, зазначеної у диспозиції ст. 152-2 КК [1, с. 153]. Отже, місце вчинення зло-
чину буде визначатися там, де така одна з цих дій буде вчинена; ст. 162 
«Порушення недоторканості житла». Місцем вчинення злочину може бути 
житло чи інше володіння особи. Злочин, передбачений ст. 162 КК, вважається 
закінченим з моменту вчинення однієї із вказаних у цій статті дій [2, с. 162; 3, 
с. 119]; ст. 201 «Контрабанда». Місцем вчинення цього злочину є митний кор-
дон. Злочин, передбачений ст. 210 КК, вважається закінченим з моменту фак-
тичного незаконного переміщення предметів контрабанди [4, с. 257]. Отже, 
місцем вчинення злочину буде митний кордон; ст. 250 «Проведення вибухових 
робіт з порушенням правил охорони рибних запасів». Злочин, передбачений 
ст. 250 КК, вважається закінченим з моменту вчинення дій, передбачених в 
диспозиції цієї статті у рибогосподарських водних об’єктах [5, с. 312-313]. 
Отже, місцем вчинення злочину буде певний рибогосподарський водний 
об’єкт; ст. 268 «Незаконне ввезення на територію України відходів і вторинної 
сировини». Злочин цей вважається закінченим з моменту перетинання ванта-
жу з відходами або вторинною сировиною кордону України [6, с. 518]. Це 
свідчить, що місцем вчинення злочину буде митний кордон України (терито-
рія України); ст. 269 «Незаконне перевезення на повітряному судні вибухових 
речовин або легкозаймистих речовин». Цей злочин буде закінчений з моменту 
польоту повітряного судна [6, с. 518]. Місцем вчинення злочину є повітряне 
судно; ст. 305 «Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 
аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів». Цей зло-
чин вважається закінченим з моменту фактичного незаконного переміщення 
зазначених предметів через митний кордон України поза митним контролем з 
прихованням від такого контролю [7, с. 617]. Отже, місцем вчинення цього 
злочину буде митний кордон України; ст. 316 «Незаконне публічне вживання 
наркотичних засобів». Цей злочин буде закінченим з моменту вчинення дії 
публічного вживання наркотичних засобів [7, с. 656-657]. Місцем вчинення 
цього злочину буде місце, що призначене для проведення навчальних, спор-
тивних і публічних заходів, та інші місця масового перебування громадян; 
ст. 317 «Організація або утримання місць для незаконного вживання, вироб-
ництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх 
аналогів». Злочин вважається закінченим, коли таке приміщення фактично 
було надане, незалежно від того, чи було воно використано з цією метою [7, 
с. 659]. Місцем вчинення цього злочину буде місце (приміщення) для вчинен-
ня дій, передбачених ч. 1 ст. 317 КК України; ст. 322 «Незаконна організація 
або утримання місць для вживання одурманюючих засобів». Цей злочин буде 
закінченим з моменту надання місця для вчинення дій, передбачених ч. 2 
ст. 322 КК. Місцем вчинення злочину буде місце (приміщення) для вчинення 
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діянь, передбачених диспозицією ч. 1 ст. 322 КК України; ст. 332 «Незаконне 
переплавлення осіб через державний кордон України». Цей злочин буде закін-
ченим з моменту вчинення будь-якої дії, передбаченої ч. 1 ст. 332 КК України. 
Отже місцем вчинення цього злочину є державний кордон України; ст. 334 
«Порушення правил міжнародних польотів». Цей злочин вважається закінче-
ним з моменту вчинення діянь, передбачених у диспозиції цієї статті. Місцем 
вчинення цього злочину є повітряний простір України, що є територією 
України; ст. 339 «Незаконне підняття Державного Прапору України на річко-
вому або морському судні». Цей злочин вважається закінченим з моменту 
незаконного підняття Державного Прапору України на річковому або мор-
ському судні без права на цей Прапор. Місцем вчинення злочину є річкове або 
морське судно; ст. 238 «Приховування або перекручення відомостей про еко-
логічний стан або захворюваність населення». Цей злочин вважається закінче-
ним з моменту вчинення діянь, передбачених ч. 1 ст. 238 КК. Місцем вчинення 
цього злочину за ч. 1 цієї статті є ті місця, де відбулося забруднення або захво-
рювання населення, а також район з підвищеною екологічною небезпекою; 
ст. 391 «Злісна непокора вимогам адміністрації установи виконання покаран-
ня». Цей злочин вважається закінченим з моменту вчинення діянь, передбаче-
них цією статтею. Місцем вчинення цього злочину — це установа, де особа 
відбуває покарання у виді обмеження волі або виді позбавлення волі; ст. 392 
«Дії, що дезорганізують роботу установи виконання покарання». Цей злочин 
вважається закінченим з моменту виконання дій, передбачених цією статтею. 
Місцем вчинення цього злочину є установи виконання покарань, де особи від-
бувають покарання у виді позбавлення волі або у виді обмеження волі. Це 
стосується інших злочинів, де місце вчинення злочину є конструктивною 
(необхідною) ознакою злочину. 

Для злочинів, де місце вчинення злочину є кваліфікуючою (конструк-
тивною) ознакою, з формальним складом, відносяться, наприклад, злочини, 
передбачені: ч. 2 ст. 183 КК, де йдеться про незаконну вимогу оплати за навчан-
ня у державних чи комунальних навчальних закладах. Місцем вчинення цього 
злочину є державний чи комунальний навчальний заклад; ч. 3 статей 185, 186, 
187 КК України, де йдеться відповідно про крадіжку, грабіж, розбій, поєднанні 
з проникненням в житло, інше приміщення чи сховище. Місцем вчинення цих 
злочинів є житло, інше приміщення чи сховище; ч. 2 ст. 197 КК, де йдеться  
«…про самовільне зайняття земельної ділянки, вчинене щодо земельної ділян-
ки особливо цінних земель, земель в охоронних зонах, зонах санітарної охоро-
ни, санітарно-захисних зонах чи зонах особливого режиму використання 
земель. Місцем вчинення цього злочину є перераховані тут ділянки земель; 
ч. 2 ст. 238 КК, де йдеться «…про ті самі діяння, вчинені… в місцевості, оголо-
шеній зоною надзвичайної екологічної ситуації…». Місцем вчинення злочину 
тут є місцевість, оголошена зоною надзвичайної екологічної ситуації; ч. 3 
ст. 240 КК, де йдеться про «…діяння, передбачені частинами першою або дру-
гою цієї статті, вчинені на територіях чи об’єктах природно-заповідного 
фонду…». Отже, місцем вчинення цього злочину є території чи об’єкти при-
родно-заповідного фонду; ч. 2 ст. 279 КК, де йдеться про «…захоплення вокза-
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лу, аеропорту, порту, станції або іншого транспортного підприємства, установи 
або організації». Місцем вчинення злочину, передбаченого ч.2 цієї статті є: 
приміщення: вокзалу, аеропорту, порту, станції, іншого транспортного підпри-
ємства, установи або організації; частини 2, 3 та 4 ст.298 КК, де йдеться про 
такі місця вчинення злочину, відповідно, місце об’єкта культурної спадщини, 
місце об’єкта пам’ятки національного значення; місця об’єкта археологічної 
спадщини. 

Слід погодитися з думкою С.Г. Келіної, Я.М. Брайніна, що ні в теорії, ні 
на практиці не виникає проблеми визначення місця вчинення злочину у від-
ношенні так званих формальних складів, в яких суспільно-небезпечні наслід-
ки знаходяться за межами складу злочину, оскільки ним вважається місце 
виконання відповідної суспільно-небезпечної дії або бездіяльності [8, с. 27; 9, 
с. 37]. З приводу такого судження ми переконалися, праналізувавши злочини 
з формальним складом (з необхідними й кваліфікуючими ознаками місця вчи-
нення злочину).

До злочинів, коли за чинним КК України місце вчинення злочину є кон-
структивною (необхідною) ознакою об’єктивної сторони складу злочину слід 
віднести такі, з матеріальним складом, що передбачені: ст. 178 КК, де йдеться 
про «…пошкодження чи руйнування релігійної споруди або культового будин-
ку». Цей злочин відноситься до так званих злочинів з матеріальним складом, а 
отже закінченим вважається з настанням наслідків: 1) пошкодження релігій-
ної споруди, або культового будинку; 2) зруйнування релігійної споруди або 
культового будинку. Місцем вчинення цього злочину є місце знаходження 
релігійної споруди або культового будинку; ст. 179 КК, де йдеться «…про зни-
щення релігійних святинь…». Момент закінчення цього злочину за вказаною 
ознакою  наступає з настанням наслідків. Отже, місцем вчинення цього зло-
чину є місцезнаходження релігійної святині, яка знищена; ст. 237 КК, де йдеть-
ся про «…ухилення від проведення або неналежне проведення на території, що 
зазнала забруднення…дезактиваційних чи інших відновлювальних заходів…
якщо це спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки…». Місцем вчи-
нення цього злочину є територія, де настали такі наслідки; ст. 239-2 КК, де 
йдеться про «…незаконне заволодіння поверхневим (ґрунтовим) шаром земель 
водного фонду в особливо великих розмірах…». Місцем вчинення цього зло-
чину є землі водного фонду; ст. 246 КК, де йдеться про «…незаконну порубку 
дерев і чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, що заподі-
яло істотну шкоду…». Місцем вчинення цього злочину є територія лісів, захис-
них та інших лісових насаджень; ст. 252 КК, де йдеться про «…умисне знищен-
ня або пошкодження територій, взятих під охорону держави та об’єктів при-
родно-заповідного фонду…». Місцем вчинення цього злочину є території, взяті 
під охорону держави та території об’єктів природно-заповідного фонду; 
ст. 270-1 КК, ст. 432 КК, де йдеться про «…викрадення на полі бою речей, що 
знаходяться на вбитих чи поранених (мародерство)». Місце вчинення цього 
злочину — це поле бою; ст. 433 КК, де йдеться про «…протизаконне знищення 
майна, а також протизаконне відібрання майна під приводом воєнної необхід-
ності, вчинювані щодо населення в районі воєнних дій…». Місцем вчинення 
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злочину є район воєнних дій; ст. 438 КК, де йдеться про «…розграбування наці-
ональних цінностей на окупованій території…». Місцем вчинення цього зло-
чину є окупована територія.

До злочинів, коли за чинним КК місце вчинення злочину є конструктив-
ною (кваліфікуючою) ознакою об’єктивної сторони складу злочину слід відне-
сти такі, з матеріальним складом, що передбачені: ч. 3 статей 185, 186 КК, де 
йдеться відповідно про крадіжку, грабіж, поєднані з проникненням у житло, 
інше приміщення чи сховище…». Місцем вчинення злочину тут є житло, інше 
приміщення чи сховище; ч. 2 ст. 239-1 КК, де йдеться про ті самі дії, якщо вони 
спричинили матеріальну шкоду у великому розмірі. Місцем вчинення злочину 
тут є землі, з яких знятий ґрунтовий покрив; ч. 3 ст. 239-2 КК, де йдеться про 
«…дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спри-
чинили тяжкі наслідки…». Місцем вчинення злочину тут виступає територія, 
де є землі водного фонду; ч. 2 ст. 243 КК, де йдеться про «…ті самі діяння, якщо 
вони спричинили загибель або захворювання людей, масову загибель об’єктів 
тваринного і рослинного світу або інші тяжкі наслідки…». Місцем вчинення 
злочину тут є територія внутрішніх морських чи територіальних вод України, 
територія в межах вод виключної (морської) екологічної зони України, терито-
ріальні води, води відкритого моря; ч. 2 ст. 273 КК, де йдеться про «…те саме 
діяння, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки…». 
Місцем вчинення цього злочину є вибухонебезпечні підприємства або вибухо-
небезпечні цехи; ч. 3 ст. 279 КК, де йдеться про «…дії, передбачені частинами 
першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили загибель людей або 
інші тяжкі наслідки…».  Місцем вчинення цих злочинів є місце знаходження 
транспортних комунікацій, приміщення вокзалу, аеропорту, порту, станції або 
іншого транспортного підприємства, установи або організації; ч. 2 ст. 281 КК, 
де йдеться про «…ті самі діяння, якщо вони спричинили потерпілому середньої 
тяжкості тілесні ушкодження або завдали великої матеріальної шкоді…». 
Місцем вчинення цього злочину є повітряне судно; ч. 3 ст. 297 КК, де йдеться 
про «…дії, передбачені ч. 1 або 2 цієї статті, якщо вони спричинили тяжкі 
наслідки…». Місцем вчинення цього злочину є місце, де знаходиться могила, 
інше місце поховання; частини 2, 3 ст. 305 КК, де йдеться про контрабанду 
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або 
фальсифікованих лікарняних засобів у великих і особливо великих розмірах. 
Місцем вчинення цих злочинів є митний кордон України.

Необхідно зазначити, що більш складним є визначення місця вчинення 
злочину з матеріальним складом, в об’єктивну сторону яких закон включає 
суспільно-небезпечні наслідки. Так, одні автори вважають, що місцем вчинен-
ня таких злочинів є місце, де виконані чи закінчені дії, що обумовили настання 
злочинного результату [8, с. 27; 8, с.37; 9, с. 35]; другі стверджують, що в цей 
момент склад злочину ще не закінчений і, відповідно, злочин неможна вважати 
закінченим  [11, с. 218]; треті — наполягають, що для злочинів, склад яких 
включає настання суспільно небезпечного наслідку, місцем вчинення злочину, 
як правило, слід вважати місце настання цього наслідку [12, с. 417]. Так само 
вирішує це питання на користь місця настання наслідків і І.А. Акоєв [13, с. 12]. 
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На наш погляд, більш сприйнятою є перша точка зору, оскільки настання або 
ненастання суспільно небезпечних наслідків у багатьох випадках обумовлено 
обставинами, частіше за все, що не повністю контролюються свідомістю і 
волею особи, яка вчинила злочин.

Слід звернути увагу на те, що задекларований нами п’ятий випадок сто-
совно місця вчинення злочину може мати значення для кваліфікації. Це може 
бути в разі, коли таке місце прямо не передбачене, як конструктивна ознака 
складу злочину [14, с. 728]. Наприклад, не буде привласненням знайденого, а 
крадіжкою — протиправне заволодіння худобою, яка залишилася на пасовищі 
без тимчасового догляду [15, с. 728; 14, с. 728]. Крім того, місце злочину має 
значення для встановлення наявності або відсутності ознак перевищення меж 
необхідної оборони [15, с. 728], для оцінки факту сприйняття потерпілим 
погрози як реальної [15, с. 728], а також для оцінки хуліганства як особливо 
зухвалого чи винятково цинічного [15, с. 728-729].

Слід акцентувати увагу на тому, що до сьогоднішнього часу дискусійним 
залишається питання відносно місця вчинення злочину так званих дистанцій-
них злочинів, в яких місце діяння і його наслідків не співпадають, а також для 
злочинів, окремі акти яких або дії співучасників учинені в різних місцях [12, 
с. 419].

В.Б. Малишев дистанційні злочини поділяє в залежності від конструкції 
складів злочинів або способів їх здійснення, що утворюють наступні категорії 
злочинів: злочини з віддаленим у просторі результатом; злочини з двома 
діями; триваючі злочини; продовжувані злочини; злочини, вчинені у співучас-
ті [15, с. 419].

Розглянемо ці категорій злочинів у зазначеній послідовності. Так, дис-
танційні злочини з віддаленим у просторі результатом — це злочини з матері-
альним складом, коли не співпадає суспільно небезпечне діяння і місце настан-
ня суспільно небезпечного наслідку [15, с. 419]. Типовим прикладом такої 
категорії злочину може слугувати діяння, коли особі була підсипана отрута до 
їжі в Києві, а смерть потерпілого наступила у Дніпропетровську. Як тут визна-
чити місце вчинення злочину?

У доктрині кримінального права з цього питання існує декілька точок 
зору: одні автори вважають, що місце вчинення злочинів, де вчинена або закін-
чена дія, що обумовила настання злочинного наслідку [8, с. 27; 9, с. 37]. Ця 
позиція обґрунтовується тим, що винна особа далеко не завжди визначає місце 
настання злочинного результату, зазвичай воно обумовлюється випадковими 
причинами; другі впевнені, що місце виконання дії не можна вважати місцем 
вчинення злочину, так як у цей момент склад злочину ще не закінчений, і, від-
повідно, злочин ще не можна вважати вчиненим [11, с. 218]. На думку 
В.Б. Малініна, ці дві точки зору по-своєму обґрунтовані, оскільки не існує 
законодавчих аргументів на користь тієї або іншої, але він дотримується другої 
[12, с. 420].

Слід звернути увагу на те, що певними особливостями відрізняється 
місце вчинення триваючих і продовжуваних злочинів. Досліджуючи триваю-
чий злочин як такий, що безперервно триває з початку і до припинення або 
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шляхом дії, або шляхом бездіяльності, то можна прийти до висновку, що міс-
цем вчинення злочину буде будь-яке місце, де протягом якого-небудь часу 
тривав цей злочин. На думку М.Д. Дурманова, місцем вчинення такого трива-
ючого злочину буде те, де винна особа притягнена до кримінальної відпові-
дальності і була засуджена [11, с. 224]. З цього приводу слід погодитися з 
критикою позиції М.Д. Дурманова, висловленою В.Б. Малініним, який зазна-
чає, що «…не підсудність повинна визначати місце вчинення злочину, а, навпа-
ки, місце вчинення злочину повинно визначити підсудність» [12, с. 421].

Отже, виходячи з вищевикладеного, місцем вчинення злочину (для 
цього випадку) цієї категорії у кожен відрізок часу є те місце, де він був при-
пинений або закінчений.

Аналіз судової практики стосовно продовжуваного злочину, свідчить 
про особливості таких злочинів, що відображають специфічні риси вчинення 
цього злочину. Це діяння, яке складається з декількох чи множини однорідних 
актів, що за своєю суттю являють єдиний злочин. Це навіть тоді, коли окремі 
акти продовжуваного злочину вчинені в декількох місцях, оскільки в цілому 
буде вчинено одиничний продовжуваний злочин і місцем його вчинення є 
будь-яке із цих місць. Територія України повинна бути визнана місцем вчинен-
ня продовжуваного злочину, якщо на її території буде вчинено останній із зло-
чинних тотожних (подібних) актів, спрямованих на досягнення єдиного зло-
чинного результату, навіть якщо інші подібні акти вчинялися за межами тери-
торії України  [15, с. 20].

Дискусійним є також визначення місця вчинення злочину стосовно 
діяльності співучасників злочину. До цього і тут можливі такі випадки: 1) зло-
чинне діяння, вчинене в Україні, а підбурювання або пособництво до його 
вчинення — за кордоном, або навпаки.

А.А. Піддубний вважає, що місцем вчинення злочину є територія, де 
вчинені злочинні дії виконавцем, а тому у вирішенні злочинів, вчинених у спі-
вучасті, він виходить з того, що місцем вчинення злочину буде місце, де вико-
навцем вчинено злочин або замах на вчинення певного злочину [15, с. 20]. 
Натомість, В.Б. Малінін піддає критиці позицію А.А. Піддубного у цьому 
питанні і зазначає, що кожним співучасником виконується самостійний склад 
злочину, а тому місце вчинення злочину необхідно вважати місце вчинення 
діяння кожним із співучасників [12, с. 423].

До неоднозначних і складних слід віднести проблему встановлення 
місця вчинення злочину, якщо воно мало попередні стадії. У цьому контексті 
слід зазначити, що стадії розвитку злочинної діяльності мають самостійне кри-
мінально-правове значення тільки в тому випадку, коли ця діяльність була 
призупинена з причин, не залежних від суб’єкта того чи іншого злочину і тим 
самим не була доведена до кінця. Натомість вчинений до кінця злочин об’єднує 
в собі відповідальність за всі попередні стадії розвитку злочинної діяльності 
[12, с. 423]. Згідно цьому, діяння,  вчинення або закінчення якого мало місце в 
межах України, завжди розглядається як вчинене на нашій території, де б не 
проходили попередні стадії. Проте це правило не стосується тих ситуацій, 
коли підготовча діяльність, що є злочинною за нашим КК, була вчинена на 
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території України. Якщо при цьому об’єктивна сторона злочину виконувалася 
за межами нашої території, але за законами цієї держави злочином не явля-
лась, особа, що його вчинила може бути покарана за нашим законом, але не як 
за закінчення діяння, а тільки за готування, вчинене в межах України, якщо, 
звичайно, злочин не був спрямований проти інтересів України.

У випадках, коли готування до злочину або замах на злочин вчинені за 
кордоном, а сам склад злочину був остаточно закінчений на території України, 
злочин також необхідно вважати вчиненим на території України. Крім того, 
територія України буде виступати місцем вчинення попередньої злочинної 
діяльності, якщо така була здійснена на території України, а злочин був закін-
чений на території іншої держави, але за законом цієї держави не є злочином.

Територія України не буде місцем вчинення злочину в тому випадку, 
якщо попередня злочинна діяльність була вчинена на території іноземної дер-
жави, а наслідки повинні були наступити в Україні. Хоча в більшості випадків 
винний направляє свою вольову злочинну дію на те, щоб досягли настання не 
тільки певних наслідків, але й на певний території, тобто бажає настання 
наслідків у певному місці, або передбачає і свідомо допускає настання наслід-
ків у цьому місці, що не співпадає з місцем вчинення самого діяння [15, с. 19]. 

Висновки. На підставі проведеного дослідження можна зробити наступ-
ні висновки, що б визначити місце вчинення того чи іншого злочину, виходячи 
з таких випадків: 

1) коли за чинним КК місце вчинення злочину є конструктивною озна-
кою об’єктивної сторони складу злочину;

2) коли за чинним КК місце вчинення злочину є альтернативною озна-
кою об’єктивної сторони складу злочину;

3) коли необхідно визначити місце вчинення злочину у вирішенні так 
званих формальних і матеріальних складів;

4) коли за чинним законодавством місце вчинення злочину має значен-
ня для встановлення наявності або відсутності ознак перевищення меж необ-
хідної оборони, для оцінки сприйняття потерпілим погрози як реальної, для 
оцінки хуліганських дій як особливо зухвалих чи винятково цинічних;

5) коли необхідно вирішити питання стосовно місця вчинення злочину 
так званих дистанційних злочинів;

6) коли необхідно вирішити питання щодо місця вчинення злочину сто-
совно попередньої злочинної діяльності.           
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Мороз В.Г. Теоретичні та прикладні проблеми кваліфікації діянь за ознакою 
місця вчинення злочину

У статті з’ясовуються теоретичні та прикладні проблеми кваліфікації діянь 
за ознакою місця вчинення злочину. Аналізується така класифікація стосовно злочину 
з формальними, матеріальними складами злочинів, а також у відношенні триваючих, 
продовжуваних, ускладнених злочинів тощо. 

Ключові слова: місце вчинення злочину, формальний склад, матеріальний 
склад, триваючий злочин, продовжуваний злочин.    

Мороз В.Г. Теоретические и прикладные проблемы квалификации деяний 
по признаку места совершения преступления

В статье выясняются теоретические и прикладные проблемы квалификации 
деяний по признаку места совершения преступления. Анализируется такая класси-
фикация в отношении преступления с формальными, материальными составами 
преступлений, а также в отношении длящихся, продолжаемых, сложных преступле-
ний и т.д.    

Ключевые слова: место совершения преступления, формальный состав, 
материальный состав, длящееся преступление, продолжаемое преступление. 

Moroz V.G. Theoretical and practical problems of activity qualification on the 
characteristic of the place of crime

The theoretical and practical problems of the qualification of the activities based on 
the place of crime are considered in the article. Such classification is analyzed on both formal 
and substantive crimes as well as for on-going, continuing and complicated crimes, etc.

Keywords: the place of crime, formal crime, substantive crime, prolonged crime, 
continuing crime.
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ВИТОКИ, ГЕНЕЗА КРИМІНАЛЬНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕЗАКОННЕ ЗНИЩЕННЯ 

ВИБОРЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ  
АБО ДОКУМЕНТІВ РЕФЕРЕНДУМУ

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

Постановка проблеми. Питання, що стосується витоків та історії кримі-
нальної відповідальності за незаконне знищення виборчої документації або 
документів референдуму має істотне значення для теорії кримінального права 
та практики застосування за ст. 152-2 КК України.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемою кримінальної 
відповідальності за незаконне знищення виборчої документації або докумен-
тів референдуму займалися такі вчені, як: П.П. Андрушко, М.Й. Коржанський, 
С.Я. Лихова, М.І. Мельник, О.В. Михайленко, В.І. Осадчий, В.П. Тихий, 
Н.Ю. Турищева, И.Б. Борисов, Н.І. Вєтров та ін. Проте, питання витоків та 
генези цієї проблеми торкалися лише фрагментарно.

Мета статті полягає у з’ясуванні витоків та генези кримінальної відпо-
відальності за незаконне знищення виборчої документації або документів 
референдуму. 

Основні результати дослідження. Одним із завдань науки криміналь-
ного права України та інших держав є дослідження пам’яток і шкіл криміналь-
ного права, що діяли на теренах України, оскільки їх положення і напрацюван-
ня можуть бути використані в сучасний період при втіленні принципу наступ-
ництва в кримінальному праві [1, с. 66].

Дослідження історії розвитку кримінальної відповідальності за незакон-
не знищення виборчої документації або документів референдуму доцільно 
почати з «Руської Правди» — збірника стародавнього руського права, складе-
ного у Київській Русі в ХІ—ХІІ ст. на основі звичаєвого права [2, с. 72]. Її зна-
чення високо оцінюється як істориками, так і юристами, оскільки її положення 
були сприйняті всіма пам’ятками литовського періоду історії, а також пози-
тивно вплинули на правничий розвиток суміжних слов’янських народів [3, 
с. 109]. Крім того, як стверджує В.К. Матвійчук, історико-правовий метод 
дослідження явищ кримінально-правового характеру є важливим: він сприяє 
недопущенню помилок у законотворчій діяльності, висвітлює її позитивні 
моменти, є певною гарантією позитивного поступу в цьому важливому для 
держави і суспільства процесі [4, с. 109]. Ю.В. Баулін наголошує, що розвиток 
кримінального законодавства — це безперервний, історичний, часовий процес, 
у перебігу якого воно, змінюючись, зберігає свої основні характеристики, 
сприймаючи попередній правовий досвід [3, с. 33—34].

© Ю.В. Орлов, 2014
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Отже, дослідження витоків кримінальної відповідальності за незаконне 
знищення виборчої документації або документів референдуму дозволить 
глибше зрозуміти суспільну небезпечність цього злочину, зумовленість існу-
вання кримінальної відповідальності за таке діяння, вплив певних історичних 
подій на виникнення нормативних актів, які передбачали відповідальність за 
вказані порушення, а також вплив інших держав на розвиток українського 
кримінального законодавства за незаконне знищення виборчої документації 
або документів референдуму.

Слід погодитися з думкою В.К. Матвійчука, що перед тим, як розпочати 
дослідження проблеми, в нашому випадку задекларованої, необхідно зверну-
тися до понять, що використовуються в назві статті  [4, с. 139]. Такими термі-
нами є «витоки», «ґенеза», «історія», «сучасний стан проблеми», їх тлумачен-
ня у деякій мірі, дійсно можна знайти в «Словаре русского языка» С.І. Ожегова 
[4, с. 139, 5, с. 45]. Скажімо, таке поняття, як «витоки» у переносному розумін-
ні слова означає початок; першоджерело чого-небудь [4, с. 40; 5, с. 45]. Звертає 
на себе увагу й те, що «Великий тлумачний словник сучасної української 
мови» тлумачить термін «початок», як: «…Перший момент (перші моменти) 
вияву якої-небудь дії, явища, процесу; прот. кінець. 3. Те, з чого починається 
твір, фільм, спектакль, і т. ін. 4. перев. — ми. Зародок, першоджерело чого-
небудь… 5. Основа, першоелемент чого-небудь» [6, с. 1096; 5, с. 45]. Цей же 
словник термін «першоджерело», як зазначає Т.І. Волкова, трактує, як «… 1. Те, 
що дає початок чому-небудь, є основою чогось…» [6, с. 940; 7, с. 38]. Слід пого-
дитися з думкою, яка є в юридичній літературі, що Українсько-російський 
словник термін «початок» роз’яснює так: «… начало; лит. зачин… первопричина 
зарождения, исток … в самом начале … первоначально…» [8, с. 617; 7, с. 38].

Важливо також погодитися з думкою Т.І. Волкової, що ще необхідно 
звернутися до Російсько-українського словника, який термін «исток» 
роз’яснює наступним чином «… (действие) витік, — току; вихід, — ходу; 
ср. истекать 1; 2. «начало реки, ручья» початок, — таку, витік… 3. Перек. 
Джерело, початок; у — ков цивилизации; — коло (біля) джерел (початків) 
цивілізації; — ки первобытной культуры» [9, с. ; 7, с. 38-39].

Підводячи підсумки тлумаченню терміна «витоки» можна стверджува-
ти, що він означає початок, перший момент, виявлення якої-небудь дії або 
явища.  

Наступний термін, який нами використовується у назві статті, це «ґене-
за». Його роз’яснення ми знаходимо в довідковій літературі і він має таке зна-
чення як походження, виникнення, становлення [6, с. 230].

На наш погляд, правильним буде підхід до проблеми, коли термін «гене-
за» та «витоки» ми будемо розглядати у їх взаємозв’язку з поняттям «історія». 
Врахувавши зазначене, це останнє поняття означає — сукупність фактів і 
подій, які належать до минулого [6, с. 507]. 

Четверте поняття «сучасний стан проблеми» можна з’ясувати, як вірно 
зазначає В.К. Матвійчук, за допомогою тлумачення трьох термінів «сучас-
ний», «стан» і «проблема» [5, с. 45]. Якщо врахувати, що «сучасний» означає 
«теперішній», який відноситься до нинішнього часу (теперішній стан науки) 
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[9, с. 605; 5, с. 45], а «стан» — це положення,  в якому хто-небудь або що-небудь 
знаходиться [9, с. 613; 5, с. 45], в трой же час «проблема» вказує на складність 
питання, завдання, що потребує вирішення, дослідження [9, с. 613; 5, с. 45], то 
стосовно нашого інтересу можна розпочати аналіз витоків кримінальної відпо-
відальності за незаконне знищення виборчої документації, або документів 
референдуму. Проте перед цим слід зазначити, що з’ясуванням термінів ми 
задекларували як простір (межі) нашого дослідження, що допоможе провести 
всебічне з’ясування зазначеної проблеми в цій статті.

При дослідженні витоків, генези, сучасного стану проблеми криміналь-
ної відповідальності за незаконне знищення виборчої документації або доку-
ментів референдуму ми схиляємося до періодизації, запропонованої історика-
ми та юристами, а саме: про існування шести (загальнолюдських) та восьми — 
не території нашої держави, періодів, різних за часом і впливу на людей в 
правовому забезпеченні виборності [10, с. 40; 11, с. 112; 12, с. 1-736]. Вони, на 
наше переконання, не суперечать історичній періодизації, яку пропонують 
учені в сфері історичної науки. До такої періодизації ми схиляємося в нашому 
дослідженні, виходячи з того, що закони суспільства, його розвитку дають нам 
можливість бачити, що людина завжди прагнула до демократизації усіх про-
цесів її співжиття, а отже і до проблеми виборності при створенні державних і 
правових інституцій.

Існуючі погляди на періодизацію суспільного розвитку, державної і пра-
вової розбудови ґрунтуються на достовірних джерелах. Тому ми зупинимося у 
своєму пошуку на запропонованій для нас історіографії. Вона нам необхідна, 
тому, що допоможе виявити і пояснити витоки кримінальної відповідальності 
за незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму. В 
той же час слід зробити застереження, що питання про періодизацію розвитку 
кримінального законодавства (окрім В.К. Матвійчука), а також тим більше 
стосовно кримінальної відповідальності за незаконне знищення виборчої 
документації або документів референдуму не було з’ясовано. Це зумовлено 
тим, що: 1) зазначені проблеми дослідники намагалися з’ясувати відокремлено 
від історичного розвитку суспільства та державотворення; 2) це викликано і 
тим, що Україна мала надто складний шлях історичного розвитку, де відбува-
лося нашарування законодавства різних державних утворень на теренах нашої 
держави. Про це цілком справедливо згадував В.К. Грищук, відзначивши, що 
історія Української кримінально-правової науки (а ми відзначили: положення 
кримінального права стосовно кримінальної відповідальності за незаконне 
знищення виборчої документації або документів референдуму) залишається 
до цього часу належним чином не з’ясованою [13, с. 158]. Як відомо, наука, до 
теперішнього часу, поверхнево в своїх дослідженнях коментувала проблеми 
кримінальної відповідальності за досліджуване діяння стосовно його витоків 
та генези.

Отже зазначена нами періодизація базується на закономірностях розвит-
ку суспільства та виникнення права, як об’єктивно існуючих і таких, що повто-
рюються, істотних зв’язках буття і свідомості, що визначили хід становлення 
права через глибинні процеси правової комунікації (взаємовідносин) суспіль-
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ства і людини [14, с. 265]. Це також властиво і для кримінальної відповідаль-
ності за незаконне знищення виборчої документації або документів референ-
думу, що ми і спробуємо прослідкувати і обґрунтувати. 

Спираючись на викладене, спробуємо прослідкувати проблему кримі-
нальної відповідальності за незаконне знищення виборчої документації або 
документів референдуму на теренах нашої держави.

На підставі дослідження різних історичних та правових джерел можна 
констатувати, що в ІХ-Х ст. на Русі існувала система норм усного звичаєвого 
права (це другий період). Частина цих норм, пізніше не була зафіксована у 
збірниках і літописах, які були складені у ХІ-ХІІ ст., тому й не дійшла до нас. 
Проте не слід відкидати й того, що еволюція кримінально-правової охорони 
виборчих відносин на теренах нинішньої України безпосередньо зв’язана з 
виникненням і розвитком власне виборчих інститутів, історія яких коріннями 
входить у перші століття існування Давньоруської держави. На думку деяких 
дослідників, перші виборчі традиції, формування і розвитку основ представ-
ницької і непредставницької демократії і період Х-ХІІІ ст. зв’язані з широким 
поширенням на території Київської Русі вічової діяльності [15, с. 8]. Різні 
літописи та правові джерела, які нами вивчалися свідчать, що кримінальна від-
повідальність за незаконне знищення або пошкодження виборчої документації 
або документів референдуму з’явилась з часом. Законодавець спершу регла-
ментував сам процес волевиявлення, а вже потім виникла потреба криміналь-
но-правової охорони волевиявлення [16, с. 37].

Для Стародавньої Русі найбільш яскравою і характерною формою голо-
сування являлись вічові (народні) збори, що було генетично зв’язано з дофео-
дальним періодом, коли на ньому були представлені всі вільні члени даної 
общини (віче було широко поширене на території Русі майже до ХІІІ ст.) [15, 
с. 9]. Початковою формою віча була племінна сходка, а кінцевою — вічеві 
збори у Новгороді, Пскові, де віче було основним і постійним органом влади. 

Третій період охоплював час, коли Українська держава була під управ-
лінням князів (ХІ-ХІV ст.) [17, с. 28]. Як відомо, до нас не дійшло не тільки 
будь-якого писаного закону, але навіть і згадки про будь-який писаний закон 
до Х ст. [17, с. 7; 18, с. 37; 19, с. 17]. Тому необхідно зосередитися на пошуку 
витоків кримінальної відповідальності за незаконне знищення виборчої доку-
ментації або документів референдуму на теренах нашої держави з ХІ ст. [20, 
с. 28]. Як свідчить аналіз різних джерел, у тому числі й нормативних, що відо-
мостей про кримінально-правову охорону виборчої документації та докумен-
тів референдуму не існувало [17, с. 10-11; 21, с. 4-510].

З утворенням держави в Київській Русі продовжували діяти народні 
збори окремих племен, але особливо поширеним політичним явищем держав-
ного життя вони стали у ХІ-ХІІ ст. Літопис засвідчує таку традицію: 
«Новгородцы бо изначала, и смоляне и кыяне и полочане и вся власте яко-же 
на думу на вече сходятся…» [15, с. 10]. Важливо звернути увагу на те, що перша 
епоха історії народних зібрань, а саме племінна, змінилася другою — 
(ХІ-ХІІ ст.ст.) міською [15, с. 10-12]. Саме тоді для вирішення справ сходилися 
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в головні міста земель жителі пригородів, «лучшие люди», «страцы градские» 
на народні зібрання. У ХІ-ХІІІ ст. ця форма влади набуває розвитку.

Спосіб скликання народних зборів зазвичай літописці фіксують як 
«звонити вечь», «созвонити вече». У Києві скликання віча часто відбувалось 
через глашатаїв — («бирючей») [15, с. 10]. У Новгороді тривалий час дзвонили 
у спеціальний вічовий колокол. Вони згадуються і в багатьох інших містах — у 
Володимир-Волинську, Полоцьку, Пскові, Смоленську та ін. [15, с. 11-12].

Процедура вічових зібрань теж вироблялась протягом багатьох століть. 
Як форма прямого народоправства, віче не відрізнялось складною процеду-
рою, а останній не надавалось, як правило, суттєвого значення. Проте, одним із 
принципів, що оберігав новгородські демократичні традиції, був суворий 
контроль за діями виборних осіб (посадників, тисяцьких, архієпископів та ін.)  
[15, с. 12].

У літописах відсутні відомості щодо перевірки кількості і правомочнос-
ті присутніх на вічі. Проте, є думка, що в кожному конкретному випадку перед 
початком віча проводилася фактична перевірка тих, хто з’явився [15, с. 10-12]. 
Одних допускали, а інших, що не мали права на підставі загального вічового 
устрою та стародавніх звичаїв брати участь у вічах, усували. Проте, на нашу 
думку, така перевірка була малоймовірною. Виборчих документів, як таких на 
вічі не існувало, а отже і їх знищення або пошкодження не могло й бути.                 

 Отже, підводячи підсумок третьому періоду на теренах нашої держави 
можна констатувати, що літописні дані, хай скупо, все ж характеризують віче 
в Київській Русі як верховний демократичний орган влади, що продовжував 
розвиватись разом з княжою владою. Це дійсно народне зібрання, важлива 
складова державного механізму, яке вирішувало кардинальні проблеми соці-
ально-політичного життя держави. Але попри все сама процедура проведення 
«віче» не фіксувалася документально, тобто воно було спонтанним явищем і 
ніякого правового регулювання не мало. Це також свідчить і про те, що була 
відсутня соціальна обумовленість кримінальної відповідальності за незаконне 
знищення виборчої документації або документів референдуму.

Четвертий період (ХІV ст. і до поч. ХVІІІ ст.) в історії має назву 
«Козацька ера». Необхідно акцентувати увагу, що названий період характери-
зувався застоєм до ХІV ст., пов’язаним з татаро-монгольським ігом [5, с. 58]. 
Подальший розвиток виборчих інститутів був зв’язаний з реформою місцевого 
самоврядування ХV-ХVІ ст., які знайшли відображення в Білозерській устав-
ній грамоті 1488 р., Судебниках 1497-1550 рр. і спочатку полягали в обмеженні 
повноважень намісників і волостелів, а потім призвели до остаточної відміни 
системи «кормлінь» і в створенні нових виборних органів самоуправління 
«губних и земских изб», що свідчило про формування системи виборного 
представництва в Російській державі [22, с. 54]. Проте з метою належного 
дослідження зазначеного періоду розвитку суспільства та державності, важли-
во погодитися з думкою, що існує в юридичній літературі, що для усвідомлен-
ня кримінальної відповідальності з незаконного знищення виборчої докумен-
тації або документів референдуму необхідно з’ясувати, які джерела права на 
теренах нашої держави в той час діяли [5, с. 58]. Це можливо зробити, коли ми 
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скористаємося методом виключення частини з цілої сукупності, до яких ця 
частина входить, спираючись на законодавчі та інші історичні джерела того 
часу. Це необхідно для того, щоб з’ясувати, які нормативні акти не діяли на 
території нашої держави. До таких нормативних актів слід віднести: Судебник 
1497 р. [23, с. 1-520]; Судебник 1550 р. [23, с. 1-520]; Акти місцевого управлін-
ня «Стоглав» [23, с. 1-520]; «Акти Изберательных споров» [24, с. 1-529]; 
Законодавство про правовий статус населення; Законодавство про державний 
лад [24, с. 1-313]; інші законодавчі акти, хоча і діяли, наприклад Артикул вій-
ськовий (законодавство періоду абсолютизму) [24, с. 314-390], але норми, що 
стосувалися виборчого законодавства (в тому числі, які стосуються нашого 
дослідження), в той час були малочисельні [24, с. 58-59].

Проведений нами аналіз джерел права, що діяли на теренах України, 
свідчить, що сила їх та значення змінювалися. Виходячи з цього необхідно 
погодитися з думкою А.П. Ткача, що їх краще класифікувати за походженням: 
1) звичаєве право; 2) польсько-литовське законодавство; 3) законодавчі акти 
автономної влади України; 4) царське законодавство і судова практика; 5) нор-
мативні акти церковного права; 6) джерела права Східної Галичини, Північної 
Буковини і Закарпаття [26, с. 1-170].

Проте, на наш погляд, який базується на дослідженні цих актів, не  
викликає сумніву, що жоден з них не має відношення до кримінальної відпо-
відальності за незаконне знищення виборчої документації або документів 
референдуму. Крім того, зазначений період свідчить про відсутність кримі-
нальної відповідальності за означений злочин, оскільки про виборчу докумен-
тацію не йшлося, а всі результати мали усний характер.

П’ятий період (ХVІІІ ст. — початок ХІХ ст.) дістав назву «Під імпера-
торської владою» [20, с. 37]. 

Велике значення для розвитку виборності на території України мали 
демократичні надбання українського народу під час існування Гетьманської 
держави, Запорізької Січі та Слобідської України. Всі державні інституції цих 
суспільно-політичних утворень формувалися тільки шляхом виборів [27, 
с. 345]. Особливе місце в становленні демократичних ідей українського сус-
пільства посідає документ, який має назву «Правовий уклад та Конституції 
відносно права і вольностей Війська Запорозького», укладений між Пилипом 
Орликом — новообраним гетьманом Війська Запорозького і генеральною 
старшиною, полковниками, схвалений обома сторонами. Сьогодні цей доку-
мент більш відомий як Конституція Пилипа Орлика 1710 р. [27, с. 350]. Він 
справедливо вважається першим нормативним актом писаного виборчого 
права України, оскільки вперше зафіксував принципи діяльності органів дер-
жавної влади, порядок, терміни й періодичність скликання вищого представ-
ницького органу тих часів — Генеральної Ради [27, с. 345-365].

Дев’ятий пункт Конституції Пилипа Орлика трактує питання обрання 
генерального підскарбія із «людини значної і заслуженої». Привертає увагу 
той факт, що йдеться не про «призначення», як це було в традиціях самодер-
жавної влади, а про «вибори» — необхідний компонент демократії. Далі гово-
риться про те, що майно і скарб державні мають бути відокремлені від особис-
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того майна гетьмана, чого не було раніше, включно до І. Мазепи (те ж саме 
стосувалося й полкового скарбу) [27, с. 360].

Зосереджуючи свою увагу на дослідженні витоків кримінальної відпо-
відальності за незаконне знищення виборчої документації або документів 
референдуму на теренах України слід зазначити, що Україна стала звичайною 
провінцією Російської імперії, як свідчить дослідження вчених Росії (В. Зуєва, 
М. Погодіна), іноземних учених (Маль-Брюна, Губерта Вотрена та ін.) [28, 
с. 178-221]. Насамперед потрібно зазначити, що ні про яку виборність у часи 
«Російської імперії» не йшлося, тому, як форма влади, була монархія, яка 
повністю мала спадковий характер, а саме через це ніяка документація з при-
воду виборності імператора не велась.

До цього періоду також не належать і витоки кримінальної відповідаль-
ності за незаконне знищення виборчої документації або документів референ-
думу.

Шостий період охоплював кінець ХІХ – поч. ХХ ст. Для цього періоду 
характерна розробка початкових азів складів злочину, що стосується держав-
ного управління, але ніяк не виборчої документації або документів референду-
му. Для цього періоду характерна розробка цілої низки нормативних актів, що 
стосувалися кримінальної відповідальності. В період, що розглядається, впер-
ше на законодавчому рівні вводиться кримінальна відповідальність за злочи-
ни, що посягають на встановлений «державою порядок сословных», а потім і 
земських виборів [15, с. 22]. В Уложенні про покарання кримінальні і виправні 
1845 р. у розділ ІХ «О преступлениях и проступках против законов о состоя-
ниях» була включена гл.4 «О злоупотреблениях особых по состоянию 
присвоенных прав» [29, с. 480-481]. Відділення перше цієї глави «О нарушени-
ях правил, установленных для выборов и других собраниях дворянских, 
городских и сельских», містило низку складів злочинів, присвячених охороні 
виборчих прав із змінами й доповненнями 1884, 1885, 1886, 1893, 1896 рр. [29, 
с. 22]. У подальшому норми про злочини проти виборчих прав уточнювалися 
не стільки по мірі вдосконалення законодавчої техніки, але й насамперед у 
зв’язку зі значними змінами, що відбулися в політичній системі Російської 
держави [15, с. 25]. Як відзначалося в юридичних джерелах поч. ХХ ст., голо-
вне перетворення (зміни) були обумовлені введенням самостійного виборчого 
інституту, заміною існуючого станового виборчого права на цензове [30, 
с. 19-20].

Виборче законодавство епохи становлення російського парламентариз-
му визначало порядок правового захисту дотримання законності при виборах 
депутатів вищих представницьких органів [15, с. 26]. Так, 8 березня 1906 р. був 
виданий іменний височайший Указ «О временных правилах об ограничении 
свободы и правильности предстоящих выборов в Государственный Совет и 
Государственную Думу, а так же о беспрепятственной деятельности сих уста-
новлений» [31]. Майбутні зібрання виборців і виборщиків, зазвичай, могли 
стати об’єктами терористичних акцій [32, с. 586]. Тому цей Указ визначив 
покарання за перешкоду заняттям передвиборчих зібрань, зібрань з виборів у 
Державну Раду або Державну Думу і виборних комісій, погрозами, насиллям 
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над особою, зловживанням владою, пошкодженням приміщення, що призна-
чене для зібрання тощо [32, с. 586-587]. Зазвичай при пошкодженні приміщен-
ня могла, на нашу думку, знищуватися і виборча документація. 

У 1906 р. розділ ІV «Уложення про покарання кримінальні і виправні» 
було доповнене гл. 8 (ст. 328-1 — 328-9) «О нарушении свободы и правильной 
выборности в Государственный Совет или Государственную Думу» [32, 
с. 586-587]. Особливий інтерес для нашого дослідження представляє ч. 3 
ст. 328-1, яка встановлювала відповідальність спеціального суб’єкта, в якості 
якого виступала особа, яка користувалася правилами державної служби, якщо 
злочинне діяння ним вчинене при виконанні службових обов’язків. Такими 
органами були ті, які мали безпосереднє відношення до підготовки і проведен-
ня виборів, зокрема, загальна поліція та адміністрація, на допомогу якої були 
утворені особливі змішані уїзні і губернські у справах про вибори комісії, які 
складалися з членів адміністрації, судового відомства та органів самоуправлін-
ня (складання виборчих списків надавалось органам земського і міського 
самоуправління) [34, с. 587]. Цікаво, що ст.328-7 передбачалося умисне 
пошкодження виборчих списків, виборних записок або проваджень, а також їх 
«подложное составление» [15, с. 30]. Проте і цей злочин не передбачав умис-
ного знищення виборчої документації, а лише її пошкодження, хоча уже 
можна, у певній мірі, говорити про виборчу документацію. Безумовно, що 
такий стан кримінально-правової охорони виборчих прав громадян був, на 
наш погляд, незадовільним. Ці прогалини в даному Уложенні було на той час 
усунути неможливо.

Сьомий період (охоплює поч. ХХ ст. — 1991 р.) він має назву «Україна в 
радянський період». Характеризуючи на початку цього періоду українське 
державотворення (1917-1921 рр.) слід зазначити, що охорона виборчих прав 
особливо, що стосується предмету нашого дослідження, не отримала ніякого 
прогресу і взагалі не знайшла свого підтвердження. Тут знайшли своє місце 
лише: 1) кримінально-правова охорона членів парламенту Української 
Центральної ради та створення собі пільгових умов щодо притягнення їх до 
кримінальної відповідальності; 2) про виборче право в західноукраїнських 
землях, зокрема, артикул VІ, де «Державна Рада», як зазначалося: «Законо-
датну власть у Галицький республіці виконує весь її народ через своє заступ-
ництво, вибране на підставі загального, без різниці пола, рівного, безпосеред-
нього, тайного і пропорціонального виборчого права». Виборче право реалізо-
вувалось і шляхом балотування виборів; 3) на початку радянського періоду 
процеси волевиявлення регламентувалися на рівні: виключно законодавчо-
му — декретами Всеросійського З’їзду Рад; на урядовому рівні — декретами 
РНК; на рівні окремих комісаріатів — постановами, інструментаріями; на 
судовому рівні — у конкретних рішеннях по справам; на рівні неофіційному — 
звернень до населення [16, с. 42-49; 35, с. 41; 36, с. 11-12; 37, с. 28-36].

Слід зазначити, що нормативні та інші акти радянської влади мали зна-
чні обмеження виборчих прав для населення [38, с. 7-8; 39, с. 24; 40, с. 26; 41, 
с. 114; 42, с. 147 та ін.].



КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

ЮРИДИЧНА НАУКА № 7/2014

91

У 1922 р. був прийнятий Кримінальний кодекс УРСР [44]. Цей Кодекс 
відтворив лише одну норму, що передбачала відповідальність у виборах осіб, 
які не мали на те законних прав, з тією лише різницею, що тепер йшла інша 
мова про вибори до Рад (ст. 104 КК УРСР) [44]. Такі ж положення майже ана-
логічно вирішував і КК УРСР 1927 р. УРСР [45]. Проте в гл.2 «Інші злочини 
проти порядку управління», а саме ст.78 цього Кодексу, передбачала відпові-
дальність за «Викрадення, пошкодження, приховання або знищення офіцій-
них або приватних документів із державних установ, з метою перешкоджання 
правильному вирішенню справ або, взагалі, діяльності установ…» [45]. 
Натомість ст.91 цього ж Кодексу, яка стосується виборчого права, ніякого 
захисту виборчої документації не передбачала [45].

09.07.1937 р. постановою ЦВК СРСР було затверджено Положення про 
вибори до Верховної Ради Союзу РСР, яке містило дві норми кримінально-
правового характеру (ст. 111, ст. 112) [46, с. 394].

Стаття 111 даного Положення передбачала, що будь-яка особа, яка шля-
хом насильства, обману, погроз чи підкупу перешкоджатиме громадянину 
СРСР у здійсненні його права обирати та бути обраним до Верховної Ради 
СРСР, карається позбавленням волі на строк до двох років [46, с. 394]. У 
ст. 112 Положення було закріплено, що посадова особа Ради або член виборчої 
комісії, які вчинили підробку виборчих документів або завідомо неправиль-
ний підрахунок голосів, караються позбавленням волі на строк до трьох років 
[46, с. 394]. Аналіз відповідної постанови і цих статей свідчить про певні 
подвижки у захисті виборчих прав. Проте витоків злочину незаконне знищен-
ня виборчих документів або документів референдуму ми не знаходимо. Новим 
етапом розвитку кримінального законодавства СРСР та УРСР стало прийнят-
тя у 1958 р. основ кримінального законодавства Союзу РСР і союзних респу-
блік [47]. Вони стали підґрунтям для прийняття 28.12.1960 р. КК УРСР, що 
проіснував 41 рік. Особлива частина цього Кодексу містила главу ІV під 
назвою «Злочини проти політичних і трудових прав громадян», у якій було 
передбачено кримінальну відповідальність за неправомірне використання 
виборчих бюлетенів, підробку виборчих документів або неправильний підра-
хунок голосів чи неправильне оголошення результатів виборів, але й в даному 
кримінальному кодексі законодавець не прописував жодної відповідальності 
за незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму 
[48, с. 145-148]. 

Перш за все слід зазначити, що Законом СРСР від 25 грудня 1958 р. 
«Про відміну позбавлення виборчих прав по суду», відмінялась така міра 
покарання, як позбавлення виборчого права [16, с. 52]. Важливо звернути 
увагу й на те, що і КК 1960 р. не передбачав такого покарання як позбавлення 
виборчого права [48, с. 145-148].

У першій редакції КК УРСР 1960 р. виборчі права не диференціювалися 
на активне і пасивне право. Крім того, в цій редакції були лише злочини, 
передбачені у ст. 127 КК «Перешкоджання здійсненню виборчого права»;  
ст. 128 «Підробка виборчих документів або неправильний підрахунок голо-
сів»; ст. 129 «Неправильний підрахунок голосів» [48, с. 145-148]. Ці статті не 
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містили витоків злочину «Незаконне знищення виборчої документації або 
документів референдуму». Не знайшли ці статті (127, 128 і 129 КК УРСР 
1960 р.) стосовно предмета нашого дослідження і в редакції Указу від 12 січня 
1983 р. [50].

Аналіз кримінального законодавства сьомого періоду розвитку суспіль-
ства та державності також свідчить про відсутність витоків злочину незаконне 
знищення виборчої документації або документів референдуму. 

Восьмий період (з 1991 р. і до нашого часу) — незалежна держава. Для 
цього періоду було характерним те, що КК України 1960 р. був законом від 
3 березня 1993 р. доповнений ст.129-1 «Порушення законодавства про рефе-
рендум» наступного змісту: «Перешкоджання шляхом насилля, обману, погроз, 
підкупу або іншим шляхом вільному здійсненню громадянином права брати 
участь у референдумі, вести агітацію до дня проведення референдуму» [51]. Ці 
зміни також не передбачали кримінальну відповідальність за незаконне зни-
щення виборчої документації або документів референдуму, проте в деякий мірі 
стали чинниками до криміналізації такого діяння. 

Із прийняттям нового Кримінального кодексу України від 5 квітня 
2001 р. [52], відбулися зміни на ниві кримінально-правових відносин. Зокрема, 
Законом України № 3169 — ІV від 1 грудня 2005 р. цей нормативно-правовий 
акт був доповнений ст.158-1 КК «Незаконне знищення виборчої документації 
або документів референдуму» [53]. У відповідності з Законом України 
№ 16/6 — ІV від 21 серпня 2009 р. [54] ст. 158-1 КК була перенумерована у 
ст. 158-2 КК того ж самого змісту «Ст. 158-2. Незаконне знищення виборчої 
документації або документів референдуму:

Незаконне знищення виборчої документації або документів референду-
му поза встановленим законом строком зберігання у державних архівних уста-
новах та в Центральний виборчій комісії України після проведення виборів 
або референдуму а так само пошкодження виборчої документації або докумен-
тів референдуму, —

карається обмеженням волі на строки від трьох до п’яти років або 
позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років.

Ті самі діяння, вчинені за попередньою змовою групою осіб або членом 
виборчої комісії чи іншою службовою особою з використанням влади або 
службового становища, —

карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з позбав-
ленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на 
строк до трьох років або без такого» [52]. 

Висновки. На підставі проведеного аналізу кримінального законодав-
ства в історико-правовому аспекті приходимо до висновку: 1) що витоки кри-
мінальної відповідальності за незаконне знищення виборчої документації ми 
знаходимо в ст. 158-2 КК України; 2) що зазначена редакція ст. 158-2 КК 
України свідчить про те, що законодавець вперше прийняв за необхідне існу-
вання кримінальної відповідальності за незаконне знищення виборчої доку-
ментації або документів референдуму. Також він вдався до ускладненого, 
незрозумілого для практичного застосування опису сформульованих у ньому 
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ознак, зумовивши цим низку проблем, які необхідно вирішити та обґрунтува-
ти в подальшому дослідженні.              
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Орлов Ю. Витоки, генеза кримінальної відповідальності за незаконне зни-
щення виборчої документації або документів референдуму

У статті здійснено дослідження витоків та історії кримінальної відповідаль-
ності за незаконне знищення виборчої документації. Автором зроблені певні висновки 
історико-правового характеру, які дають у подальшому провести глибокий аналіз 
складу злочину, передбаченого ст. 158-2 КК України.

Ключові слова: незаконне, знищення, виборча документація, документи рефе-
рендуму. 

Орлов Ю. Истоки, генезис уголовной ответственности за незаконное унич-
тожение избирательной документации или документов референдума

В статье проведено исследование истоков и истории уголовной ответствен-
ности за незаконное уничтожение избирательной документации. Автором сделаны 
определенные выводы историко-правового характера, которые дают возможность в 
дальнейшем провести глубокий анализ состава преступления, предусмотренного 
ст. 158-2 УК Украины. 

Ключевые слова: незаконное, уничтожения, избирательная документация, 
документы референдума. 

Orlov Y. Оrigins, the genesis of criminal liability for unlawful destruction of 
election documents or documents of the referendum

The article studies the origins and history of criminal liability for the illegal destruction 
of election documents. The author has made certain conclusions of historical law, which 
further allow carrying out the deep structural analysis of the crime provided under Art. 158-2 
of Criminal Code of Ukraine.

Keywords: illegal, destruction, election documents, documents of the referendum.
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БЕЗПОСЕРЕДНІЙ ОБ’ЄКТ ЗЛОЧИНУ, 
ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 400 КК УКРАЇНИ

А.В. Решнюк 
здобувач кафедри
кримінального права та процесу
ВНЗ «Національна академія управління» 

Постановка проблеми. Істотним для теорії кримінального права та 
практики застосування ст.400 КК України, є з’ясування питань, що стосуються 
безпосереднього об’єкта цього злочину.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. З’ясуванням зазначених 
питань займалося багато вчених, серед них: В.Я. Тацій, І.П. Міщук, 
О.О. Дудоров, В.О. Навроцький та інші. Проте до цього часу досліджувана 
проблема не знайшла свого належного вирішення.

Мета статті полягає у з’ясуванні безпосереднього об’єкта злочину, 
передбаченого ст.400 КК України.

Основні результати дослідження. Дотримуючись положення, що під 
родовим об’єктом злочинів, передбачених Розділом VІІІ КК України, слід 
розуміти суспільні відносини з приводу умов (стосунків), що забезпечують 
регламентовану законодавством та іншими нормативно-правовими актами 
діяльність: судів по здійсненню правосуддя; органів дізнання; досудового слід-
ства; прокуратури; установ, що виконують судові рішення; осіб, що забезпечу-
ють для суду, дізнання, досудового слідства повне, всебічне і об’єктивне вирі-
шення справ з охорони законних прав та інтересів громадян, суспільства, дер-
жави в процесі судочинства, дізнання, досудового слідства та виконання 
судових рішень, с захисту та представництва особи, перейдемо до розгляду 
безпосереднього об’єкта аналізованого злочину.

На нашу думку, найважливіше значення для правотворчої та правозас-
тосовної діяльності має безпосередній об’єкт конкретного складу злочину 
(в нашому випадку — злочину, передбаченого ст. 400 КК України). В теорії 
кримінального права є загально визнаним, що під безпосереднім об’єктом зло-
чину слід розуміти конкретні суспільні відносини, які поставлені законодав-
цем під охорону законом про кримінальну відповідальність, яким заподіюєть-
ся шкода злочином, що підпадає під ознаки конкретного складу злочину [1, 
с. 88; 2, с. 82; 3, с. 99; 4, с. 48-49].

У наукових публікаціях не завжди чітко визначається безпосередній 
об’єкт злочину, передбаченого ст.400 України. Так, одні автори під такими 
об’єктами розуміють встановлений законом порядок здійснення правосуддя, 
який забезпечує діяльність захисника чи представника особи щодо надання 
ними правової допомоги (основний безпосередній об’єкт) [5, с. 1147]. 
Додатковим обов’язковим його об’єктом виступає життя особи [5, с. 1147]; 
другі — стверджують, що основним безпосереднім об’єктом цього злочину є 
суспільні відносини у сфері правосуддя щодо забезпечення гарантій безпеки 
життя захисників, представників особи з надання правової допомоги або їх 

© А.В. Решнюк, 2014



ЮРИДИЧНА НАУКА № 7/2014

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО98

близьких родичів [6, с. 707]. Додатковим безпосереднім об’єктом цього злочи-
ну є суспільні відносини у сфері охорони конституційних прав та основних 
прав, свобод і законних інтересів людини й громадянина, прав і законних 
інтересів юридичних осіб, а також інтересів держави [6, с. 707—708]; треті — 
наполягають, що ними є суспільні відносини, що складаються у сфері здій-
снення правосуддя і забезпечують нормальну діяльність захисника чи пред-
ставника особи (основний безпосередній об’єкт) [7, с. 82]. Додатковим безпо-
середнім об’єктом виступають суспільні відносини, що забезпечують безпеку 
життя та здоров’я вказаних осіб, а також їх близьких родичів [7, с. 82]; четвер-
ті — стверджують, що необхідно покласти в основу цього об’єкта ті відносини 
чи інтерес, який законодавець прагнув поставити під охорону, створюючи ту 
чи іншу норму [8, с. 21]; п’яті — відносять до нього інтереси правосуддя (осно-
вний безпосередній об’єкт) [9, с. 399]. Додатковим безпосереднім об’єктом є 
життя потерпілої особи [9, с. 399]; шості — переконані, що ним є нормальна 
діяльність органів правосуддя та таке благо потерпілих, як їх життя [10, 
с. 459, 494]. 

Вважаємо, що з метою оптимального визначення безпосереднього 
об’єкта злочину, передбаченого ст.400 КК, необхідно врахувати всі позитивні 
підходи до розуміння суспільних відносин, які поставлені під охорону зазна-
ченої статті цього Кодексу. З вищеозначених суджень, на наш погляд, можна 
зупинитися на тому, що: 1) об’єктом злочину посягання на життя захисника чи 
представника особи у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з наданням правової 
допомоги, слід визнати суспільні відносини (а не порядок здійснення право-
суддя та життя особи, автори М.І. Мельник, М.І. Хавронюк; не відносини та 
інтерес, який законодавець прагнув поставити під охорону, створюючи ту чи 
іншу норму, автор Є.А. Фролов; не нормальна діяльність органів правосуддя та 
таке благо потерпілих, як їх життя, автори Т.В. Варфоломеєва, Є.В. Фесенко); 
2) ці суспільні відносини існують у сфері регламентованої законодавством та 
іншими нормативно-правовими актами, діяльності захисника чи представника 
особи, пов’язаної з наданням правової допомоги (як це випливає зі ст. 400 КК); 
3) це відносини з приводу надання правової допомоги під час здійснення кри-
мінального, цивільного, господарського, адміністративного проваджень; 4) ці 
відносини стосуються створення умов для забезпечення регламентованого 
законодавством і іншими нормативно-правовими актами діяльності з надання 
правової допомоги. 

Суть же розбіжностей і негативних моментів у зазначених вище точках 
зору полягає в наступному, що деякі автори: 1) вбачають в об’єкті не суспільні 
відносини, а життя захисника чи представника особи, порядок здійснення пра-
восуддя (М.І. Мельник, М.І. Хавронюк); 2) зводять об’єкт до відносин та 
інтересів, які законодавець прагнув поставити під охорону (Є.А. Фролов); 
3) вбачають не суспільні відносини, а нормальну діяльність органів правосуд-
дя та таке благо потерпілих, як їх життя (Т.В. Варфоломеєва, Є.В. Фесенко).

Разом з тим, викладене ще не дає можливості дати вичерпну відповідь 
відносно безпосереднього об’єкта злочину, передбаченою ст. 400 КК. Необхід-
но ще проаналізувати структурні елементи цих суспільних відносин. Тому 
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загальновизнаним є той факт, що винний при вчиненні цього злочину впливає 
на предмет відносин і своїми діями порушує або намагається порушити сус-
пільні відносини, тобто завдає їм істотної шкоди.

Візьмемо за основу структуру суспільних відносин, що запропонована в 
літературі з кримінального права, яку пропагує більшість вчених: 1) це — 
суб’єкти (носії) відносин; 2) це — предмет, з приводу якого існують відносини 
(тобто це те, з приводу чого існують відносини); 3) це — соціальний зв’язок 
(суспільно значуща діяльність, як зміст відносин) [11, с. 35-48]. Маючи такі, і 
вищезазначені, вихідні положення, продовжимо дослідження безпосереднього 
об’єкта злочину, передбаченого ст. 400 КК України.

В юридичній літературі, звичайно, відсутня якась позиція відносно того, 
хто може бути суб’єктом відносин у площині кримінально-правової охорони 
досліджуваних відносин, а точніше, цьому питанню увага взагалі не приділя-
лась. Це дає нам можливість говорити про те, що суб’єкти відносин як струк-
турний елемент об’єкта цього злочину (ст. 400 КК) зовсім не підлягали дослі-
дженню. А він, на наш погляд, істотно має вплинути на вирішення питання, що 
є безпосереднім об’єктом досліджуваного злочину. Аналіз юридичної літерату-
ри, що стосується цієї проблеми та проведене опитування студентів юридич-
них вузів дає нам підставу визначитися з суб’єктами суспільних відносин у 
сфері здійснення правосуддя, проти яких спрямоване злочинне діяння. 
Суб’єктами суспільних відносин у сфері правосуддя, які забезпечують охоро-
ну життя захисника чи представника особи або їх близьких родичів у зв’язку з 
діяльністю, пов’язаною з наданням правової допомоги, являються окремі 
особи — учасники процесуальної діяльності (прокурор, слідчі органів вну-
трішніх справ, слідчі органів безпеки, слідчі органів, що здійснюють контроль 
за додержанням податкового законодавства, керівники органів досудового 
розслідування, оперативний працівник підрозділів органів внутрішніх справ, 
оперативний працівник органів безпеки, оперативний працівник органів, що 
здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, оператив-
ний працівник органів Державної пенітенціарної служби України, оператив-
ний працівник органів Державної прикордонної служби України, оперативний 
працівник органів Державної митної служби, підозрюваний, обвинувачений, 
виправданий у кримінальному провадженні, засуджений у кримінальному 
провадженні, законний представник підозрюваного, законний представник 
обвинуваченого, захисник, потерпілий, представник потерпілого, заявник, 
цивільний позивач, цивільний відповідач, представник цивільного позивача, 
представник цивільного відповідача, законний представник цивільного пози-
вача, свідок, суддя, секретар судового засідання, судовий розпорядник). Крім 
того, суб’єктами відносин, передбачених ст. 400 КК України, можуть бути 
окремі громадяни, державні службовці, службові особи, представники влади, 
державні органи, органи місцевого самоврядування, керівники підприємств, 
установ і організацій. Тобто, суб’єктами або учасниками суспільних відносин 
щодо охорони діяльності захисника чи представника особи можуть бути як 
юридичні, так і фізичні особи. Також, суб’єктами суспільних відносин можуть 
бути близькі родичі захисника чи представника особи. 
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Для досягнення мети забезпечення судочинства необхідною умовою є 
не тільки виявлення осіб, які вчинили злочин, притягнення їх до кримінальної 
відповідальності, а й убезпечення захисника або представника особи від пося-
гань на відносини, що забезпечують діяльність захисника чи представника 
особи або їх близьких родичів у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з наданням 
правової допомоги від незаконного втручання (вплив) з метою перешкоджан-
ня правосуддю [12, с. 254-266]. Вивчення суб’єктів указаних суспільних від-
носин, а також їх соціальних функцій у цих відносинах дасть змогу визначити 
на науковій основі ті суспільні відносини, які виступають об’єктом цього зло-
чину, що передбачені ст.400 КК України [13, с. 79]. Цю властивість суб’єктів у 
суспільних відносинах використовує інколи законодавець як для визначення 
меж дії кримінального закону, так і для вказівки на ті суспільні відносини, що 
є об’єктом відповідного злочину (скажімо, посягання на життя захисника чи 
представника особи у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з наданням правової 
допомоги), а саме, що це стосується правосуддя [14, с. 8-9]. Законодавець цей 
підхід до злочину, передбаченого ст. 400 КК України, застосував, чим не 
ускладнив наше завдання у дослідженні зазначеної проблеми, а також у засто-
суванні цієї статті в практичній діяльності правоохоронних органів та суду. 
Вивчивши кримінальні справи цієї категорії, ми встановили, що у всіх випад-
ках (100% справ) одними із суб’єктів відносин обов’язково була фізична особа 
(людина).

З метою встановлення другої сторони суб’єктного складу відносин, що 
аналізуються, ми звернулися до законодавчих і підзаконних актів, а також слід-
чої та судової практики. Так, аналіз законодавчих та підзаконних актів, що сто-
суються регулювання відносин з приводу охорони життя захисника чи пред-
ставника особи, а також їх близьких родичів, засвідчив, що іншою стороною 
суб’єктного складу таких відносин, які є елементом об’єкта злочину, передбаче-
ного ст.400 КК України, виступають як фізичні, так і юридичні особи, відповідно 
до чинного законодавства України [15; 16; 17; 18; 19; 20]. Цю ж суб’єктну сторону 
суспільних відносин підтверджує і вивчення кримінальних справ (100% вивче-
них кримінальних справ за період з 2001 по 2014 рр., з них 57% такими 
суб’єктами виступали органи досудового слідства; 33% — суди; 10% — окремі 
підприємства, установи та організації). Проте це не ставить під сумнів, що учас-
никами таких відносин можуть бути з обох сторін і юридичні особи.

Вивчення соціальної функції суб’єкта відносин, тобто його прав та 
обов’язків (статусу), має певну цінність, оскільки з’ясування суб’єктного скла-
ду відносин сприяє визначенню змісту самих відносин, дає можливість оціни-
ти їх характер, обсяг цих відносин і межі дії закону (ст. 400 КК України). Отже, 
робити повним перелік суб’єктів суспільних відносин (об’єкта злочину, перед-
баченого ст. 400 КК України) немає необхідності. Важливо лише зрозуміти, що 
вони можуть мати різноманітні варіанти, які так чи інакше можуть впливати 
на зміст відносин та межі кримінальної відповідальності. Про це свідчить і 
судова практика. Так, суди правильно кваліфікували діяння лише тоді, коли 
встановлювали суб’єктів відносин, їх соціальний статус, роль у суспільних від-
носинах.
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Виходячи із предмета дослідження, розглянемо такий структурний еле-
мент відносин як соціальний взаємозв’язок у суспільних відносинах щодо 
охорони життя захисника чи представника особи або їх близьких родичів у 
зв’язку з діяльністю, пов’язаною з наданням правової допомоги. Цей структур-
ний елемент суспільних відносин, що нами досліджується, а саме, соціальний 
взаємозв’язок, справедливо розглядається як засіб самих відносин [21, с. 5; 22, 
с. 4]. Цей зв’язок може виявитися як на рівні індивідуальної взаємодії суб’єктів, 
так і у взаємодії людських спільнот, а також і індивідуумів із відповідними 
спільнотами, як елементами соціуму. Зовні цей соціальний зв’язок проявля-
ється, як показує вивчення кримінальних справ і нормативної бази, що стосу-
ються відносин з охорони життя захисника чи представника особи  у зв’язку з 
діяльністю, пов’язаною з наданням правової допомоги, а також опитування 
працівників правоохоронних органів та суду, в таких формах діяльності як 
забезпечення умов з охорони життя захисника чи представника особи; в орга-
нізаційних заходах щодо охорони життя захисника чи представника особи; в 
законодавчому забезпеченні життя захисника чи представника особи; в питан-
нях запобігання злочину, передбаченого ст.400 КК України тощо. Наше твер-
дження має і практичне підґрунтя. Так, вивчення кримінальних справ та мате-
ріалів про відмову в порушенні кримінальних справ зазначеної категорії свід-
чить, що за 60% справ соціальний зв’язок (взаємозв’язок суб’єктів) характер-
ний для забезпечення умов з охорони життя захисника та представника особи, 
а за 25% справ — для організаційних заходів щодо охорони життя захисника чи 
представника особи, 13% — для законодавчого забезпечення життя захисника 
та представника особи, 2% — в питаннях запобігання злочину, передбаченого 
ст. 400 КК України.

Нас цікавить, як це слідує з дослідження, соціальний зв’язок, важливою 
ознакою якого є обов’язок певної поведінки суб’єктів відносин щодо охорони 
життя захисника чи представника особи  у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з 
наданням правової допомоги, тобто їх взаємодії. Взаємозв’язок (соціальний 
зв’язок) зумовлений потребами (інтересами), які є рушійною силою у спілку-
ванні суб’єктів відносин, як свідчить про це наше дослідження.

Викладене свідчить, що інтерес — це певна форма прояву, вираження, 
реалізація суспільних відносин, тобто через поведінку суб’єктів відносин, а не 
самі суспільні відносини як результат.

Отже, для визначення безпосереднього об’єкта цього складу злочину 
мають враховуватися лише суспільні відносини, що відповідають інтересам 
всього суспільства, а не інтересам окремої особи на її розсуд чи вподобання. 
Такими можуть бути лише позитивні відносини, що поставлені під охорону 
кримінального закону.

Дотримуючись концепцій, що предмет злочину і предмет відносин у 
складі злочину не одне і те ж, а тому для злочину, передбаченого ст. 400 КК 
України, предметом відносин є можливість (умови) для охорони стосунків з 
забезпечення життя захисника чи представника особи або їх близьких родичів 
у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з наданням безперешкодно правової допо-
моги. Крім того, до предмета відносин відносяться такі умови, які забезпечу-
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ють конституційні права та основні права, свободи і законні інтереси людини і 
громадянина, права і законні інтереси юридичних осіб, а також інтереси дер-
жави. У цьому контексті ми дотримуємося думки, що предметом суспільних 
відносин є умови з приводу забезпечення тих чи інших явищ, благ, прав, тощо. 
Справедливим є твердження, що предметом суспільних відносин є усе те, з 
приводу чого і у зв’язку з чим існують аналізовані суспільні відносини [23, 
с. 7].

Як ми вже раніше зазначали, що кримінально-правовою доктриною, як 
правило, визнається те, що об’єктом злочину є суспільні відносини, на які 
посягає те чи інше суспільно небезпечне діяння [24, с. 96]. В такому сенсі 
об’єкт є істотними елементами складу злочину, передбаченого ст. 400 КК 
України, і значною мірою визначає небезпеку асоціальної поведінки особи, 
вказує на її соціальну суть — суспільну небезпеку. Дотримуючись концепції 
трьохчленної структури суспільних відносин, яку запропонував О.В. Дроздов: 
1) носії (суб’єкти відносин); 2) предмет, з приводу якого існують відносини; 
3) суспільно значуща діяльність (соціальний зв’язок як зміст відносин) [25, 
с. 22-69], ми не виключаємо, що при здійсненні посягань означені суспільні 
відносини, які стосуються особи, можуть створювати такий структурний еле-
мент об’єкта, як потерпіла особа. У цьому випадку ми погоджуємося з позиці-
єю Є.В. Лащука, який аргументовано у структурі об’єкта злочину виділяє як 
предмет злочину, так і потерпілого від злочину [26, с. 49]. 

Слід зазначити, що Є.В. Лащук не зазначає, чи в усіх випадках такий 
структурний елемент об’єкта злочину як потерпілий, характерний для суспіль-
них відносин усіх без виключення об’єктів злочинів, чи лише деяких. Проведене 
нами вивчення теоретичних джерел та вивчення кримінальних справ, що сто-
суються відносин, які забезпечують охорону життя, здоров’я, особи, честі та 
гідності особи свідчить, що такий структурний елемент об’єкта злочину харак-
терний лише для досліджуваних видів злочинів, які нами вивчались. Крім 
того, Є.В. Лащук, на наш погляд, не обґрунтовано змішує предмет суспільних 
відносин (об’єкта) з окремою ознакою складу злочину — предметом злочину, 
хоча і робить правильний висновок, що предметом злочину не можна визна-
вати нематеріальні цінності [26, с. 50]. У цьому контексті слід погодитися з 
думкою Г.А. Кригера, що людина, її життя, здоров’я, честь, гідність не можуть 
як такі, розглядатися об’єктами злочинів [27, с. 111-123]. На підтримку даної 
позиції в означеній частині слушно висловився В.К. Грищук, який зазначає, 
що безпосереднім об’єктом злочинів, що стосуються життя людини, є конкрет-
ні суспільні відносини, що охороняються кримінальним законодавством сто-
совно забезпечення життя іншої людини [28, с. 83-84]. Проте не можна погоди-
тися з позицією Г.А. Кригера, що людина, її життя, здоров’я, честь, гідність 
повинні бути віднесені до поняття предмета злочину (в широкому розумінні 
цього слова). На нашу думку, є суперечливою і позиція І.П. Міщук, яка поле-
мізуючи з Г.А. Кригером, зазначає, що поняття «життя», «здоров’я» не мають 
фізичної ознаки, тому вони не можуть визнаватися предметами злочину, 
оскільки життя, здоров’я, особи — це фізичний стан особи, тобто мають фізич-
ні ознаки, але це не свідчить, що вони можуть бути предметами злочину [7, 
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с. 70]. Крім того, не можна погодитися з П.І. Міщук, що життя, здоров’я, честь 
і гідність є об’єктами кримінально-правової охорони [7, с. 70], оскільки 
об’єктами кримінально-правової охорони можуть бути лише суспільні відно-
сини, які поставлені під охорону кримінального закону. Це стосується також і 
потерпілого від злочину, передбаченого ст. 400 КК України. 

Отже, аналізуючи об’єкт злочину, що нами розглядається, належну 
увагу необхідно приділити особі потерпілого. Визначення кола осіб, які нази-
ваються потерпілими, необхідне для правильної кваліфікації злочину, перед-
баченого ст. 400 КК України та встановлення меж кримінальної відповідаль-
ності. Перелік потерпілих осіб від злочину, який передбачає кримінальну від-
повідальність за посягання на життя захисника чи представника особи у 
зв’язку з діяльністю, пов’язаною з наданням правової допомоги, визначено 
законодавцем у диспозиції ст. 400 КК України. Такими є: захисник, представ-
ник особи та їх близькі родичі.

Важливо дослідити зміст цих потерпілих. В юридичних джерелах 
зустрічаються наступні варіанти визначення поняття «захисник»:

1) захисник є учасник кримінального процесу, на якого покладається 
функція захисту, а отже в силу цього він зобов’язаний використати всі зазна-
чені в законодавстві засоби та способи з метою встановлення обставин, які 
виправдовують підзахисного або пом’якшують його відповідальність [29, 
с. 87];

2) захисником є така особа, яка уповноважена в передбаченому законо-
давством порядком здійснювати захист прав і законних інтересів підозрювано-
го, обвинуваченого, підсудного, засудженого і виправданого та надавати їм 
необхідну юридичну допомогу [30, с. 92];

3) захисником є особа, яка уповноважена у передбаченому законодав-
ством порядку, здійснювати захист прав та законних інтересів підозрюваного, 
обвинуваченого (підсудного, засудженого або виправданого) [31, с. 27];

4) захисник є незалежним, самостійним учасником кримінального про-
цесу, який, маючи необхідну професійну підготовку, у передбаченому законо-
давством порядку, виконує таку важливу суспільну функцію, як захист прав і 
законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, виправданого, 
а також надає їм необхідну правову допомогу [32, с. 87];

5) захисник — це учасник кримінального процесу, уповноважений у 
передбаченому законом порядку здійснювати захист прав і законних інтересів 
підозрюваних, обвинувачених, підсудних, засуджених і виправданих та нада-
вати їм необхідну юридичну допомогу [33, с. 158];

6) захисником є особа, яка в порядку, встановленому законом, уповно-
важена здійснювати захист прав і законних інтересів підозрюваного, обвину-
ваченого, підсудного, засудженого, виправданого та надання їм необхідної 
юридичної допомоги при провадженні в кримінальній справі і в процесі 
зобов’язаний використовувати всі передбачені законом засоби захисту прав і 
законних інтересів громадян [34, с. 95]; 

7) захисником є адвокат, який здійснює захист підозрюваного, обвину-
ваченого, засудженого, виправданого, особи, стосовно якої передбачається 
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застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирі-
шується питання про їх застосування, а також особи, стосовно якої передбача-
ється розгляд питання про видачу іноземній державі (екстрадицію), а також 
особи, яка притягається до адміністративної відповідальності під час розгляду 
справи про адміністративне правопорушення (п. 5 ст. 1 Закону України «Про 
адвокатуру та адвокатську діяльність») [35, с. 135].

У кримінальному процесуальному законодавстві України визначення 
поняття «захисник» з’явилося 21 червня 2001 р., коли до КПК України були 
внесені зміни.

Аналіз шести точок зору, авторами яких є В.М. Тертишнік, 
М.М. Мі  хеєн ко, В.Т. Нор, В.П. Шибіко, В.В. Молдаван, А.М. Титов, 
Ю.О. Гурджі, В.Г. Пожар, Л.М. Гуртієва, Д.В. Філін свідчать, що вони, як і зако-
нодавець, роз’яснили родове поняття захисника — учасника кримінального 
процесу, який надавав юридичну (правову) допомогу підозрюваному, обвину-
ваченому, підсудному, засудженому, виправданому. 

У ч. 2 ст. 44 КПК України 1960 р. встановлено коло осіб, які допускали-
ся як захисники у кримінальній справі. Це були особи, які мали свідоцтво на 
заняття адвокатською діяльністю в Україні, та інші фахівці у галузі права, які 
за законом мали право на надання правової допомоги як особисто, так і за 
дорученням юридичної особи. Також, як захисники, могли залучатися близькі 
родичі обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого, його опікуни 
або піклувальники [36, с. 937].  

Слід звернути увагу на те, що чинний Кримінальний процесуальний 
кодекс України, прийнятий 13 квітня 2012 р. користується вже не родовим 
поняттям «захисник». Про це свідчать визначення поняття «захисник» 
В.М. Трофіменком та іншими авторами навчальних посібників, підручників та 
коментарів до чинного Кримінального процесуального кодексу України.

Слід звернути увагу на те, що у ч. 2 ст. 59 Конституції України закріпле-
не положення, що для забезпечення права на захист від обвинувачення та 
надання правової допомоги при вирішенні справ у судах, інших державних 
органах в Україні, діє адвокатура [37]. У ст. 2 Закону України «Про адвокатуру 
та адвокатську діяльність» визначено поняття адвокатури: «Адвокатура 
України — недержавний самоврядний інститут, що забезпечує здійснення 
захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги на профе-
сійній основі, а також самостійно вирішує питання організації і діяльності 
адвокатури в порядку, встановленому цим Законом [16]. На наш погляд, 
доречно вказати на визначення поняття «адвокат», яке зазначено у ст. 6 Закону 
України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»: «Адвокатом може бути 
фізична особа, яка має повну вищу юридичну освіту, володіє державною 
мовою, має стаж роботи в галузі права не менше 2-х років, склала кваліфіка-
ційний іспит, пройшла стажування (крім випадків, встановлених цим Законом), 
склала присягу адвоката України та отримала свідоцтво про право на заняття 
адвокатською діяльністю [16]. 

Важливо акцентувати увагу на тому, що ч. 2 ст. 45 КПК України закріп-
лює підстави, коли адвокат не може виконувати функції захисника у кримі-
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нальному провадженні. До них слід віднести такі обставини: 1) коли відомості 
про нього не внесено до Єдиного реєстру адвокатів України: 2) стосовно якого 
в Єдиному реєстрі адвокатів України містяться відомості про зупинення або 
припинення права на заняття адвокатською діяльністю [17].

Звертаючись до такого потерпілого, як представник особи, а також до 
поняття «представник особи», слід зазначити, що згідно ст.44 КПК України 
визначено, що як законні представники, коли підозрюваний, обвинувачений є 
неповнолітній, або особа, яка визнана у встановленому законом порядку неді-
єздатною чи обмежено дієздатною, до участі в процесуальних діях разом з ним 
залучається законний представник [17]. Як законні представники, можуть 
бути залучені батьки (усиновлювачі), а в разі їх відсутності — опікуни чи 
піклувальники особи, інші повнолітні близькі родичі чи члени їх сімей, а 
також представники органів опіки і піклування, установ і організацій, під опі-
кою чи піклуванням яких перебуває: неповнолітній, недієздатний, чи обмеже-
но дієздатний [17]. 

Заслуговує на увагу ст.58 КПК України, в якій зафіксовано поняття 
«представник потерпілого». У ч.1 ст.58 КПК  зазначається, що потерпілого у 
кримінальному провадженні може представляти — особа, яка в кримінальному 
провадженні має право бути захисником [17]. Натомість у ч. 2 ст. 58 КПК, 
зафіксовано, що представником юридичної особи, яка є потерпілим, може бути 
її керівник, інша особа. Уповноважена законом, працівник юридичної особи, за 
довіреністю, а також особа, яка має право бути захисником у кримінальному 
провадженні. Необхідно також оговорити, що в ч. 1 ст. 59 КПК дається понят-
тя «законний представник потерпілого», де визначено, що якщо потерпілим є 
неповнолітня особа або особа, визнана в установленому законом порядку неді-
єздатною чи обмежено дієздатною, до участі в процесуальній дії разом з нею 
долучається її законний представник [17]. Питання участі законного представ-
ника потерпілого у кримінальному провадженні регулюється згідно з поло-
женнями ст. 44 цього Кодексу [17]. 

Чинний КПК України у ч.1 ст.63 передбачає поняття «представник 
цивільного позивача, цивільного відповідача», а саме, що представником 
цивільного позивача, цивільного відповідача у кримінальному провадженні 
може бути: особа, яка у кримінальному провадженні має право бути захисни-
ком; керівник чи інша особа, уповноважена законом або установчими доку-
ментами, працівник юридичної особи за довіреністю — у випадку, якщо 
цивільним позивачем, цивільним відповідачем є юридична особа [15]. Крім 
того, ч. 1 ст. 64 КПК України визначено поняття «законний представник 
цивільного позивача, де зазначається, що, якщо цивільним позивачем є непо-
внолітня особа або особа, визнана в установленому законом порядку недієз-
датною чи обмежено дієздатною, її процесуальними правами користується 
законний представник [15]. Питання участі законного представника цивільно-
го позивача у кримінальному провадженні регулюється згідно з положеннями 
ст. 44 цього Кодексу [15].

З викладеного вище, зрозуміло, що термін «представник особи» є родо-
вим поняттям, яке в собі об’єднує наступних представників особи: 1) законний 
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представник підозрюваного, обвинуваченого: 2) законний представник потер-
пілого; 3) представник цивільного позивача, цивільного відповідача; 4) закон-
ний представник цивільного позивача. 

Слід погодитися з думкою І.П. Міщук, що в аспекті кримінально-право-
вої охорони життя захисника чи представника особи, коли встановлюють 
потерпілого, не можна обмежуватися лише його діяльністю, пов’язаною з 
наданням правової допомоги у кримінальному процесі [7, с. 74]. Проте її пози-
ція щодо поняття «захисник» та «представник особи», що знайшло відобра-
ження і в адміністративному і в цивільному, і в господарському праві, потребує 
певного уточнення. Таке поняття як, «захисник» на законодавчому рівні зна-
йшло відображення тільки в Кримінальному процесуальному кодексі України 
та в Кодексі України про адміністративне правопорушення [15; 20]. Натомість 
у Цивільно-процесуальному кодексі України [17] містяться положення про 
представника, законного представника, в Господарському процесуальному 
кодексі України [18] — представники сторін і третіх осіб, в Кодексі адміністра-
тивного судочинства  — представники, законні представники [19].

Висновки. Дослідивши структуру суспільних відносин, існуючі точки 
зору, можна запропонувати формулювання основного безпосереднього об’єкта 
злочину, передбаченого ст.400 КК України. Цим основним безпосереднім 
об’єктом цього злочину виступають суспільні відносини, що забезпечують 
умови з охорони життя захисника чи представника особи або їх близьких 
родичів у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з наданням правової допомоги. 
Додатковим безпосереднім об’єктом цього злочину є суспільні відносини, які 
забезпечують умови для захисту конституційних прав та основних свобод і 
законних інтересів юридичних осіб, а також держави. 
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Решнюк А.В. Безпосередній об’єкт злочину, передбаченого ст. 400 КК 
України

У статті досліджуються проблеми безпосереднього об’єкта злочину посягання 
на життя захисника чи представника особи у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з 
наданням правової допомоги. Проаналізована структура суспільних відносин, існуючі 
точки зору в юридичній літературі, чинне законодавство та практика. Пропонується 
визначення безпосереднього об’єкта цього злочину.

Ключові слова: структура об’єкта злочину,  суспільні відносини, основний без-
посередній об’єкт злочину, додатковий безпосередній об’єкт злочину.    

Решнюк А.В. Непосредственный объект преступления, предусмотренного 
ст. 400 УК Украины 
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В статье исследуются проблемы непосредственного объекта преступления 
посягательство на жизнь защитника или представителя лица в связи с деятельнос-
тью, связанной с оказанием правовой помощи. Анализируется структура 
общественных отношений, существующие точки зрения в юридической литературе, 
действующее законодательство и практика. Предлагается определение непосред-
ственного объекта этого преступления.

Ключевые слова: структура объекта преступления, общественные отноше-
ния, основной непосредственный объект преступления, дополнительный 
непосредственный объект преступления.

Reshnyuk A.V. A direct object of the crime, foreseen by the article 400 of the 
criminal code of Ukraine

The problems of a direct object of the crime, encroachment on the defender’s life or 
the person’s representative on the grounds of the activity, which is coherent with a juridical 
support, are researched in this article. The structure of the social connections, the points of 
view, which are presented in the juridical literature, legislation which is currently in force and 
practice are analyzed in the article.

Keywords: a structure of the object of the crime, social connections, a main direct 
object of the crime, an additional direct object of the crime.

Стаття надійшла до редакції 07.05.2014.
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Постановка проблеми. Проблемні питання, що стосуються початку 
досудового розслідування, проведення перевірок у рамках оперативно-розшу-
кових заходів, збирання та перевірки доказів були постійним предметом дослі-
дження у працях багатьох вчених-криміналістів і процесуалістів. Особливої 
актуальності ці питання набрали з введенням у дію Кримінального процесу-
ального кодексу України (2012 р.), що викликало чимало наукових дискусій.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вагомий внесок у розвиток 
цього напряму кримінально-процесуальної науки внесли: Ю.П. Аленін, 
М.І. Бажанов, В.П. Бахін, В.І. Галаган, О.І. Галаган, Н.В. Глинська, 
Ю.М. Грошевий, А.Я. Дубинський, В.С. Зеленецький, А.В. Іщенко, Н.С. Карпов, 
І.І. Котюк, В.С. Кузьмічов, О.П. Кучинська, Л.М. Лобойко, Є.Д. Лук’янчиков, 
В.Т. Маляренко, О.Р. Михайленко, М.М. Михеєнко, В.Т. Нор, М.А. Погорецький, 
М.В. Руденко, С.М. Стахівський, С.М. Слінько, В.М. Тертишник, Л.Д. Удалова, 
В.П. Шибіко, М.Є. Шумило та ін. 

Мета цієї статті полягає у розгляді проблемних питань початку досудо-
вого розслідування, які виникають у практичній діяльності правоохоронних 
органів за дії чинного кримінально-процесуального законодавства.

Основні результати дослідження. Чинне кримінально-процесуальне 
законодавство України включає правові інститути, що зазнали суттєвих змін у 
порівнянні з Кримінально-процесуальним кодексом 1960 р., а також ряд нових 
інститутів, раніше невідомих вітчизняному кримінально-процесуальному 
законодавству. 

Принципово новим для кримінального судочинства є відсутність понят-
тя інституту та стадії порушення кримінальної справи. Чинний Кримінальний 
процесуальний кодекс України (далі – КПК України) фактично ліквідував 

© О.В. Александренко, Ю.В. Терещенко, 
Н.С. Моргун, 2014
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інститут дослідчої перевірки, доводячи процес відкриття кримінального про-
вадження до автоматизму: є заява про кримінальне правопорушення – одразу 
ж розпочинається кримінальне провадження.

Свого часу, коментуючи новели КПК, очільник ГСУ МВС України 
В.І. Фаринник зазначав, що «за таких умов громадяни матимуть змогу реалі-
зувати право на захист своїх інтересів відразу після надходження заяви чи 
повідомлення про злочин. Зазначене виключить «конфлікти» між працівника-
ми правоохоронних органів та громадянами, оскільки кожна заява, кожне 
повідомлення громадянина буде розглянуто та, відповідно, буде прийнято 
рішення щодо них» [1]. Однак, питання щодо виключення «конфліктів» є 
достатньо спірним. Так, наприклад, відсутність досконалої та єдиної, як в КПК 
України 1960 р., процесуальної форми заяв та повідомлень про кримінальні 
правопорушення, їх видів та фіксації відомостей, отриманих з різних джерел 
(статті 95-97, 98 КПК 1960 р.), можуть лише призвести до зростання конфлік-
тних ситуацій стосовно тлумачення і застосування норм чинного КПК 
(ст. 214) та необґрунтованого навантаження на слідчих. 

Відповідно до чинного кримінально-процесуального законодавства 
слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, 
повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостій-
ного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про 
вчинення кримінального правопорушення, зобов’язаний внести відповідні 
відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі – ЄРДР) та роз-
почати розслідування [2, с. 463].

Відповідно п. 1.2 Розділу I Положення про порядок введення Єдиного 
реєстру досудових розслідувань, затвердженого наказом Генерального проку-
ратура України № 69 від 17 серпня 2012 р. (далі – Положення), реєстр – це 
створена за допомогою автоматизованої системи електронна база даних, відпо-
відно до якої здійснюється збирання, зберігання, захист, облік, пошук, узагаль-
нення даних, які використовуються для формування звітності, а також надан-
ня інформації про відомості, внесенні до Реєстру. Розділ ІІ п. 1.3. Положення 
передбачає, що особа, яка подає заяву чи повідомляє про кримінальне право-
порушення, під розпис попереджається про кримінальну відповідальність за 
завідомо неправдиве повідомлення, крім випадків надходження заяви, повідо-
млення поштою або іншими засобами зв’язку. При цьому зазначимо, що нор-
мами КПК України зовсім не передбачений обов’язок слідчого, прокурора, 
іншої службової особи, уповноваженої на прийняття та реєстрацію заяв і пові-
домлень про кримінальні правопорушення, попередити заявника або потерпі-
лого про кримінальну відповідальність за свідомо неправдиве повідомлення 
про злочин, передбачену ст. 383 КК України. У той же час, п. 1.4. Положення 
вказує, що заява чи повідомлення про кримінальне правопорушення вважа-
ються поданими з моменту попередження особи про кримінальну відповідаль-
ність (за виключенням випадків, коли таке попередження не можливо зробити 
з об’єктивних причин: надходження заяви, повідомлення поштою, іншим засо-
бом зв’язку, непритомний стан заявника, відрядження тощо).
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Проаналізувавши чинне законодавство, можна припустити, що за такого 
порядку початку розслідування не виключений людський фактор задоволення 
своїх неприязних відносин, хуліганських мотивів, тих чи інших амбіцій шля-
хом направлення заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, в яких 
допустимо прямо вказувати особисті дані особи, яка нібито вчинила кримі-
нальне правопорушення, і при цьому взагалі не нести ніякої юридичної відпо-
відальності. Все це може призвести до того, що у добропорядних громадян 
можуть виникати проблеми, наприклад, з дозвільною системою, не кажучи 
вже про вказаний вище «конфлікт».

Також можна стверджувати, що п. 1.4 Положення порушує права особи, 
що з’явилася, наприклад, до прокурора із заявою про вчинення нею злочину 
(явка з повинною за КПК 1960 р.). З одного боку, коли така особа буде попе-
реджена про кримінальну відповідальність за ст. 383 КК України, буде пору-
шений принцип свободи від самовикриття та право не свідчити проти близь-
ких родичів та членів сім’ї. З іншого, якщо не повідомити таку особу про кри-
мінальну відповідальність, то, відповідно до вказаного пункту, така заява не 
буде вважатися поданою.

Забезпечення реального здійснення конституційних прав громадян дик-
тує необхідність законодавчого виділення статей, що стосуються заяв і повідо-
млень про злочини, в самостійний розділ КПК України, їх доповнення і кон-
кретизації [3, с. 73].

Незважаючи на те, що автори нового КПК України намагались враху-
вати позитивний досвід попереднього законотворення в галузі кримінально-
го процесу як України, так і інших країн, після вступу кримінального про-
цесуального законодавства в дію, практичні працівники органів внутрішніх 
справ зустрілись з великою кількістю питань, які не врегульовані нормами 
чинного КПК України. У зв’язку з цим виникає нагальна потреба в розробці 
алгоритму дій правоохоронних органів з моменту прийняття заяви про вчи-
нення кримінального правопорушення до закінчення досудового розсліду-
вання. 

У Головному слідчому управлінні МВС України у відповідності з норма-
ми нового КПК України було підготовлено та розміщено на сайті управління 
«Алгоритм дій працівників ОВС на початку досудового розслідування» 
(далі – Алгоритм) [4], в якому наведений процес руху заяви про кримінальне 
правопорушення від моменту її надходження до правоохоронних органів до 
направлення кримінального провадження до суду. Даний Алгоритм розкриває 
положення щодо: початку досудового розслідування; проведення слідчих (роз-
шукових) та негласних (розшукових) дій; застосування заходів забезпечення 
кримінального провадження; призначенні експертиз на досудовому прова-
дженні; зупинення та закінчення досудового розслідування; міжнародного 
співробітництва тощо [5].

Проте, ознайомлення з окремими із викладених у вказаному алгоритмі 
положень  викликає чимало сумнівів у доцільності використання наведених 
рекомендацій, оскільки останні не узгоджуються, а подекуди суперечать нор-
мам чинного КПК України.
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Тож спробуємо розглянути деякі положення вищевказаного алгоритму 
щодо початку досудового розслідування, які, на нашу думку, є найбільш супер-
ечливими та незрозумілими.

Отже, «...Керівник органу досудового розслідування визначає слідчого 
(додаток № 3) для проведення досудового розслідування (ч. 2 ст. 39 КПК 
України). Після внесення відомостей слідчим до ЄРДР кримінальне правопо-
рушення потрапляє до розділу «незареєстровані». Порядкового номеру кримі-
нальне провадження набуває у разі підтвердження керівником відомостей 
внесених слідчим».

Якщо особа безпосередньо звертається до чергової частини, до слідчого, 
прокурора або іншої службової особи, уповноваженої на прийняття та реєстра-
цію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення – приймається заява 
про вчинене кримінальне правопорушення або складається протокол при-
йняття усної заяви про вчинення кримінального правопорушення. Зазначені 
матеріали реєструються в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчи-
нені кримінальні правопорушення та інші події та проходять зазначений вище 
шлях (курсив наш – О.А., Ю.Т., Н.М.): (на місце події направляється СОГ), 
після чого інформація про наявність кримінального правопорушення направ-
ляється керівнику органу досудового розслідування для визначення виконав-
ця й організації досудового розслідування).

«Із заявою чи повідомленням може звернутися як заявник, так і потер-
пілий. Заявник отримує талон-повідомлення про підтвердження реєстрації 
заяви в журнал єдиного обліку.. Після занесення слідчим відомостей до ЄРДР 
потерпілому вручається пам’ятка про його процесуальні права та обов’язки 
(ч. 2 ст. 55 КПК України)…

При надходженні до правоохоронного органу поштовою кореспонденці-
єю заяви (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення, від-
діл (сектор) документального забезпечення та режиму після реєстрації вхідної 
кореспонденції надає її начальникові ОВС. Останній виявивши ознаки кримі-
нального правопорушення чи наявність звернення заявника, про вчинення 
кримінального правопорушення або притягнення до кримінальної відпові-
дальності певної особи, передає її до ЧЧ (чергової частини – прим. О.А.) для 
реєстрації в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені криміналь-
ні правопорушення та інші події. За необхідності чергова частина направляє на 
місце події слідчо-оперативну групу, яка  проводить огляд місця (п. 2.2. Інст-
рукції). Після цього черговий надає зареєстрований матеріал керівнику органу 
досудового розслідування». 

Вочевидь конфлікт особистих відомчих інтересів ОВС з положеннями 
ст. 214 КПК: у ч.1 йдеться про внесення відомостей про вчинення криміналь-
ного правопорушення до ЄРДР, що є єдиною підставою для початку досудово-
го розслідування. У ч. 4 ст. 214 йдеться про необхідність реєстрації не будь-
яких заяв і повідомлень, а саме про кримінальні правопорушення. Звідси 
логічно зробити висновок, що відомості саме із вказаних заяв і повідомлень 
повинні вноситися до ЄРДР, а не проходити попередню реєстрацію в Журналі 
єдиного обліку.
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«..Керівник органу досудового розслідування визначає слідчого, який 
реєструє заяву в Єдиному реєстрі досудових розслідувань та починає прова-
дження (ч. 2 ст. 39 КПК України). 

У разі безпосереднього виявлення службовою особою (матеріали ОРС, 
при виїзді на місце події СОГ, за результатами розгляду анонімного звернення 
та ін.) кримінального правопорушення, остання реєструє рапорт про таке 
виявлення в журналі єдиного обліку, інформує про це начальника органу вну-
трішніх справ та направляє керівнику органу досудового розслідування, який 
доручає визначеному слідчому розпочати провадження. У випадку безпосе-
реднього виявлення слідчим ознак кримінального правопорушення, під час 
здійснюваного ним кримінального провадження, останній складає мотивова-
ний рапорт на ім’я керівника органу досудового розслідування, реєструє його 
в журналі єдиного обліку та направляється для відома начальнику ОВС. Після 
розгляду рапорту начальником ОВС, він направляється керівнику органу 
досудового розслідування». 

Після такої реєстрації керівник органу досудового розслідування визна-
чає слідчого для проведення досудового розслідування, який діє відповідно до 
визначеного алгоритму.

Незважаючи на джерело надходження інформації, на основі якої почи-
нається досудове розслідування, слідчий, який здійснює провадження, має 
право надати доручення працівникам інших підрозділів для провадження як 
окремої слідчої або негласної слідчої (розшукової) дії, так і цілого комплексу 
таких дій. Під час виконання доручення слідчого працівник-виконавець (виді-
лено нами – О.А., Ю.Т., Н.М.) набуває повноважень слідчого (частини 2, 3 
ст. 41 КПК України).

У разі надходження до правоохоронного органу заяви чи повідомлення 
про кримінальне правопорушення, в яких на думку заявника містяться ознаки 
кримінального правопорушення або прохання останнього притягнути особу 
«правопорушника» до кримінальної відповідальності, всі без виключення 
заяви вносяться до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про криміналь-
ні правопорушення та інші події, а потім – до ЄРДР.

У разі виявлення слідчим, іншою службовою особою ознак правопору-
шення, іншої події, опублікованої у засобах масової інформації чи отримавши 
відомості про таку подію в інший спосіб, складає відповідний рапорт на ім’я 
начальника ОВС про джерело отриманої такої інформації, який реєструється 
в журналі єдиного обліку. Такий рапорт доповідається начальнику ОВС, який, 
у разі необхідності, організовує перевірку викладеної інформації (виїзд СОГ, 
тощо), та у разі її підтвердження направляє матеріали керівнику органу досу-
дового розслідування, який визначає слідчого для внесення відомостей до 
ЄРДР та проведення досудового розслідування.

У разі отримання повідомлення від працівників медичних установ про 
звернення за медичною допомогою осіб з тілесними ушкодженнями, отрима-
ними внаслідок учинення стосовно них кримінальних правопорушень, упо-
вноважена особа складає відповідний рапорт на ім’я начальника ОВС про 
джерело отримання такої інформації,  який реєструється в журналі єдиного 
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обліку. Такий рапорт невідкладно доповідається начальнику ОВС, який орга-
нізовує перевірку (виїзд СОГ, оперативних працівників, ДІМ тощо) викладе-
ної інформації, та у разі її підтвердження направляє матеріали керівнику 
органу досудового розслідування, який визначає слідчого для внесення відо-
мостей до ЄРДР та проведення досудового розслідування».   

Щодо відомостей, які вносяться до ЄРДР, вищезазначений Алгоритм 
говорить наступне: «У разі надходження до правоохоронного органу заяви чи 
повідомлення про кримінальне правопорушення, в яких на думку заявника 
містяться ознаки кримінального правопорушення або прохання останнього 
притягнути особу «правопорушника» до кримінальної відповідальності, всі 
без виключення заяви вносяться до журналу єдиного обліку заяв і повідо-
млень про кримінальні правопорушення та інші події, а потім – до ЄРДР 
(виділено нами – О.А., Ю.Т., Н.М.). Знову ж таки постає слушне питання: що 
передує внесенню вказаних заяв до ЄРДР, які дії? Чому заяви вносяться  до 
ЄРДР «потім», а не одразу?

Йдемо далі: «…Якщо вчинено очевидне кримінальне правопорушення – 
особу застали на місці його вчинення (грабіж) або обставини підтверджують 
його вчинення (порушення порядку речей квартирі після крадіжки), тілесні 
ушкодження на особі, ДТП з тілесними (навіть якщо їх ступінь не визначе-
ний) – відомості вносяться до ЄРДР та розпочинається провадження з можли-
вістю проведення всього комплексу процесуальних дій, передбачених КПК 
України».

У разі, якщо у заяві, повідомленні, всупереч вимогам ч. 5 ст. 214 КПК 
України, не наведено достатньої інформації про вчинене кримінальне право-
порушення, то для її встановлення, відповідно до п. 2.2 Положення про поря-
док ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, протягом 7 днів прово-
дяться дії, спрямовані на встановлення ознак заявленого кримінального пра-
вопорушення. 

Зокрема, передбачається:
— направлення вимоги до установ, підприємств, організацій про надан-

ня документів або відповідних даних;
— відібрання пояснень відповідно до ч. 8 ст. 95 КПК України, які не 

мають доказового значення, але виконують інформативну функцію, що дозво-
ляє слідчому скласти уявлення про ситуацію, яка мала місце у минулому;

— проводити інші процесуальні дії, передбачені ст. 11 ЗУ «Про міліцію», 
ст. 8 ЗУ «Про оперативно-розшукову діяльність», ст. 12 ЗУ «Про організацій-
но-правові основи боротьби з організованою злочинністю» та ін.

Наприклад, надійшло повідомлення про зловживання службовим ста-
новищем суддею у будь-якому вигляді від заявника. У такому випадку інфор-
мація вноситься до ЄРДР, протягом 7 днів проводяться зазначені дії на під-
твердження наданої інформації, наприклад, отримання рішення апеляційного 
суду про те, що рішення суду першої інстанції залишено без змін, тобто визна-
но законним.  

Якщо ж у поданій заяві чи повідомленні зазначається про вчинення, 
наприклад, дрібної крадіжки, слідчий вносить відомості до ЄРДР та вимагає 
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необхідні документи, які підтверджують суму збитків (це може фіскальний 
чек, квитанція про купівлю гаманця вартістю 40 грн).  

Враховуючи те, що зазначена сума менша за 107,3 грн (передбачена для 
крадіжки ст. 12 ЗУ «Про Державний Бюджет України на 2012 рік»), а це ста-
новить склад адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 51 
КУпАП, і в першому випадку рішення судді є законним – виноситься постано-
ва про закриття кримінального провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК 
України та надсилає її копії заявнику та прокурору. 

У випадку вчинення дрібної крадіжки, хуліганства тощо, матеріали над-
силаються начальнику міськрайліноргану для організації провадження в 
порядку, передбаченому КУпАП (статті 51, 178 та ін. Кодексу).

У разі, коли після проведення перевірки підтвердяться ознаки кримі-
нального правопорушення, слідчий відповідно до п. 2.2 Положення про поря-
док ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань розпочинає проваджен-
ня і направляє повідомлення прокурору.

«Керівник органу досудового розслідування після внесення слідчим 
відомостей до ЄРДР про вчинення як очевидного, так і неочевидного кримі-
нального правопорушення (ч. 1 ст. 214 КПК України), підтверджує відомості 
вказані слідчим». 

Можна було б і надалі наводити положення «Алгоритму дій...», тільки 
обсяг публікації не дає такої можливості. Проте, вочевидь, що наведені «реко-
мендації» сумнівного та невідомого (хто є їх автором?) походження багато в 
чому суперечать положенням чинного КПК України, а тому не можуть бути 
використані в діяльності правоохоронних органів.

Висновки. Виходячи з викладеного, вважаємо за доцільне рекомендува-
ти підготовку матеріалів методичного характеру для практичних працівників 
правоохоронних органів надалі здійснювати спеціально створеним для цього 
колективам з числа наукових, науково-педагогічних і досвідчених працівників 
органів досудового розслідування зі значним досвідом практичної діяльності. 
Створені вказаними колективами  матеріали розглядати на засіданні відомчих 
Колегій (МВС, Генпрокуратури, Мін’юсту тощо), а після їх затвердження 
зазначати авторів рекомендацій, щоб можна було оцінити їх досвідченість і 
підготовленість до надання таких матеріалів, оцінити глибину та практичну 
значущість останніх. Після направлення вказаних матеріалів до практичних 
підрозділів на місця відстежувати ступінь використання їх практиками й за 
необхідності вносити необхідні доповнення, уточнення чи зміни.

На нашу думку, запропонований підхід унеможливить появу методич-
них матеріалів з сумнівними та такими, що суперечать чинному КПК, реко-
мендаціями. Це лише сприятиме правильному застосуванню закону у діяль-
ності правоохоронних органів, звідси – захисту прав, свобод і законних інте-
ресів громадян, а в цілому – ефективній діяльності правоохоронних органів, 
насамперед органів досудового розслідування.
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початку досудового розслідування

У статті проаналізовані положення чинного кримінально-процесуального 
законодавства України щодо початку досудового розслідування і проблеми, що 
пов’язані з їх правозастосуванням на практиці, та пропонуються деякі шляхи їх вирі-
шення.

Ключові слова: досудове розслідування, права людини, принципи кримінально-
го провадження, навантаження на слідчі підрозділи.

Александренко Е.В., Терещенко Ю.В., Моргун Н.С. Проблемные вопросы 
начала досудебного расследования

В статье анализируются положения действующего криминально-процессу-
ального законодательства Украины относительно начала досудебного расследования 
и проблемы, которые связаны с их правовым применением на практике, и предлага-
ются некоторые пути их решения. 

Ключевые слова: досудебное расследование, права человека, принципы уголов-
ного производства, нагрузка на следственные подразделения.

Aleksandrenсo O.V., Tereshchenko Y.V., Murgun N.S. The problem questions 
of beginning of pretrial investigation

In the article positions are analysed criminally - judicial legislation of Ukraine in 
relation to beginning of pre-trial investigation and problems which are related to their 
pravozastosuvannyam in practice, and some ways of their decision are offered. 
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ЗНАЧЕННЯ У ПРОЦЕСІ ДОКАЗУВАННЯ ЗАХОДІВ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО 

ПРОВАДЖЕННЯ

М.Я. Никоненко 
кандидат юридичних наук
Національна академія внутрішніх справ

Постановка проблеми. Новий Кримінальний процесуальний кодекс 
України (далі – КПК) значну увагу приділив заходам забезпечення криміналь-
ного провадження [1, с. 72-118]. І це не спроста, адже, як зазначено в 
Конституції України, людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторкан-
ність і безпека визнаються в Україні  найвищою соціальною цінністю [2, с. 5], 
а для охорони і захисту її прав і законних інтересів  необхідно створити такий 
режим існування правовідносин в державі, щоб це виглядало як дієвий меха-
нізм, але, що є обов’язковим, з чітким дотриманням норм закону. Звичайно, 
для цього потрібно, щоб ті закони, які повинні прийматися на основі 
Конституції і у відповідності з нею, містили в собі такі положення, які були б 
продовженням і тлумаченням закладених в Основному Законі держави полі-
тичних і правових ідей. І таку відповідальну місію взяв на себе КПК 2012 р., 
який справедливо називають процесуальною Конституцією України [3, с. 7]. 
Саме в ст. 2 КПК 2012 р. сформовані завдання кримінального провадження, 
які і направлені, в першу чергу на захист особи, суспільства та держави від 
кримінальних правопорушень, охорону прав, свобод та законних інтересів 
учасників кримінального провадження, а також на забезпечення швидкого, 
повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Звичайно, перераховані завдання кримінального провадження можуть 
реалізовуватись шляхом добровільного виконання і додержання норм закону 
учасниками кримінальних процесуальних правовідносин. Проте, не завжди 
учасники кримінального провадження виконують і додержуються норм зако-
ну добровільно. Інколи необхідно застосовувати заходи примусу. Норми кри-
мінального процесуального закону побудовані таким чином, що з метою захис-
ту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а також з 
метою охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального 
провадження, можливе застосування заходів примусу до інших учасників кри-
мінального провадження. І тоді ми можемо говорити про те, що кримінальне 
провадження є дієвим. 

Таким чином, як вбачається із змісту ч. 1 ст. 131 КПК 2012 р., саме захо-
ди забезпечення кримінального провадження і  застосовуються з метою досяг-
нення дієвості цього провадження. А щоб пов’язати такі заходи з процесом 
доказування, ми повинні згадати, на що ми раніше звертали увагу, що дієвість 
провадження, крім забезпечення ефективної реалізації завдань кримінального 
провадження та завдань окремих стадій кримінального провадження, включає 
також забезпечення  доказування у кримінальному провадженні (4, с. 54). 

© М.Я. Никоненко, 2014
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемам, пов’язаним із 
заходами забезпечення кримінального провадження, присвятили свої праці 
такі науковці, як: Л.М. Лобойко, В.О. Попелюшко, Л.Д. Удалова, О.Г. Шило, 
О.М. Гумін, О.Ю. Хабло, І.В. Гловюк та ін. Проте, в своїх дослідженнях названі 
та інші науковці розглядали питання, пов’язані із заходами забезпечення кри-
мінального провадження, які в своїй основі не торкалися проблем, що стосу-
ються саме  значення таких заходів  у доказуванні в кримінальному прова-
дженні.

Мета статті. Враховуючи викладене, виникає потреба у дослідженні 
окремих заходів забезпечення кримінального провадження саме у зв’язку з 
доказуванням, визначивши значення їх у процесі доказування.

Основні результати дослідження. Коли ми говоримо про значення захо-
дів забезпечення кримінального провадження в процесі доказування, нам не 
слід забувати і про «зворотній бік медалі», а саме, про значення  самого про-
цесу доказування при застосуванні таких заходів. Проте, це тема окремого 
дослідження. 

На наш погляд, досить вдалу характеристику засобів забезпечення кри-
мінального провадження, з точки зору їх значення в процесі доказування, дали 
Л.Д. Удалова і О.Ю Хабло, вказавши, що заходи забезпечення кримінального 
провадження за цілями застосування, крім іншого, поділяються на такі, що 
забезпечують отримання засобів доказування (виклик слідчим, прокурором, 
судовий виклик, тимчасовий доступ до речей і документів). На відміну від 
запобіжних, завдання цих заходів полягає у забезпеченні можливості виявити, 
вилучити та дослідити докази [5, с. 165].

Звернемо увагу на такий захід забезпечення кримінального проваджен-
ня як виклик слідчим, прокурором (даний захід забезпечення кримінального 
провадження передбачений ст. 133 КПК). Хотілось би звернути увагу на ч. 2 
ст. 133 КПК, де йдеться, зокрема,  про те, що слідчий, прокурор під час досудо-
вого розслідування мають право викликати особу, якщо є достатні підстави 
вважати, що вона  може дати показання, які мають значення для кримінально-
го провадження. Ми вважаємо, що словосполучення «достатні підстави» не 
зовсім коректне. Наша точка зору полягає в тому, що підстави (в даному 
випадку для виклику) або є, або їх нема. І тому говорити про достатні підстави, 
значить визнавати, що існують і  підстави недостатні. Ми можемо говорити 
про недостатні дані, недостатні відомості, які можуть свідчити про відсутність 
підстав, але що стосується самих підстав, то,  як вище було зазначено,  таке 
твердження потребує уточнення.

Те ж саме можливо сказати і ще про один захід забезпечення криміналь-
ного провадження – судовий виклик, що передбачений ст. 134 КПК. Згідно 
закону, слідчий суддя під час досудового розслідування чи суд під час судового 
провадження  має право здійснити судовий виклик, якщо встановить наяв-
ність достатніх підстав вважати, що така особа може дати показання. Знову ж 
таки йдеться про достатність підстав. Ми вважаємо, що це питання потребує 
вирішення за аналогією з попереднім. 
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На наш погляд, є ще одне дуже цікаве питання, пов’язане з викликом, на 
яке необхідно звернути увагу. Маємо на увазі питання щодо поважних причин 
неприбуття особи на виклик, а саме конкретно однієї з таких причин – несво-
єчасне одержання повістки про виклик, що передбачено п. 7 ч. 1 ст. 138 КПК. 
Ми вважаємо, що законодавець, так багато місця приділивши в КПК порядку 
вручення повістки про виклик, підтвердженню отримання особою повістки 
про виклик, ознайомленню з її змістом іншим шляхом, змісту повістки про 
виклик, переліку поважних причин неприбуття особи на виклик, 

не конкретизував названу нами вище одну з поважних причин непри-
буття особи на виклик. Як слід розуміти словосполучення «несвоєчасне одер-
жання повістки про виклик»? Чи можливо визначити момент своєчасного 
одержання повістки про виклик? І на ці питання законодавець відповіді дає. 
Так, згідно з ч. 8 ст. 135 КПК особа має отримати повістку про виклик або бути 
повідомленою про нього іншим шляхом не пізніше ніж за три дні до дня, коли 
вона зобов’язана  прибути за викликом. Це — ідеальний варіант. А коли у вста-
новлених законом випадках це не можливо, то тоді — якнайшвидше, але в 
будь-якому разі з наданням їй необхідного часу для підготовки та прибуття за 
викликом. Отже, законодавець чітко визначив, що особі необхідно дати час 
для підготовки та прибуття за викликом. Щоправда, в ч. 8 ст. 135 КПК йдеться 
лише про випадки, коли встановлені  КПК строки здійснення процесуальних 
дій  не дозволяють здійснити виклик у зазначений строк. Але, мабуть, слід 
розуміти, що й інші ситуації, за аналогією, можуть охоплюватись даною нор-
мою. Як, на наш погляд, то головне при цьому, що особі необхідно надавати час 
для підготовки та прибуття за викликом. З цього випливає, що названий нами 
вище п. 7 ч. 1 ст. 138 КПК потребує доповнення. Адже ми повинні говорити не 
лише про три дні для одержання повістки про виклик, а й про інший момент. І 
тому, на наш погляд, було б логічно доповнити п. 7 ч. 1 ст. 138 КПК після слів 
«несвоєчасне одержання повістки про виклик» словами «що об’єктивно уне-
можливлює з’явлення особи на виклик», за аналогією з п. 8 ч. 1 ст. 138 КПК, 
який стосується так званих «інших обставин». 

Про значення в процесі доказування судового виклику, як заходу забез-
печення кримінального провадження, досить точно вказала О.Г. Шило, під-
кресливши, що засобом забезпечення проведення допиту осіб, які можуть дати 
показання, що мають значення для кримінального провадження, є виклик, 
який здійснюється слідчим суддею або судом залежно від етапу кримінального 
провадження [6, с. 373].

Про значення в процесі доказування виклику відповідно слідчим, про-
курором, а також судового виклику для отримання показань, які мають значен-
ня для кримінального провадження, вказав також В.І. Бояров [7, с. 339; 340].

З урахуванням викладеного, слід зазначити, що в цілому такі заходи 
забезпечення кримінального провадження як виклик слідчим, прокурором і 
судовий виклик мають важливе значення в процесі доказування і фактично є 
гарантіями виконання завдань кримінального провадження. 

Не можливо обійти увагою і такий захід забезпечення кримінального 
провадження як привід. Зрозуміло, що якщо той чи інший учасник криміналь-
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ного провадження не з’явився на виклик без поважних причин або не повідо-
мив про причини свого неприбуття (що розцінюється законодавцем як непри-
буття без поважних причин), органи досудового розслідування повинні мати 
певні засоби впливу, адже перед ними стоїть завдання забезпечити швидке, 
повне та неупереджене досудове розслідування і судовий розгляд. А це, в свою 
чергу, означає, що необхідно здійснити доказування фактів і обставин, що само 
по собі означає виконання завдань кримінального провадження [8, с. 78], тобто 
зібрати, перевірити та оцінити докази. А не маючи впливу на учасників про-
вадження, здійснити доказування  просто не можливо. Саме таким ми вбачає-
мо взаємозв’язок такого заходу забезпечення кримінального провадження як 
привід і процесом доказування у кримінальному процесі. Отже, місце приводу 
у процесі доказування не викликає сумнівів і не потребує детального аргумен-
тування. Проте, у нас виникло кілька питань щодо значення приводу у про-
цесі доказування. Так, у ч. 3 ст. 140 КПК законодавець досить логічно виклав 
положення щодо переліку осіб, до яких не може бути застосований привід. 
Однозначно, що з таким твердженням законодавця слід погодитись. Не викли-
кає сумнівів і положення тієї ж ч. 3 ст. 140 КПК щодо того, що привід не може 
бути застосований до осіб, які згідно з КПК не можуть бути допитані як свідки. 
І це зрозуміло, адже як можна доставити приводом особу, яку законом заборо-
нено допитувати як свідка. Але, звертаємо при цьому увагу на одну дуже ціка-
ву деталь. У тій же названій нами ч. 3 ст. 140 КПК, де йдеться, крім переліку 
осіб, які не можуть бути  доставлені приводом, також і про осіб, до яких привід 
може бути застосований, нічого не сказано про осіб, які відповідно до ч. 3 ст. 65 
КПК можуть бути допитані як свідки за певних умов і осіб, які, відповідно до 
ч. 4 ст. 65 КПК мають право відмовитись давати показання як свідки. Якщо це 
свідомий крок законодавця і законодавець розрізняє три категорії свідків, то 
тоді можемо стверджувати, що відносно осіб, які підпадають під названі нами 
останні дві категорії свідків, може ставитись питання про застосування до них 
приводу. Якщо ж законодавець під особами, названими в ч. 3 ст. 140 КПК  як 
особи, які згідно із КПК не можуть бути допитані як свідки, мав на увазі всіх, 
перерахованих в ч. 2 ст. 65 КПК осіб, то тоді фактично заборонено законом 
здійснювати привід, крім осіб, які взагалі не можуть бути допитані як свідки, 
також і осіб, які можуть бути допитані як свідки за певних умов і осіб, які 
мають право відмовитися давати показання як свідки. Проте, з таким станом 
речей важко погодитись. І не дає можливість погодитись з наведеним  саме 
передбачена законом процедура процесу доказування. Яким же чином ми змо-
жемо з’ясувати, що особу можливо допитати як свідка за певних умов, якщо 
вона не з’являється на виклик, а приводом її доставити не можливо через забо-
рону, встановлену законом? Те ж саме стосується й осіб, які мають право від-
мовитись давати показання як свідки. Звичайно, ці особи повинні бути достав-
лені до органу розслідування,  а вже при з’ясуванні  того чи мають місце певні 
умови, що дають право допитувати особу як свідка або, відповідно, при 
з’ясуванні тієї обставини чи відмовляється особа давати показання чи не від-
мовляється і можливо вирішувати питання про допит такої особи, а значить і 
про те, яким чином буде відбуватися збирання чи перевірка доказів. Це ж саме 
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хотілось би сказати і про потерпілого. До речі, в ст. 140 КПК у числі осіб, до 
яких може бути застосований привід, потерпілий не значиться. Проте, мабуть 
ніхто не буде піддавати сумніву той факт, що допит потерпілого має велике 
значення для швидкого, повного і неупередженого досудового розслідування, 
а значить і для судового розгляду. Варто зазначити, що в КПК 1960 р., який був 
чинним до 2012 р., існувало положення, згідно якого потерпілий як учасник 
кримінального процесу міг бути доставлений приводом у разі його неявки без 
поважних причин [9, с. 52]. Зрозуміло, що потерпілий, як учасник процесу, не 
несе кримінальної відповідальності за відмову давати показання. А це означає, 
що він має право відмовитись від давання показань, що й передбачено п. 6 ч. 1 
ст. 56 КПК. Але для того, щоб навіть відмовитись від давання показань, потер-
пілий повинен з’явитись до органу досудового розслідування за викликом, а в 
разі відмови добровільно з’явитись, до нього,  на нашу думку, може бути засто-
сований привід. Але для цього необхідно внести певні доповнення в ч. 3 ст. 140 
КПК, і тоді для процесу доказування даний захід забезпечення кримінального 
провадження набув би більшого значення. 

Значну роль у процесі доказування відіграє і такий захід забезпечення 
кримінального провадження як відсторонення від посади. Згідно ст. 154 КПК 
відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється 
або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи осо-
бливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину – щодо  особи, яка є 
службовою особою правоохоронного органу.

Одним із елементів завдань кримінального провадження є забезпечення 
швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду. 
І зрозуміло, що відсторонення від посади особи, яка підозрюється або обви-
нувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо 
тяжкого злочину буде сприяти в першу чергу саме забезпеченню неупередже-
ного розслідування і судового розгляду, тобто, в процесі доказування названий 
захід забезпечення кримінального провадження займає значне місце і відіграє 
важливу роль. 

Досить близьким, з нашої точки зору, до відсторонення від посади є і 
такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасове обмежен-
ня у користуванні спеціальним правом. Йдеться про тимчасове обмеження у 
користуванні правом на керування транспортним засобом або судном, правом 
на полювання, а також правом на здійснення підприємницької діяльності. 
З нашої точки зору, можемо говорити про обмеження у користуванні спеціаль-
ним правом як з тимчасовим вилученням документів, які посвідчують корис-
тування названим спеціальним правом, а також без такого вилучення. Проте, в 
будь-якому випадку, застосування названого заходу забезпечення криміналь-
ного провадження відіграє в процесі доказування досить важливу роль, осо-
бливо коли йдеться про складання протоколу про факт передання тимчасово 
вилучених документів, які посвідчують користування спеціальним правом. 
Названий протокол у кримінальному провадженні буде відігравати роль доку-
мента як джерела доказів.
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Важлива роль у процесі доказування відводиться і такому заходу забез-
печення кримінального провадження як арешт майна. 

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК, арештом майна є тимчасове позбав-
лення підозрюваного, обвинуваченого й інших, зазначених у законі осіб, від-
чужувати певне майно, а також заборона для особи, на майно якої накладено 
арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-
яким чином таким майном та використовувати його. Коли ж законодавець у 
ч. 4 ст. 170 КПК зазначив ризики, які можуть мати місце у разі незастосування 
даного заходу забезпечення кримінального провадження, то, на наш погляд, 
тут є досить цікаві моменти. Саме з  позиції значення в процесі доказування 
названого заходу забезпечення кримінального провадження вважаємо, що до 
зникнення, втрати або пошкодження майна, на яке накладено арешт або 
настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному прова-
дженню, може привести не лише зазначене в ч. 4 ст. 170 КПК незастосування 
заборони на використання майна, а також заборони розпоряджатися таким 
майном, але й  незастосування заборони відчужувати певне майно підозрюва-
ного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідаль-
ність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосуд-
ної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння. Проте, про останнє 
законодавець нічого не говорить. Але ми розуміємо, що це свідомий крок 
законодавця. Адже, якщо вказати, крім заборони  на використання майна, а 
також заборони розпоряджатися таким майном, незастосування яких може 
привести до певних ризиків, а саме – до зникнення, втрати або пошкодження 
відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити 
кримінальному провадженню, ще й заборону відчуження майна, незастосуван-
ня якої може призвести до тих само ризиків, ми посягнемо на сам зміст арешту 
майна як захід забезпечення кримінального провадження. А все через те,  що 
незастосування заборони відчужувати  певне майно фактично означатиме 
незастосування і самого заходу забезпечення кримінального провадження – 
арешту майна. Тому ми розуміємо логіку законодавця, який навмисно в ч. 4 
ст. 170 КПК не вказав про заборону на відчуження майна. Ми розуміємо, що 
законодавець вказав у названій нормі лише про заборону використання майна, 
а також заборону розпоряджатися таким майном лише через те, що це додат-
кові елементи, які характеризують даний захід забезпечення кримінального 
провадження, а основним елементом тут є саме тимчасове позбавлення підо-
зрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відпо-
відальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або 
неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, можливості від-
чужувати певне майно. Фактично, останнє і характеризує цей захід забезпе-
чення кримінального провадження як арешт майна.

Звернемо увагу на значення в процесі доказування такого заходу забез-
печення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і доку-
ментів. Ми вже раніше звертали увагу на непросту правову природу такого 
заходу [4, с. 52]. Так, О.М. Гумін, вбачаючи «…існування певних спільних рис 
такого заходу із виїмкою, обшуком, а також – оглядом речей та документів» 
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[10, с. 229], все ж таки у висновку вказав, що вважає тимчасовий доступ до 
речей і документів одним із заходів кримінально-процесуального примусу, що 
раніше не був передбачений чинним законодавством та вперше був закріпле-
ний у чинній редакції КПК України [10, с. 231]. Проте, зазначене, на наш 
погляд, не слід сприймати як перешкоду для того, щоб віднести  цей захід до 
таких, що мають важливе значення для процесу доказування. Адже, як вважає 
І.В. Гловюк, ціллю тимчасового доступу до речей і документів є можливість 
встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні [11, с. 85-86], 
з чим ми, звичайно, однозначно погоджуємося. Адже це і є прямим підтвер-
дженням того, яке саме значення в процесі доказування  відіграє такий захід 
забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і 
документів.

Висновок. Таким чином, ми маємо всі підстави стверджувати, що заходи 
забезпечення кримінального провадження напряму пов’язані з процесом дока-
зування, а мета їх застосування – досягнення дієвості кримінального прова-
дження, включає в себе і забезпечення здійснення уповноваженими державни-
ми органами і посадовими особами доказування як частини дієвості кримі-
нального провадження. Отже, заходи забезпечення кримінального проваджен-
ня виступають у процесі доказування гарантіями його здійснення. 
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У статті розглянуто окремі заходи забезпечення кримінального провадження 
крізь призму їх значення у процесі доказування. 
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ЗАКОНОДАВЧЕ ТА НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
ПОЧАТКУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

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

Постановка проблеми. Захист конституційних прав і свободи людини 
здійснюється за допомогою норм прямої дії [ 1]. У зв’язку зі вступом у дію 
нового Кримінального процесуального кодексу (КПК) України, унесено зміни 
до понад 80 законів [2] та нормативно-правових актів. Кримінальний процес 
передбачає порядок досудового розслідування  [3]. Процес досудового розслі-
дування починається з моменту звернення громадянина в будь-якій формі до 
правоохоронних органів про вчинення відносно нього кримінального право-
порушення. Подання заяви чи повідомлення або після самостійного виявлен-
ня слідчим, прокурором з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити 
про вчинення кримінального правопорушення, є самостійною стадією кримі-
нального провадження [3].  

Однією з нагальних проблем цієї стадії КПК України є проблема почат-
ку кримінального провадження [3]. Адже до його початку кримінального про-
вадження здійснюється низка організаційно-тактичних, оперативно-розшуко-
вих заходів реагування на заяви та повідомлення про злочини  [4], з метою 
проведення невідкладних, першочергових, послідуючих та додаткових слідчо-
оперативних заходів для з’ясування всіх обставин учиненого правопорушення. 

Такі невідкладні слідчо-оперативні заходи здійснюються в умовах міні-
мальної інформації, обмеженим колом осіб, як правило, членами слідчо-опера-
тивної групи уповноваженими через дефіцит час у [5]. Незважаючи на це, дії 
працівників органів внутрішніх справ, уповноважених осіб, на наш погляд, 
повинні бути чітко регламентовані КПК України, відомчими нормативними 
актами та відповідати світовим стандартам дотримання прав людини. 

Формально, законодавець установлює, що громадяни мають право на 
захист своїх або близьких осіб прав, а правоохоронні органи зобов’язані негай-
но реагувати на ці правопорушення.

Отже, актуальними є питання усвідомлення правоохоронними органа-
ми та громадянами прав, що закріплені у ст.214 КПК України, — це початок 
кримінального провадження. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемами удосконалення 
чинного Кримінального процесуального кодексу займаються такі науковці та 
практичні працівники правоохоронних органів: Р.Г. Андрєєв, О. Баганець, 
О.М. Бандурка, Є.П. Блажівський, В.Г. Гончаренко, Р.С. Кацавця, 
В.В. Коваленко, А.В. Молдаван, В.Н. Назарова, В.Т. Нор, П.П. Підюков, 
Д.П. Письменний, В.Я. Тацій, Л.Д. Удалова, В.І. Шакун, М.Є. Шумило, 
О.Г. Яновська та інші.

© І.В. Сервецький, 2014
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Мета. Установлення всіх наявних можливостей громадян для реалізації 
свого конституційного права щодо захисту через закріплені в КПК України 
норми, а правоохоронні органи зобов’язані точно, ефективно відповідно до 
чинного закону та нормативно-правових актів, здійснювати комплекс слідчо-
оперативних заходів, спрямованих на встановлення всіх обставин криміналь-
ного правопорушення, та осіб, які їх учинили.

Основні результати дослідження. З прийняттям нового КПК України 
(13 квітня 2012 р.) теоретично в громадян мала б з’явитись більша можливість 
реалізувати своє конституційне право на захист прав і свобод, порушених уна-
слідок вчинення щодо них кримінального правопорушен ня [3].

У разі звернення громадян до правоохоронних органів про вчинення 
відносно них кримінальних правопорушень слідчий, прокурор, інша службова 
чи уповноважена особа зобов’яз ана [6], прийняти та зареєструвати заяву та 
повідомлення про кримінальні правопорушення.

Досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей 
до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР). Положення про ЄРДР, 
порядок його формування та ведення затверджуються Генеральною прокура-
турою України за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України, 
Службою безпеки України, органом, що здійснює контроль за додержанням 
податкового законодав ства [7].

У ст. 214 КПК України зазначено, що слідчий, прокурор негайно, але 
не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримі-
нальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого 
джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального право-
порушення, зобов’язаний унести відповідні відомості до ЄРДР та розпочати 
розсліду вання [3].

Здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реє-
стру або без такого внесення не допускається й тягне за собою відповідаль-
ність, установлену законом. Огляд місця події у невідкладних випадках може 
бути здійснено до внесення відомостей до ЄРДР, що здійснюється негайно 
після завершення огляду. У разі виявлення ознак кримінального правопору-
шення на морському чи річковому судні, що перебуває за межами України, 
досудове розслідування розпочинається негайно; відомості про нього вносять-
ся до ЄРДР за першої можл ивості [7].

Слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та 
реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення  зобов’язані 
прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення про кримінальне пра-
вопорушення. 

Уповноважена особа-співробітник (працівник) уповноваженого опера-
тивного підрозділу, залучений за рішенням керівника до проведення або учас-
ті в проведенні негласної слідчої (розшукової) дії, інші особи, залучені за 
рішенням слідчого, прокурора, оперативного під розділу [6].

Відмова в прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримі-
нальне правопорушення не допускається.

До ЄРДР записуються відомості про:



ЮРИДИЧНА НАУКА № 7/2014

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС128

1) дату надходження заяви, повідомлення про кримінальне правопору-
шення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про 
вчинення кримінального правопорушення;

2) прізвище, ім’я, по батькові (найменування) потерпілого або заявника;
3) інше джерело, з якого виявлені обставини, що можуть свідчити про 

вчинення кримінального правопорушення;
4) короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримі-

нального правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлених з 
іншого джерела;

5) попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення з 
зазначенням статті (частини статті) Закону України про кримінальну відпо-
відальність;

6) прізвище, ім’я, по батькові та посада службової особи, яка внесла відо-
мості до реєстру, а також слідчого, прокурора, який уніс відомості до реєстру 
та/або розпочав досудове розслідування;

7) інші обставини, передбачені положенням про ЄРДР.
У ЄРДР автоматично фіксується дата внесення інформації та присвою-

ється номер кримінального провадження. Слідчий невідкладно у письмовій 
формі повідомляє прокурора про початок досудового розслідування, підставу 
початку досудового розслідування та інші відомості, передбачені частиною 
п’ятою цієї статті.

Якщо відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР унесені про-
курором, він зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного дня переда-
ти органам досудового розсл ідування [7]. 

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин учинення кри-
мінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місця події, 
огляд місцевості, приміщення, речей та документів (ст.237 КПК України) для 
виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального 
правопорушення слідчий, прокурор  проводять [3].

Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правила-
ми КПК України, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння 
особи.

Для участі в огляді може бути запрошено потерпілого, підозрюваного, 
захисника, законного представника та інших учасників кримінального прова-
дження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних 
знань, слідчий, прокурор для участі в огляді може запросити спеціалістів.

Особи, у присутності яких здійснюється огляд, під час проведення такої 
слідчої (розшукової) дії, мають право робити заяви, що підлягають занесенню 
до протоколу огляду.

Під час проведення огляду дозволяється вилучати лише речі та доку-
менти, що мають значення для кримінального провадження, та речі, вилучені 
з обігу. Всі вилучені речі й документи підлягають негайному огляду та опеча-
туванню із підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. Якщо огляд 
речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов’язаний з 
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ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються в такому вигляді, 
поки не буде здійснено їх остаточній огляд і опечатування.

Слідчий, прокурор має право заборонити будь-якій особі залишити 
місце огляду до його закінчення та вчинювати будь-які дії, що заважають про-
веденню огляду. Невиконання цих вимог тягне за собою передбачену законом 
відповідальність.

Під час огляду слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеці-
аліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеоза-
пис, складати плани й схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого 
місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати й вилучати 
речі та документи, що мають значення для кримінального провадження. 
Предмети, що вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від 
їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що 
не належать до предметів, які вилучені законом з обігу, уважаються тимчасово 
вилуче ним майном [3]. 

Але законодавець зазначає, що слідчий самостійно здійснює досудове 
розслідування, який визначається керівником органу досудового ро зслідуван-
ня [2]. З моменту внесення до ЄРДР  починається досудове розслідування. У 
новому КПК України з’являються такі поняття, як: «Єдиний реєстр досудових 
р озслідувань» [7] «електронний д окументообіг» [8], «електронний ци фровий 
підпис» [9] та інші поняття, що у своїй сукупності дозволяють упровадити 
технічні засоби під час розслідування злочинів і більш грамотно захищати 
громадян, що постраждали від кримінального правопорушення. 

Згідно з Положенням про порядок ведення Єдиного реєстру досудових 
розслідувань, затвердженого наказом Генеральної прокуратури України, 
реєстр — це створена за допомогою автоматизованої системи електронна база 
даних, відповідно до якої здійснюється збирання, зберігання, захист, облік, 
пошук, узагальнення даних, зазначених у п. 2.1 цього Положення, що викорис-
товуються для формування звітності, а також надання інформації про відомос-
ті, унесені до ЄРДР, що має сприяти точній і повній  реалізації норм [7]. 

У ч. 5 ст. 3 КПК України, досудове розслідування – це стадія криміналь-
ного провадження, що починається з моменту внесення відомостей про кримі-
нальне правопорушення до ЄРДР і закінчується закриттям кримінального 
провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про 
застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопо-
тання про звільнення особи, яка вчинила кримінальн е правопорушення [2] 

Водночас у ч. 3 ст. 214 КПК України зазначено, що здійснення досудово-
го розслідування до внесення відомостей до ЄРДР не допускається й тягне за 
собою відповідальність, установлену законом. 

Після внесення відомостей до ЄРДР починається досудове розслідуван-
ня. При цьому відмова в прийнятті й реєстрації заяви або повідомлення не 
допускається (частина четверта ст. 214 КПК України). Після реєстрації слід-
чий та інші уповноважені особи проводять строго регламентовані КПК 
України слідчі (розшукові), негласні слідчі (розшукові), а також інші процесу-
альні дії.
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Форма внесення до ЄРДР - єдина електронна форма. Водночас законо-
давець не передбачив уведення дублікатів письмових реєстраційних докумен-
тів на випадок учинення надз вичайних ситуацій [10], виникнення надзвичай-
них ситуацій, землетрусів, вимкнення світла, відсутність можливості пересу-
вання на території та в інших випадках, коли електронний реєстр може не 
працювати тривалий час. 

Це відноситься і до випадків виявлення ознак кримінального правопо-
рушення на морському чи річковому судні, що перебуває за межами України, 
досудове розслідування розпочинається негайно; відомості про нього вносять-
ся до Єдиного реєстру досудових розслідувань при першій можливості.

На цей випадок законодавець повинний передбачити введення реєстра-
ційних документів початку досудового розслідування журнали, картки (дублі-
кати), тобто такі відомості, що передбачені ч. 5  ст. 214 КПК України [2].

Це дало можливість забезпечити звернення із заявами, повідомленнями 
громадян про вчинені правопорушення у будь-яких над звичайних ситуаці ях 
[11] воєнних діях [12] а правоохоронним органам почати кримінальні прова-
дження та швидко проводити досудове розслідування.

Більше того, це б відповідало нормі (ч .5 ст. 214 КПК ) у якій зазначено, 
що внесення інформації до єдиного реєстру є рішення слідчого або прокурора 
про це, яке здійснюється в результаті отримання заяви, повідомлення про вчи-
нення кримінального правопорушення або після самостійного виявлення з 
будь-якого джерела обставин, які можуть свідчити про вчинення кримінально-
го правопорушення. 

Відповідно до кримінального кодексу, із заявою чи повідомленням про 
злочин може звернутися як потерпілий або заявник,  який не є потерпілим [2], 
а правоохоронні органи зобов’язані зареєструвати заяву та повідомлення про 
кримінальне правопорушення. Більше того, КПК наділяє заявника певними 
правами вже на стадії реєстрації заяв (право отримати від органу, до якого він 
подав заяву, документ, що підтверджує її прийняття і реєстрацію, підтверджу-
вати факти викладені в заяві речами та документами, а також отримати інфор-
мацію про закінчення досудового розслідування). Відтак, заявник практично 
відразу має суттєвий  арсенал прав для відстоювання інтересів людини.

Ще одним приводом до внесення відомостей до Єдиного реєстру досу-
дових розслідувань та початку відповідного розслідування є самостійне 
виявлення працівником правоохоронного органу ознак кримінального право-
порушення. Це здійснюється у тих випадках, коли у результаті розслідуванні 
одного кримінального правопорушення слідчий виявляє ознаки іншого право-
порушення. У цьому разі, якщо кримінальне правопорушення виявляється 
безпосередньо працівником правоохоронного органу, він складає рапорт з 
зазначенням відомостей, які вносяться до Єдиного реєстру  досудових розслі-
дувань [7].

Утім, вносити інформацію до Реєстру зможуть лише ті особи, які в уста-
новленому порядку отримають індивідуа льні електронні «ключі» [9] для 
доступу до системи. Коло цих осіб визначене Положенням про ЄРДР, яким 
закріплюються права та обов’язки держателя, реєстраторів та користувачів 
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системи. Такі особи мають право доступу до Реєстру за допомогою унікально-
го електронного «ключа». Відомості про реєстраторів та користувачів зано-
сяться до довідника прокуратурах. 

Доступ до інформації про кримінальні провадження є жорстко обмеже-
ний. Це пов’язано з необхідністю захисту бази даних шляхом заборони несанк-
ціонованого втручання. Хід кримінального провадження та всі рішення по 
ньому крок за кроком фіксуватимуться системою, щоб у будь-який момент 
можна було отримати повну інформацію про хід досудового розслідування. 
Внесення відомостей здійснюється шляхом занесення реєстратором інформа-
ції до Реєстру та вибору даних у довідниках для заповнення документів пер-
винного обліку про: кримінальне правопорушення; наслідки досудового роз-
слідування кримінального правопорушення; заподіяні збитки, результати їх 
відшкодування та вилучення предметів злочинної діяльності; особу, яка вчи-
нила кримінальне правопорушення та яка підозрюється у їх вчиненні; рух 
кримінального провадження.

Після внесення відомостей до Реєстру реєстратором проводиться накла-
дення електронного цифрового підпису. Використання електронного підпису 
здійснюється відповідно до Закону України «Про еле ктронний цифровий під-
пис» [9].

Після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що 
можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов’язаний 
внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та роз-
почати розслідування.

Всі вищезазначені суб’єкти мають доступ до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань, через електронні ключі з оригінальними паролями до них. В 
системі ЄРДР визначено 4 суб’єкти, які можуть працювати з реєстром, а саме: 
слідчий, прокурор, керівник досудового розслідування, керівник органу про-
куратури.

Робота сиcтеми і внесення до ЄРДР відомостей наприклад, вибору ролі 
слідчого. Отримавши заяву, повідомлення про вчинене кримінальне правопо-
рушення чи самостійно виявивши кримінальне правопорушення слідчий 
невідкладно, не пізніше 24 годин здійснює вхід до системи Єдиного реєстру 
досудових розслідувань, де перед початком роботи з реєстром попереджається 
про відповідальні сть за внесення ним даних [7].

Перелік завдань, який відкривається перед ним після входу до системи 
реєстру, він обирає вкладку «Кримінальні провадження», де обирає вкладку 
«Зареєструвати кримінальне правопорушення». До Єдиного реєстру досудо-
вих розслідувань у вкладці «Зареєструвати кримінальне правопорушення» 
вносяться дані: часу, дати внесення даних, прізвище слідчого, хто вніс дані 
заявника про кримінальне правопорушення (юридична чи фізична особа), 
дату вчинення правопорушення, фабулу, попередню кваліфікацію, територію 
вчинення правопорушення, потрібно заповнити всі поля, які відкриваються 
після вибору вкладки «Зареєструвати кримінальне правопорушення». Потім, 
вибирається «Відправити на реєстрацію». Якщо в систему вже внесені дані, які 
вносив слідчий, то ці дані значаться в системі із статусом «дублікат». 
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У разі відсутності правопорушення із дублюючими даними, система 
створює кримінальне правопорушення із статусом «Незареєстроване». 
Керівник органу досудового розслідування, який через свій ключ входить до 
системи Єдиного реєстру досудових розслідувань, з підменю «Незареєстровані 
кримінальні правопорушення» реєструє кримінальне правопорушення, оби-
рає слідчого, після чого статус «Незареєстроване кримінальне правопорушен-
ня» змінюється на «У провадженні». Далі автоматично фіксується дата вне-
сення інформації та присвоюється номер кримінального провадження. Номер 
кримінального провадження складається з таких реквізитів: код органу, який 
розпочав досудове розслідування, рік, код відомства та територіального орга-
ну, номер кримінального провадження. Реквізити номера кримінального про-
вадження зберігаються на всіх стадіях досудового розслідування.  Код регіону, 
району (залізниці), на території яких учинено кримінальне правопорушення, 
слідчий або прокурор після внесення відомостей до Реєстру про кримінальне 
правопорушення визначає згідно із довідником регіонів (залізниць).

Кодування регіонів, районів (залізниць) єдині для всіх органі в досудо-
вого розслідування [7]. 

У разі зазначення у заяві, повідомленні про декілька вчинених кримі-
нальних правопорушень або які були виявлені безпосередньо прокурором, 
слідчим чи працівником іншого підрозділу незалежно від часу їх учинення, 
наявності осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, відомості про них 
заносяться до Реєстру за кожним правопорушенням окремо, а речові докази 
зберігаються в відповідно сті до постанови КМ України [13].

У ч.6 ст.214 КПК України зазначено, що слідчий невідкладно у письмо-
вій формі повідомляє прокурору про початок досудового розслідування, під-
ставу початку досудового розслідування та інші відомості,  передбачені ч.5 цієї 
статті [3].

Якщо ж відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реє-
стру досудових розслідувань внесені прокурором, він зобов’язаний невідклад-
но, але не пізніше наступного дня, з дотриманням правил підслідності переда-
ти наявні у нього матеріали до органу досудового розслідування та доручити 
проведення досудового розслідування. 

Законодавець зазначає, слідчий, самостійно здійснює досудове розслі-
дування, визначається керівником органу досудового розслідування, 
зобов’ язаний зберегти речові докази [13]. 

Це означає, що слідчий виявивши кримінальне правопорушен ня, пови-
нен його зареєструвати [14], зобов’язаний доповісти матеріали заступнику 
начальника РВВС (він же начальник слідчого відділу), що зазначено у нака зі 
№ 700, від 14 серпня 2012 р. [15],  а також уточнено у наказі № 686 [16], який 
може дати дозвіл на внесення до ЄРДР. Більше того, облік кримінальних пра-
вопорушень здійснюється за дорученням керівника прокуратури або органу 
досудового розслідування шляхом внесення до Реєстру відомостей, зазначе-
них ч. 5 ст. 214 КПК України або, відмовити, пославшись на недостатність 
матеріалів, що підтверджують факт кримінального правопорушення або 
кримінального проступка. 
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Слід, зазначити, що такого обов’язку не зазначено у ст. 40 КПК — повно-
важення слідчого, а також не має їх і керівник досудового розслідування, 
повноваження якого закріплені у ст. 39 КПК. 

Висновки. Все це означає, що слідчий не є самостійною особою при 
здійсненні кримінального провадження, а лише виконує технічні функції 
щодо реєстрації матеріалів кримінального провадження на цьому етапі. 

Прокуратура привласнила собі не властиві функції на кшталт (загаль-
ний нагляд, держатель реєстру, підпису контрольних документів тощо) замість 
того, щоб реально очолити процес розслідування. 

Відсутність додаткового, резервного способу фіксації на папері чи інших 
матеріальних об’єктах дублікатів початку кримінального провадження зво-
дить нанівець ефективність електронної системи фіксації інформації про зло-
чини та ведення єдиного реєстру.

Таким чином, норми Кримінального процесуального кодексу України 
при вирішенні заяв та повідомлень громадян про злочини залежать від елек-
тронного реєстру, а у випадку його відсутності процесуальні дії неможливі, 
незаконні, а громадяни беззахисні. 

Отже, норми Кримінального процесуального кодексу, що встановлюють 
не процесуальні форми є нікчемні, а його автори навмисне паралізували його 
ефективність.
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Постановка проблеми. Одним із найбільш знакових явищ сучасності є, 
очевидно, все більш організований рух народів планети до остаточного звіль-
нення від спадково обумовлених форм дискримінації1 та розбудови національ-
них і міжнародних відносин на основі юридичної рівності суб’єктів – як при-
ватного, так і публічного права. Сучасне міжнародне право є саме тією право-
вою системою, яка: по-перше, має принцип юридичної рівності в своїй основі, 
що, принаймні формально, забезпечує в цій системі прийняття спільних 
рішень шляхом вільного обговорення, а не силового тиску чи ідеологічно 
нав’язаного авторитету; по-друге, пройшла своє становлення в руслі правової 
культури суспільств, які в цей же час набували й усвідомлювали досвід усу-
нення станово-кланових привілеїв і розбудови громадянського суспільства; 
по-третє, цілеспрямовано й системно розроблює ті положення й стандарти, 
які, будучи імплементованими в законодавства держав, сприяють просвіті й 
пробудженню їх населення від громадської байдужості, залучаючи їх до свідо-
мої участі у долі своїх суспільств, демонструючи їм випробувані критерії й 
довготривалі наслідки дотримання й захисту в суспільстві гідності й прав кож-
ної людини, незалежно від її походження, статі й віку, а також верховенства 
права, доступності й чесності правосуддя, справедливого соціального забезпе-
чення, обґрунтованості й прозорості бюджетних витрат держави та інших 
цінностей громадянського суспільства. Не буде перебільшенням зазначити, 
що в розвитку сучасного міжнародного права і його стандартів провідну роль 
відіграв досвід регіональних установ післявоєнної Європи. Як відомо, на рівні 
регіонального співробітництва в Європі паралельно, кожна у власному напря-
мі,  розвивалися три політико-правові системи: право Ради Європи, започатко-
ване її Статутом 1949 р.; право Європейських Співтовариств, започатковане 

1  Форми дискримінації, обумовлені народженням в соціальній групі, обмеженій в 
правах чи можливостях: властиві «станово-клановій» організації суспільств осно-
вного відрізку епохи цивілізації (до Нового часу)    

© О.А. Радзівілл, 2014
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Паризьким1 (1951 р.) і двома Римськими (1957 р.) договорами,  зрештою, 
політико-правовий механізм Наради з безпеки і співробітництва в Європі, яка 
почала свою роботу з 1973 р. Керуючись переконанням, що лише вільна, полі-
тично й соціально захищена людина може бути активним учасником розбудо-
ви і щирим захисником справедливого, економічно розвиненого й безпечного 
публічного порядку – як в межах окремої нації, так і на рівні міжнародних 
відносин, – кожна з цих систем, діючи в сфері удосконалення публічних інсти-
туцій, зробила свій унікальний внесок у розробку загальних принципів їх 
ефективного служіння справі захисту прав людини і основних свобод. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У статті проаналізовано, 
насамперед офіційні акти трьох зазначених установ [1-6], а також коментарі до 
цих документів та аналіз практики їх реалізації – у роботах зарубіжних і 
вітчизняних авторів, зокрема: М. Гердегена [7], В. Корі [8], А. Блонда [9], 
Д. Макбрайта [10], О.В. Клименко [11], М.П. Орзіха [12] та колективу авторів 
з Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України [13].

Мета статті – огляд досвіду трьох провідних політико-правових регіо-
нальних систем Європи в їх поступу до формування спільного цивілізаційного 
мультикультурного європейського середовища, яке, всупереч упередженій і 
недоброзичливій критиці (переважно з боку представників суспільств, ще не 
здатних до власної послідовної й конструктивної діяльності), є унікальним – з 
точки зору забезпечення стабільно гарантованого захисту прав людини, на 
основі реально діючих і гуманістично зорієнтованих стандартів публічного 
порядку – внеском у загальний рух людства до безконфліктного солідарного 
міжнародного співтовариства.   

Основні результати дослідження. Першою з трьох європейських регіо-
нальних установ почала свою діяльність Рада Європи в складі десяти держав-
засновниць2, метою якої відповідно до Статуту3, визначено: «здійснення більш 
тісного союзу між її членами для захисту й поширення ідеалів та принципів, 
що є їх спільною спадщиною, та сприяти їх економічному й соціальному про-
гресу» [1]. Предметом своєї діяльності Рада Європи визначила практично всі 
актуальні напрямки міждержавного співробітництва – в економічній, соціаль-
ній, культурній, науковій, юридичній та адміністративній галузях, включаючи 
захист і розвиток прав людини та основних свобод, чим фактично конкретизу-
вали одну з цілей Статуту ООН [2]. 

Відповідно до ст. 3 Статуту, кожен член Ради Європи визнає верховен-
ство права і принцип, відповідно до якого, будь-яка особа під її юрисдикцією 
користується правами людини і основними свободами. За роки своєї діяль-
ності рада Європи прийняла біля 170-ти конвенцій, які доповнюються без-
ліччю рекомендацій та інших роз’яснювальних документів, тому нині відпо-
відність вимогам статті 3 тлумачиться значно ширше [7, с. 31]. Наприклад, 

1  Договір про заснування Європейського об’єднання вугілля і сталі 1951 р., який не 
слід плутати з Паризьким оборонним договором 1952 року 
2  Бельгія, Данія, Франція, Великобританія,  Ірландія, Італія, Люксембург, Нідер-
ланди, Норвегія, Швеція  
3  П. а) статті 1 Статуту Ради Європи від 5 травня 1949 року
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при вступі до Ради Європи України1, до переліку її зобов’язань у сфері зако-
нодавства, яке мало відповідати цілям і принципам Ради, входило: прийняття 
нової Конституції, нових Кримінального й Кримінального процесуального, 
Ци  вільного та Цивільно-процесуального кодексів, ратифікація Протоколу 
№ 6 (заборона смертної кари) і введення мораторію на виконання смертних 
вироків, прийняття нових законів про вибори; зміну ролі і функцій Генеральної 
прокуратури; забезпечення незалежності судової влади; заснування профе-
сійної асоціації адвокатів;  проведення судової реформи; підписання та рати-
фікація у визначені терміни конвенцій Ради Європи [1]. І хоч багато з зазна-
чених зобов’язань Україна вчасно не виконала, а формальне виконання біль-
шості з них так і не сприяло незворотним зрушенням до реальної демократії 
й верховенства права ні в адміністративному апараті, ні в трьох гілках влади, 
Україна стала членом Ради Європи, отримавши можливість, незалежно від 
мінливості політичних курсів різних урядів, рухатися в напрямку європей-
ських стандартів. 

Головний напрямок діяльності Ради Європи визначила Європейська 
конвенція з прав людини (04.11. 1950 р.) та її протоколи2. В розділі І (стат-
ті 2-14) визначено основні права і свободи, які держави-учасниці зобов’язуються 
забезпечувати й дотримувати.  У ст. 15 передбачено умови можливого відступу 
від зобов’язань:  «Під час війни або іншої суспільної небезпеки, яка загрожує 
життю нації, будь-яка Сторона може вживати заходів, що відступають від її 
зобов’язань за цією Конвенцією, виключно в тих межах, яких вимагає гострота 
становища, і за умови, що такі заходи не суперечать іншим її зобов’язанням 
згідно з міжнародним правом [1].  Але не може бути відступу від положень 
статей: 2 (право на життя), 3 (заборона катування), 4 (заборона рабства і при-
мусової праці) і 7 (ніякого покарання без закону).  Крім того, ст. 16  Конвенції 
передбачає право держав-учасниць встановлювати обмеження на політичну 
діяльність іноземців, а статті 17  і 18 зобов’язують не використовувати обме-
ження всупереч цілям і принципам Конвенції.    

Розділ II Конвенції регламентує діяльність Європейського суду з прав 
людини – першого в сучасній історії суду, який приймає позови фізичних осіб 
до держави, що порушила їхні права. як відомо, спочатку Суд діяв разом 
з Європейською комісією з прав людини. У жовтні 1993 р. було ухвалене 
рішення про заміну такої двоступеневої системи – діяльністю нового 
Європейського суду з прав людини (затверджене Протоколом №11 від 
11.05.1994 р. ). Було також переглянуто Угоду про осіб, що беруть участь у про-
цесі Європейського суду з прав людини (05.03.19963). У листопаді 1998 р. 
реформований Суд почав свою роботу (4 листопада 1998 р. прийнято новий 
Регламент суду). Однак його робота й надалі постійно оптимізується, у зв’язку 
з катастрофічним зростанням кількості позовів: зокрема, Протоколом № 14 від 
13 травня 2004 р. впроваджено нові критерії прийнятності позовів, а також 
право Комітету Міністрів вчиняти позов до держави, що не виконує рішень 

1  Україна є повноправним членом Ради Європи з 31 жовтня 1995 року
2  Нині їх чотирнадцять 
3  Першу редакцію угоди прийнято 6 травня 1969 р.
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Суду, подальшій  оптимізації роботи Суду присвячено Інтерлакенську декла-
рацію (19.02.2010) та Декларацію про майбутнє Європейського суду з прав 
людини (27.04.2011). 

Процес становлення європейської системи захисту прав людини і осно-
вних свобод було продовжено прийняттям Європейської Соціальної Хартії 
(18.10. 1961 р.). У Частині І Хартії визначено 19 принципів захисту державами 
прав своїх громадян та громадян інших договірних сторін у соціальній сфері і 
трудових відносинах, які далі конкретизуються в частині ІІ Хартії. У розвиток 
положень Хартії було прийнято Європейський кодекс соціального забезпечен-
ня (16.04.1964 р.). Рада Європа започаткувала також систему стандартів у 
сфері питань громадянства, зокрема вирішила проблему уникнення безгрома-
дянства та подвійного громадянства, закріпила принцип свободи набуття й 
виходу з громадянства та принцип недискримінації в процедурі та способах 
набуття громадянства. Цей досвід узагальнено в Європейській конвенції про 
громадянство (06.11.1997). 

Значну роботу провела Рада Європи в сфері боротьби зі злочинністю та 
забезпечення ефективності й гуманності правосуддя. Низка конвенцій та реко-
мендацій у цьому напрямку заклали основні стандарти діяльності суддів та 
інших працівників правоохоронних і пенітенціарних органів, забезпечили 
спрощення й ефективність міжнародного співробітництва в цих сферах. 
Найперше було прийнято конвенції1: «Про видачу правопорушників» (1957 р.) 
і «Про взаємну допомогу у кримінальних справах» (1959 р.). Надалі прийма-
лися конвенції з найбільш актуальних або нових для правосуддя питань: «Про 
покарання за дорожньо-транспортні злочини», «Про нагляд за умовно засу-
дженими або умовно звільненими правопорушниками» (обидві від 30.11. 
1964 р.); «Про відшкодування збитку жертвам насильницьких злочинів» 
(24.11. 1983); «Про правопорушення, пов язані з культурною власністю» 
(23.06.1985); «Про насильство та неналежну поведінку з боку глядачів під час 
спортивних заходів, і зокрема футбольних матчів» (19.08.1985); «Про захист 
довкілля засобами кримінального законодавства» (04.11.1998); «Про кіберзло-
чинність» (23.11.2001); «Про запобігання тероризму» (16.05.2005); «Про від-
мивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шля-
хом і фінансування тероризму» та «Про заходи щодо протидії торгівлі людь-
ми» (обидві від 16.05.2005); «Про підроблення медичної продукції та подібні 
злочини, що загрожують охороні здоров’я» (28.10.2011) [1]. 

Особливе значення для гуманізації діяльності правоохоронних органів 
держав-членів і поширенню довіри до них з боку громадянського суспільства 
має Конвенція «Про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що 
принижує гідність, поводженню чи покаранню» (26.11.1987). Важливу роль в 
цьому процесі відіграють і роз’яснювальні та рекомендаційні документи, 
зокрема: Європейські пенітенціарні правила 12.02.1987; Рекомендації Комітету 
міністрів: «Про соціальний вплив на злочинність неповнолітніх та Про спро-

1  Всі конвенції, прийняті Радою Європи при офіційному перекладі  мають назву 
«Європейські конвенції» або «конвенції Ради Європи».
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щення кримінального правосуддя» (обидві 17.09.1987); «Про становище 
потерпілого в кримінальному праві й кримінальному процесі» (28.06.1985); 
«Керівні принципи з прав людини в боротьбі з тероризмом» 11.07.2002 та інші 
[10].

Рада Європи значну увагу приділяє боротьбі з корупцією. Першою в цій 
сфері стала Конвенція «Про взаємну адміністративну допомогу в податкових 
справах» (25.01.1988), згодом було прийнято Рекомендації фінансовій поліції 
з питань боротьби з відмиванням грошей (01.07.1989) і Типовий закон про від-
мивання грошей, отриманих від наркотиків (01.01.1995). У 1997 р. Комітет 
Міністрів прийняв Рішення «Корупція і організована злочинність у країнах, 
які знаходяться у періоді перебудови» (Проект Октопус), та ухвалив Статут 
комісії по запобіганню корупції і «Дванадцять принципів боротьби з коруп-
цією». У травні 1998 р. було укладено Угоду про створення групи держав по 
боротьбі з корупцією (GRECO) і Статут Групи держав по боротьбі з коруп-
цією. В листопаді 1999 р. було прийнято дві конвенції: «Про кримінальну від-
повідальність за корупцію» та «Про цивільно-правову відповідальність за 
корупцію», у 2000 р. ухвалено «Модельний кодекс поведінки для державних 
службовців», а в 2003 р. – «Єдині правила проти корупції при фінансуванні 
політичних партій та виборчих кампаній». Значну увагу приділяє Рада Європи 
й професійній етиці юристів. Цим питанням присвячено: Європейська хартія 
про закон «Про статус суддів» і Пояснювальна записка до неї (10.07.1998); 
Бордоська декларація про взаємовідносини між суддями та прокурорами 
від 18.11.2009; Рекомендація Комітету Міністрів щодо суддів: незалежність, 
ефективність та обов’язки (17.11.2010) та інші документи. 

Важливий внесок Ради Європи в захист культурного різноманіття 
Європи, виховання поваги до самобутності великих і малих народів Європи, 
розвиток гуманітарного співробітництва, забезпечення прав громад у захисті 
етнічної самототожності й самоорганізації. У цій досить різноманітній сфері 
діє насамперед Європейська культурна конвенція (19.12. 1954) та низка актів, 
прийнятих у розвиток цього напрямку, зокрема: Конвенція про визнання ква-
ліфікацій з вищої освіти в європейському регіоні від 11.04.1997 р., Болонська 
Хартія від 19.06.1999 р., Європейська угода про подорожування молодих осіб 
за колективними паспортами між державами-членами Ради Європи від 
16.12.1961 р., Рекомендації Комітету міністрів «Про викладання та вивчення 
прав людини у школах» від 14.05.1985 р., Конвенція про охорону архітектурної 
спадщини Європи від 03.10.1985 р.; Європейська конвенція про охорону архе-
ологічної спадщини від 16.01.1992 р., Рекомендація Комітету міністрів «Про 
сучасні мови» від 17.03.1998 р., Декларація про європейську політику в галузі 
нових інформаційних технологій від 06.05.1999 р., Будапештська декларація за 
Велику Європу без розподільчих ліній  від 07.05.1999 р., Декларація і програма 
виховання громадян у дусі демократії, заснованого на усвідомленні ними своїх 
прав та обов’язків від 07.05.1999 р., Європейська конвенція про захист куль-
турної спадщини у формі аудіо-, відео творів від  08.11.2001 р. та інші. 

Основи місцевого самоврядування, як школи громадянської активності 
й підґрунтя реальної демократії, – визначає Європейська хартія місцевого 



МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ЮРИДИЧНА НАУКА № 7/2014

141

самоврядування (15.10.1985), а також: Європейська конвенція про участь іно-
земців у суспільному житті на місцевому рівні (05.02.1992); Європейська хар-
тія регіональних мов або мов меншин (05.11.1992); Європейська хартія міст 
1992 р. (переглянута  29 травня 2008 р.); Європейська хартія участі молоді в 
муніципальному та регіональному житті 1992 р. (переглянута у 2003 р.); 
Статут Конгресу місцевих та регіональних влад (14.01.1994)1; Рамкова кон-
венція про захист національних меншин (01.02.1995); Утрехтська декларація 
про добре місцеве та регіональне врядування в неспокійний час: проблеми 
змін (17.11.2009) та інші. Особливе місце в цьому процесі відводиться проце-
дурному забезпеченню принципів демократії у виборчому, ширше, конститу-
ційному процесі, для чого у 1990 р. була заснована Європейська комісія за 
демократію через право (Венеціанська комісія). Вона діє як дорадчий орган 
Ради Європи з конституційного права, але її висновки розглядаються як дже-
рело європейських стандартів у сфері забезпечення демократії. На основі уза-
гальнення діяльності комісії було прийнято Керівні принципи заборони та 
розпуску політичних партій (11.12.1999). Не зважаючи на те, що від членів 
Ради Європи не вимагається членство в Комісії, у її роботі беруть участь всі 47 
держав-членів. З 2002 р. у роботі комісії можуть брати участь також держави – 
не члени Ради Європи. Такими є, наприклад, Алжир, Ізраїль, Казахстан, 
Киргизія, республіка Корея, навіть Бразилія, Перу, Чилі. Комісія тісно співп-
рацює з Бюро демократичних інституцій і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ, а 
також з інституціями ЄС [7, с. 44].

Можливо, найважливішим напрямком діяльності Ради Європи, 
пріоритет якого було визнано лише в останнє десятиліття, стала діяльність у 
сфері належного забезпечення розвитку підростаючих поколінь. У минулі 
роки в цьому напрямі прийнято спеціальну Конвенцію «Про усиновлення 
дітей» (24.04.1967, переглянута 27.11.2008), а також основоположну конвен-
цію «Про здійснення прав дітей» (25.01.1996). Відгуком на тривожні симпто-
ми сучасності стало прийняття Конвенції «Про захист дітей від сексуальної 
експлуатації та сексуального насильства» (25.10. 2007). Комплексний систем-
ний і науково обґрунтований підхід в цьому напрямку започатковано в 
«Стратегії Ради Європи щодо прав дитини на 2012-2015 роки» від 15.02.2012. 
Головна мета цього акту – закріпити пріоритет прав дитини в усіх видах діяль-
ності Ради Європи і її сприяти такому ж підходу в державах-членах. «Стратегія» 
керується чотирма принципами, визначеними  Конвенцією ООН про права 
дитини (20.11.1989): недискримінації; прийняття рішень, найкращих для 
інтересів дитини; захист її права на життя, виживання та розвиток; поваги до 
поглядів дитини. Виходячи з взаємозалежності та неподільності прав дитини, 
«Стратегія» визначила чотири основні напрями діяльності: 1) популяризація 
послуг та систем, дружніх до дитини; 2) ліквідація всіх форм насильства по 
відношенню до дітей; 3) забезпечення прав дітей у складних життєвих 

1  Конгрес місцевих і регіонали влад Ради Європи (КМРВРЄ) є консультативним 
органом організації, складається з депутатів, обраних у державах-членах на місце-
вому й регіональному рівні, сприяє розвитку місцевої демократії в країнах Цент-
ральної і Східної Європи  
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ситуаціях і 4) сприяння участі дітей у вирішенні питань у сфері захисту їх 
прав.

Таким чином, діяльність Ради Європи зосереджена на традиційному 
закріпленні, через імплементацію державами-членами, розроблених нею між-
народних угод і стандартів, спрямованих на захист прав людини і гуманізацію 
публічних порядків, які визначаються на основі постійного моніторингу її 
установами основних проблемних явищ динамічного соціального життя, в 
яких можуть порушуватися права людини. 

Другою політико-правовою системою, через досягнення якої нині оці-
нюють усі інші аспекти багаторівневої європейської інтеграції, стало право й 
інституції Європейських співтовариств, з 2009 р. остаточно трансформованих 
у право й інституції Європейського союзу. Слід зазначити, що економічна інте-
грація Європи почалася принаймні з трьох автономних процесів. У 1948 р. 
було засновано Організацію європейського економічного співробітництва 
(ОЄЕС), метою якої була реорганізація післявоєнної Європи на основі «Плану 
Маршалла» 1947 р., відповідно до якого, США готові були надати допомогу з 
відновлення економіки в усіх країнах післявоєнної Європи, які дадуть на це 
згоду. Таких країн, включаючи Туреччину, виявилося сімнадцять. ФРН отри-
мувала допомогу, водночас сплачуючи репарації. З країн Західної Європи 
лише Іспанія й Фінляндія не долучилися до плану. Соціалістичні країни всі 
відмовилися від допомоги під тиском СРСР. Другий напрямок визначився у 
1950-х роках, заснуванням трьох європейських співтовариств1, що стали осно-
вою самостійної європейської економічної політики [7, с. 70-74]. Як відомо, 
ініціатива в цьому процесі належить Франції, міністр іноземних справ якої, 
Робер Шуман, на основі рекомендацій Жана Монне, виступив з декларацією, 
в якій було окреслено проект єдиної сильної Європи, в якій зростатиме добро-
бут населення за рахунок ефективної інтеграції виробництва, лібералізації 
ринку і зниження цін. Шість держав Європи, що під час війні були ворогами, 
Паризьким договором 1951 р. об’єднали спочатку ринок вугілля і сталі, ство-
ривши в цій сфері вільну економічну зону, потім єдина енергетична політика 
поширилася на діяльність Євроатому (Договір 1957 р.)2. Іншим Римським 
договором 1957 р. було засноване Європейське економічне співтовариство, 
метою якого було визначено: «усунення торгових бар’єрів,  спільна економічна 
політика і уніфікація життєвих стандартів» [7, с. 74]. Планувалося заснування 
митного союзу, проведення спільної політики в сфері сільського господарства, 
і, на тлі лібералізації торгівлі товарами, розвиток «трьох свобод» – руху капі-
талу, робочої сили і послуг. З цього часу всі три структури об’єднали території 
їх членів під назвою «спільний ринок». З 1967 року (на основі Договору про 
злиття 1965 р.), було об’єднано керівні органи трьох установ: почали свою 

1  Європейське об’єднання вугілля і сталі (Паризький договір 1951 р.), Євроатом  і 
Європейське економічне співтовариство (Римські договори 1957 р.).
2  На конференції в Мессині в 1955 р. міністри іноземних справ шести держав-чле-
нів ЄОВС виступили зі спільною ініціативою створення «єдиної Європи». Перего-
вори завершилися підписанням 25. 03.1957 р. Римських договорів: про заснування 
Євратому і про заснування ЄЕС. 
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роботу Комісія і Рада європейських співтовариств, Європейський парламент 
(з 1957 по 1962 Асамблея) і Суд1 [7, 123]. Процеси економічної євроінтеграції 
відбувалися й за межами «спільного ринку»: у 1960 р. (третій напрямок) – сім 
держав, не долучених до нього, утворили Європейську асоціацію вільної тор-
гівлі (ЄАВТ) [7, с. 68]. У цей же час ОЄЕС трансформувалася в Організацію 
економічного співробітництва й розвитку (ОЕСР)2, що почала діяти на універ-
сальному рівні. Саме за ініціативи цієї організації відбулося усвідомлення й 
економічне обґрунтування поняття «людський розвиток», яке, зрештою, доко-
рінно змінило принципи й цінності економічної діяльності, все більше скеро-
вуючи її від вульгарного «доходоцентризму» до розвитку людського потенціа-
лу. Визначення базових складових людського розвитку в економічному вимірі 
і популяризація ідей інвестування в «людський капітал», стало основою сучас-
ного права розвитку [13, с. 263-265], яке стало своєрідним синтезом неолібе-
ральних і неосолідариських напрямків в міжнародному економічному праві. 

Саме на основі пріоритету людського розвитку з 1990-х років в Європі 
відбувається потужний інтеграційний рух – як по сферам діяльності, так і в 
плані перспектив територіального розширення процесів євроінтеграції. Після 
падіння Берлінської стіни, що символізувала поділ Європи на два «табори», у 
1991 р. ЄЕС і ЄАВТ утворили Єдиний економічний простір, а у 1992 р. 
Маастрихтський договір започаткував Європейський союз [7, с. 75]. Ним же є 
Європейське економічне співтовариство перейменоване в Європейське 
співтовариство, чим відзначено принципову спрямованість інтеграції на 
комплексний соціальний розвиток. Важливою новацією договору стало 
визначення трьох «опор» Європейського союзу3: європейські співтовариства, 
як інститути соціально-економічної політики; спільна політика в сфері безпе-
ки й зовнішніх зносин і співробітництво в сфері правосуддя і внутрішніх справ 
(поліційне і судове співробітництво) [8, с. 87-88]. Важливою умовою членства 
в ЄС стало прийняття й дотримання положень Конвенції з прав людини Ради 
Європи 1950 р.

Амстердамський (1997 р.) і Ніццький (2001 р.) договори стали актами 
«оперативного реагування» на динамічний розвиток євроінтеграційних 
процесів [7, с. 79-82]. Після забезпечення єдиного (з відомими винятками) 
міграційного й валютного простору, на порядку денному постала Конституція 
для ЄС, яка б підвела основу під різнопорядкові рівні інтеграції та замінила 
досить складну джерельну базу, з величезною кількістю змін і поправок, – єди-
ним кодифікованим актом. Після трьох років підготовки Договір про введення 
Конституції було підписано в Римі 29.10. 2004 р. Першою ратифікувала 
Договір Іспанія (лютий 2005 р.), а також Люксембург (липень 2005 р.), однак, 
після того, як ратифікацію провалили Франція й Нідерланди (травень і чер-

1  З 1975 року до цих інституцій долучено Рахункову палату. 
2  Нині до неї входить 34 держави, які впровадили, розроблені ОЕСР, податкові та 
інші стандарти. 
3  Три опори визначали діяльність ЄС до прийняття Лісабонського договору 2007 р. 
(чинний з 2009)
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вень 2005 р.), процес було припинено, оскільки умовою набуття Конституцією 
чинності була ратифікація Договору  всіма членами ЄС (на той час 25). 

Як відомо, частина ІІ Конституції «Хартія основних прав союзу» стала 
самостійним документом, положення якого, відповідно до Лісабонського 
договору1 є обов’язковими як для органів ЄС, так і (на основі принципу 
субсидіарності) для країн-членів, при застосуванні ними права ЄС. Подібно до 
Декларації ХХІ ст. ООН [2], за основу положень Хартії взято головні людські 
цінності. Шість розділів Хартії присвячено таким цінностям як: гідність, своб
ода, рівність, солідарність і права громадян та правосуддя [5, с. 346-355]. 
Останній, сьомий розділ містить правила застосування Хартії [5, с. 358]. Крім 
традиційних прав і свобод, захищених попередніми міжнародними актами в 
цій сфері2, Хартія враховує найсучасніші форми порушень прав людини, вво-
дячи норми їх захисту в таких сферах: так, у розділі І «Гідність» передбачена 
заборона використання людського тіла та його частин як джерела прибутку, 
репродуктивне клонування людських істот; у розділі ІІ «Свободи» – право на 
захист інформації особистого характеру, на свободу мистецтв і наук, право на 
притулок; у розділі ІІІ «Рівність» – право на культурне, релігійне та лінгвістичне 
різноманіття, права дітей та людей похилого віку, а також осіб із фізичними 
вадами; у розділі ІV «Солідарність» – право робітників на інформацію та кон-
сультації, колективні переговори, безкоштовну допомогу у працевлаштуванні 
тощо; розділ V «Права громадян» містить права на доступ особи до докумен-
тів, що її стосуються, на подання скарги до Омбудсмена ЄС і петицій до 
Європарламенту, а також «права на належне управління» – комплекс повно-
важень і гарантій громадян Союзу та інших фізичних і юридичних осіб – у їх 
відносинах органами та установами ЄС; розділ VI «Правосуддя»  закріплює 
процедурні гарантії особи, переважно, в рамках кримінального процесу.

Таким чином, європейські співтовариства, засновані з метою 
співробітництва у сфері забезпечення економічної й соціальної основи життя 
європейців, ніколи не відмовлялися й від курсу на політичне зближення 
(реалізацію якого почато Єдиним європейським актом 1986 р.), а також на 
вірність спільній правовій спадщині і меті зробити Європу «простором 
свободи безпеки і справедливості», як це зазначено в ст.2 Маастріхтського 
договору [5, с. 20]. Зрештою прийшовши до адаптації усіх стандартів з захисту 
прав людини, розроблених Радою Європи, Європейський союз виклав їх в 
модернізованому вигляді у власному акті – «Хартії основних прав союзу».

Нарада з питань безпеки та співробітництва в Європі (НБСЄ), скликана 
в липні 1973 р., стала першим досвідом співробітництва між державами 
Європи з різними політичними режимами й ідеологією. В її роботі взяли 

1  Офіційно: Договір про внесення змін в Договір про Європейський союз і в До-
говір про заснування Європейського співтовариства (13.12. 2007), чинний з листо-
пада 2009 року –  став тимчасовим актом після провалу процесу ратифікації Кон-
ституції ЄС.   
2  Декларація з прав людини 1948 р., Конвенція з прав людини 1950 р. і Соціальна 
хартія 1961 р. Ради Європи, і Пакти 1966 р.: Про громадянські й політичні права і 
Про соціальні, економічні й культурні права. 
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участь 33 держави Європи, Сполучені Штати й Канада. Радянський Союз, як 
ініціатор Наради, бачив її основне призначення в закріпленні існуючого тери-
торіального й політичного устрою Східної Європи, який, за висловом Вільяма 
Корі, означав «ідеологічний та політичний поділ континенту, позначений 
Берлінською стіною» [9, с. 21]. Внаслідок двох років роботи НБСЄ прийняла 
пакет політичних рішень, відомих як Заключний (Гельсінський) акт НБСЄ від 
1 серпня 1975 р. Перша частина акту (Декларація принципів), завершила про-
цес формування основних принципів міжнародного права, які розглядаються 
більшістю юристів-міжнародників як імперативні міжнародні норми [3]. Як 
відомо, до семи закріплених у Декларації ООН 1970 р. принципів Статуту 
ООН [2], Заключним актом було додано ще три принципи: територіальної 
цілісності держав; непорушності кордонів та принцип поваги до прав людини 
і основних свобод. Якщо прийняття перших двох принципів було головною 
метою радянської дипломатії1, то третій прийнято зусиллями західних держав 
[9, с. 21]. Другою складовою Заключного акту стали домовленості з розвитку 
довіри й роззброєння. Третя складова містила розгорнуту програму учасників 
НБСЄ зі співробітництва в галузях  економіки, науки, технологій, культури, 
освіти, захисту довкілля, а головне – з захисту прав людини, серед яких окрему 
низку положень містив підрозділ зі сприяння приватним контактам між гро-
мадянами держав-членів [3]. Захист прав людини й вільного пересування 
людей та ідей (так званий «третій кошик» Заключного акту) розглядалися як 
головний здобуток НБСЄ в справі послаблення ворожнечі й недовіри, обумов-
лених ідеологічними розколами й війнами ХХ ст. – між населенням держав-
членів [9, с. 23]. 

Як зазначає Корі, СРСР та інші члени Варшавського договору чинили 
постійний опір формі й змісту пропозицій у сфері «третього кошику», що 
змушувало пом’якшувати формулювання цих положень [9, с. 27]. При цьому 
СРСР, ухваливши принциповий політичний зміст Гельсінської угоди, у сфері 
прав людини практично його ігнорував. Цікаво, що питання прав людини спо-
чатку ігнорували і США, а Генрі Кіссінджер, що їх представляв, давав відверто 
негативну оцінку Гельсінському процесу в цілому. Головною метою США на 
переговорах НБСЄ була протидія зближенню Західної Європи і країн Східної 
Європи та СРСР [9, с. 29]. Інерція післявоєнних реалій, в яких США почували 
себе патроном-донором держав Європи, обумовила зорієнтованість 
Кіссінджера на двосторонні контакти між «супердержавами» – США і СРСР2 
і загальну недооцінку ним європейської солідарності. Крім того – на тлі гасел 
за мир, демократію чи дружбу народів – насправді мир, права і свободи 
людини та відкритість суспільств – були прямою загрозою клановим інтересам 
провідних сімейств та і корпоративним інтересам військових і репресивних 
відомств в обох імперіях – як у США, так і в СРСР. 

1  Принципи територіальної цілісності й непорушності кордонів, які, поряд з інши-
ми імперативними нормами міжнародного права, грубо порушуються РФ, що про-
голосила статус «континуїтету» СРСР
2  В ході яких вже була обмежена експансія СРСР в Африці, Азії й Центральній 
Америці, а також планувалося завершення конфлікту у В’єтнамі.
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З приходом нової адміністрації Картера (з 1977 р.) у США вже 
усвідомили можливість використати проблему «боротьби за права людини» 
для тиску на СРСР [9, с. 29]. Цьому сприяв потужний відгук на «гельсінський 
процес» у сфері прав людини – серед інтелігенції соціалістичних держав. 
У Польщі 5 грудня 1975 р. п’ятдесят дев’ять акторів, письменників і вчених 
звернулися до влади з відкритим листом, у якому вони, посилаючись на 
Заключний акт, висували вимоги свободи волевиявлення й свободи совісті. 
У вересні 1976 р. було засновано Комітет захисту трудящих (КОР), метою 
якого було проголошено сприяння втіленню положень Заключного акту. У 
травні 1976 р. перша неурядова організація з такою ж метою була створена і в 
СРСР – Московська група спостереження за виконанням Гельсінських рішень, 
подібні групи з’явилися у столицях союзних республік – Києві, Вільнюсі, 
Тбілісі, Ризі та Єревані. В Чехословаччині 6 січня 1977 р. уряду було подано 
петицію за підписом 240 чоловік, де перераховувалися випадки порушення 
прав людини в Чехословаччині, і містився заклик до уряду виконувати 
рішення НБСЄ, на основі ініціативної групи почало діяти громадське 
об’єднання «Хартія-77», яке отримало назву в зв’язку з запланованою на 
жовтень 1977 р. першою оглядовою зустріччю НБСЄ в Белграді [9, с. 30-31]. 
Паралельно з цим процесом, розгорнули свою діяльність радянські єврейські 
активісти, що прагнули емігрувати до Ізраїлю, посилаючись на положення 
Гельсінського акту про міжлюдські контакти і возз’єднання сімей. Перша їх 
петиція з’явилася вже через три тижні після підписання Заключного акту. Ці 
положення також намагалися використати східні й радянські німці, що бажали 
емігрувати до Західної Німеччини, хоча їх зусилля були значно скромнішими. 
Радянських євреїв активно підтримувала американська неурядової організа-
ція «Національна конференція радянського єврейства», яка лобіювала ство-
рення урядової установи – Комісії з питань безпеки та співробітництва в 
Європі. 

На думку Корі, ця Комісія радикально змінила відношення США до 
Гельсінського процесу і сприяла тому, що Вашингтон раптом став провідником 
його ідей [9, с. 31]. Робота в Белграді (1977-1978 рр.) форуму з питань розви-
тку, заклав основи його періодичного скликання і оприлюднення випадків 
недотримання умов Заключного акта: держави, що ухилялися від їх виконання 
розглядалися як порушники міжнародних зобов’язань. На форумі в Мадриді 
(1980-1983 рр.) було розглянуто понад триста випадків порушення прав люди-
ни з боку СРСР та інших учасників Варшавського договору. Крім делегації 
США, високу активність у Мадриді виявили неурядові організації, зокрема 
дисиденти й демократичні активісти зі Східної Європи. Було розгорнуто без-
прецедентну кампанію впливу на держав-членів НБСЄ в сфері захисту прав 
людини з використанням прес-конференцій, демонстрацій, рев’ю, раллі, пока-
зів кінофільмів, презентацій плакатів, книжок і радіозаписів. Процес «присо-
ромлювання» став особливо ефективним завдяки розвитку технологій в галузі 
комунікацій, які «відкрили» населенню Західної Європи, ізольовані після 
війни «залізною завісою» східноєвропейські країни. Як зазначає Корі, те, що 
відкрито обговорювали на Мадридському форумі, досягало вух мільйонів слу-
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хачів радіомовних станцій, хоч деякі з них і глушилися [9, с. 32]. Відтоді 
«інформаційна революція» стає все більш могутньою силою в справі розкріпа-
чення населення держав, де намагаються зберегти або відродити соціальну 
несправедливість, військові й репресивні методи вирішення політичних та 
ідеологічних розбіжностей, тоталітарну ідеологію та інші історичні архаїзми. 

Під час форуму у Відні (1986–1989 рр.) зрушення в ментальності 
населення Європи отримали геополітичне втілення. Керівництво М. Горбачова 
(з 1988 р.), розквіт гласності й «перебудова» в СРСР значно поліпшили клімат 
в Європі і світі. На тлі процесів обмеження озброєнь, предметом міждержавних 
домовленостей стали релігійні та етнокультурні права, які доти не визнавалися 
або грубо порушувалися, а також припинення глушіння радіостанцій, як 
традиційного засобу запобігання «поширенню ідей». Віденський підсумковий 
документ 19 січня 1989 р. став новим кроком до усвідомлення історичного 
значення «вільного руху людей та ідей» і захисту прав людини, підтвердивши, 
що сфера прав людини – це законна турбота міжнародної громадськості [8, с. 
6-9]. Саме цим документом було впроваджено концепцію «людського виміру», 
як особливої риси діяльності НЬБСЄ з того часу. Як зазначає Арі Блонд, кон-
цепція «людського виміру», включаючи значно ширший перелік заходів, ніж 
власне права людини, розглядається як основна складова комплексної концеп-
ції безпеки [8, с. 12]. Надалі це поняття було розроблене більш детально, що, 
зокрема, відображено в Паризькій хартії для нової Європи від 21 листопада 
1990 р. 

«Людський вимір» ОБСЄ1 охоплює сім основних напрямків, в яких 
держави-члени беруть зобов’язання зробити відповідні норми частиною свого 
публічного порядку: 1) в сфері прав народів на самовизначення; 2) в сфері 
структурних компонентів демократичного суспільства, включаючи, зокрема, 
виборчий процес; розвиток демократії (децентралізація влади, громадський 
контроль над збройними силами, службами безпеки й поліцією, незалежні 
правозахисні об’єднання, прозорість роботи адміністрацій; боротьба з 
корупцією; ефективність управління державними коштами); верховенство 
права (незалежність суддів і адвокатів, доступність правосуддя; права 
затриманих тощо); 3) в сфері особистих прав людини: громадянські й політичні 
права (зокрема, скасування смертної кари, заборона тортур, жорстокого чи 
принизливого поводження чи покарання, захист від необґрунтованого 
позбавлення волі, свобода доступу до інформації, діяльності журналістів, 
культурного й художнього самовираження та інші); економічні, соціальні й 
культурні права (права трудящих; культурні права і культурна спадщина, 
право на освіту тощо); 4) зобов’язання щодо окремих груп, які потребують 
особливого захисту, включаючи права: національних меншин; корінного 
населення; біженців, переміщених осіб, репатріантів, осіб без громадянства; 
робочих-мігрантів; осіб з обмеженими можливостями; дітей; військово-
службовців; осіб, позбавлених волі; 5) в сфері забезпечення рівності, 

1  НБСЄ трансформовано в Організацію з безпеки і співробітництва в Європі 
(ОБСЄ) Будапештським документом «На шляху до реального партнерства в нову 
епоху» 6 грудня 1994 р
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толерантності й недискримінації; 6) стосовно особливих загроз людській 
безпеці, зокрема з запобігання: насильства й експлуатації на гендерній і віковій 
основі; торгівлі людьми; незаконної торгівлі наркотиками, зброєю та інших 
форм міжнародної організованої злочинності; тероризму; 7) в сфері міжнарод-
ного гуманітарного права [6]. 

Як бачимо, всі зазначені напрямки забезпечення «людського виміру» 
державами-членами НБСЄ, спрямовані, в кінцевому рахунку, на захист 
регіональної безпеки, яка, однак, при цьому розуміється не як безпека 
пануючого політичного режиму чи держави, а насамперед як безпека людей – 
особиста, колективна, етнічна, регіональна тощо. При цьому ОБСЄ (як і 
НБСЄ) не виробляє юридично обов’язкових норм. Формально їх акти є 
політичними спільними рішеннями. Проте авторитет НБСЄ/ОБСЄ, 
спираючись на добру волю держав-членів, в цілому забезпечує виконання цих 
спільних політичних рішень. Як зазначає Арі Блонд, основним принципом 
роботи ОБСЄ є співробітництво, а не конфронтація, і особливістю цієї 
організації є те, що вона приймає рішення, переважно, на основі консенсусу [8, 
с. 13]. Поточна робота ОБСЄ відбувається на регулярних засіданнях Постійної 
ради і Керівної ради ОБСЄ. Унікальні «механізми» ОБСЄ, досліджують про-
блемні питання (в рамках Віденського механізму), доповнюючи, при необхід-
ності, свої рекомендації спрямованням спеціальних місій (в рамках 
Московського механізму) в країни, де не дотримуються умови «людського 
виміру». Основним робочим органом ОБСЄ є Бюро демократичних інститу-
цій і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ, засноване у 1991 р. як адміністративний 
орган, зокрема для спостереження за національними виборами, та організації 
тематичних семінарів. Діє Верховний комісар ОБСЄ у справах національних 
меншин, набуває все більшого значення Економічний форум ОБСЄ [8, с. 14]. 

Висновки. Діяльність трьох регіональних європейських організацій у 
сфері захисту прав людини забезпечила міжнародне співтовариство унікальним 
практичним досвідом, який включає виявлення й дослідження проблем у цій 
сфері, що формуються поточними недоліками публічного порядку, розробку, в 
ході міждержавного обговорення, стратегій їх подолання, формування норм і 
принципів, які держави зобов’язуються дотримувати, а також створення 
міжнародних регіональних інституцій і місій, які, в рамках міждержавного 
співробітництва, втілюють відповідні стандарти і принципи, доповнюючи цим, 
зусилля держав у відповідних напрямках. При цьому кожна з трьох установ, 
діючи у системі своїх пріоритетів і методів, на певному етапі діяльності 
включалася у все більш активну співпрацю з іншими установами. Періодом 
активізації спільних зусиль стали кінець 1980-х – початок 1990-х років, коли 
євроінтеграція почала втілюватися комплексно – як з точки зору напрямків 
діяльності, так і в механізмах координації зусиль і методик зазначених установ. 
Особливо тісно відбувається співробітництво Ради Європи і ОБСЄ, яке, через 
подібність предмету регулювання в сфері захисту прав людини, пережило 
певну напруженість на початку 1990-х років. Проте, обидві установи мають 
цілком самобутні механізми і нині цілком узгоджені напрямки діяльності. 
Якщо Рада Європи діє традиційними міжнародно-правовими засобами – 
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розроблюючи проекти конвенцій з актуальних питань гуманізації публічного 
порядку держав-членів, то ОБСЄ діє гнучкими політичними засобами, які в 
певних питаннях виявляються більш ефективними, ніж юридичні. Крім того, 
Рада Європи досліджує конкретику захисту прав людини в окремих соціальних 
аспектах, обираючи останні предметом чергових міжнародних угод, тоді як 
НБСЄ/ОБСЄ ці питання досліджувало й досліджує в контексті геополітичних 
зрушень, що відбуваються в сфері взаємодії держав «Заходу» і «Сходу» 
Європи після падіння Берлінської стіни. На тлі їх діяльності поступ 
європейських співтовариств в реалізації їх «політик», виглядає найбільш 
системно й фундаментально. Соціально-економічний вимір, доповнений 
двома іншими «опорами» (в сфері безпеки й зовнішніх зносин та поліційного 
і судового співробітництва) реалізує зусилля з гуманізації публічного порядку 
в принципово нових соціально-політичних та економічних реаліях динамічної 
моделі Євросоюзу. Проте швидкість геополітичних новацій в рамках ЄС, які 
спровокували провал ідеї його Конституції, залишають значний простір для 
більш спеціальних і поміркованих зусиль Ради Європи і ОБСЄ. Особливо це 
підтверджують події останнього року, які показали, що відродження 
тоталітарних ідеологій і політики військового тиску залишаються актуальною 
загрозою як міжнародній безпеці і миру, так і захисту прав людини і основних 
свобод. Повинна бути більш детально досліджена й усвідомлена сама 
діалектика історичного процесу, яка поєднує – на тлі об’єктивних коливань 
політичних курсів і настроїв населення держав з різним ступенем розвитку 
правової культури й ментальності – поступ до ідеалу публічного порядку, 
спрямованого на захист і всебічний розвиток людської особистості, наділеної 
гідністю, доброчинністю і соціальною відповідальністю.   

Людський розвиток і людський вимір, як стандарти міжнародного 
європейського і універсального права, все ширше імплементуються в 
законодавства держав світу. В цьому відношенні набуває особливого поширення 
концепція «людського виміру» ОБСЄ, тісно пов’язане з загальною революцією 
в науці, яка, зрештою, дійшла до формування власної парадигми в 
найважливішій і найменш науково розробленій своїй сфері – сфері 
гуманітарних наук. Ця нова світоглядна парадигма базується на «антропному 
принципі»1, відомому з античної Греції, продовженому в європейському 
Відродженні, обґрунтованому в роботах І. Канта, системно викладеному в 
філософії ноосфери В.І. Вернадського і П.Т. де Шардена і нині підхопленому 
дослідниками в сфері соціології, юриспруденції і психології [12, с. 53-54]. 
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Радзівілл О. А. Права людини як основа публічного порядку в діяльності 
європейських  регіональних установ 

В статті проаналізовано динаміку діяльності інституцій трьох європейських 
регіональних міжнародних установ – Ради Європи, Європейського союзу і Організації 
з безпеки і співробітництва в Європі, кожна яких, діючи в сфері удосконалення публіч-
них інституцій, зробила свій унікальний внесок у розробку загальних принципів їх 
ефективного служіння справі захисту прав людини. Показано, що забезпечення прав 
людини і основних свобод стало запорукою розбудови справедливого, економічно розви-
неного й безпечного публічного порядку – як в межах окремих європейських націй, так 
і на рівні міжнародного мультикультурного європейського середовища. 

Ключові слова: Рада Європи, Європейські співтовариства, Європейський союз, 
Організація з безпеки і співробітництва в Європі, права людини, людський вимір, люд-
ський розвиток, людський капітал, антропний принцип.      

Радзивилл А.А. Права человека как основа публичного порядка в деятель-
ности европейских  региональных организаций 

В статье проведено анализ деятельности институций трех европейских 
региональных международных организаций – Совета Европы, Европейского Союза и 
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, каждая из которых, дей-
ствуя в сфере усовершенствования публичных учреждений, сделала уникальный вклад 
в разработку общих принципов их эффективного служения делу защиты прав челове-
ка. Показано, что обеспечение прав человека и основных свобод стало основой постро-
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ения справедливого, экономически развитого и безопасного публичного порядка – как  
в пределах отдельных европейских наций, так и на уровне международного мульти-
культурного европейского пространства. 

Ключевые слова: Совет Европы, Европейский Союз, Организация по безопас-
ности и сотрудничеству в Европе, права человека, человеческое измерение, человечес-
кое развитие, человеческий капитал, антропный принцип.      

Radzivill A.A. Human rights as the base of public policy in the activity of 
European regional international organizations

Analysis of activity of institution of three European regional international 
organizations – Council of Europe, European Union, Organization for Security and 
Cooperation in Europe – accomplished in this article. Doing on improvement of public 
institutions, each of them made the unique contribution to development of general principles 
of direction of activity these institutions for protection in Human rights. Showed, that 
guaranteeing of Human rights and basic freedoms – is the foundation of equitable, economic 
developed and safe public policy – as within the scope of  particular nations, as at level of 
international multicultural European surrounding.

Keywords: Council of Europe, European Union, Organization for Security and 
Cooperation in Europe, Human rights, Humanscale, Human Development, human capital, 
anthropic principle 
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ДО УВА ГИ АВ ТОРІВ
ЖУРНАЛУ «ЮРИ ДИЧ НА НА УКА»

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 проблемати-
кою, містити наукові положення, розроблені особисто автором, висновки про наукове 
та практичне значення наукової розробки.

• Cтаття має включати наступні 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 проб лемі; 
— 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 відпо-
відну 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 видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. 
Загальні вимоги та правила складання».

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

• Анотації мають містити також прізвище та ім’я автора, назву статті відповід-
ними мовами.

• 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 Word;
— інформаційну довідку про автора українською та англійською мовами:
прізвище, ім’я, по батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, місце 

роботи і посада, поштова адреса, контактний 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, засвід-

чений 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 від-
хилення 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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Статьи, присылаемые в редакцию журнала «Юридическая наука», согласно 
постановлению президиума ВАК Украины № 7D05/1 от 15 января 2003 г. «О повы  ше -
нии требований к профессиональным изданиям, внесенным в перечень ВАК Украины», 
должны соответствовать следующим требованиям:

• научная статья должна быть актуальной, с отчетливо очерченной проб  ле  ма-
тикой, содержать научные положения, разработанные лично автором, научно-обоснован -
ные выводы и предложения по практическому применению научного исследования.

• Статья должна включать такие необходимые элементы:
— постановка проблемы и ее связь с важными научными и практическими зада-

ниями;
— анализ последних исследований и публикаций по рассматриваемой проблеме;
— определение отдельных вопросов, не решенных в выбранной для исследования 

проблеме;
— формулирование целей статьи;
— изложение основных обоснованных результатов исследования;
— выводы из данного исследования;
— внутреннюю структуризацию (разделы с названиями или выделенные части).
• Ссылки на ту или иную работу в тексте должны обозначаться в скобках соглас-

но порядковому номеру цитируемой работы в библиографии с указанием на соответ-
ствующую страницу ([3, с. 12]).

• Список литературы в конце статьи должен быть составлен в соответствии с 
требованиями межгосударственного стандарта ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандар-
тов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».

• После списка литературы подаются аннотации и ключевые слова на трех 
языках (украинский, русский, английский). Аннотации должны содержать также фами-
лию и имя автора, название статьи соответствующими языками.

• Общий объем публикации (название статьи, сведения об авторе, текст статьи, 
использованые материалы, аннотации, ключевые слова) не должен превышать 
20–30 тыс. знаков, в порядке исключения, не более 40 тыс. знаков.

• К научной статье необходимо представить:
— электронный вариант статьи в формате Word;
— информационная 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 публикова-

лась 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 (для статей кандидатов наук, аспирантов, адъюнктов 
и соискателей ученой степени).

• Статья, представленная в редакцию без соблюдения указанных требований, 
опубликована не будет.

Редакция оставляет за собой право на рецензирование, редактирование, сокраще-
ние и отклонение статей.

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

шения автора и редакции.
Предоставленные материалы не возвращаются.
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INSTRUCTIONS TO AUTHORS
OF THE «JURIDICAL SCIENCE» JOURNAL 

The articles to be published in the «Juridical Science» journal, according to the 
decision of the Supreme Certification Commission of Ukraine № 7D05/1 of January, 15, 
2003 «On the increase of requirements to professional publications, registered with VAK of 
Ukraine», have to include the structural elements below:

• a research article has to be relevant, with the key issues clearly outlined, contain 
scientific provisions designed personally by the author, draw the findings of scientific and 
practical value of the scientific research;

• the article must include the following required elements: 
— determination of the problem in its relation to the key scientific and practical tasks; 
— critical review of the latest research and publications on the topic considered; 
— a layout of the unresolved target issues on the given problem; 
— setting up the key objectives of the article;
— reasonable presentation of the basic research results; 
— conclusions and findings of the given research; 
— the internal structuring – titled sections or parts underlined.
• References to the sources within the text should be marked with square brackets by 

the sequence number of the given paper in the list of sources indicating the appropriate page, 
e.g. [3, p. 12].

• A bibliography list at the bottom of the article must meet the requirements of the 
State Standard of Ukraine GOST 7.1:2006 «System of standards on information, librarianship 
and publishing. Bibliographic record. Bibliographic description. General requirements and 
arrangement rules».

• The bibliography list must be followed by the summary and the key words in three 
languages (Ukrainian, Russian, English);

• The summary should also include author’s full name, title of the article in three 
languages respectively;

• Total size of the publication (article title, information about the author, text of the 
article, bibliography, summary, key words) should not exceed 20–30 thousand printing 
charac ters, no more than 40 thousand characters as an exception. 

• The submitted article should be accompanied by:
— an electronic version of the article in a MS Word format;
— information about the author in Ukrainian and English:
— full name (family name, name and the patronymic), academic and scientific 

degrees, title of your position and the full name of the institution/organization you represent, 
contact (postal) address, telephone numbers;

— a statement signed by the author (s) confirming that the article has not been 
printed or  submitted to any other publications;

— a recent photo of the author (s) in the jpg or tif format;
— high quality illustrative materials titled and numbered, suitable for scanning;
— an extract from the minutes of the chair approving the article for publication, 

properly certified (for articles submitted by postgraduates and degree seeking 
associates).

• The articles which do not meet the above requirements, will not be published.

The Editorial Board reserves the right to review, edit, make reductions and reject the 
articles.

The reliability of the information is the responsibility of the author.
Fees for publication are not paid.
Reproduction of materials published in the journal will require the permission of the 

author and publisher.
The materials submitted are not to be returned.
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