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ПРОБЛЕМА ЕМПІРИЧНОГО БАЗИСУ 
НАУКОВИХ ТЕОРІЙ

«В емпіричному базисі об’єктивної науки, таким 
чином, немає нічого «абсолютного». Наука не спочиває на 
твердому фундаменті фактів…».

К.Р. Поппер
«Міркування К. Поппера ведуть до висновку карди-

нальної важливості: емпіричний базис наукових теорій не 
має абсолютного й безперечного гаранта. Він також може 
піддаватися критиці, перевірятися й переглядатися».

З.А. Сокулер
Постановка проблеми. Пробно висунута автором цієї статті фундамен-

тальна логіко-методологічна концепція критично-правового мислення1 ґрун-
тується на одному із впливових напрямків західної філософії науки «критич-
ний розум»2. Ця філософія науки, на відміну від української філософії юри-

1  Див. мою концептуальну статтю «Критично-правове мислення» // Часопис Київ-
ського університету права. – 2014. – № 3.
2 Засновником філософії науки «критичний розум» є Карл Раймунд Поппер (1902–
1994), австро-англійський філософ, один із найвидатніших філософів ХХ ст., логік, 
методолог, автор всесвітньовідомих  праць: «Відкрите суспільство та його вороги», 
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дичної науки, аргументовано вважає, що в науці не можуть існувати висловлю-
вання, які не можна було б перевірити, а отже, в ній не може бути й висловлю-
вань, які не можна було б спростувати, спростувавши деякі з їхніх наслідків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Філософи В.М. Садовський, 
З.А. Сокулер, І.З. Шишков, Д.П. Сепетий та ін. поділяють погляди філософії 
науки «критичний розум» щодо проблеми емпіричного базису наукових тео-
рій.

Натомість українська філософія юридичної науки дотримується тради-
ційної теорії пізнання. Так, акад. П.М. Рабінович рекомендує не відходити «від 
доведених суспільним досвідом аксіоматичних постулатів наукового пізнан-
ня», зокрема таких, як «обов’язковість встановлення об’єктивної істини, 
достовірність якої можна довести й перевірити, спираючись на такий досвід, 
як на її надійний об’єктивний критерій» [1, c. 20]; акад. М.І. Козюбра вважає, 
що до методів наукового пізнання належить «вимога підтвердження будь-яких 
суджень й обґрунтувань… …емпіричними даними» [2, c. 24]; проф. М.С. Кельман 
розглядає сучасну науку як діяльність з виробництва, зокрема, достовірного, 
обґрунтованого знання [3, c. 7]. 

Метою дослідження є спроба розуміння, пояснення позицій філософії 
науки «критичний розум» щодо проблеми емпіричного базису наукових тео-
рій. Ці позиції разом із антиіндуктивізмом, критерієм науковості теорій, яким 
є їх принципова спростовність, гіпотетичністю наукового знання його 
об’єктивністю та зростанням, методологією, науковим методом тощо1 є засада-
ми філософії науки «критичний розум», а отже, й пробно висунутої мною 
логіко-методологічної концепції критично-правового мислення.

Основні результати дослідження. 
1. Базисні висловлювання та їх призначення. Розгляд проблеми емпі-

ричного базису науки К.Поппер розпочинає в сьомому розділі знаменитої 
праці «Логіка наукового дослідження». Для того, щоб спростовність у принци-
пі, пише він, могла бути застосована як критерій науковості теорій, необхідно 
мати в нашому розпорядженні сингулярні висловлювання, які могли б слугу-
вати передумовами в спростувальних виведеннях. (Звісно ж, пояснює 
П. Бернайс, К. Поппер не має на увазі, що будь-яке наукове висловлювання 
дійсно спростовується — це було б воістину катастрофою. Він має на увазі 
«спростовність в принципі». Це означає, що теорія чи висловлювання, що роз-
глядається, повинні мати такі наслідки, які за своєю формою й характером 
допускають можливість виявитися хибними). [4, с. 154]. Отже, продовжує 
К. Поппер, на перший погляд його критерій, мабуть, тільки переміщує пробле-
му й веде назад від питання про емпіричний характер теорій до питання про 

«Злиденність історицизму», «Логіка наукового дослідження», «Припущення та 
спростування», «Об’єктивне знання» та численних інших фундаментальних дослі-
джень із логіки й методології науки — В.Д.
1 Опис цих методологічних засад  див. в моїх статтях, опублікованих:  Часопис Ки-
ївського університету права (2013. – № 4;  2014. – №1–4; 2015. – № 1–4; 2016. – 
№ 1),  журнал «Юридична наука». – 2016. – № 3 та Вісник Південного регіональ-
ного центру Національної академії правових наук України (2016. – № 7, 8).
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емпіричний характер сингулярних висловлювань. Однак навіть якщо це й так, 
пояснює він, ми все ж просуваємося вперед. У практиці наукового досліджен-
ня питання науковості набуває першочергового значення саме щодо теоретич-
них систем, в той час як сумніви щодо емпіричного характеру сингулярних 
висловлювань виникають рідко. Роль, яку проблеми, пов’язані з емпіричним 
базисом, тобто проблеми щодо емпіричного характеру сингулярних висловлю-
вань та способів їх перевірки, відіграють у логіці науки, дещо відрізняється від 
тієї ролі, яку відіграє більшість інших важливих проблем. Останні перебува-
ють у тісному зв’язку з практикою дослідження, тоді як проблеми емпіричного 
базису майже винятково належать до сфери теорії пізнання. К. Попперу дове-
деться зайнятися розглядом цих проблем, оскільки вони породили багато 
незрозумілостей. Це особливо стосується відношення між чуттєвим досвідом 
та базисними висловлюваннями. Твердження, названі К. Поппером «базисни-
ми висловлюваннями», або «базисними судженнями», являють собою вислов-
лювання, які можуть слугувати передумовами емпіричного спростування; 
коротко кажучи, це висловлювання про поодинокий факт. Часто вважають, 
зазначає К. Поппер, що чуттєвий досвід так чи інакше виправдовує базисні 
висловлювання. Стверджується, що такі висловлювання «ґрунтуються» на 
цьому досвіді, що істинність їх стає «явною» в процесі цього досвіду, що досвід 
робить їх істинність «очевидною» тощо. Усі твердження такого роду чітко 
висловлюють тенденцію підкреслення тісного зв’язку між базисними вислов-
люваннями й нашим чуттєвим досвідом. Однак разом з тим справедливо вва-
жається, що висловлювання можуть бути логічно виправдані тільки за допо-
могою висловлювань. Тому зв’язок між сприйняттями та висловлюваннями 
залишається вельми туманним, він описується за допомогою незрозумілих 
виразів, які нічого не прояснюють, а тільки маскують труднощі або в кращому 
випадку описують їх в загальних рисах за допомогою метафор. К. Поппер вва-
жає, що вирішення цієї проблеми можна легко знайти, якщо, як і раніше, від-
окремити психологічний аспект цієї проблеми від її логічних і методологічних 
аспектів. Слід чітко розділити, з одного боку, наш суб’єктивний досвід або 
наше почуття впевненості, які ніколи не можуть виправдати жодне висловлю-
вання (хоча, звісно, вони можуть слугувати предметом психологічного дослі-
дження), та, з іншого боку, об’єктивні логічні відносини, які мають місце між 
різними системами наукових висловлювань і всередині кожної з них [5, 
c. 21–22]. 

2. Чуттєвий досвід як емпіричний базис. Трилема Я. Фріза. В розділі 7 
«Логіки наукового дослідження» К.Поппер звів питання про спростовність 
теорій до питання про спростовність тих сингулярних висловлювань, які він 
назвав базисними. Главу V (розділи 25–30) цієї праці він розпочинає питання-
ми: До якого ж виду сингулярних висловлювань відносяться базисні вислов-
лювання? Як можна їх спростувати? Можливо, для дослідника практика тако-
го роду питання не представляють інтересу. Однак пов’язані з цією проблемою 
неясності й непорозуміння змушують його обговорити її більш детально [5, 
c. 74]. Вчення про зведення емпіричних наук до сприйняттям наших органів 
почуттів, і отже, до нашого чуттєвого досвіду, є таким, що багатьма воно при-
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ймається просто на віру, як очевидне. Однак це вчення безпосередньо пов’язане 
з індуктивної логікою й тому відкидається К. Поппером разом з нею. Навряд 
чи яка-небудь інша епістемологічна проблема, відзначає він, так сильно 
постраждала від змішання психології й логіки, як проблема базису висловлю-
вань про досвід. Для формулювання свого вирішення проблеми емпіричного 
базису К. Поппер використовує концептуальні рамки так званої трилеми 
німецького філософа Я. Фріза [6, c. 49]. За його вченням, якщо ми хочемо 
уникнути догматичного прийняття наукових висловлювань, то повинні вміти 
їх виправдовувати. Якщо до того ж ми вимагаємо виправдання ґрунтовними в 
логічному сенсі аргументами, то нам доведеться прийняти принцип, згідно з 
яким висловлювання можуть бути виправдані тільки за допомогою висловлю-
вань. У результаті вимога логічного виправдання всіх висловлювань необхідно 
веде до нескінченного регресу. Якщо ж ми бажаємо уникнути й небезпеки 
догматизму, й загрози нескінченного регресу, то єдино можливим виходом для 
нас виявляється звернення до психологізму, тобто до вчення про те, що 
висловлювання можуть бути виправдані не лише за допомогою висловлювань, 
але також й за допомогою чуттєвого досвіду. Зіткнувшись з такою трилемою 
(або догматизм, або нескінченний регрес, або психологізм) Я. Фріз, а разом з 
ним майже всі епістемологи, які прагнуть пояснити наше емпіричне знання, 
вибрали психологізм. Зазвичай при дослідженні цієї проблеми, зауважує 
К. Поппер, не заходять так далеко. В епістемологічних вченнях позитивізму 
положення про те, що емпіричні наукові висловлювання «говорять про наш 
чуттєвий досвід», вважається само собою зрозумілим. (Класична епістемоло-
гія не усвідомлює, що не може бути чистого сприйняття, чистих даних, точно 
так само, як не може бути чистої мови спостереження, оскільки всі мови про-
низані теоріями та міфами [7, гл. 3, с. 106–152]). Це вчення позитивізму, на 
думку К. Поппера, терпить крах при розгляді проблем індукції та універсалій. 
Ми просто не можемо сформулювати наукове висловлювання, що не виходило 
б далеко за межі того, що з достовірністю може бути пізнане «на основі безпо-
середнього чуттєвого досвіду». У кожному описі використовуються універ-
сальні імена (символи, поняття); кожне висловлювання за своїм характером є 
теорією, гіпотезою [5, c. 74–76]. (З.А. Сокулер: «На основі чуттєвих даних 
взагалі не можна обґрунтувати жодного твердження, бо будь-яке речення, 
навіть чисто емпіричне, містить загальні поняття, тоді як чуттєвий досвід 
завжди поодинокий» [8, c. 11]). Погляд, який К. Поппер назвав «психологіз-
мом», досі служить опорою сучасної теорії емпіричного базису, навіть якщо її 
захисники й не говорять про сприйняття та чуттєвий досвід, а замість цього — 
про «речення», які представляють чуттєвий досвід. Такі речення названі ними 
протокольними реченнями. Теорія протокольних речень є не що інше, як пси-
хологізм, переведений у формальний спосіб мовлення. Протокольні речення, 
як вказує сам термін, повинні бути записами або протоколами безпосередніх 
спостережень або сприймань [5, c. 76, 78]. Усупереч цьому, К. Поппер в пізні-
ших своїх працях неодноразово підкреслював гіпотетичний і теоретичний 
характер усіх спостережень та всіх висловлювань спостереження [9, c. 30].
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3. Об’єктивність емпіричного базису. К. Поппер пропонує розглядати 
науку з дещо іншої точки зору, ніж та, яка характерна для різних психологіч-
них шкіл. Він хоче провести чітку розмежувальну лінію між об’єктивною нау-
кою, з одного боку, й «нашим знанням» — з іншого. Він готовий допустити, що 
тільки спостереження може дати нам «знання про факти» й що ми можемо 
«дізнаватися про факти тільки за допомогою спостереження». Однак таке усві-
домлення, таке наше знання не виправдовує й не встановлює істинності жод-
ного висловлювання. З точки зору К. Поппера, питання, яке повинна ставити 
епістемологія, звучать так: які найкращі способи критики наших теорій (гіпо-
тез, припущень), а не захисту їх проти сумнівів? І якого роду наслідки ми 
можемо відібрати для цієї мети, враховуючи, що вони, у свою чергу, повинні 
інтерсуб’єктивно перевірятися? [5, c. 79–80]. Концепція наукової об’єктивності 
К. Поппера відіграє важливу роль у запропонованому ним вирішенні пробле-
ми емпіричного базису [6, c. 52]. Відповідно до цієї концепції, якщо ми хочемо 
дотримуватися нашої вимоги об’єктивності наукових висловлювань, то ті 
висловлювання, які належать до емпіричного базису науки, також повинні 
бути об’єктивними, тобто повинні допускати інтерсуб’єктивності перевірку. 
При цьому інтерсуб’єктивна перевірюваність завжди означає, що з висловлю-
вань, що підлягають перевірці, можна вивести інші перевірювані висловлю-
вання. Таким чином, якщо базисні висловлювання, у свою чергу, повинні 
допускати інтерсуб’єктивну перевірку, то в науці не залишиться остаточно 
встановлених висловлювань. У науці не можуть існувати висловлювання, які 
не можна було б перевірити, а отже, в ній не може бути й висловлювань, які не 
можна було б спростувати, спростувавши деякі з їхніх наслідків [5, c. 25]. 
Пізніше в інших своїх дослідженнях, зокрема в знаменитих працях «Відкрите 
суспільство та його вороги» [10, розділи 23, 24], «Злиденність історицизму» 
[11, розділ 32], К. Поппер, дещо узагальнивши формулювання інтерсуб’єктивної 
перевірки, детально показав, що вона є тільки найважливішим аспектом більш 
загальної ідеї інтерсуб’єктивної критики або, інакше кажучи, ідеї взаємного 
раціонального контролю за допомогою критичної дискусії [6, c. 53]. В класич-
ній статті «Логіка соціальних наук» він також показав, що те, що можна назва-
ти науковою об’єктивністю, ґрунтується винятково на тій критичній традиції, 
яка, незважаючи на всякого роду опір, так часто дозволяє критикувати паную-
чу догму [12, теза 12, c. 95]. 

До теперішнього часу, пояснює К. Поппер, такого роду об’єктивний і 
непсихологічний підхід завоював досить широке визнання щодо логічних 
висловлювань. Однак, зазначає він, як тільки ми переходимо до емпіричних 
висловлювань науки, становище різко змінюється. У цій сфері всі переконані, 
що емпіричні висловлювання ґрунтуються на окремих актах нашого чуттєвого 
досвіду, таких як сприйняття, або, використовуючи формальний спосіб мов-
лення, на протокольних реченнях. Більшість людей, звичайно, розуміє, що 
будь-яка спроба обґрунтовувати логічні висловлювання, виходячи з прото-
кольних речень, є прояв психологізму. К. Поппер думає, що й висловлювання 
логіки, й висловлювання емпіричної науки перебувають в однаковому стано-
вищі. Існує тільки один спосіб переконатися в правильності ланцюжка логіч-
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них міркувань. Полягає він у перетворенні цього ланцюжка в форму, в якій 
вона найбільш легко перевіряється. Ми розбиваємо цей ланцюжок на безліч 
дрібних кроків, кожен з яких легко перевірити будь-якій людині, яка володіє 
логічним методом перетворення речень. Відносно емпіричної науки станови-
ще багато в чому схоже. Будь-яке емпіричне наукове висловлювання можна 
представити (описуючи хід експерименту) таким чином, щоб кожен, хто знає 
відповідну методику, міг перевірити його. І якщо в результаті він відкине 
даний вислів, то ми не будемо задоволені, якщо він при цьому пошлеться тіль-
ки на випробовуване ним почуття сумніву чи почуття переконаності, що ґрун-
тується на його сприйняттях. Навпаки, він повинен сформулювати тверджен-
ня, яке суперечить нашому висловлюванню, та вказати, як його можна переві-
рити [5, c. 80, 81].

4. Відносність базисних висловлювань. Вирішення трилеми Я. Фріза. 
Кожна перевірка теорії, що закінчується її підкріпленням1 або її спростуван-
ням, повинна зупинитися на тому чи іншому базисному висловлюванні, яке ми 
вирішуємо прийняти. Базисні висловлювання, на яких ми зупиняємося й вирі-
шуємо прийняти як переконливі й досить перевірені, без сумніву, мають 
характер догм, але тільки остільки, оскільки ми можемо відмовитися від 
виправдання їх подальшими аргументами (або подальшими перевірками). 
Однак догматизм такого роду нешкідливий, оскільки за необхідності перевір-
ку таких висловлювань можна легко продовжити. К. Поппер допускає, що це 
також робить ланцюг дедукції в принципі нескінченним. Однак такого роду 
«нескінченний регрес» також нешкідливий, оскільки в нашій теорії просто не 
ставиться питання про те, щоб спробувати при його допомозі довести якесь 
висловлювання. («Наведені міркування К. Поппера, — пише З.А. Сокулер, — 
ведуть до висновку кардинальної важливості: емпіричний базис наукових 
теорій не має абсолютного й безперечного гаранта. Він також може піддаватися 
критиці, перевірятися й переглядатися» [8, c. 14]). І, нарешті, про психологізм. 
К. Поппер знову ж допускає, що рішення прийняти деяке базисне висловлю-
вання й задовольнитися цим причинно пов’язано з нашим сприйняттям, осо-
бливо з чуттєвими сприйняттями. Однак ми не намагаємося виправдовувати 
базисні висловлювання, виходячи з цих сприймань. Сприйняття можуть моти-
вувати рішення, а отже, й прийняття або неприйняття певного висловлюван-
ня, але базисне висловлювання не може бути виправдане ними — як не можна 
виправдати щось, стукаючи кулаком по столу [5, c. 86–88].

Вирішення К. Поппером проблеми емпіричного базису наочно ілюстру-
ється знаменитим висловлюванням: «В емпіричному базисі об’єктивної науки, 
таким чином, немає нічого «абсолютного». Наука не спочиває на твердому 
фундаменті фактів. Жорстка структура її теорій піднімається, так би мовити, 
над болотом. Вона подібна будівлі, спорудженій на палях. Ці палі забиваються 
в болото, але не досягають ніякої природної або «даної» підстави. Якщо ж ми 
перестаємо забивати палі далі, то зовсім не тому, що досягли твердого ґрунту. 

1  Проблема підкріплення (не підтвердження!) наукових теорій розглянута в іншій 
моїй публікації. – В.Д.
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Ми зупиняємося просто тоді, коли переконуємося, що палі достатньо міцні й 
здатні, принаймні деякий час, витримати тягар нашої структури» [5, c. 93–94]. 

Висновки. Отже, в цій статті викладена пропозиція філософії науки 
«критичний розум» щодо вирішення проблеми емпіричного базису (досвіду 
як підстави) науки, яка може бути використана в рамках висунутої автором 
цієї статті фундаментальної логіко-методологічної концепції критично-право-
вого мислення в подальших дослідженнях для переосмислення розуміння 
досвіду як підстави юридичної науки. 
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СУЧАСНИЙ СТАН НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ 

У СФЕРІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО 
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В ЗАРУБІЖНИХ 

КРАЇНАХ

Постановка проблеми. Статтею 293 Цивільного кодексу України закрі-
плено особисті немайнові права особи у сфері охорони навколишнього при-
родного середовища,  а саме: право на безпечне для життя і здоров’я довкілля 
та право на достовірну інформацію про стан довкілля, на її збирання та поши-
рення, для позначення яких ми використовуємо терміни «право на сприятливе 
навколишнє природне середовище» і «право на інформацію, що стосується 
навколишнього природного середовища». Щоб краще зрозуміти сутність від-
повідних норм вітчизняного законодавства, побачити прогалини у національ-
ному законодавстві та шляхи його вдосконалення, доцільно здійснити аналіз 
функціонування відповідного правового інституту в зарубіжних правових 
системах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукових досліджень з 
питань особистих немайнових прав у сфері охорони навколишнього природ-
ного середовища у зарубіжних країнах з цивільно-правових позицій  вкрай 
мало. Через мовні бар’єри порівняльно-правові дослідження українськими 
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авторами здійснюються рідко, однак праці О. Посикалюка, Т. Морозовської, 
В. Муравйова, О.Святун внесли істотний вклад у розвиток юридичної науки і 
використані при підготовці цієї статті.  

Мета статті полягає у виявленні загального, спільного і відмінного в 
законодавчому регулюванні особистих немайнових прав у сфері охорони 
навколишнього природного середовища в різних державах, аналізі наукових 
концепцій, положень, що стосуються предмета дослідження.

Основні результати дослідження. Закріплення особистих немайнових 
прав у романській і германській системах приватного права має низку відмін-
ностей. Перш за все відрізняється підхід до розуміння кількісного складу осо-
бистих немайнових прав фізичних осіб. У германському приватному праві 
закріплена моністична теорія особистих немайнових прав, яка проявляється у 
визнанні загального особистого немайнового права (allgemeine 
Persоnlichkeitsrecht) [1, с. 34]. Зважаючи на неосяжність і багатозначність 
поняття «особистість», загальне особисте немайнове право побудоване за кон-
струкцією рамочного права, тобто права, яке сформульоване загальним некон-
кретизованим положенням, зміст якого можна встановити щодо кожного 
окремого випадку. Поряд із загальним, через багаторазове застосування, пози-
тивне закріплення знаходять також і окремі особисті немайнові права (право 
на ім’я, право на зображення) [1, с. 172]. На противагу цьому в романській 
системі приватного права панує плюралістична концепція, яка полягає в закрі-
пленні множини взаємопов’язаних і диференційованих прав особистості 
(droits de la personnalite).  

Також слід згадати про два підходи до приватноправової охорони осо-
бистої немайнової сфери, що поширені в англо-американській правовій систе-
мі. Перший підхід, започаткований у США, полягає у визнанні спеціального 
права, спрямованого на захист особистісної немайнової сфери — права на при-
ватність (Right to Privacy), та відокремленого від нього права на комерційне 
використання ознак особистості (Right of Publicity). Другий підхід, що досі 
переважає у праві Великої Британії, заперечує необхідність визнання права на 
приватність  і, відповідно, створення спеціальних норм про деліктну відпові-
дальність за його порушення [1, с. 34].     

Для східних держав взагалі характерне переважання публічних інтере-
сів над приватними. Наприклад, у Базовому законі про навколишнє середови-
ще Японії немає визнання якихось прав громадян чи взяття на себе державою 
безапеляційних зобов’язань [2]. Натомість у ст. 6 цього закону зазначається, 
наприклад, що уряд і місцева влада докладуть зусиль для вжиття необхідних 
заходів (take measures necessary) для здійснення Програми контролю за 
забрудненням  навколишнього середовища; держава відповідає за формування 
та імплементацію політики щодо консервації живої природи відповідно до 
базових принципів консервації [2]. Водночас усі учасники відносин з приводу 
охорони навколишнього природного середовища розглядаються як партнери. 
Цікавим є підхід, згідно з яким кожен, хто отримує користь від природоохо-
ронних заходів, повинен взяти на себе частину витрат з їх запровадження, 
залежно від розміру такої користі [2].
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У вітчизняному законодавстві право на сприятливе навколишнє при-
родне середовище закріплене як на найвищому рівні – в Основному законі, так 
і в інших законодавчих актах. Однак така ситуація характерна далеко не для 
всіх держав світу [3, с. 7]. Більше того, за кордоном ведеться активна дискусія 
щодо того, чи є право на сприятливе навколишнє природне середовище юри-
дичним, чи лише моральним, адже об’єктивно станом на сьогоднішній день 
воно не може бути забезпечене державою [4, с. 35]. Супротивники закріплення 
права на сприятливе навколишнє природне середовище у національних кон-
ституціях стверджують, що це право невизначене; абсолютне; іррелевантне; 
недемократичне; антропоцентричне; форма культурного імперіалізму; не може 
бути забезпечене силою державного примусу чи правосуддя; відкриває без-
межні можливості для подання позовів до суду; відволікає увагу від інших 
більш важливих прав; неналежним чином сфокусоване на індивідуумі; ймовір-
но, буде неефективним; породжує нездійсненні надії [4, с. 51]. 

 Права особи стосовно навколишнього природного середовища відобра-
жені у чотирьох міжнародних договорах, що охоплюють 115 країн в Америці, 
Європі, Африці та на Середньому Сході [4, с. 2]. На конституційному рівні 
питання охорони природи врегульовано у близько 140 державах світу, з яких 
у 86 закріплене в тому чи іншому формулюванні право на сприятливе навко-
лишнє природне середовище [4, с. 2]. Станом на 2012 р. 177 зі 193 країн-членів 
ООН так чи інакше визнали це право у своїх конституціях, природоохоронно-
му законодавстві, судових рішеннях чи шляхом ратифікації міжнародних угод. 
Аутсайдерами залишаються США (за винятком 6 штатів), Канада (за винят-
ком 5 провінцій і територій), Японія, Австралія, Нова Зеландія, Китай, Оман, 
Афганістан, Кувейт, Бруней-Даруссалам, Ліван, Лаос, М’янма, Північна 
Корея, Малайзія і Камбоджа [5].   

Країни романо-германскої правової сім’ї у цьому питанні залишили 
далеко позаду держави англосаксонського права, більшість з яких – колишні 
британські колонії і не мають у своїх конституціях положень ані щодо захисту 
природи загалом, ані права на сприятливе навколишнє природне середовище 
зокрема. Відповідно, це право не закріплене і в цивільному законодавстві 
зазначених країн. Право на сприятливе навколишнє природне середовище не 
закріплене на законодавчому рівні у Північній Америці, Карибському басейні 
та Океанії [4, с. 125–126]. Серед європейських країн тримається окремо 
Німеччина, стаття 20а Основного закону якої закріплює обов’язок держави 
захищати, «… усвідомлюючи відповідальність перед майбутніми покоління-
ми, … природні закони життя людини». Законодавство Німеччини не закрі-
плює окремого правового інституту права особи на сприятливе навколишнє 
середовище, однак закріплює обов’язок держави щодо її захисту і, відповідно, 
право людини і громадянина не закріплено в Основному законі ФРН у вигля-
ді окремого правового інституту, а випливає з обов’язку держави, кореспонду-
ючись у ньому [6, c. 40 ].   

У світі використовується досить різноманітна термінологія для позна-
чення цього права, навіть зважаючи на можливі неточності перекладу. Звісно, 
не можна говорити, що мова йде про ідентичний набір повноважень у кожній 



ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

ЮРИДИЧНА НАУКА № 7(61)/2016

15

країні, однак в цілому ці категорії  близькі за змістом. Так, 58 із згаданих 86 
країн законодавчо закріплюють права на здорове навколишнє природне серед-
овище (healthy environment) або таке, що не є шкідливим для здоров’я 
(environment, that is not harmful to health). Інші 20 також відображають це 
право через поняття екологічно збалансованого навколишнього природного 
середовища. Ще в десяти йдеться про середовище, придатне чи адекватне для 
людського розвитку та добробуту. Використовуються такі прикметники: захи-
щене, безпечне, чисте, сприятливе, задовільне, природне, незабруднене, здо-
рове, якісне, позбавлене радіоактивних домішків, стабільне, добре, різноманіт-
не, гармонійне, корисне, довговічне, гуманне, приємне та  щедре [4, с. 97–98]. 
У міжнародних актах використовуються й інші формулювання. Наприклад, 
Стокгольмська декларація з навколишнього середовища стверджує право 
людини на сприятливі умови життя у навколишньому середовищі, якість 
якого дозволяє вести гідне та процвітаюче життя [7].  

Прогресивні правові норми, покликані сприяти забезпеченню права 
людини на сприятливе навколишнє природне середовище, є у конституціях 
багатьох країн світу. І мова йде не лише про декларацію права на сприятливе 
навколишнє природне середовище. Наприклад, у Бельгії на рівні конституції 
країни закріплено принцип неможливості пом’якшення природоохоронного 
законодавства [4, с. 141]. Цей приклад доцільно наслідувати в Україні. Однак 
зауважимо, що недостатньо просто закріпити прогресивні правові норми у 
законодавстві, навіть на найвищому рівні, їх необхідно виконувати. Інакше 
станеться так, як у Російській Федерації. Як відмічає один із найвідоміших 
російських правників М.М. Бринчук, у ст. 18 Конституції Російської Федерації 
закріплено таке: «Право на сприятливе навколишнє середовище є безпосеред-
ньо діючим. Воно визначає сенс, зміст і застосування законів, діяльність зако-
нодавчої та виконавчої влади, місцевого самоврядування і забезпечується 
правосуддям». З точки зору формування екологічного законодавства, ця 
норма абсолютно конкретно визначає обов’язки кожного із згаданих суб’єктів 
публічної влади. Однак в дійсності екологічне законодавство і право не відпо-
відають конституційним принципам їх формування і здійснення, а найважли-
віші його положення не виконуються саме уповноваженими державними 
органами виконавчої влади та їх посадовими особами, причому таке невико-
нання має глибоке історичне коріння [8, с. 11–12].

Таким чином, у конституційно-правовому регулюванні права на сприят-
ливе навколишнє природне середовище держави світу йдуть трьома шляхами: 
негативним, що не передбачає визнання такого права взагалі, позитивним, що, 
навпаки, передбачає закріплення досліджуваного права в основному законі 
держави, та опосередкованим, за якого, у конституціях закріплюється не право 
особи, а відповідний обов’язок держави та інших суб’єктів права, що деталізу-
ється у галузевому природоохоронному законодавстві через запровадження 
різного роду екологічних нормативів і регулювання виробничих процесів. 

Натомість у цивільно-правовому аспекті не кожна держава може похва-
литися закріпленням на законодавчому рівні не лише права на сприятливе 
навколишнє природне середовище, але і загалом особистих немайнових прав, 
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окрім класичних – права на ім’я, на власне зображення, захист честі, гідності 
та ділової репутації. Аналіз зарубіжного цивільного законодавства дозволяє 
виділити три підходи до цивільно-правового регулювання особистого немай-
нового права на сприятливе навколишнє природне середовище: негативний, 
умовно позитивний і позитивний. 

Для більшості цивільних кодексів держав світу характерний негативний 
підхід: вони або взагалі не містять положень про особисті немайнові права, як 
це має місце у Бразилії, або ж включають лише кілька статей загального харак-
теру та положення стосовно правового регулювання особистих немайнових 
прав на ім’я, визначення місця свого проживання,  власне зображення,  осо-
бистих немайнових прав подружжя, авторських прав тощо (Іспанія, Швеція, 
Латвія, Вірменія, Португалія, Німеччина, Греція, Франція, Люксембург, 
Швей царія, Австрія, Грузія, Туреччина, Норвегія, Фінляндія, Литва, Японія та 
багато інших).

 Умовно позитивний підхід характерний для країн, цивільні кодекси 
яких містять відкритий перелік особистих немайнових прав, у зв’язку з чим 
можна говорити про перспективи захисту права на сприятливе навколишнє 
природне середовище у таких країнах, як особистого немайнового. Мова йде 
насамперед про Росію, Білорусію, Казахстан, Польщу, Вірменію тощо [3, c. 9].  

Згідно зі ст. 151 Цивільного кодексу Республіки Білорусь, життя, 
здоров’я особистості, особиста недоторканність, честь і добре ім’я, ділова репу-
тації, недоторканність особистого життя, особиста та сімейна таємниця, право 
свободи пересування, вибору місця перебування та проживання, право на ім’я, 
право авторства, інші особисті немайнові права та інші нематеріальні блага, що 
належать громадянину від народження чи визначені актом законодавства, 
захищаються  цивільним законодавством у тих випадках і межах, в яких вико-
ристання способів захисту цивільних прав випливає із сутності порушеного 
нематеріального прав й характеру наслідків цього порушення [9]. Водночас, 
згідно із ст. 1 Цивільного кодексу Республіки Білорусь, цивільне законодав-
ство регулює, серед іншого, майнові та пов’язані з ними особисті немайнові 
відносини; відносини з приводу використання природних ресурсів та охорони 
навколишнього середовища, що відповідають названим ознакам, регулюються 
цивільним законодавством, якщо інше не встановлено галузевим законодав-
ством. Відносини, пов’язані із здійсненням та захистом невід’ємних прав і 
свобод людини та інших нематеріальних благ (особисті немайнові відносини, 
не пов’язані з майновими) регулюються цивільним законодавством, оскільки 
інше не випливає  з їх суті [9]. Слід зазначити, що ЦК Білорусії містить обме-
ження у здійсненні цивільних прав, у тому числі прав власності, у разі, якщо 
це заподіює шкоду навколишньому середовищу [3, c. 9]. Так, у ст. 2 згаданого 
нормативно-правового акта закріплено принцип пріоритету суспільних інтере-
сів, згідно з яким здійснення цивільних прав не повинно суперечити суспіль-
ній користі та безпеці, завдавати шкоди навколишньому середовищу, історико-
культурним цінностям, порушувати права й охоронювані законом інтереси 
інших осіб [9]. 
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Аналогічна позиція законодавця Російської Федерації [3, c. 10]. 
Формулювання переліку особистих немайнових прав і благ у тексті ст. 150 
Цивільного кодексу Російської Федерації 1994 р. ідентичне з відповідними 
положенням ст. 151 ЦК Республіки Білорусь 1998 р., цілком можливо послу-
жило для них зразком [10]. Схоже формулювання міститься і в ст. 162 
Цивільного кодексу Республіки Вірменія 1998 р. [11]. 

Згадуючи про нормативно-правове регулювання особистих немайнових 
прав у сфері охорони навколишнього середовища в Росії, слід звернути увагу 
на тенденції розвитку цього інституту, підмічені Л.О. Тимофєєвим та 
Є.М. Абаніною. Науковці стверджують, що на даний час у Росії простежують-
ся дві паралельні тенденції. Перша – активне законодавче визнання питання 
необхідності дотримання та реалізації екологічних прав громадян, зокрема 
базового з них – прав на сприятливе навколишнє середовище, у стратегічних 
та концептуальних документах держави. Друга тенденція  протилежна – 
ущемлення та обмеження екологічних прав громадян нормативними актами. 
Реалізація екологічних прав можлива через виконання кореспондуючих 
обов’язків державою та іншими екологокористувачами. І хоча пряме порушен-
ня прав громадян на сприятливе навколишнє середовище законодавством не 
закріплюється, як свідчить практика, опосередковане порушення можливе 
шляхом невірного тлумачення чи невиконання відповідних обов’язків іншими 
особами й посадовими особами держави щодо забезпечення екологічних прав 
громадян. А відшукати способи захисту від такого порушення досить складно 
[12, с. 45–48].    

Згідно зі стст. 115, 141–142 Цивільного кодексу Республіки Казахстан, 
під цивільно-правову охорону взяті такі немайнові блага та права: життя, 
здоров’я, гідність особи, честь, добре ім’я, ділова репутація, недоторканність 
особистого життя, особиста і сімейна таємниця, право на ім’я, право на автор-
ство, право на недоторканність творів та інші нематеріальні блага і права. Ч. 3 
ст. 8 Цивільного кодексу Республіки Казахстан здійснення цивільних прав не 
повинно завдавати шкоди навколишньому середовищу [13]. 

Цивільний кодекс Польщі у стст. 23–24 захищає такі особисті блага 
людини: здоров’я, свобода, честь, свобода совісті, ім’я чи псевдонім, зображен-
ня, таємниця кореспонденції, недоторканість житла, наукова, винахідницька 
та раціоналізаторська діяльність, творчість тощо,  незалежно від правової охо-
рони, передбаченої іншими нормами законодавства  [14]. 

Позитивний підхід, тобто безпосереднє закріплення права на сприятли-
ве навколишнє природне середовище у цивільному законодавстві, велика рід-
кість. Нами досліджено десятки цивільних кодексів різних країн світу, однак, 
окрім України, знайдено лише одну державу, яка в результаті десятирічної 
роботи над цивільним кодексом у 2009 р. наважилася закріпити в цьому акті 
широке коло особистих немайнових прав, у тому числі  право на здорове 
навколишнє середовище. Відповідно до § 2:77 книги 1 Цивільного кодексу 
Угорщини від 09.11.2009 № CXX, особисте немайнове  право на здорове навко-
лишнє середовище вважається  порушеним, якщо внаслідок порушення поло-
жень закону суспільству, групі осіб або окремим особам було спричинено  
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погіршення умов життя чи заподіяно іншої шкоди. Визначено поняття еколо-
гічної шкоди: зміна стану та якості навколишнього середовища внаслідок дій 
чи бездіяльності в ході використання навколишнього середовища, що призве-
ли до: смерті, фізичних травм, шкоди здоров’ю, завдали збитків  чи спричини-
ли упущення вигоди; витрати, необхідні для усунення завданої шкоди  чи від-
новлення попередніх умов навколишнього середовища; інша шкода, що поля-
гає у погіршенні умов життя суспільства, соціальних груп чи окремих осіб. У 
разі погіршення якості життя груп осіб чи суспільства в цілому прокурор 
уповноважений вимагати символічну суму грошей для Фонду захисту приро-
ди з державного бюджету (§ 2:96 зазначеного закону). Охорона публічних 
інтересів є завданням і громадських організацій, які можуть в судовому поряд-
ку вимагати заборони діяльності джерела небезпеки. Прокурор додатково 
може вимагати відшкодування збитків (§5:541 зазначеного закону) [15].  

 Ці положення могли стати логічним продовженням ст. 18 нової 
Конституції Угорщини, що набрала чинності 01.01.2012, відповідно до якої 
Республіка Угорщина визнає та впроваджує право кожного на здорове навко-
лишнє середовище (healthy environment) [16], а також Закону «Про охорону 
навколишнього середовища» 1976 р., згідно зі  ст. 2 якого кожна особа має 
право жити у навколишньому середовищі, гідному людини [17]. На жаль, у 
тому ж таки 2009 р. новоприйнятий ЦК був визнаний неконституційним у 
зв’язку з порушенням процедурних приписів. Через 4 роки цей акт був таки 
прийнятий парламентом (Закон № V за 2013 рік), однак з його доопрацьованої 
редакції були вилучені всі положення щодо права на здорове навколишнє 
середовище. Залишилася лише вказівка у § 2:43, що будь-яке посягання на 
життя, тілесну цілісність та здоров’я людини є порушенням особистих немай-
нових прав фізичної особи [18].    

Свого часу в Угорщині існував інститут Зеленого омбутсмена (green 
ombudsman). Офіційно ця посада називалася Угорський парламентський 
комісар з питань майбутніх поколінь (Hungarian Parliamentary Commissioner 
for Future Generations), а посадовець покликаний був сприяти забезпеченню 
прав жителів Угорщини на здорове навколишнє середовище. З 01.01.2012 ці 
функції перебрав на себе Комісар з фундаментальних прав [19].  

Окремо слід згадати про Європейський Союз, який, хоча і не є держа-
вою, однак як наддержавне політичне утворення має чималу власну норматив-
но-правову базу. У Європейському Союзі  не існує цілісного механізму захис-
ту прав людини. Національну систему захисту прав людини, яка функціонує в 
державах-членах, доповнює система захисту на рівні Євросоюзу. Окрім цього, 
захист прав людини здійснюється в межах Ради Європи, учасниками якої є всі 
держави — члени Євросоюзу. Формування системи правових норм на рівні 
Євросоюзу, що забезпечують захист прав і свобод людини, відбулося поступо-
во,  ця система має значний потенціал для розвитку [20, с. 86]. За останні 
60 років Європейський Союз пройшов тривалий шлях становлення своєї влас-
ної системи захисту прав людини: від повного відхилення ідеї, що захист прав 
людини може користуватися перевагою перед положеннями права ЄС, до роз-
робки власного каталогу прав людини, яким стала Хартія основних прав [20, 
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с. 98]. Сьогодні обов’язок захищати навколишнє природне середовище та 
забезпечувати покращення його якості закріплений у ст. 37 Хартії основних 
прав ЄС [21], що відображає опосередкований підхід до закріплення цього 
права у вищих актах законодавства. 

У ЄС відсутній єдиний підхід до розуміння екологічних прав громадян, 
їх критеріїв і лімітів. Ці права прямо не закріплені у праві цього міжнародного 
об’єднання, а отже, не становлять окремої групи прав людини. Екологічна 
права громадян ЄС розглядаються як сума немайнових прав людини, закрі-
плених у національних і міжнародних нормативних актах: право кожного 
сьогодні і право майбутніх поколінь на чисте та здорове довкілля, право на 
мир, розвиток, участь кожного у відкритих обговореннях стану довкілля й 
екологічної безпеки, право вимагати відповідального ставлення урядів держав 
до стану довкілля, право вимагати від держави відновлення екологічної систе-
ми в країні. Часто вони ототожнюються з правом на навколишнє середовище 
(А. Бойл, Г. Вінтер, Л. Кремер), розглядаються у матеріальному  та процесу-
альному значенні (С. Кінгстон) або визнаються такими, що природно й 
об’єктивно існують, а тому не вимагають ані виокремлення в окрему групу 
прав, ані нормативного закріплення (Д.П. Рей, Е. Дейл) [22, с. 8–9].

Сучасний стан цивільно-правового регулювання особистого немайново-
го права на інформацію, що стосується навколишнього природного середови-
ща, у зарубіжних країнах зумовлений історичними особливостями розвитку 
цього права, що відбувався, з одного боку, у тісному взаємозв’язку із станов-
ленням права на сприятливе навколишнє природне середовище, а з іншого – у 
зв’язку із розвитком більш загального права на інформацію. Відтак історія 
розвитку цього права сягає щонайдалі – у 70-ті роки минулого століття, а увін-
чується Конвенцією про доступ до інформації, участь громадськості в процесі 
прийняття рішень і доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля 
(Орхуська конвенція 1998 р.). 

Можна виділити три підходи до правового регулювання права на інфор-
мацію, що стосується навколишнього природного середовища: позитивний, що 
проявляється в закріпленні цього права у національній правовій системі; нега-
тивний, за якого зазначене право нормативно не закріплюється; та опосеред-
кований, за якого доступ до інформації, що стосується навколишнього при-
родного середовища, забезпечується завдяки реалізації загального права на 
інформацію та/або інформованість. 

Найбільш поширеним є опосередкований підхід: станом на 2010 р. біль-
ше 90 країн світу, що представляли понад 5 млрд осіб, ухвалили закони стосов-
но права на інформацію, з них понад 80 закріпили це право у своїх конститу-
ціях [23].

Половина країн світу притримується негативного підходу і/або взагалі 
не має законів щодо доступу до інформації, або ж вони існують лише на папері 
[23].  

Позитивного підходу притримується відносно небагато країн, зокрема 
усі ті, що ратифікували Орхуську конвенцію, однак їх кількість щороку зрос-
тає. Тут слід відмітити взаємозв’язок права ЄС з порушеного питання та 
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Орхуської конвенції: з одного боку, саме норми європейського права, зокрема 
Екологічної інформаційної директиви Ради ЄЕС 90/313/ЄС «Про вільний 
доступ до інформації про навколишнє середовище», лягли в основу Орхуської 
конвенції, а з іншого – подальший розвиток права спільноти у цій сфері йшов 
шляхом імплементації та розширення положень Конвенції у національних 
правових системах [24, с. 36, 48]. Нормативну базу з питань інформації, що 
стосується навколишнього природного середовища у ЄС складають численні 
директиви ЄС, зокрема директива № 2003/4/ЄС  від 14.02.2003 «Про доступ 
громадськості до екологічної інформації та про відміну Директиви 90/313/
ЭЕС», від 26.05.2003 № 2003/35/ЄС «Про інформування громадськості при 
розробці певних планів і програм, що стосуються екології, та про відміну 
Директиви 85/337/ЄЕС і 96/61/ЄЕС Ради з питань інформування громад-
ськості і доступу до органів правосуддя», а також ст. 249 Договору про засну-
вання ЄС. 

Право на інформацію, що стосується навколишнього природного серед-
овища (right to environmental information), особливо в останні роки, розгляда-
ється як право глобальне. Програма ООН з охорони навколишнього середови-
ща (UNEP) у червні 2010 р. навіть розробила глобальні рекомендації для роз-
витку національного законодавства щодо доступу до інформації, участі гро-
мадськості та доступу до правосуддя у сфері охорони навколишнього природ-
ного середовища [23]. 

Слід зауважити, що більшість актів зарубіжних країн щодо свободи 
інформації не поширюється на приватний сектор, а стосується лише інформа-
ції, що перебуває у володінні суб’єктів публічного права. У цьому аспекті під-
хід українського законодавця, який закріпив право на інформацію, що стосу-
ється навколишнього природного середовища як особисте немайнове, тобто у 
сфері відносин, що ґрунтуються на юридичній рівності сторін, є великим кро-
ком уперед. 

Висновки. У зарубіжних країнах простежуються три підходи до цивіль-
но-правового регулювання особистого немайнового права на сприятливе 
навколишнє природне середовище: негативний (цивільні кодекси або взагалі 
не містять положень про особисті немайнові права, або ж включають лише 
кілька статей загального характеру та положення стосовно правового регулю-
вання кількох особистих немайнових прав, наприклад, на ім’я, визначення 
місця свого проживання,  власне зображення тощо), умовно позитивний 
(цивільні кодекси містять відкритий перелік особистих немайнових прав, у 
зв’язку з чим можна говорити про перспективи захисту права на сприятливе 
навколишнє природне середовище у таких країнах як особистого немайново-
го) та позитивний (безпосереднє закріплення  досліджуваного права у цивіль-
ному кодексі). 

Підходи до правового регулювання права на інформацію, що стосується 
навколишнього природного середовища можна класифікувати таким чином: 
позитивний, що проявляється у закріпленні цього права у національній право-
вій системі, негативний, за якого зазначене право нормативно не закріплю-
ється, та опосередкований, за якого доступ до інформації, що стосується 
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навколишнього природного середовища, забезпечується завдяки реалізації 
загального права на інформацію та/або інформованість.
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Матвійчук А.О. Сучасний стан нормативно-правового регулювання особис-
тих немайнових прав у сфері охорони навколишнього природного середовища в 
зарубіжних країнах

У статті проведено порівняльно-правовий аналіз правового регулювання осо-
бистих немайнових прав у сфері охорони навколишнього природного середовища в 
зарубіжних країнах. Досліджено тенденції та підходи до способів нормативного 
закріплення права на сприятливе навколишнє природне середовище і права на інфор-
мацію, що стосується навколишнього природного середовища, у правових системах 
країн світу. 

Ключові слова: особисте немайнове право, сприятливе навколишнє природне 
середовище, порівняльно-правовий аналіз, інформація, що стосується навколишнього 
природного середовища, безпечне довкілля.

Матвейчук А.А. Современное состояние нормативно-правового регулиро-
вания личных неимущественных прав в сфере охраны окружающей природной 
среды в зарубежных странах

В статье проведено сравнительно-правовое исследование правового регулиро-
вания личных неимущественных прав в сфере охраны окружающей природной среды в 
зарубежных странах. Исследованы тенденции и способы нормативного утверждения 
права на благоприятную окружающую среду и права на информацию, касающуюся 
окружающей природной среды, в правовых системах государств мира. 

Ключевые слова: личное неимущественное право, благоприятная окружаю-
щая среда, сравнительно-правовой анализ, информация, касающаяся окружающей 
природной сред, безопасная окружающая среда. 

Matviichuk A. Contemporary State of Statutory Regulation of Personal Non-
Property Rights in the Sphere of Natural Environmental Protection in Foreign 
Countries

It is a comparative law research of the matter of statutory regulation of personal non-
property rights in the sphere of natural environmental protection in foreign countries. World 
trends and approaches for implementation and statutory regulation of a personal non-
property right to a favorable natural environment and to information, concerning natural 
environment, in legal systems of foreign countries are analyzed. 

Keywords: Personal non-property right; Favorable natural environment; Comparative 
law research; Information, concerning natural environment; Safe environment. 
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ПОНЯТТЯ ЧИННОСТІ ЗАКОНУ 
ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

У ПРОСТОРІ В УКРАЇНСЬКОМУ 
ЗАКОНОДАВСТВІ І ПРАВІ

Постановка проблеми. Поняття чинності закону про кримінальну від-
повідальність у просторі в українському праві є надзвичайно важливим для 
теорії кримінального права та правозастосовної діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями, що стосуються 
чинності закону про кримінальну відповідальність у просторі, займалися такі 
вчені: В.І. Борисов, А.І. Бойцов, Є.В. Благов, А.І. Ільїна, Я.М. Брайнін та інші. 
Проте в Україні до цього часу відсутнє належне дослідження поняття чин ності 
закону про кримінальну відповідальність у просторі. 

Мета статті полягає у з’ясуванні змісту поняття чинності закону про 
кримінальну відповідальність у просторі за українським законодавством і пра-
вом.

Основні результати дослідження. Слід відмітити, що сучасна юридична 
наука досить обмежено висвітлює проблеми дії права і дії закону. Одним із 
перших, хто приділив увагу визначенню дії права та дії закону, був професор 
С.С. Алексєєв, розуміючи під цим поняттям шляхи і форми впливу права, 
закону, а також і способи їх реалізації в практичній життєдіяльності соціуму [1, 
с. 15]. Із зарубіжних представників юридичної науки своє розуміння дії права 
та дії закону пропонує І. Вагнер, пояснюючи ці феномени так: «…властивість 
права викликати дії фактичним вчинком об’єкта правової норми, в результаті 
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чого реалізуються цілі правові норми» [2, с. 37]. А.С. Піголкін під дією права 
(дією закону) розуміє те, що воно означає обов’язковість правових норм і дій-
сність їх вимог [3, с. 372]. Натомість В.М. Карташов розглядає дію права (дію 
закону) у просторі як обмеження законів територіальною межею їх національ-
ної правової системи [4, с. 372]. Нам найбільше імпонує визначення дії права 
(закону), запропоноване Є.Г. Зинновим. Дії права (закону)дослідник визначає 
як сукупне функціонування поведінкового правозастосування всіх властивос-
тей (правоздатностей) права регулятивного, інформаційного і ціннісно-моти-
вованого впливу на врегульовані відносини суб’єктів права, які проявляють 
активнодіючу юридичну силу права (закону) (при цьому під юридичною 
силою права розуміючи офіційну загальнообов’язковість реалізації цілей 
принципів і приписів самої системи права) [5, с. 21–22].В контексті сформу-
льованого вище можна зазначити, що дослідження закону України про кримі-
нальну відповідальність його дії свідчить про його головну якість, що проявля-
ється в здатності впливати на поведінку людей через певну систему (механізм) 
його реалізації. Дія такого нормативно-правового акту, як закон про кримі-
нальну відповідальність, характеризується в його обов’язковості, що забезпе-
чується державним примусом. Оскільки закон про кримінальну відповідаль-
ність, як і все існуюче, функціонує у просторі і часі, то він має межі своєї реа-
лізації. Виходячи з цього,  дія закону про кримінальну відповідальність у 
просторі презумує встановлення меж юрисдикції (влади - компетенції) тієї або 
іншої держави, яка включає в себе визначення простору, де держава вважає 
можливим і допустимим очікувати й вимагати здійснення правових велінь для 
певного кола осіб, яким вони адресуються [6, с. 15]. Слід погодитися з думкою, 
яка існує в юридичній літературі, що така діяльність держави реалізується 
виключно у правовій сфері, дає нам поняття юрисдикції держави, яке визначає 
сферу дії закону про кримінальну відповідальність у просторі [6, с. 15]. Проте 
зрозуміло, що держави існують не ізольовано одна від одної, а тому при взає-
модії різних держав, у тому числі і держави Україна, виникає питання про 
співвідношення різних правових систем, уніфікації законодавства з метою 
встановлення більш ефективного режиму підтримання загальноправового 
порядку і умов найбільш комфортного їх співіснування, у тому числі у сфері 
протидії злочинності. Тому заслуговує всілякої підтримки позиція 
Ю.А. Тихомирова, який вважає, що правильне розуміння цього питання дозво-
ляє структурувати правову сферу життя держави і суспільства, виявити сис-
темні залежності між її явищами [7, с. 5]. У цьому сенсі правова система, ство-
рена і діюча як прояв суверенітету держав, які використовують і захищають 
своє право у власних цілях, включає чотири групи елементів: 1) праворозумін-
ня; 2) правотворчість; 3) правовий масив; 4) правозастосування [7, с. 6]. Слід 
погодитися з Р.Р. Хаснутдіновим, що подібна характеристика правових систем 
дозволяє виділяти такі аспекти: 1) національні правові системи – це системи, 
створені і діючі як прояв суверенітету держави, що використовує і захищає 
своє право у власних цілях (це правові системи, що відтворюють особливості 
національної правосвідомості, культури і праворозуміння); 2) взаємодія між-
народного і національного (внутрішнього) права. Це свідчить про посилення 
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тенденції виділення сфери правового співробітництва держав, що призводить 
до взаємопроникнення правових теорій, вчень і поглядів, а також прийняття 
узгоджених і подібних актів і норм права, що призводить (сприяє) інтеграції 
посилення значення світового співробітництва у сфері протидії злочинності. 
Надто важливим інструментом у цьому плані слугує міжнародне право, що 
призводить до сильного впливу національних галузей права на спеціалізацію 
міжнародного права. Справедливо у зв’язку з цим зауважує Ю.А. Тихомиров, 
який зазначає, що імператив міжнародного права визначається у цьому випад-
ку через принцип «pasсta sand servanda» [7, с. 10]. Це свідчить про те, що право-
ва національна система повинна включати в себе, окрім застосування, й інші 
форми реалізації закону, а саме: дотримання, виконання, використання. У 
цьому сенсі при визначенні поняття юрисдикції держави  надто важливе зна-
чення має така категорія, як дія закону. Це визначається тим, що в сучасному 
міжнародному праві простір розуміють як сферу дії закону, в тому числі і зако-
ну про кримінальну відповідальність [7, с. 11]. Слід підтримати вагоме і глибо-
ке висловлювання Ю.А. Тихомирова, що «правова дійсність як особлива сфера 
соціального життя суспільства, яка складається на інституціальному рівні з 
правових норм, розвивається і діє в рамках соціального простору й часу, проте 
має свої власні межі, які у певну історичну епоху завжди конкретні для даного 
кола відносин» [7, с. 11]. На наше переконання, саме інституціональни й рівень 
змісту права і представляє особливий інтерес у просторовій обумовленості дії 
закону про кримінальну відповідальність.

Має сенс для науки позиція Є.В. Благова, що «при з’ясуванні зазначено-
го вище питання відслідковується певна залежність співвідношення термінів 
«дія», «реалізація» та «застосування», оскільки ці поняття досить часто вико-
ристовують як синоніми. Це логічно випливає з того, що якщо така конкретна 
поведінка людини уособлює всі ознаки, які є достатніми для встановлення її 
як злочину (складу злочину), вона підпадає під його дію, тобто входить в її 
обсяг» [8, с. 9]. Тобто під застосуванням права розуміють рішення про відпо-
відність або невідповідність установлених фактичних обставин певній кримі-
нально-правовій нормі та про кримінально-правові наслідки виявленого поло-
ження [8, с. 9]. Це свідчить, що застосування права визначається як елемент 
механізму кримінально-правового регулювання, де виділяється і така його 
стадія, як установлення юридичної основи справи, яка у тому числі включає в 
себе перевірку дії закону про кримінальну відповідальність у просторі (це свід-
чить про те, що таке розуміння терміна «дія кримінального закону» пов’язується 
саме з його застосуванням у випадку неправомірної поведінки суб’єктів кримі-
нально-правових відносин) [8, с. 9]. Проте слід погодитися з твердженням 
П.Л. Люблінського, що «цей підхід не враховує усієї специфіки досліджувано-
го питання, оскільки право існує постільки, поскільки воно діє, має вплив на 
учасників правового спілкування. Сам закон визначає коло тих дій, з якими 
від зв’язує юридичні наслідки і, таким чином, коло тих дій, з якими він зв’язує 
юридичні наслідки може бути названим «обсягом закону» [9, с. 95]. Слід  взяти 
до уваги також твердження, що предметом регламентації з боку закону є пове-
дінка особи, оскільки кожний вчинок є актом волі, що реалізувалася ззовні, і 
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коли говорять про те, що ті або інші дії регулюються законом, це означає, що 
він зв’язує з ним певні юридичні наслідки, тобто регулює їх [6, с. 96]. Саме 
тому, на наш погляд, розгляд права у сенсі його дії і визначає його основну 
якість – здатність (можливість) мати вплив на діяльність та поведінку людей 
і спільнот. У цьому контексті слід погодитися з В.В. Лазаревим, що «дію права 
в цьому сенсі слід розглядати як визначення сфери його прояву (здійснення) 
чи як перехід юридичного належного в соціальну практику. Подібний підхід 
дозволяє виявляти певний зріз права, який відображає його буття на різних 
рівнях, в тому числі і у просторі. При цьому категорія «дія права» охоплює 
собою низку тих або інших можливостей, що визначають зміст механізму його 
забезпечення, що дозволяє визначити інструментарій, який є необхідний гро-
мадянському суспільству і окремій особистості для цивілізованої участі у 
суспільному житті» [10, с. 104].

Таким чином, механізм дії права має розкриватися через систему його 
реалізації. Проте слід погодитися з твердженням С.Л. Комарова, що «поняття 
«дія права» має більш широке значення, оскільки правове втручання являє 
собою результативний, нормативно-організаційний вплив на суспільні відно-
сини як соціальної системи власне правових засобів (норми права, правовідно-
сини, акти реалізації і застосування права), так і інших правових явищ (право-
ва свідомість, правова культура тощо)» [11, с. 380].

Отже, правове регулювання за логікою є однією із форм впливу права на 
суспільні відносини за допомогою специфічних засобів: норм права, правовід-
носин і реалізації права. Коли закон діє, то це означає, що норми, які його 
складають реалізуються у тій або іншій формі (дотримання, виконання, засто-
сування, використання) у рамках механізму кримінально-правового регулю-
вання [10, с. 7]. При цьому реалізація норм права являє собою єдність 
об’єктивного і суб’єктивного (об’єктивне розкривається у вчиненні послідов-
них, передбачених нормами права правомірних дії, а суб’єктивне показує від-
ношення суб’єкта до правових вимог і стан його волі у момент вчинення дій, 
що йому нормативно задекларовані, тобто являє собою складний психологіч-
ний процес оцінки і вибору певного варіанту поведінки) [10, с. 7]. Це також 
знайшло підтвердження у дослідженні М.Г. Мельникова, де він вказує, що «під 
дією кримінального закону слід розуміти процес реалізації норм права, які 
його утворюють у тій чи іншій формі (дотримання, виконання, використання, 
застосування) в рамках механізму кримінально-правового регулювання» [12, 
с. 13].

На сучасному етапі розвитку державності України і її взаємодії з різни-
ми державами категорію «межі дії національних правових норм» слід розгля-
дати і стосовно  випадків, коли можлива постановка питання про міжнародно-
правову регламентацію відповідних проблем [12, с. 14]. У цьому контексті слід 
звернути увагу на те, що питання юрисдикції (у тому числі і кримінально-пра-
вової) вирішується різними державами згідно з міжнародним правом. При 
вивченні можливостей міжнародного права для встановлення меж дії націо-
нально-правових норм виникає проблема співвідношення територіальної при-
роди державної влади та юрисдикційних повноважень її органів. Поняття 
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«юрисдикція» і сама юрисдикція є надто важливою категорією, що заслуговує 
належного вивчення, в тому числі і кримінальним правом (особливої актуаль-
ності це питання набуває у зв’язку з посиленням процесів інтеграції держав у 
сфері протидії злочинності, уніфікації їх кримінального законодавства). Це 
поняття (категорія) до цього часу не знайшло належної розробки. Згідно з 
більшістю визначень, юрисдикція держави означає право судових і адміністра-
тивних органів держави з розгляду і вирішення справ відповідно до їх компе-
тенції [13, с. 93]. Натомість у довідникових джерелах цей термін тлумачиться 
по-різному: 1) під юрисдикцією розуміють коло повноважень судового органу 
з правової оцінки конкретних фактів, у тому числі й застосування санкцій [14, 
с. 1591]; 2) «встановленная законом совокупность правомочий разрешать 
правовые споры, оценивать действия субъектов права, применять юридичес-
кие санкции» [15, с. 414]; 3) підсудність [16, с. 458]; 4) право здійснювати суд, 
правова сфера, на яку поширюється повноваження держави [17, с. 597].

Вище перераховані визначення, на наш погляд, зводять інститут юрис-
дикції виключно до правозастосовної діяльності. Такий підхід є проблематич-
ним та обмеженим, оскільки визнається більшістю авторів можливістю виходу 
юрисдикції за межі території держави, зокрема стосовно громадян, що знахо-
дяться за межами її території [18, с. 16]. Слід погодитися з твердженням, що у 
випадку обмеження юрисдикції правозастосуванням стає не зовсім зрозумі-
лим, до якого міжнародно-правового інституту повинна відноситися законо-
давча влада і її можливість примусово здійснювати приписи [18, с. 16]. Тому 
має сенс твердження, що при оцінці зв’язку юрисдикції з іншими інститутами 
міжнародного права більш очевидним є зв’язок юрисдикції не з територією, а 
з суверенітетом, який визначається як верховенство держави в межах її вну-
трішніх і зовнішніх функцій (суверенітет складає основу державної влади, 
його частиною є територіальне верховенство) [6, с. 22 – 23]. Такий підхід зна-
ходить підтвердження у працях Ю.В. Ключникова, оскільки він вносить 
ясність у розуміння різноманітних проявів державної влади [18, с. 16]. Це дає 
підставу нам стверджувати, що вектори юрисдикції, що визначаються терито-
ріальним верховенством, відносяться (зводяться) в підсумкумне до території, 
а до суверенітету над цією територією. Тому можна використовувати такий же 
підхід і стосовно юрисдикції за межами території держави, але яка має підста-
ви (підґрунтя) в інших сторонах державної влади, тобто в інших проявах дер-
жавного суверенітету, хоча її зв’язок з територією зберігається. У цьому сенсі 
слід погодитися з позицією, яка наведена  в юридичній літературі, що якби 
підґрунтя юрисдикції випливало  тільки з територіального верховенства, то її 
здійснення за його межами було б неможливим, що не відповідає сучасним 
правовим реаліям [18, с. 16]. Такий аспект свідчить, на наш погляд, про те, що 
якщо виводити юрисдикцію із суверенітету, то її прояв за кордоном може бути 
оціненим як забезпечення суверенних прав та інтересів держави, які не локалі-
зовані виключно у її межах. Це визначається тими фактичними обставинами 
(фактами), що розвиток внутрішнього (національного) права держави завжди 
у тому або іншому сенсі представляє не його відособленість (закритість), а 
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набуває при виникненні юридичних відносин певного обов’язку з боку держа-
ви визнання юридичної сили іноземних правових норм.

Слід звернути увагу на те, що жодна правова система не може бути суто 
національним продуктом, оскільки жодна держава не створювала свою право-
ву систему права без урахування досвіду інших країн. Це свідчить про те, що 
використання досвіду інших держав є загальносоціальним історичним яви-
щем, проте країни запозичують одна в одної правові норми, інститути, галузі, 
але не всю правову систему. Лише після включення в іншу правову систему 
норми набувають національої специфіки, тобто норми конкретної держави 
мають лише відносну самостійність. Таке розуміння наведеного процесу має 
підтримку в існуючих публікаціях, зокрема І.І. Лукашук зазначає, що «процес 
інтернаціоналізації у зв’язку з його розвитком необхідно розглядати на універ-
сальному і регіональному рівні» [19, с. 39].

Отже, зазначене вище свідчить, що цей процес тісно пов’язаний з пра-
вильним розумінням принципу суверенної рівності держав, зміст якої зазнав 
змін, що відбулися в концепції суверенітету під впливом глобалізації і демо-
кратизації. Так, з історичного огляду проблеми першопочатково визначальну 
роль у регулюванні відносин між різними державами відігравав не територі-
альний, а персональний принцип дії закону в просторі. Наприклад, у Римський 
імперії іноземець першопочатково сприймався як ворог, який не мав ніяких 
прав, але з часом для осіб, які не мали прав римських громадян, було створене 
особливе право – jus gentium, яке також було правом, що діяло на території 
імперії [19, с. 39]. З часом при формуванні законодавства середніх віків (так 
названий період «правд») було визначено, що кожний підпадає під дію законо-
давства вітчизняної держави («всякий носит с собой свою правду») [19, с. 39]. 
Це свідчить, що у першопочаткові епохи (періоди) розвитку держав основне 
значення (на рівні їх взаємодії) відіграє не територіальне верховенство, а неза-
лежність. З останньої категорії і формується поняття суверенітету як незалеж-
ності і повновладдя до кого б то не було і до чого б то не було. Державна влада 
знову поширюється тільки на певну територію. Поширення повноважень 
публічної влади за межі території даної держави розглядається як порушення 
суверенних прав іншої держави, тому, виходячи з цього, формуються основні 
принципи взаємодії різних держав, які засновані на ідеях виключного (абсо-
лютного) суверенітету і територіальної дії законів: влада держави обмежена її 
територіальними межами і за її межами закони держави не діють. Проте прин-
цип суворої територіальної дії законів суперечить розвитку економічних 
зв’язків між різними державами (в основному це було пов’язано з розвитком 
міжнародного ринку). Саме тому поступово від суворого територіального 
принципу держави погоджуються на екстериторіальну дію деяких законів, 
розробляються принципи розв’язання (вирішення, усунення) колізій і вста-
новлення належного застосування права [120, с. 35]. У цей час створюються і 
різні теорії, що обґрунтовують правомірність і необхідність такої дії законів.

Л.А. Лунц здійснив класифікацію таких теорій: 1) теорія «международ-
ной вежливости» (comitas gentium) – одне з найбільш старих вчень про екс-
територіальну дію законів. Основна ідея цієї теорії полягає в тому, що інозем-
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ний закон не застосовується в іншій державі, але в порядку взаємної поваги 
суверенів і міжнародної ввічливості він може бути застосований до деяких 
відносин; 2) теорія «приобретенных прав» (vested rights, droits acquis). Суть 
цієї теорії полягає в тому, що набуте належним чином право в якій-небудь 
державі повинно захищатися і в будь-якій іншій; 3) теорія «международной 
общности» ґрунтується на вченні історичної школи Савиньї, присвяченому 
міжнародному приватному праву, яке характерне тим, що всі держави одна-
ково зацікавлені в найбільш правильному і взаємовигідному регулюванні від-
носин, що виникають. Це може бути досягнуто, якщо суди відійдуть від вузь-
конаціональної позиції для встановлення загального (спільного) правопоряд-
ку; 4) «национальная» теорія, розроблена італійським ученим і політичним 
діячем Манчині, яка отримала найбільшу популярність у кінці ХІХ століття. 
Суть його вчення полягає в тому, що право входить у кров і плоть громадяни-
на від народження в процесі його виховання, тому воно невіддільне від люди-
ни, і застосування до неї будь-якого іншого права слід вважати насиллям [20, 
с. 36].

З розвитком міжнародного публічного права спостерігається дещо 
інший підхід до розуміння категорій «суверенітет», «незалежність», «екстери-
торіальність». Натомість паралельно із названими теоріями формуються нові 
погляди на взаємодію різних держав. Так,  унаслідок демократичного розвитку 
суспільства в основу ідеї суверенітету лягає теорія суверенітету народу (наро-
ду належить вище право визначати економічну, соціальну, політичну систему 
країн) [20, с. 37]. На цій підставі визнається, що суверенітет і міжнародне 
право – історично взаємопов’язані явища, а тому міжнародне право фактично 
з’являється внаслідок виникнення необхідності регулювання відносин між 
суверенними державами, головним чином після їх утворення в Європі (при 
цьому виникає питання про необхідність регулювання не тільки приватних, 
але й публічних інтересів) [20, с. 37].

Отже, як видно з викладеного вище, основною ідеєю суверенітету була 
незалежність держави від іноземної влади. У межах підвладної їй території 
держава здійснює своє територіальне верховенство, тобто повноту влади, 
виключаючи владу будь-якої держави. Виникнення нових держав викликало 
практичну необхідність взаємного розмежування меж дії законів. На цьому 
ґрунті першопочатково виникла концепція «абсолютного суверенітету» як 
ніким необмеженого суверенітету. Проте ця концепція базувалася на розумін-
ні території держави як його публічної власності, концентрованої у національ-
ному масштабі: «Держава тут врахований власник землі; Суверенітет тут – 
земельна власність…» [21, с. 353]. Це свідчить про те, що ідея приватного 
інтересу у визначенні сфер дії закону втрачала свої переваги порівняно з 
категорією публічного інтересу. На підставі цього формується теорія публіч-
ного речового права держави на територію (територія об’єкта – dominium juris 
publici). Суверенітет уже розуміють не через земельну власність (у тому числі 
приватної особи – суверена), а через публічно-правову владу (власність) дер-
жави над певною територією. Територіальне верховенство означає повне і без-
посереднє панування держави над територією і всім тим, що на ній знаходить-
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ся. Ідея власності, хоча й обмежена «публічним інтересом» продовжує зберіга-
тися. Проте власність на територію розглядається як соціальна функція, 
допускаються її законні обмеження як права володіння, користування, розпо-
рядження. Подібний підхід спирався на доктрину розділення між категоріями 
«dominium» (власність) і «imperium» (суверенітеті) встановленим ще в рим-
ському праві. Разом з цим це породжувало деякі протиріччя між розумінням 
приватної і публічної власності на землю. З метою усунення цього протиріччя 
в теорії міжнародного права розробляється нова концепція, яка ґрунтується на 
тому, що територіальне верховенство не заключає в себе права власності дер-
жави на територію. Територіальне верховенство входить у сферу публічного 
права, власність – в сферу приватного, що означає, що це два різних явища.

На теренах Російської імперії просторова конструкція території як імпе-
ріуму теоретично була обґрунтована В.А. Незобитовським у 1980 р. [22, с. 140]. 
Нова концепція території мала велике значення для розвитку міжнародного 
права і загального визначення суверенітету держави. Ця концепція в юридич-
ній літературі отримала назву «теория предела».

Отже, до середини ХІХ ст. в юриспруденції при визначенні території і 
суверенітету держави склалося дві концепції – об’єкта і «предела». Остання 
концепція була прогресивною, тому що розглядала територіальне верховен-
ство (юрисдикцію) як імперіум (imperium), який визначався як суверенітет 
держави [22, с. 22]. Владу повелівати розглядалося не стосовно конкретної 
території, а стосовно людей. «Влада держави проявляється у пануванні над 
особами, яке немислиме без території. Територія розглядається не як об’єкт, а 
як просторова межа панування держави» [22, с. 27]. 

Незважаючи  на реальне обґрунтування можливості екстериторіальної 
дії закону вітчизняної держави стосовно своїх громадян, які знаходяться за 
кордоном (персонального принципу дії закону в просторі), теорія межі фак-
тично обґрунтовувала існування виключно територіальної юрисдикції держа-
ви. Проте, маючи надто важливе значення для розуміння суті територіальної 
дії закону в просторі, зазначена теорія мала і деякі недоліки. Зокрема, при 
виникненні питання про територіальну взаємодію різних держав у випадку 
колізії їх законів та в інших випадках, пов’язаних з територіальними змінами, 
все зводилося не до «поширення територіального верховенства» (дії законів), 
а до «набуття території» [23, с. 267].

У цілому подібні концепції ґрунтувалися на обмеженому (вузькому) 
розумінні ідеї суверенітету. Незважаючи на очевидність цього питання, в 
сучасній юридичній літературі також зустрічається негативна думка стосовно 
значення екстериторіальної юрисдикції держави. Так, Є.Т. Усенко вважає, що 
окремі автори «так або інакше, явно або непрямо виходять із хибного посилан-
ня, що деяким або навіть багатьом національним законам властива екстерито-
ріальність» [24, с. 14]. На його думку, «просторова дія будь-якого національно-
го закону можлива лише у межах простору, підвладного державі, яка видала 
цей закон. Він не може діяти на територіях інших держав» [24, с. 14]. «Причина 
цього – це державний суверенітет, який в нормальних міжнародних відноси-
нах виключає владу однієї держави на території іншої, тому говорити про екс-
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територіальну дію законів одних держав на території інших суверенних дер-
жав – це значить стверджувати юридичний нонсенс» [24, с. 15].

Слід зауважити, що при визначенні території держави, крім теорії 
об’єкта і межі, існувала також теорія компетенції, яка заперечувала виключний 
характер державної влади у межах кордонів держави і фактично визнавала 
концепцію екстериторіальності дії закону. Теорія компетенції була корисною 
для юридично задовільного пояснення складного феномена визначення між-
народних сфер інтересів. Згідно з цією теорією, при вирішенні питань про дію 
закону у просторі слід виходити не із реального поняття території, а з її юри-
дично абстрагованої ідеї. Відправним моментом є вироблене поняття теорії як 
геометричного простору. У зв’язку з цим у міжнародному праві державну 
територію стали розуміти як просторову сферу валідитарності, тобто сферу, де 
діє закон держави.

Таким чином, зазначає Ю.Г. Барсегов, теорія компетенції виводить 
поняття державної теорії не з поняття державного суверенітету, а з поняття 
державної компетенції [25, с. 43].

Розглянуті нами вище теорії дозволяють зрозуміти, яким чином відбу-
валася еволюція ідей стосовно таких категорій, як «суверенітет», «територія 
держави», «юрисдикція», «територіальна і екстериторіальна дія закону». У 
сучасному міжнародному праві державний суверенітет визначається як верхо-
венство держави на своїй території і її незалежність у сфері міжнародних від-
носин [26, с. 124]. Суверенітет виражає особливу, специфічну властивість 
будь-якої держави. Через це поняття зв’язуються в єдине ціле його найважли-
віші елементи: територія, населення, публічна влада. При цьому слід мати на 
увазі, що суверенітет – це поняття юридичне, що відображає найбільш загаль-
ні юридичні властивості держави, а саме: верховенство держави в межах його 
території, її незалежність у взаємовідносинах з іншими державами та іншими 
суб’єктами міжнародного спілкування. Ці категорії (верховенство і незалеж-
ність) за своєю сукупністю визначають ознаки суверенітету, відображають 
головні і дійсні особливості держави. Держава існує як реальна сила, здатна 
здійснювати верховну владу на своїй території і виступати як суверенна неза-
лежна організація в міжнародних відносинах. У цьому контексті вірно ствер-
джує Н.А. Ушаков, що властиві державі дві ознаки суверенітету – верховен-
ство і незалежність – нерозривно зв’язані між собою, взаємно доповнюють 
одна одну, є взаємообумовленими [27, с. 5]. Без верховенства на своїй терито-
рії не існує незалежності держави у міжнародних відносинах, без незалежності 
нездійсненне верховенство держави в межах її території [27, с. 6].

Міжнародне право розглядає державу як єдине ціле незалежно від 
структури його механізму, розподілу компетенції державних органів. Уряд 
країни та інші органи завжди діють від імені держави. Суверенітет держави 
характеризує одночасно і властивості влади, але в цілому він належить держа-
ві [28, с. 7]. Виходячи з цього, Г.І. Курдюков справедливо стверджує, що дер-
жаву у міжнародно-правовому сенсі слід розглядати як єдність влади і сувере-
нітету, що дозволяє виступати їй носієм власної самостійної волі [29, с. 118].
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Найважливішим проявом державного суверенітету є юрисдикція держа-
ви. В юридичній літературі запропоноване визначення юрисдикції держави, 
яке, на наш погляд, точно розкриває зміст цієї категорії. Так, С.В. Черніченко 
розглядає юрисдикцію держави як визначеною державою можливість і допус-
тимість очікувати й вимагати здійснення правових велінь (приписів і заборон) 
і забезпечувати їх здійснення [30, с. 152]. Заслуговує на уваги поняття юрис-
дикції держави, запропоноване О.С. Черниченко, – це можливість, якою воло-
діє держава, з урахуванням міжнародно-правових зобов’язань, забезпечувати 
реалізацію свого права шляхом застосування загрози застосування або засто-
сування правового примусу [31, с. 27]. Тут важливо вказати про дві нерозрив-
но зв’язані , але різні категорії, які прийнято називати прописаною (законодав-
чою) і виконавчою юрисдикцією. Законодавча юрисдикція – це можливість, 
якою володіє держава, у своєму законодавстві, з урахуванням своїх міжнарод-
но-правових зобов’язань, визначати, в яких межах вона забезпечує реалізацію 
свого права шляхом застосування правового примусу [31, с. 33–34]. Приймаючи 
закони і підзаконні акти, держава визначає, в яких межах вона готова застосу-
вати примус, щоб забезпечити реалізацію положень, що в них містяться (тобто 
в межах конкретного простору, строку тощо). Встановлюючи межі дії свого 
права, вона встановлює і межі законодавчої юрисдикції, тобто відповідної 
можливості, якою вона володіє [29, с. 112]. На відміну від законодавчої юрис-
дикції держави, її виконавча юрисдикція – це можливість, якою володіє дер-
жав, забезпечити з урахуванням своїх міжнародно-правових зобов’язань реалі-
зацію свого права безпосередньо шляхом застосування правового примусу [31, 
с. 37].

Слід зазначити, що юрисдикція держави поширюється і за межі її тери-
торії. Суверенітет держави нерозривно пов’язаний з її територією, але різного 
роду його прояви можуть мати місце і за її межами. Дія законів держави в 
принципі не обмежена суворо її територією, що дозволяє нам говорити про 
територіальну і екстериторіальну дію закону, в тому числі і закону про кримі-
нальну відповідальність. Ці категорії будуть розглянуті нами в межах терито-
ріальної та екстериторіальної юрисдикції держави і принципів, що визначають 
її межі.

Основа юрисдикції держави базується на принципах, що встановлюють, 
до яких меж їх юрисдикція може поширюватися. Такі межі визначаються між-
народним правом, а в цих межах кордони юрисдикції держави встановлюють 
на власний розсуд. 

Територіальною називається юрисдикція держави, що здійснюється в 
межах її території. При цьому до території держави в межах державних кордо-
нів відносяться суша, внутрішні води, територіальне море, повітряний простір 
над ними і надра.

Територіальна юрисдикція заснована на територіальному принципі, 
який у доктрині і на практиці вважається фундаментальним, причому він роз-
глядається  як основа як кримінальної, так і цивільної юрисдикції. 
Територіальна юрисдикція як невід’ємний компонент територіального верхо-
венства держави є повною. Основна ознака такої повноти – поєднання законо-
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давчої і виконавчої юрисдикції. В принципі тільки на своїй території держава 
має найбільш широку можливість  вимагати законодавчим шляхом певної 
поведінки від осіб (приватних і службових, фізичних і юридичних, державних 
органів), які на ній знаходяться, та застосовувати примус у випадку порушен-
ня її вимог. Проте повнота територіальної юрисдикції не є еквівалентом все-
дозволеності. Суверенітет держави не має абсолютного характеру. Відповідно, 
і територіальна юрисдикція як прояв державного суверенітету також не має 
абсолютного характеру. Вона може бути обмежена самою державою в одно-
сторонньому порядку чи згідно з положеннями міжнародного права, причому 
такі обмеження є винятком, а не правилом, правилом є повнота територіальної 
юрисдикції. В останньому випадку можливі винятки, що стосуються статусу 
осіб і об’єктів, на які згідно з нормами міжнародного звичаєвого і договірного 
права поширюється в тому або іншому обсязі імунітет.

Практика свідчить, що територіальний принцип тлумачиться більш 
широко, чим це може здаватися на перший погляд. Заснована на ньому юрис-
дикція поширюється не тільки на територію держави, але й на рухомі об’єкти, 
пов’язані з цією територією – морські і повітряні судна, космічні об’єкти. У 
міжнародному праві ці об’єкти називають квазітериторією [26, с. 445]. Більше 
того, він використовується в значній мірі як основа юрисдикції держави сто-
совно районів, що прилягають до її території, — прилеглі зони континенталь-
ного шельфу, виключної (морської) економічної зони, які відносяться до тери-
торії зі змішаним режимом [26, с. 445]. Звичайно, юрисдикція держави у вка-
заних районах не аналогічна тій, яка встановлюється і здійснюється в межах її 
території. Міжнародно-правові обмеження надто серйозні, зокрема, достатньо 
послатися на відповідні положення Конвенції ООН по морському праву 
1982 року. На наш погляд, слід погодитися з позицією О.С. Черниченко, яка 
стверджує, що «було б виправданим, кажучи про юрисдикції держав у відно-
шенні згаданих об’єктів, ввести поняття «квазітериторіальної юрисдикції» [31, 
с. 43, 75].

Цікаво, що основні положення міжнародного права стосовно таких 
територій, як «суверенітет», «державна територія», «територіальна юрисдик-
ція», засновані на територіальному принципі, закріплені у вітчизняному вну-
трішньому законодавстві. Так, ст. 2 Конституції України встановлює: 1) суве-
ренітет України поширюється на всю територію; 2) територія України в межах 
існуючого кордону є цілісною і недоторканною; 3) Конституція України має 
найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти прийма-
ються на основі Конституції України і повинні відповідати їй [33]. У ст. 6 КК 
України закріплений територіальний принцип його дії, який є основою реалі-
зації територіальної юрисдикції, а на об’єктах, прирівняних до території 
України і зі змішаним режимом, – екстериторіальної юрисдикції України [34]. 
Згідно з ч. 1 ст. 3 КК України, законодавство України про кримінальну відпо-
відальність становить Кримінальний кодекс України, який ґрунтується на 
Конституції України та загальновизнаних принципах і нормах міжнародного 
права [34]. 
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Чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України 
(укладання міжнародних договорів, які суперечать Конституції України, мож-
ливе лише після внесення змін до Конституції України) [33]. Разом з тим, 
міжнародні договори в частині положень, що стосуються кримінальної відпо-
відальності, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, не 
перетворює ці положення у норми прямої дії. Згідно з правовою природою КК 
України, приписи, які прийняті після набрання чинності цим Кодексом, мають 
бути включені до нього [34]. Це також підтверджується ч. 3 ст. 3 КК України, 
де зазначається, що злочинність діяння, а також його караність та інші кримі-
нально-правові наслідки визначаються тільки цим Кодексом [34], тому за 
кримінальним законодавством України при кваліфікації злочину неможливе 
пряме посилання на норми міжнародного договору. Отже, вчинений особою 
злочин отримує юридичну оцінку на підставі виключно кримінально-право-
вих норм України, закріплених у її КК України. Крім того, як ми вже зазна-
чали, кримінально-правова оцінка вчиненого злочину за КК України можлива 
у межах просторової чинності (дії) цього Кодексу,  також одним із найважли-
віших питань «життєдіяльності» закону про кримінальну відповідальність є 
визначення часового і територіального просторів, в яких застосовуються 
норми такого закону.

Слід звернути увагу на те, що визначення просторової дії КК України 
засновано на сукупності таких принципів: а) територіальному; б) громадян-
ства; в) космополітичному (універсальному); г) реальному. Варто погодитися 
з твердженням В. І. Борисова, що перші два принципи є основними [35, с. 64]. 
Дехто екстраполює ці принципи таким чином: територіальний, національний 
(громадянства), реальний, універсальний, дипломатичного імунітету, спеці-
альної місії та екстрадиції [36, с. 17]. 

Територіальний принцип установлює відповідальність за злочини, вчи-
нені в межах державних кордонів України. Сутність цього принципу знайшла 
своє відображення в ч. 1 ст. 6 КК України, де зазначено, що особи які вчинили 
злочин на території України, підлягають кримінальній відповідальності за цим 
Кодексом [34]. Територіальний принцип виражає територіальний характер 
державного суверенітету і верховенства влади – випливає із суверенітету дер-
жави, влада (юрисдикція) якої поширюється на всю її територію, а також на 
всіх осіб, що знаходяться на її території (ст. 6 КК України) [34]. Слід погоди-
тися в цьому контексті з думкою А.Г. Князєва, що основу такого поширення 
визначає презумпція, що злочин порушує інтереси тієї держави, де цей злочин 
вчиняється [36, с. 18]. Тому за загальним правилом, закріпленим в ч. 2 ст. 6 КК 
України, злочин визнається вчиненим на території України, якщо його було 
почато, продовжено, закінчено або припинено на території України (це озна-
чає, що зазначене положення включає як випадки вчинення всього злочину на 
території України, так і випадки вчинення діяння як на території України, так 
і на території інших держав) [35, с. 64].

Отже, територіальна сфера дії закону про кримінальну відповідальність 
являє собою правове поле, простір, що акумулюють зв’язки між окремими 
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індивідуумами, об’єднуючи останніх у суспільство, оскільки кожний індивід 
включений у суспільство за ознакою його державної приналежності [36, с. 18]. 
Натомість іноземні громадяни відповідають за законами України тому, що, 
знаходячись у цій державі, вони включаються в існуючі в ній суспільні відно-
сини та стають їх діючими особами – складають суб’єктивний склад суспіль-
них відносин чужої їм держави, тому повинні відповідати за її законами про 
кримінальну відповідальність, оскільки своїм кримінальним правопорушен-
ням завдають шкоду суспільним відносинам цієї держави. Дотримання іно-
земними особами законів держави, де б вони не знаходилися, передбачено в 
ст. 4 Декларації про права людини стосовно осіб, які не є громадянами країни, 
в якій вони проживають 1985 р. [37, с. 256]. Крім того, принцип існування пра-
вових зобов’язань перед державою перебування також закріплений в ст. 29 
«Всеобщей декларации прав человека» 1948 р., в якій зазначено, що «кожна 
людина має обов’язки перед суспільством» [38, с. 460–461]. Згідно зі ст. 26 
Конституції України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в 
Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свобода-
ми, а також несуть ті самі обов’язки, як і громадяни України, — за винятками, 
встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами» [33].

Принцип громадянства (національний) визначає кримінальну відпові-
дальність громадян держави за злочини, вчинені в іноземній державі. Згідно з 
ч. 1 ст. 7 КК України (за цим принципом), громадяни України та особи без 
громадянства, що постійно проживають в Україні, які вчинили злочин за її 
межами, підлягають кримінальній відповідальності за цим Кодексом, якщо 
інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість 
яких надана Верховною Радою України [34].

Реальний принцип. Згідно з ч. 1 ст. 8 КК України, іноземці або особи без 
громадянства, що не проживають постійно в Україні, які вчинили злочини за 
її межами, підлягають в Україні відповідальності за цим Кодексом у випадках, 
якщо вони вчинили тяжкі або особливо тяжкі злочини проти прав і свобод 
громадян України (передбачені цим Кодексом) або інтересів України [34]. 
Наприклад, за ст. 115 – у випадках вбивства громадянина України на території 
іншої держави чи за ч. 2 ст. 258 КК України за вчинення поза межами території 
України терористичного акту за попередньою змовою групою осіб з метою 
провокації воєнного конфлікту між Україною та іншою державою [35, с. 71].

Космополітичний (універсальний) принцип. Цей принцип випливає з 
міжнародно-правових зобов’язань України у сфері боротьби із злочинністю, 
передбачений ст. 8 КК України, де зазначається, що іноземці або особи без 
громадянства, що не проживають постійно в Україні, які вчинили злочини за 
її межами, підлягають в Україні відповідальності за цим Кодексом у випадках, 
передбачених міжнародними договорами (універсальний принцип надає мож-
ливість притягувати до кримінальної відповідальності іноземних громадян або 
осіб без громадянства, що постійно не проживають в Україні за злочини, які 
посягають на інтереси декількох держав чи міжнародного співтовариства). 
Сутність цього принципу полягає у спільності інтересів кількох держав у 
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боротьбі зі злочинами, вчинення яких на території однієї держави здатне запо-
діяти шкоди й інтересам інших держав, у тому числі й Україні.

Слід звернути увагу на те, що ч. 4 ст. 6 КК України передбачає виклю-
чення в територіальному принципі. Так, відповідно до міжнародних договорів 
і законодавства України іноземці, які користуються дипломатичним імуніте-
том, виключені з-під юрисдикції судових органів України. Норми міжнарод-
ного права і прийнятого відповідно до них Положення про дипломатичні пред-
ставництва та консульські установи іноземної держави в Україні від 10 червня 
1993 року надають дипломатичного імунітету і виключають з-під криміналь-
ної юрисдикції України дипломатичних представників іноземних держав і 
певне коло іноземних громадян, або частково, на засадах взаємності, обмежу-
ють кримінальну юрисдикцію щодо консульських працівників та інших осіб 
[34; 39]. У юридичних джерелах цей інститут ще називають принципом дипло-
матичної недоторканності, який виключає кримінальну відповідальність іно-
земців за законом держави місця вчинення суспільно-небезпечного діяння [36, 
с. 17]. Крім того, відповідальність військовослужбовців, що знаходяться у 
складі збройних частин, що дислокуються на території іноземної держави, у 
випадку вчинення ним злочину визначається відповідно до принципу спеці-
альної місії [36, с. 17–18]. Згідно з екстрадицією вирішується питання про 
кримінальну відповідальність особи при видачі її запитуваній стороні.

Традиційно імунітет від територіальної юрисдикції іменують екстерито-
ріальністю. У наш час домінує думка, згідно з якою принцип екстериторіаль-
ності полягає  в непоширенні кримінальної юрисдикції держави перебування 
на осіб, які володіють екстериторіальністю [40, с. 110].

Екстериторіальна юрисдикція являє собою прояв суверенітету держави 
за межами її території. На відміну від територіальної, вона ніколи не буває 
повною. Слід розрізняти екстериторіальну юрисдикцію у просторах, які не 
належать якій-небудь державі (території з міжнародним режимом), і в межах 
території іноземних держав. В принципі, у просторах, що не належать держа-
вам, тобто не входять до складу території тієї або іншої держави (у відкритому 
морі, повітряному просторі над ним, Антарктиці тощо), її обсяг може бути 
ширшим.

Відмічаючи особливості екстериторіальної юрисдикції на територіях з 
міжнародним режимом, слід зазначити, що в цьому випадку законодавча (про-
писана) і виконавча юрисдикція у тій або іншій мірі збігаються, хоча законо-
давча юрисдикція, зазвичай, має більший обсяг.

На територіях інших держав екстериторіальна юрисдикція є, як прави-
ло, законодавчою. Виконавча юрисдикція на території іноземних держав може 
здійснюватися з їх згоди, яка або дається у кожному конкретному випадку 
після відповідного прохання, тобто має характер ad hoc, або передбачається у 
міжнародному договорі. Типовим прикладом здійснення виконавчої юрисдик-
ції на території іншої держави на основі договору може слугувати положення 
міжнародних договорів, присвячених статусу військ однієї держави, розміще-
них на території іншої. Спроби здійснення виконавчої юрисдикції на території 
іноземної держави без її згоди завжди розглядалися як порушення принципу 
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суверенної рівності держав та принципу невтручання (особливо останнього) 
[31, с. 78–79].

Екстериторіальна юрисдикція заснована на принципі громадянства 
(персональному, особистому), охоронюваному (реальному) й універсальному 
принципах.

Принцип громадянства (персональний. особистий) проявляється у 
тому, що підставою юрисдикції держави слугує тісний зв’язок особи з держа-
вою, яка продовжує існувати і під час знаходження особи за її межами. 
Загальновизнаним є те, що держава може вимагати певної поведінки від своїх 
громадян, які знаходяться на території іншої держави. Такого роду вимоги 
означають поширення на таких осіб законодавчої юрисдикції. Виконавча 
юрисдикція без згоди держави перебування поширюватися на таких осіб не 
повинна.

При цьому, на наше переконання, термін «персональний принцип» 
більш вдалий, ніж термін «принцип громадянства», тому що держави в ряді 
випадків поширюють свою юрисдикцію і на осіб, що знаходяться на території 
іншої держави, які не є її громадянами.

У доктрині прийнято розрізняти активний і пасивний особистий прин-
цип. Перший є основою для поширення юрисдикції держави на певну катего-
рію осіб за межами її території, що має з нею тісний зв’язок (громадян, осіб без 
громадянства, які постійно проживають на території даної держави). Другий 
принцип  іноді намагаються представити як основу для поширення юрисдик-
ції держави на осіб (іноземних держав і осіб без громадянства), які завдали 
шкоди її громадянам за кордоном [31, с. 47].

Охоронний принцип лежить в основі поширення юрисдикції держав на 
іноземців, які вчинили за кордоном дії, що загрожують їх безпеці. До таких дій 
відносять змову з метою повалення урядів, шпигунство тощо. У наш час осо-
бливої актуальності набуває встановлення юрисдикції стосовно осіб, які 
займаються за кордоном організацією терористичних актів проти тієї або 
іншої держави. Охоронний принцип розглядається як основа переважно кри-
мінальної юрисдикції. 

Універсальний принцип слугує основою поширення юрисдикції держав 
на осіб,  які не є їх громадянами і вчинили певні дії поза їх територією, що не 
спрямовані ні проти них, ні проти їх громадян. Цей принцип відноситься прак-
тично до кримінальної юрисдикції. Згідно з цим принципом, держави мають 
право притягувати до кримінальної відповідальності цю категорію осіб, як 
тільки вони опиняться в межах їх виконавчої юрисдикції. В односторонньому 
порядку держави не мають права встановлювати свою юрисдикцію на підставі 
зазначеного принципу. Встановлення так званої універсальної юрисдикції 
можливе лише у випадках, передбачених міжнародними договорами і норма-
ми міжнародного звичаєвого права. 

Слід зазначити, що екстериторіальна законодавча юрисдикція може 
бути у випадку необхідності реалізована, тільки коли відповідна особа, яка 
порушила адресований їй припис або заборону під час знаходження на терито-
рії іноземної держави, опинилась у межах виконавчої юрисдикції зацікавленої 
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держави (яка встановила законодавчу юрисдикцію). Інше можливо лише в 
тому випадку, якщо іноземна держава дає свою згоду на здійснення виконавчої 
юрисдикції на своїй території.

У ст. 8 КК України закріплені персональний, реальний (який включає в 
себе пасивний особистий принцип) і універсальний принципи дії закону про 
кримінальну відповідальність у просторі, які є основою екстериторіальної 
юрисдикції України. При цьому важливо підкреслити, що встановлені 
ст. 6 КК України принципи екстериторіальної юрисдикції кримінального зако-
ну відображають положення, встановлені міжнародно-правовими нормами. 
А це свідчить про процес імплементації норм міжнародного права в україн-
ському законі. Це особливо важливо, оскільки питання про сферу дії кримі-
нального законодавства було одним з основних в історії міжнародного кримі-
нального права [30, с. 63].

З урахуванням вищевикладеного цілком можливо визначити поняття 
«кримінально-правова юрисдикція України», «територіальне» і «екстериторі-
альна дія кримінального закону».

На наш погляд, під кримінально-правовою юрисдикцією України слід 
розуміти можливість, якою володіє Україна, з урахуванням її міжнародних 
зобов’язань, визначати межі територіальної й екстериторіальної дії закону про 
кримінальну відповідальність і забезпечувати реалізацію кримінально-право-
вих норм шляхом загрози застосування або застосування правового примусу.

Під територіальною дією закону про кримінальну відповідальність ми 
розуміємо можливість застосування чинного закону про кримінальну відпо-
відальність до особи, що вчинила злочин на території держави в межах її дер-
жавних кордонів.

Екстериторіальну дію закону про кримінальну відповідальність можна 
визначити як можливість застосування чинного закону про кримінальну від-
повідальність до особи, яка вчинила злочин поза межами територіальної юрис-
дикції держави, а саме на квазітериторії, території зі змішаним або міжнарод-
ним режимом, території іноземної держави.

При цьому слід зауважити, що якщо кримінально-правова територіаль-
на юрисдикція України ґрунтується тільки на територіальному принципі, то 
кримінально-правова екстериторіальна юрисдикція України – на територіаль-
ному, персональному, реальному і універсальному принципах.

З сучасних позицій міжнародного співробітництва держав при загально-
му визначенні юрисдикції мова повинна йти про визначення принципу супсиді-
арності, який отримав поширення в умовах європейської інтеграції. Суть цього 
принципу полягає в тому, що в першу чергу визнається національний суверені-
тет (національний рівень). Якщо держава вважає, що рішення доцільно прийня-
ти на міжнародному рівні, вона зобов’язана обґрунтувати це (регіональний або 
універсальний рівень). Таким чином, національний рівень суверенітету визна-
чений тим, що держава самостійно вирішує суто внутрішні проблеми; регіональ-
ний – тим, що держава вирішує свої проблеми шляхом співробітництва з інши-
ми державами; універсальний – тим, що проблеми віршуються міжнародним 
співробітництвом у цілому. У зв’язку з цим і розподіляються (визначаються) 
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повноваження держав. Спираючись на визначення  вказаних рівнів сувереніте-
ту, можна говорити про територіальну і екстериторіальну юрисдикцію держав, у 
тому числі у сфері кримінального права. На цьому базується існування терито-
ріального, персонального, реального і універсального принципів дії закону про 
кримінальну відповідальність у просторі.

Таким чином, дія норм національного права здійснюється у властивих 
йому сферах – у часі і в просторі. При цьому дія закону у просторі, у тому числі 
і кримінального, часто не обмежується просторовими межами держави, що 
прийняла норму і в певних випадках може виходити за такі межі. Можна 
стверджувати, що дія законів може локалізуватися як на території держави, 
яка прийняла норму, так і за межами її території. Остання розглядається як 
явище екстериторіальної дії закону. 

Територіальна й екстериторіальна дія закону про кримінальну відпові-
дальність являє собою проблему визначення просторових меж реалізації кри-
мінально-правових приписів тієї або іншої держави.

Просторові межі реалізації закону про кримінальну відповідальність 
визначаються через співвідношення таких понять, як «суверенітет», «терито-
рія», «юрисдикція держави». Держава, як правило, здійснює повну (територі-
альну) юрисдикцію в межах своєї території і обмежену (екстериторіальну) – 
за її межами. Основа юрисдикції держав будується на принципах, які встанов-
люють, до яких меж їх юрисдикція може поширюватися. Так, А.Г. Князєв 
стверджує, що реалізація просторової дії законів про кримінальну відповідаль-
ність ґрунтується на системі принципів: територіальному, громадянстві, 
дипломатичного та іншого імунітетів, спеціальної місії, реальному, універсаль-
ному і видачі злочинців (домінуючим у системі цих принципів є територіаль-
ний принцип) [36, с. 23]. Автори існуючих публікацій не пропонують поняття 
дії закону по кримінальну відповідальність у просторі.

Питання, яке задеклароване нами у назві статті, потрібно вирішити згід-
но з чинним КК України, а також з урахуванням міжнародно-правових поло-
жень. Проблему територіальної й екстериторіальної дії закону про криміналь-
ну відповідальність України слід вирішувати на основі таких принципів: 
1) територіальної дії закону про кримінальну відповідальність, який є основою 
реалізації як територіальної, так і екстериторіальної юрисдикції України; 
2) персонального – як основи екстериторіальної юрисдикції України стосовно 
українських громадян і осіб без громадянства, що постійно проживають на її 
території; 3) реального – який є основою реалізації екстериторіальної юрис-
дикції України стосовно не її громадян, які вчинили злочини проти інтересів 
України, її громадян або осіб без громадянства, які постійно проживають на її 
території; 4) універсального – який слугує основою реалізації екстериторіаль-
ної юрисдикції України стосовно не її громадян, які вчинили злочини, що 
посягають на загальний правопорядок, який складається на міжнародно-дого-
вірній основі взаємодії різних держав.

Певною мірою ці проблеми знайшли своє вирішення в кримінальному 
законодавстві зарубіжних держав [41; 42; 43; 44; 45].
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Висновки. На підставі викладеного можна запропонувати таке визна-
чення поняття дії закону про кримінальну відповідальність у просторі: «Під 
поняттям дії закону про кримінальну відповідальність у просторі слід розумі-
ти просторові межі опосередкованої реалізації цього закону за допомогою при-
писів суверенітету, території, юрисдикції держави, використовуючи при цьому 
такі принципи: територіальної дії закону про кримінальну відповідальність, 
який є основою реалізації як територіальної, так і екстериторіальної юрисдик-
ції України; персонального – як основи екстериторіальної юрисдикції України 
стосовно українських громадян і осіб без громадянства, що постійно прожива-
ють на її території; реального – який є основою реалізації екстериторіальної 
юрисдикції України стосовно її громадян, які вчинили злочини проти інтере-
сів України, її громадян або осіб без громадянства, які постійно проживають на 
її території; універсального – який слугує основою реалізації екстериторіаль-
ної юрисдикції України стосовно її громадян, які вчинили злочини, що посяга-
ють на загальний правопорядок, який складається на міжнародно-договірній 
основі взаємодії різних держав».
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Ковальова Т.І. Поняття чинності закону про кримінальну відповідальність у 
просторі в українському законодавстві і праві 

У статті досліджується поняття чинності закону про кримінальну відпові-
дальність у просторі в українському законодавстві та праві. Автором з’ясовуються 
існуючі точки зору на задекларовану в назві статті проблему та пропонується 
визначення поняття чинності закону про кримінальну відповідальність у просторі. 

Ключові слова: суверенітет, юрисдикція, територія, персональний принцип, 
реальний принцип, територіальний принцип, універсальний принцип. 

Ковалева Т.И. Понятие действия закона об уголовной ответственности в 
пространстве в украинском законодательстве и праве

В статье исследуется понятие действия уголовного закона в пространстве в 
украинском законодательстве и праве. Автором выясняются существующие точки 
зрения на декларируемую в названии статьи проблему и предлагается определение 
понятия действия закона об уголовной ответственности в пространстве.
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принцип, реальный принцип, территориальный принцип, универсальный принцип.

Kovalovа T. The concept of the enactment on criminal liability in the space in 
the Ukrainian legislation and law
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declared in the title of the article problem and proposed a definition of the law on criminal 
liability in space.

Keywords: Sovereignty, Jurisdiction, Territory, Personal principle, The principle of 
the real, The territorial principle, The principle of universal.

Стаття надійшла до редакції 07.06.2016. 



ЮРИДИЧНА НАУКА № 7(61)/2016

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО48

УДК 343:349,6 (477)

V.  Matviуchuk

THEORETICAL AND APPLIED PROBLEMS 
DISTINGUISHING CRIME UNDER ART. 242 

OF THE CRIMINAL CODE OF UKRAINE 
AND RELATED CRIMES AND SIMILAR 

ADMINISTRATIVE OFFENSE

В.К.  Матвійчук 
доктор юридичних наук, професор, 
перший проректор 
ВНЗ «Національна академія управління»

ТЕОРЕТИЧНІ І ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ 
ВІДМЕЖУВАННЯ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО 

СТ. 242 КК УКРАЇНИ, ВІД СУМІЖНИХ ЗЛОЧИНІВ 
І АНАЛОГІЧНОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО 

ПРАВОПОРУШЕННЯ

Постановка проблеми. Кримінальне право України розвивається і вдо-
сконалюється, вирішуючи все більш складні питання у процесі розвитку неза-
лежної держави, у тому числі й питання теорії та практики підвищення ефек-
тивності боротьби зі злочинами та іншими правопорушеннями. Йдеться, 
зокрема, про кваліфікацію і розмежування злочинів, що важливо для охорони 
інтересів суспільства і прав громадян. Зазначена проблема потребує ґрунтов-
ного дослідження, оскільки має важливе значення не тільки для теорії кримі-
нального права, але й у правозастосовній діяльності.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-прикладними про-
блемами відмежування злочину, передбаченого ст. 242 КК України, від суміж-
них злочинів та аналогічного адміністративного правопорушення займалися 
П.П. Андрушко, М.І. Бажанов, Г.І. Балюк, Ю.В. Баулін, Ю.С. Богомяков, 
В.І. Борисов, Ф.Г. Бурчак, В.А. Владимиров, М.В. Володько, С.Б. Гавриш, 
А.В. Галахова, В.К. Грищук, А.П. Закалюк, Ю.С. Колбасов, М.Й. Коржан ський, 
О.М. Костенко, В.М. Кудрявцев, І.П. Лановенко, П.С. Матишевський, 
М.І. Мельник, П.П. Михайленко, А.А. Музика, В.Л. Мунтян, В.О. Навроцький, 
М.І. Панов, В.В. Петров, О.Я. Светлов, В.В. Сташис, Є.Л. Стрельцов, 
С.А. Тарарухін, В.Я. Тацій, В.П. Тихий, C.В. Трофимов, І.А. Тяжкова, В.І. Шакун, 
Ю.С. Шемшученко, В.З. Янчук, Н.М. Ярмиш, С.С. Яценко, В.М. Присяжний 
та багато інших вчених, які зробили свій внесок у розвиток цього питання. Але 
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здебільшого ці дослідження проведені в минулі роки на основі застарілого на 
сьогодні законодавства. 

Мета статті полягає в дослідженні теоретичних і прикладних проблем 
відмежування злочину, передбаченого ст. 242 КК України, від суміжних зло-
чинів та аналогічного адміністративного правопорушення.

Основні результати дослідження. Як відомо, кожен злочин має ряд 
загальних ознак з іншими злочинами. Для того, щоб правильно встановити той 
чи інший злочин, необхідно вміти чітко відмежувати його від суміжних скла-
дів злочинів. Встановлюючи властиві порушенню правил охорони вод (забруд-
нення водних об’єктів) ознаки, слід виключити ті з них, які йому непритаманні, 
постійно поглиблюючи аналіз даної правової норми на підставі дослідження 
фактичних обставин вчиненого. Лише тоді ми прийдемо до тієї сукупності ознак, 
що нададуть можливість відмежувати злочин, передбачений ст. 242 
Кримінального кодексу України, від суміжних. Досить чітко дану думку висло-
вив В.М. Кудрявцев: «По суті справи весь процес кваліфікації обставин полягає 
у послідовному відмежуванні кожної ознаки вчиненого діяння від ознак 
інших, суміжних злочинів. Можна сказати, що розмежування злочинів є зво-
ротній бік кваліфікації» [1, с. 146].

Відповідь на запитання, за якими саме ознаками слід відрізняти пору-
шення правил охорони вод від суміжних складів, на наш погляд, має не тільки 
теоретичне, а й важливе практичне значення. Виходячи з аналізу ознак складів 
злочинів, можна виділити чотири основні групи: 1) склади, що не мають між 
собою жодної загальної ознаки (крім віку суб’єкта й осудності). Розмежування 
таких складів злочинів не становить жодних труднощів і можливе вже при 
побічному ознайомленні з ними; 2) склади, що мають три загальні ознаки. 
Розмежування цих складів не викликає труднощів;  3) склади, що мають дві 
загальні ознаки і різняться за конструкцією. У цих складах, наприклад, частко-
во збігаються спосіб дій, форма вини, але є різниця за предметом посягання, за 
метою, за об’єктом і віком суб’єкта. У даному випадку розмежування також не 
викликає труднощів, оскільки може бути проведене за декількома ознаками; 
4) склади, що мають одну відмінну ознаку й однакові конструкції. Саме такі 
випадки і викликають при відмежуванні найбільші труднощі. 

Нам здається, що найбільш прийнятим є послідовне розмежування цих 
ознак за окремими елементами об’єктивної сторони й об’єкта, суб’єктивної 
сторони й суб’єкта та ознаками кожного з цих елементів. Тому, виходячи з 
викладених вище методологічних вимог, проведемо відмежування порушення 
правил охорони вод від забруднення моря. У судово-слідчій практиці при 
застосуванні кримінального законодавства, що передбачає відповідальність за 
порушення правил охорони вод, виникає немало труднощів, зокрема при від-
межуванні цього злочину від забруднення моря.

Як уже згадувалося, об’єктами злочинів є суспільні відносини. При 
цьому кожний об’єкт злочинного посягання має свою складну внутрішню 
структуру, в якій можна виділити різні складові, а саме: а) фактичні суспіль-
ні відносини між людьми; б) правову форму або «оболонку» цих відносин: 
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в) матеріальні форми, умови й передумови існування суспільних відносин 
тощо [2, с. 137].

У диспозиції статті закону, передбаченого ст. 242 КК України, наведений 
тільки один елемент «правової оболонки». Між іншим, судді, слідчому при 
вирішені практичних завдань дуже важливо з’ясувати для себе об’єкти будь-
якого злочину, у тому числі і з формальним або матеріальним складами у всій 
його повноті. Якщо до складу злочину, скажімо, включена тільки правова обо-
лонка об’єкта, то іноді може бути не зовсім очевидно, яка сумісність суспіль-
них відносин, що охороняються кримінально-правовою нормою. Потрібно 
враховувати й те, що однакова «оболонка» може охоплювати різні суспільні 
відносини. Через неповне і тому неправильне уявлення про об’єкт злочину 
нерідко виникають помилки при кваліфікації злочинів.

Різницю у зіставлених злочинах слід шукати насамперед за основним 
об’єктом посягання, якщо при порушенні правил охорони вод ними є лише 
суспільні відносини, що забезпечують умови з охорони, раціонального викорис-
тання, відтворення й оздоровлення водних об’єктів від забруднення та висна-
ження, і при забруднені моря – суспільні відносини, які забезпечують умови 
охорони раціонального використання, відтворення й оздоровлення внутрішніх 
морських вод, територіальних морських вод України, вод виключної (мор-
ської) екологічної зони України та вод відкритого моря. Крім того, істотна 
відмінність проводиться за предметом досліджуваних складів злочинів, оскіль-
ки предметом злочину, передбаченого ст. 242 КК України, є водні об’єкти, 
указані в диспозиції статті, а предметом забруднення моря є води відкритого 
моря, територіальні морські води, води в межах виключної (морської) еконо-
мічної зони.

Відмежування злочинів за об’єктивною стороною. Об’єктивна сторона 
злочину – елемент, як правило, що найбільш повно відображений у диспозиції 
ст. 242 КК України, тому розмежування злочинів за ознаками цієї сторони на 
перший погляд може видатися не дуже складним. Проте помилок при застосу-
ванні закону, як правило, найбільше. Пояснюється це тим, що при розмежуван-
ні злочинів ознаки, що характеризують об’єктивну сторону, зустрічаються 
частіше, ніж інші.

Правильне встановлення ознак об’єктивної сторони є важливим із 
багатьох причин, тому що надає можливість встановити ознаки об’єкта й 
суб’єкта злочинного посягання. Таке посилання на деякі конкретні суспільні 
відносини може бути вчинено взагалі обмеженою кількістю способів і лише 
спеціальним суб’єктом. Як правило, «порушення законом об’єкта, що охороня-
ється, може бути вчинено не будь-якими, а тільки певними діями, характер 
яких визначається насамперед властивостями самого об’єкта» [3, с. 137]. Вірно 
встановивши спосіб дії, ми в ряді випадків можемо зробити обґрунтований 
висновок про об’єкт або хоча б про приблизне коло об’єктів злочинного пося-
гання, а часом і про форму вини [4, с. 161].

Розмежувати суміжні злочини за об’єктивною стороною доводиться, як 
правило, вже тоді, коли встановлено, що обидві дії посягають на один і той же 
родовий об’єкт і належать до однієї групи злочинів.
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Для визначення ознак об’єктивної сторони порушення правил охорони 
вод, які відмежовують їх від суміжних складів злочинів, необхідно виявити зміст 
об’єктивної сторони суміжних складів злочинів. З цією метою системно згру-
пуємо і зіставимо ознаки об’єктивної сторони, зафіксовані в диспозиції 
стст. 242 і 243 КК України. Так, для ч. 1 ст. 242 КК України характерні такі 
обов’язкові ознаки об’єктивної сторони складу злочину: 1) діяння (забруднен-
ня, виснаження); 2) засоби забруднення водних об’єктів (незнезаражені стічні 
води, покидьки, відходи, сировина тощо); 3) джерела забруднення (підприєм-
ства, установи, організації тощо); 4) місце забруднення та виснаження водних 
об’єктів – це місце знаходження вод – предметів цього злочину (предмету, що 
перераховується в диспозиції цієї статті). Для ч. 1 ст. 243 КК України 
обов’язковими ознаками об’єктивної сторони цього складу злочину є: 1) діяння 
(забруднення, незаконне скидання чи поховання матеріалів, речовин і відхо-
дів); 2) засоби забруднення моря (матеріали чи речовини шкідливі для життя 
чи здоров’я людей або відходи, що є небезпечними для життя й здоров’я людей, 
живих ресурсів моря; матеріали, речовини, відходи); 3) місце вчинення злочину 
(внутрішнє море, територіальне море, море в межах виключної (морської) еко-
номічної зони, відкрите море); 4) джерела забруднення моря (судин, штучно 
встановлених в морі платформ, з повітряних судин, з підприємств, установ і 
організацій тощо).

Таким чином, підводячи підсумок з відмежування цих двох складів зло-
чинів, передбачених ч. 1 ст. 243 і ч. 1 ст. 242 КК України, за ознаками об’єктивної 
сторони, слід зазначити, що вони відрізняються за діяннями: для ч. 1 ст. 242 КК 
України характерні  забруднення, виснаження; для ч. 1 ст. 243 КК України 
характерні  забруднення, засмічення, скидання, поховання. Тобто другий склад 
ще має такі додаткові діяння, як засмічення, поховання, скидання (але він не має 
такого діяння, як виснаження, що характерно для ч. 1 ст. 242 КК України). Щодо 
джерел забруднення ч. 1 ст. 243 КК України, то їх відмежовує від джерел, перед-
бачених ч. 1 ст. 242 КК України,  морські судна, штучно споруджені у морі кон-
струкції. Крім того, ці два склади злочинів відрізняються, як свідчить проведе-
ний нами аналіз цих статей, і місцем вчинення злочину. На відміну від першого 
складу злочину, місце вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 243 КК України,  є 
внутрішнє море, територіальне море, відкрите море, морські території у межах 
вод виключної (морської) економічної зони України.

Для об’єктивної сторони складів злочинів, передбачених ч. 2 ст. 242 
і ч. 2 ст. 243 КК України, характерні такі обов’язкові ознаки: для ч. 2 ст. 242 КК 
України: 1) діяння (забруднення, виснаження); 2) наслідки (спричинення 
загибелі або захворювання людей, масова загибель тваринного або рослинного 
світу інші тяжкі наслідки); 3) засоби забруднення (незнешкоджені стічні води, 
покидьки, відходи, шкідливі речовини, матеріали, сировина тощо); 4) місце 
вчинення злочину теж, що нами зазначено для частини ч. 1 цієї ж статті; 
5) необхідний причинний зв’язок між діянням зазначеними й указаними 
наслідками, що настали; 6) ті ж джерела, що нами названі для ч. 1 цієї ж статті. 
Для ч. 2 ст. 243 КК України характерні такі обов’язкові ознаки об’єктивної 
сторони цього складу злочину: 1) діяння (забруднення, засмічення, скидан-
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ня, поховання); 2) наслідки (загибель або захворювання людей, масова заги-
бель об’єктів тваринного або рослинного світу); 3) місце те ж саме, що нами 
указано для ч. 1 ст. 243; 4) ті ж самі джерела забруднення, які указані нами в ч. 1 
до цієї ж статті; 5) ті ж самі засоби, що нами указувалися для ч. 1 цієї ж статті; 
6) необхідний причинний зв’язок між діяннями й наслідками, зазначеними в 
диспозиції цієї ж статті.

Таким чином, підсумовуючи розмежувальні ознаки об’єктивної сторони 
складів злочинів, передбачених ч. 2 ст. 242 КК України і ч. 2 ст. 243 КК України, 
слід зазначити, що для ч. 2 ст. 242 КК України необхідні такі ознаки діяння, як 
засмічення, скидання, поховання, які властиві ч. 2 ст. 243 КК України. Крім того, 
для ч. 2 ст. 242 КК не є характерним таке місце вчинення злочину, як внутрішнє 
море, територіальне море, відкрите море, море в межах (морської) економічної 
зони України, що властиве для ч. 2 ст. 243 КК України. Для ч. 2 ст. 242 КК 
України не властиві такі джерела вчинення злочину, як штучно споруджені у 
морі конструкції, платформи, морські судна, які  характерні для ч. 2 ст. 243 КК 
України.

Відмежування злочинів за суб’єктивною стороною. Суб’єктивна сторона 
злочину є відображенням у свідомості суб’єкта об’єктивних ознак вчиненого і 
характеризує ставлення до них суб’єкта [5, с. 131]. Вивчення матеріалів досу-
дового слідства і судової практики свідчить про те, що значна кількість помилок 
при кваліфікації злочинів відбувається або через неправильне розуміння 
суб’єктивних ознак складів, або через неглибоке їх з’ясування. Кримінальне 
право України не надає пріоритету ані об’єктивним, ані суб’єктивним ознакам. 
Якщо переоцінка об’єктивних ознак призводить до об’єктивного ставлення у 
вину, то переоцінка суб’єктивних факторів призвела б до засудження за думки, а 
не за дії. І те, й інше суперечить вимогам законності, яка має своїм основним 
завданням боротьбу з різними антисуспільними явищами, забезпеченням непо-
хитності суспільного і державного ладу, тому ухил деяких авторів до так званого 
пріоритету суб’єктивного ставлення у вину [6, с. 140] має хибний, суб’єктивістський 
підхід до кримінально-правового ставлення у вину і не може бути сприйнятий 
практикою.

Основний критерій розмежування за суб’єктивною стороною – це 
форма вини. Але як визначити, чи передбачає той чи інший склад злочину 
вину умисну або необережну, із чого виходити? Це може бути: а) прямо вказа-
но в законі; б) випливати із змісту вживаних у ньому термінів, в) із вказівок зако-
ну на мотив і мету, що характеризують умисні дії; г) походити із системного 
тлумачення закону [7, с. 117].

У складі умисного злочину кожна об’єктивна ознака усвідомлюється, у 
складі необережного – хоча б одна ознака не усвідомлюється, але може і пови-
нна усвідомлюватися [7, с. 119].

Аналіз суб’єктивної сторони складів злочину, передбачених ч. 1 ст. 242 і 
ч. 1 ст. 243 КК України, свідчить, що їх ознаки суб’єктивної сторони складів 
злочинів збігаються, оскільки дії винних мають умисну форму вини. Причому 
як для одного, так і для другого складу злочину характерний прямий умисел. 
Ця форма вини характерна для злочинів із формальним складом. Що ж до ч. 2 
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ст. 242 і ч. 2 ст. 243 КК України, то для них можливі діяння у формі умислу й 
необережності, а для наслідків характерна необережність.

Відмежування за суб’єктами злочину. Розмежування злочинів залежно 
від їх суб’єктів у більшості випадків не викликає труднощів. Це пояснюється 
тим, що ознаки суб’єкта цих злочинів указані в законі і легко можуть бути 
встановлені.

Суб’єктами порушення правил охорони вод (забруднення водних 
об’єктів) можуть бути фізичні, осудні, службові, неслужбові, приватні особи 
(громадяни України, громадяни іноземних держав, особи, що мають подвійне 
громадянство), яким на момент вчинення злочину виповнилося 16 років. Такі 
ж суб’єкти характерні і для ч. 1 і 2 ст. 243 КК України.

Крім того, слід зазначити, що для складу злочину, передбаченого 
ст. 242 КК України, не є характерними така бездіяльність, яка передбачена ч. 3 
ст. 243 КК України.

Підсумовуючи результати аналізу злочинів, передбачених стст. 242 і 243 
КК України, необхідно відзначити, що вони мають відмінності за такими озна-
ками складу злочину: 1) за об’єктом складу злочину; 2) за предметом складу зло-
чину; 3) за деякими ознаками об’єктивної сторони складу злочину; 4) за місцем 
вчинення злочину.

Ця відмінність свідчить про те, що в майбутньому недоцільно ці склади 
злочинів об’єднувати в одну статтю Кримінального кодексу України.

Також діяння, передбачене ч. 2. ст. 242 КК України, необхідно відрізняти 
і від диверсії за основним безпосереднім об’єктом (ст. 113 КК України – еконо-
мічна безпека). Крім того, диверсія відмінна від діяння, передбаченого ст. 242 КК 
України, за конструкцією об’єктивної сторони, оскільки вона вважається діян-
ням з усіченим складом злочину і визнається закінченою з моменту здійснен-
ня вибухів, підпалів або інших дій, спрямованих на досягнення зазначених у 
законі наслідків, тобто незалежно від фактичного спричинення смерті та 
інших наслідків [8, с. 331]. Диверсія відрізняється від досліджуваного нами 
складу злочину за суб’єктивною стороною - виною у разі прямого умислу як до 
дій, так і до наслідків, а також наявністю спеціальної мети – ослаблення дер-
жави.

Відмежування кримінально-правового порушення правил охорони вод 
від аналогічного адміністративного-правового делікту (порушення правил охо-
рони водних ресурсів – ст. 59 Кодексу України про адміністративні правопору-
шення). Шкода суспільству і, зокрема, суспільним відносинам, що забезпечу-
ють охорону, раціональне використання, відтворення та оздоровлення водних 
об’єктів, заподіюється не тільки злочинними посяганнями, а й іншими право-
порушеннями, що тягнуть за собою адміністративну або дисциплінарну відпові-
дальність. Це питання надто актуальне, про що свідчить поширеність адміні-
стративних правопорушень, передбачених ст. 59 Кодексу України про адміні-
стративні правопорушення. Наприклад, лише за 2000-2014 рр. до адміністра-
тивної відповідальності притягнуто: 1) період з 2000 р. по 2006 р. – 129481 осіб; 
2) у період з 2007 р. по 2014 р. – 114658 осіб.
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Слід підкреслити, що відмежування цього адміністративного делікту від 
злочину, передбаченого ст. 242 КК України, надто актуальне.

Необхідною умовою успішної боротьби з такими правопорушеннями й 
обґрунтованим застосуванням законів, їх правового впливу є правильна юридич-
на оцінка вчиненого. У зв’язку з цим назріла необхідність розглянути питання 
порушення правил охорони вод як злочину і як адміністративне правопорушен-
ня, які тією чи іншою мірою посягають на суспільні відносини, що забезпечу-
ють охорону, раціональне використання, відтворення, оздоровлення водних 
об’єктів. Питання про кваліфікацію й розмежування злочинів і адміністратив-
них правопорушень у загальнотеоретичному плані привертає увагу дослідни-
ків-юристів, причому нерідко висловлюються найрізноманітніші думки з 
даної проблеми. Ряд вітчизняних і зарубіжних учених вважають, що різниця 
між злочином і адміністративним або дисциплінарним проступком визначаєть-
ся наявністю або відсутністю суспільної небезпечності діяння. Так, Н.Д.  Дурманов 
вважає, що при розмежуванні злочину та інших видів правопорушень вирі-
шальне значення має наявність чи відсутність основної ознаки злочину – сус-
пільної небезпечності діяння [9, с. 311]. Аналогічного погляду дотримуються 
І.М. Лисов [10, с. 13–14], М.С. Строгович [11, с. 135–148], А.П. Клюшниченко 
[12, с. 34–36], А.Н. Даньшин [13, с. 107], О.М. Якуба [14, с. 163–165].

Проте А.А. Піонтковський вказує, що різниця між злочином і адміністра-
тивним чи дисциплінарним проступком полягає в ступені їх суспільної небез-
печності [15, с. 41]. Такої ж точки зору дотримується А.Є. Луньов [16, 
с. 47], А.Ш. Якупов [17, с. 58], Н.Ф. Кузнєцова [18, с. 60], Б.А. Курінов [19, 
с. 12].

Як відомо, основна ознака будь-якого соціального явища концентровано 
виражає найважливіші його властивості в їх органічному взаємозв’язку, без 
яких саме явище існувати не може. Злочини й адміністративні чи дисциплінарні 
проступки характеризуються внутрішньою притаманною їм об’єктивною сус-
пільною небезпечністю, тобто основною ознакою, суть якої полягає в реальному 
заподіянні або можливості заподіяння шкоди суспільним відносинам [18, с. 60]. 
Якщо це так, то, очевидно, саме дана ознака і повинна бути покладена в основу 
розмежування злочину, передбаченого ст. 242 Кримінального кодексу України, 
і аналогічного адміністративного делікту. Для конкретного розгляду цього 
питання необхідно проаналізувати також інші моменти, виходячи з того, що у 
будь-якому правопорушенні можна виділити два аспекти, які визначають 
врешті-решт характер і ступінь суспільної небезпечності – якісну й кількісну 
її характеристики.

Якщо говорити про характер суспільної небезпечності, то це насамперед 
якісна визначеність, відмінна властивість конкретного виду правопорушення 
[18, с. 69]. Саме нею один вид правопорушення відрізняється від іншого (пору-
шення правил охорони вод і забруднення моря). Проте злочинні прояви кож-
ного з таких видів можуть бути найрізноманітнішими, тому в практичній 
діяльності виникає необхідність враховувати й кількісні параметри небез-
печності правопорушення того чи іншого виду. А роль загального «вимірюва-
ча» належить категорії «ступінь суспільної небезпечності».
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Ознаки, які різко змінюють ступінь суспільної небезпечності проступку в 
бік його зростання або повторювання, закладаються в диспозиції кримінально-
правової норми, що визначає таким чином конкретний вид правопорушення, як 
злочин. Наведене має принципове значення при відмежуванні злочину, перед-
баченого ст. 242 КК України, від суміжного проступку (ст. 59 Кодексу України 
про адміністративні правопорушення).

Перш ніж приступити до відмежування названого злочину від суміжно-
го проступку необхідно з’ясувати, які ознаки закладені законодавцем в основу 
криміналізації порушення правил охорони вод, забруднення моря. Виходячи з 
цього, можна навести розмежувальні критерії порушення правил охорони вод, 
забруднення моря й аналогічного адміністративного правопорушення. 
Забруднення водних об’єктів може бути адміністративним правопорушенням 
або кримінально-караною дією залежно від характеру самої дії або від інших 
ознак складу злочину.

Якщо ми звернемося до ст. 59 Кодексу України про адміністративні пра-
вопорушення, то побачимо, що питання про розмежування цього правопорушен-
ня й порушення правил охорони вод ст. 242 КК України ставиться залежно від 
ознак правопорушення (ст. 59) і злочину ст. 242 КК України. Так, згідно  з ч. 1 та 
ч. 2 ст. 59 Кодексу України про адміністративні правопорушення забруднення 
і засмічення вод, порушення водоохоронного режиму на водозабірниках, що 
викликають їх забруднення, водну ерозію, ґрунтів та інші шкідливі явища або 
введення в експлуатацію підприємств, комунальних та інших об’єктів без спо-
руд і пристроїв, які запобігають  забрудненню й засміченню вод, або їх шкідли-
вий вплив тягне адміністративну відповідальність. Такі діяння, як забруднен-
ня, виснаження (за винятком засмічення), якщо це створило небезпеку для 
життя, здоров’я людей чи для довкілля, уже є злочином, передбаченим ч. 1 
ст. 242 КК України. Що ж тут змінює суспільну небезпечність діяння, які є 
адміністративним правопорушенням (ст. 59 Кодексу України про адміністра-
тивні правопорушення) до злочину, передбаченого ч. 1 ст. 242 КК України? 
Співвідношення цих статей різних законодавчих актів свідчить, що таким фак-
тором є вчинення забруднення і виснаження водних об’єктів, що створює 
небезпеку для життя, здоров’я людей і довкілля. Тобто зазначене вище діяння 
криміналізує забруднення, виснаження, що створює небезпеку для життя, 
здоров’я людей і довкілля. Однак існують розбіжності, які не сприяють точно-
му застосуванню адміністративної відповідальності за таке правопорушення. 
Цьому не сприяє відсутність такої ознаки ст. 59 Кодексу України про адміні-
стративні правопорушення, як виснаження водних об’єктів, а в ч. 1 ст. 242 КК 
України – як засмічення. Це дає нам підставу пропонувати вказівку на такі 
діяння в цій статті.

Щодо зазначених у ч. 2 ст. 242 КК України кваліфікуючих ознак і діянь,  
передбачених ст. 59 Кодексу України про адміністративні правопорушення, 
труднощі у розмежуванні не виникають, їх чітко видно при висвітленні цих ста-
тей, кваліфікуючі ознаки зразу ж криміналізують це правопорушення. Але в 
даному випадку на практиці немає єдності, адже до таких діянь не відноситься 
засмічення.
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Як бачимо, ступінь суспільної небезпечності істотно змінюється залеж-
но від зміни характеристики виду забороненої поведінки. Закон встановив за 
названі дії, поряд з адміністративною, ще й кримінальну відповідальність, 
включивши сформульовані ознаки до диспозиції кримінально-правової норми 
(ст. 242 КК України).

Характер і особливості кримінально-правової боротьби з порушенням 
правил охорони вод підтверджують, що практичні працівники, як правило, не 
відчувають великих труднощів при встановленні кримінальної протиправності 
діяння. Так, опитування слідчих, суддів, що проводили розслідування та розгляд 
справ про порушення правил охорони вод показує, що 75 % чітко уявляють 
різницю між кримінально-протиправним порушенням правил охорони вод і 
аналогічним адміністративним деліктом. У той же час, 20 % нечітко володіють 
цим питанням, а 5 % — не задумувались взагалі з цього приводу. Аналогічні 
дані ми отримали і з адміністративних справ (з 200 таких справ по 20 % справ 
невірно кваліфікували адміністративне порушення, 80 % – вірно). Таке ста-
новище насторожує й свідчить про доцільність такого роз’яснення у відповід-
ній постанові Пленуму Верховного Суду України.

Що ж стосується цієї проблеми на європейському та загальносвітовому 
рівнях, то дане питання вирішується в зарубіжних науково-правових джерелах 
та ряді кримінальних зарубіжних кодексів [20; 21; 22; 23; 24], але висвітлення 
цієї проблеми в зарубіжних практиках неоднозначне та потребує більш деталь-
ного опрацювання.

Висновок. Отже, вищевикладене дає змогу стверджувати, що: 1) при 
проведенні відмежування складу злочину, передбаченого ст. 242 КК і ст. 243 
КК України, основною розмежувальною ознакою є об’єкт і предмет злочину, а 
також місце вчинення злочину; 2) для розмежування злочинів, передбачених 
ст. 113 КК України і ст. 242 КК України, основною розмежувальною ознакою є 
основний безпосередній об’єкт (ст. 113 КК України – економічна безпека). 
Крім того, диверсія відмінна від діяння, передбаченого ст. 242 КК України, за 
конструкцією об’єктивної сторони, оскільки вона вважається діянням з усіче-
ним складом злочину і визнається закінченою з моменту здійснення вибухів, 
підпалів або інших дій, спрямованих на досягнення зазначених у законі наслід-
ків, тобто незалежно від фактичного спричинення смерті та інших наслідків. 
Також диверсія відрізняється від досліджуваного нами складу злочину за 
суб’єктивною стороною, а саме: виною у разі прямого умислу як до дій, так і до 
наслідків, а також наявністю спеціальної мети – ослаблення держави; 3) щодо 
проведення розмежування складу злочину, передбаченого ст. 242 КК, та анало-
гічного адміністративно-правового делікту, передбаченого ст. 59 Кодексу 
України, про адміністративні правопорушення, то зазначені діяння відрізня-
ються за ознаками об’єктивної сторони та ступенем суспільної небезпечності.
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Матвійчук В.К. Теоретичні і прикладні проблеми відмежування злочину, 
передбаченого ст. 242 КК України, від суміжних злочинів і аналогічного адміні-
стративного правопорушення

У статті проаналізовано теоретичні і прикладні проблеми відмежування зло-
чину, передбаченого ст. 242 КК України, від суміжних злочинів та аналогічного адмі-
ністративного правопорушення, що має велике значення для охорони інтересів сус-
пільства і прав громадян. Зазначена проблема є важливою не тільки для теорії кримі-
нального права, але й у правозастосовній діяльності.  

Ключові слова:  порушення правил охорони вод, відмежування, суміжні зло-
чини, адміністративне правопорушення, об’єкт, об’єктивна сторона,  предмет зло-
чину, місце вчинення злочину, суб’єкт, суб’єктивна сторона.

Матвейчук В.К. Теоретические и прикладные проблемы отграничения пре-
ступления, предусмотренного ст. 242 УК Украины, от смежных преступлений и 
аналогичного административного правонарушения

В статье поднимаются теоретические и прикладные проблемы отграничения 
преступления, предусмотренного ст. 242 УК Украины, от смежных преступлений и 
аналогичного административного правонарушения, которое имеет большое значение 
для охраны интересов общества и прав граждан. Исследуемая проблема  имеет важ-
ное значение не только для теории уголовного права, но и в правоприменительной 
деятельности.

Ключевые слова: нарушение правил охраны вод, отграничения, смежные пре-
ступления, административное правонарушение, объект, объективная сторона, пред-
мет преступления, место совершения преступления, субъект, субъективная сторона.

Matviychuk V. Theoretical and applied problems distinguishing crime under 
Art. 242 of the Criminal Code of Ukraine and related crimes and similar administrative 
offense

The article raised theoretical and applied problems distinguishing crime under 
article 242 of the Criminal Code of Ukraine and related crimes and similar administrative 
offense, which is important for protection of public interests and rights of citizens. The author 
examines the problem because it is essential not only for theory of criminal law, but also in 
law enforcement activities.

Keywords: Violation of rules of water protection; Distinguishing; Related crimes; 
Administrative violation; Object, Objective side; Subject of crime; Scene of commit of a crime; 
Committer of a crime; The subjective side.
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ACTUS REUS OF A CRIME, STATED IN THE PAR. 243 
OF THE CC OF UKRAINE

В.П. Олійник
здобувач кафедри  
кримінального права, кримінології, цивільного
та господарського права 
ВНЗ «Національна академія управління»

ОБ’ЄКТИВНА СТОРОНА ЗЛОЧИНУ, 
ПЕРЕДБАЧЕНОГО Ч. 1 СТ. 243 КК УКРАЇНИ

Постановка проблеми. Питання, що стосуються об’єктивної сторони  
злочину, передбаченого ст. 243 КК України, мають велике значення для теорії 
кримінального права та практики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій Проблемами об’єктивної сто-
рони  цього злочину на фрагментарному рівні займалися такі вчені, як 
О.О. Дудоров, С.І. Селецький, С.С. Яценко, С.Б. Гавриш, В.А. Клименко, 
В.К. Матвійчук та інші. Проте до цього часу зазначені питання не знайшли 
свого належного вирішення.

Мета статті полягає в дослідженні об’єктивної сторони злочину забруд-
нення моря (ч. 1 ст. 243 КК України).

Основні результати дослідження. Як відомо, загальноприйнятим є 
визнання, що об’єктивна сторона злочину — це сукупність встановлених кри-
мінальним законом ознак, що характеризують зовнішній процес злочинного 
посягання [1, с. 133]. Зовнішні риси (ознаки) злочинного діяння знаходять 
своє відображення частково в законі. З усіх структурних частин складу зло-
чину найбільше інформації, необхідної для кваліфікації діяння як злочину, 
містить об’єктивна сторона. Чіткий опис ознак об’єктивної сторони досліджу-
ваного злочину є важливою передумовою дотримання законності в правозас-
тосовній діяльності правоохоронних органів, оскільки притягнення особи до 
кримінальної відповідальності завжди пов’язане з встановленням у її поведін-
ці конкретного суспільно небезпечного діяння, про яке йдеться в законі (ч. 1 
ст. 243 КК України).

Як показує вивчення вітчизняної та зарубіжної літератури з криміналь-
ного права, проблемі об’єктивної сторони злочину присвячена значна кіль-
кість праць [2, с. 81; 3, с. 106–141; 4, с.  5; 5, с. 128–143; 6, с. 189–211; 7, с. 3–268; 
8, с. 3–343; 9, с. 313–343; 10, с. 357–383; 11, с. 1–343; 12, с. 131–138; 13, с. 69–83; 
14, с. 265–372; 15, с. 12–563]. Це певною мірою полегшує нам завдання. 
Оскільки загальнотеоретичні питання, що стосуються зовнішньої сторони зло-
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чинного діяння, є достатньо розробленими, ми одразу перейдемо до проблеми 
нашого дослідження. Вважаємо лише за необхідне уточнити складові загаль-
ного вчинення стосовно об’єктивної сторони складу злочину, дотримуючись у 
цьому питанні поглядів В.К. Матвійчука. До об’єктивної сторони складу зло-
чину слід віднести такі ознаки, як діяння (дія та бездіяльність), обстановка 
вчинення злочину, спосіб вчинення злочину, місце, час, знаряддя, засоби вчи-
нення злочину та джерело злочинного діяння [16, с. 213–214]. 

Диспозиція ч. 1 ст. 243 КК України є бланкетною, оскільки має оціноч-
но-понятійний склад об’єктивної сторони. У ній відсутній перелік шкідливих 
матеріалів чи речовин або відходів, не вказуються гранично допустимі концен-
трації основних (або просто) забруднюючих речовин, не дається конкретне 
визначення шкоди життю та здоров’ю людей або живим ресурсам моря, міс-
тяться такі невизначені конструкції, як «незаконне скидання» чи «незаконне 
поховання». Крім того, бланкетний характер диспозиції ч. 1 ст. 243 КК України 
полягає в тому, що реалізація норм, які містяться в цій диспозиції, неможлива 
окремо від норм, за наявності яких можна з’ясувати та розкрити ті оціночні 
неоднозначні (невизначені) поняття, які містяться у цій частині статті. Слід 
погодитися з думкою про те, що оціночні поняття відрізняються від звичайних 
(а, на нашу думку формалізованих) тим, що цим (оціночним) поняттям влас-
тиві ознаки, які відображають лише соціальну значимість явищ, проте вони не 
містять ознак, які характеризували б формальні емпіричні фінансові власти-
вості даних явищ [17, с. 71]. Тому для правильної кваліфікації злочинів, перед-
бачених ч. 1 ст. 243 КК України, істотне значення змістовне навантаження і 
обсяг понять, що використовуються в цій частині статті. У нашому випадку 
мова йде про терміни, що мають юридичне, спеціальне біологічне, хімічне та 
медичне значення. Описані в диспозиції ч. 1 ст. 243 КК України терміни зага-
лом мають абстрактний характер, допускають неоднозначне тлумачення, під-
стави якого лежать за межами кримінального права та його понятійного апара-
ту. Це вимагає від нас додаткових досліджень і висновків, зокрема стосовно 
співвідносності того, що М.І. Ковальов називає формальним і оціночним у 
кримінальному праві [18, с. 68]. Ці підходи ми використаємо до всіх оціночних 
понять у порядку їх з’ясування.

Ознаки об’єктивної сторони досліджуваного злочину відтворено в 
загальних рисах у Законі (ч. 1 ст. 243 КК України) [19]. Встановлення 
обов’язкових ознак об’єктивної сторони досліджуваного злочину має важливе 
не тільки наукове, але й практичне значення.

Зовнішня сторона злочину, передбаченого ч. 1 ст. 243 КК України, як 
свідчить вивчення юридичної літератури, до цього часу не знайшла свого 
достатнього дослідження, вона надто складна, має багатоаспектний характер 
та істотні дискусійні в юридичному плані моменти, які так чи інакше вплива-
ють на практику застосування норм, передбачених цією статтею,  законотворчу 
діяльність і теорію кримінального права. Низка понять, ознак і норм, які вико-
ристаються для визначення обов’язкових ознак об’єктивної сторони злочину 
забруднення моря, не з’ясовані належним чином.
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Насамперед зупинимося на таких ознаках об’єктивної сторони вказано-
го злочину, як діяння (дія або бездіяльність) [20, с. 154]. Діяння і його струк-
тура, як це обґрунтовано зазначається в спеціальній літературі, в структурі 
об’єктивної сторони злочину, передбаченого ч. 1 ст. 243 КК України, надто 
складні [21, с. 114]. Об’єктивна сторона складу злочину, як стверджує 
В. М. Кудрявцев, «…є процес суспільно небезпечного і протиправного посяган-
ня на охоронювані законом інтереси, який розглядається з його зовнішньої 
сторони з точки зору послідовного розвитку тих подій і явищ, які починаються 
зі злочинної дії (бездіяльності) суб’єкта і закінчуються настанням злочинного 
результату» [5, с. 9].

Переходячи безпосередньо до питання, яке нас цікавить, попередньо 
відзначимо, що всі норми ст. 243 КК України мають прескриптивний характер, 
оскільки вони прописують утримання від певних дій (ч. 1 ст. 243 КК України) 
або, навпаки, вчинення певних дій (ч. 3 ст. 243 КК України). У першому випад-
ку забороняють, у другому – зобов’язують, але цим інформаційна сторона 
норм ст. 243 КК України не вичерпується, вони також містять відомості про 
шкідливі наслідки невиконання приписів, які в них містяться. Ч. 1 ст. 243 КК 
України визначає обсяг належної поведінки, в даному випадку забороненого, і 
покладає певні обов’язки. Вона є найважливішим компонентом механізму 
управління якістю внутрішніх морських чи територіальних вод, вод відкрито-
го моря, а також вод виключної (морської) економічної зони України.

Маючи такі загальнотеоретичні положення, дослідимо першу ознаку 
об’єктивної сторони в цьому злочині (ч. 1 ст. 243 КК України) – діяння : 1) одні 
автори зазначають, що об’єктивна сторона першого різновиду злочину склада-
ється з: а) діяння (порушення спеціальних правил); б) настання наслідків у 
вигляді забруднення моря; в) створення цим самим небезпеки для життя чи 
здоров’я людей або живих ресурсів моря, для законних видів використання 
моря; г) причинного зв’язку між діянням забруднення моря і станом небезпеки 
для життя чи здоров’я людей або живих ресурсів моря, для законних видів 
використання моря [22, с. 544]; другою формою вчинення злочину, передбаче-
ного ч. 1 ст. 243 КК України, є незаконне скидання (викачування, змивання, 
зсипання тощо) чи поховання (закопування, складування на морському дні в 
контейнерах тощо) в межах внутрішніх морських чи територіальних вод 
України або у відкритому морі матеріалів чи речовин, шкідливих для життя чи 
здоров’я людей, або відходів [22, с. 546]; 2) другі стверджують, що об’єктивна 
сторона цього злочину (першого його різновиду) полягає: а) в порушенні спе-
ціальних правил; б) забруднення моря, яке створило небезпеку для життя чи 
здоров’я людей або живих ресурсів моря, для законних видів використання 
моря; в) наявності причинного зв’язку між порушенням спеціальних правил та 
забрудненням моря і станом небезпеки для життя чи здоров’я людей або 
живих ресурсів моря, для законних видів використання моря (порушення спе-
ціальних правил може виражатися в невиконанні або неналежному виконанні 
вимог ВК і Правил охорони внутрішніх морських вод і територіального моря 
від забруднення і засмічення); друга форма злочину незаконне скидання чи 
поховання в межах внутрішніх морських чи територіальних вод України або у 
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відкритому морі зазначених матеріалів, речовин і відходів може проявлятися 
у незаконному викачуванні, змиванні, зсипанні, закопуванні, складуванні на 
морському дні в контейнері таких речовин [23, с. 33–331]; 3) треті зазначають, 
що об’єктивна сторона злочину, передбаченого ч. 1 ст. 243 КК України, визна-
чається законом як забруднення моря і проявляється в таких двох формах: 
а) порушення спеціальних правил поводження зі шкідливими матеріалами та 
речовинами, якщо це створило небезпеку для життя та здоров’я людей або 
живих ресурсів моря чи може перешкодити законним видам використання 
моря; б) у незаконному скиданні чи похованні в межах внутрішніх морських 
чи територіальних вод України або у відкритому морі зазначених матеріалів, 
речовин і відходів (порушення спеціальних правил – це дія або бездіяльність, 
тобто невиконання вимог нормативно-правових актів з питань екологічної 
безпеки, які регулюють питання охорони моря від забруднення, Правил охоро-
ни внутрішніх морських вод і територіального моря від забруднення та засмі-
чення. (Бездіяльність проявляється у невжитті водокористувачем відповідних 
заходів щодо запобігання забруднення моря) [24, с. 430]; 4) четверті  зазнача-
ють, що об’єктивна сторона злочину за ч. 1 ст. 243 КК України характеризують-
ся такими ознаками: суспільно небезпечне діяння (дія чи бездіяльність), яке 
полягає у порушенні спеціальних правил або незаконному скиданні чи похо-
ванні шкідливих для життя чи здоров’я людей, матеріалів чи речовин і відхо-
дів; суспільно небезпечні наслідки – забруднення моря; причинний зв’язок 
між порушенням спеціальних правил та наслідками (обов’язковою ознакою 
злочину є створення у зв’язку із забрудненням моря небезпечними для життя 
і здоров’я людей або живих ресурсів моря (довкілля). (Порушення спеціаль-
них правил – це діяння, вчинене всупереч чинному законодавству (Водний 
кодекс України, Правила охорони внутрішнього моря і територіальних вод від 
забруднення)) [25, с. 554]; 5) п’яті  стверджують, що з об’єктивної сторони зло-
чин можливий у таких формах: а) порушення спеціальних правил, що потягло 
забруднення моря шкідливими матеріалами, речовинами, а також відходами, і 
створило небезпеку для життя чи здоров’я людей або живих ресурсів моря чи 
могло перешкодити законним видам використання моря; б) незаконне скидан-
ня чи поховання зазначених матеріалів, речовин чи відходів (порушення спе-
ціальних правил при вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 243 КК України, 
може полягати у діях або бездіяльності) [26, с. 249].

Аналіз існуючих точок зору, зокрема В.І.  Антипова (перша точка зору), 
В.А.  Клименка (друга точка зору), В.С.  Плугатиря та О.В. Кришевич (четвер-
та точка зору), свідчить, що, аналізуючи об’єктивну сторону, автори не 
з’ясували види складів злочину за конструкцією об’єктивної сторони, перед-
бачені ч. 1 ст. 243 КК України, а тому прийшли до висновку, що злочини, опи-
сані в частині першій цієї статті, відносяться до діянь з матеріальними склада-
ми. Крім того, всі автори, у тому числі С.Б. Гавриш (автор третьої точки зору) 
та О.О. Дудоров (автор п’ятої точки зору, не точно тлумачать положення ч. 1 
ст. 243 КК України, а також приписи, які надають можливість характеризувати 
об’єктивну сторону. Також слід зазначити, що автори перерахованих нами 
точок зору стосовно об’єктивної сторони злочину, передбаченого ч. 1 ст. 243 
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КК України, характеризуючи об’єктивну сторону, захоплюються формами 
прояву злочину, а не характеристикою ознак об’єктивної сторони цього діяння.

Що стосується таких ознаках об’єктивної сторони, як дія або бездіяль-
ність, то загальновизнаним, на наш погляд, є те, що це протиправний активний 
або пасивний, усвідомлений вольовий акт зовнішньої поведінки суб’єкта, що 
виражається у здійсненні суспільно небезпечного посягання, передбаченого 
ч. 1 ст. 243 КК України, який є діяння. Це свідчить про те, що об’єктивна сто-
рона злочину, передбаченого ч. 1 ст. 243 КК України, може виразитися: в 
забрудненні моря в межах внутрішніх морських чи територіальних вод 
України або в межах виключної (морської) економічної зони України матеріа-
лами або речовинами, шкідливими для життя чи здоров’я людей, або відхода-
ми внаслідок порушення спеціальних правил, якщо це створило небезпеку для 
життя чи здоров’я людей або живих ресурсів моря чи могло перешкоджати 
законним видам використання моря; незаконне скидання чи поховання в 
межах внутрішніх морських чи територіальних вод України або у відкритому 
морі зазначених матеріалів, речовин і відходів [19]. У цьому контексті слід 
зазначити, що однією з необхідних умов притягнення особи до кримінальної 
відповідальності за ч. 1 ст. 243 КК України є встановлення змісту порушених 
правил, характеру діяння (дії або бездіяльності) особи (або осіб), ким ці пра-
вила порушені, ким це діяння вчинене. Крім того, при цьому необхідно також 
установити все те конкретне, в чому виразилося вчинене кримінальне право-
порушення.

Виходячи з викладеного вище, до першої форми прояву цього злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 243 КК України,  де в диспозиції цієї частини статті зна-
йшло відображення: діяння (дія або бездіяльність), місце вчинення злочину, 
засоби вчинення злочину та зі змісту випливають і джерела вчинення злочину 
як ознаки об’єктивної сторони, які позначено таким чином: «Забруднення 
моря в межах внутрішніх морських чи територіальних вод України або в межах 
вод виключної(морської) економічної зони України матеріалами чи речовина-
ми, шкідливими для життя чи здоров’я людей або відходами внаслідок пору-
шення спеціальних правил, якщо це створило небезпеку для життя чи здоров’я 
людей або живих ресурсів моря чи могло перешкодити законним видам вико-
ристання моря…» [19]. Характер діяння (дії або бездіяльності), а саме: забруд-
нення моря, засвідчує першу ознаку об’єктивної сторони внаслідок порушення 
спеціальних правил. У цьому сенсі звернемося до існуючих публікацій, де є 
визначення забруднення чи забруднення моря. Так, О.Є. Пономарьова заяв-
ляє, що забруднення морського середовища – це привнесення людиною прямо 
або побічно (непрямо) речовин чи енергії у морське середовище, яке призво-
дить або може призвести до таких згубних наслідків, як завдання шкоди вод-
ним біоресурсам і життю в морі, у тому числі для рибальства та інших право-
мірних видів використання моря, зниження якості використовуваної морської 
води і погіршення умов відпочинку [27, с. 163]; О.О. Дудоров  стверджує, що 
забруднення моря, поєднане із порушенням спеціальних правил, буде і в тому 
разі, коли: під час відпливу на прибережну смугу скидаються відходи або шкід-
ливі речовини та матеріали; без дозволу уповноважених органів здійснюється 
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залповий, аварійний викид шкідливих речовин у море; порушується порядок 
проведення навантажувальних і розвантажувальних робіт [26, с. 749]; 
В. І. Антипов вважає, що забруднення моря — це привнесення людиною безпо-
середньо чи побічно речовин, мікроорганізмів у морське середовище, включа-
ючи гирлові райони рік, які призводять або можуть призвести до згубних 
наслідків; завдати шкоди живим ресурсам та життю в морі ; створити небез-
пеку для здоров’я людини, перешкоди для діяльності на морі, погіршити якість 
морської води та умови відпочинку (відповідно до диспозиції ч. 1 ст. 243 КК 
України забруднення моря відбувається в результаті привнесення у морське 
середовище не будь-яких забруднюючих речовин, а саме матеріалів чи речо-
вин, шкідливих для життя чи здоров’я людей, або відходів) [22, с. 545]; 
В. А. Клименко переконаний, що під забрудненням моря як ознаки складу зло-
чину, що розглядається, треба розуміти привнесення людиною безпосередньо 
чи побічно у морське середовище будь-яких небезпечних, отруйних або інших 
речовин чи мікроорганізмів, здатних викликати таке забруднення моря, яке 
створює загрозу загибелі чи захворюванню людей, живих ресурсів моря, пере-
шкоду для законних видів використання моря (це можуть бути радіоактивні 
матеріали, господарсько-фекальні стічні води, нафта, пестициди, солі важких 
металів тощо) [23, с. 331].

Слід звернути увагу на те, що поняття «забруднення моря», які пропо-
нуються авторами, є прийнятними та  не суперечать одне одному. Що стосу-
ється ознак об’єктивної сторони, зокрема такої обов’язкової ознаки, як діяння 
(дії або бездіяльності), то існують суттєві розбіжності, які проявляються в 
тому, що відбувається підміна ознак об’єктивної сторони цього злочину понят-
тям «забруднення моря», яке не збігається з конструкцією побудови складів 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 243 КК України.

Аналіз понять, використаних у диспозиції ч.  1 та 2 ст. 243 КК України, 
надає можливість говорити про те, що підстави для криміналізації такі: 
1) якщо це створило небезпеку для життя чи здоров’я людей або живих ресур-
сів моря чи могло перешкодити законним видам використання моря; 2) також 
незаконне скидання чи поховання в межах внутрішніх морських чи територі-
альних вод України або у відкритому морі зазначених матеріалів, речовин і 
відходів [19] свідчить, що термін «забруднення моря» в диспозиції ч. 1 цієї 
статті асоціюється з обов’язковими ознаками об’єктивної сторони названого 
складу злочину: дією або бездіяльністю. Наше твердження має під собою під-
стави, тому що спирається на описання об’єктивної сторони у ч. 1 цієї статті, 
яка передбачає дії або бездіяльність – забруднення моря внаслідок порушення 
спеціальних правил, які викликали лише загрозу настання наслідків. Натомість 
ч. 2 цієї статті містить описання злочину з матеріальним складом, а саме: заги-
бель або захворювання людей, масову загибель об’єктів тваринного і рослин-
ного світу або інші тяжкі наслідки. Діяння, які передбачені в ч. 1, лише створи-
ли небезпеку, тобто загрозу можливості для настання наслідків, тому помилко-
вим, на наш погляд, є міркування, що саме діяння забруднення моря є наслід-
ком вчиненого злочину [22, с. 544; 23, с. 330–331; 25, с. 554]. Крім того, наше 
твердження спирається на Правила охорони внутрішніх морських вод і тери-
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торіального моря України від забруднення та засмічення, затверджені 
Постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 року № 269 
(269-96-п) (у редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 
2002 року № 431, де зазначається, що забруднення вод – надходження до вод-
них об’єктів забруднюючих речовин, логічно, що це результат дії або бездіяль-
ності певних осіб [28]. Також наше судження знаходить підтвердження і у 
визначенні забруднення, запропонованого О.О. Плотніковою, «…скид речо-
вин, шкідливих для здоров’я людей або живих ресурсів моря чи інших відходів 
і матеріалів, які можуть задати шкоди здоров’ю людей, живим ресурсам моря, 
зонам відпочинку або перешкоджати іншим законним видам використання 
моря [17, с. 50]. М.Д. Дурманов, на наш погляд, переконливо стверджує, що 
можливість завдання шкоди не може визнаватися видом злочинних наслідків, 
а є властивістю злочину [29, с. 40]. Тому намагання О.О. Плотнікової ствер-
джувати, що наслідки в даному випадку (мається на увазі забруднення моря, 
що може викликати і далі по тексту – загрози) слід розуміти як результат, 
наслідок злочинного діяння, як дещо породжене цим діянням, по часу наступ-
не, як правило, за ним, про що свідчить префікс «по» [17, с. 61]. Це свідчить 
про ігнорування злочинів з матеріальним чи формальним складами, що під-
тверджує О.О. Плотнікова: «Заметим, что сама классификация преступлений 
на формальные и материальные является весьма проблематичной, на что обо-
снованно обращается внимание в специальной литературе» [17, с. 71]. При 
цьому вчена посилається на позицію Н.Ф. Кузнєцової [30, с. 51–53], проте не 
з’ясовує зміну її позиції в цьому сенсі.

Отже, забруднення моря з порушенням спеціальних правил (ч. 1 ст. 243 
КК України ) може полягати в таких діях: 1) які прямо заборонені (застосуван-
ня стійких і сильнодіючих пестицидів; влаштовувати полігони побутових та 
промислових відходів і накопичувачів стічних вод; будівництво промислових 
об’єктів; влаштувати вигреби для накопичення господарсько-побутових, стіч-
них вод об’ємом більше одного кубічного метра на добу тощо); 2) бездіяльнос-
ті, що проявляється у невжитті водокористувачем відповідних заходів щодо 
запобігання забруднення моря, зокрема скидання у море стічних вод, які міс-
тять збудників інфекційних захворювань, за обсягом скидання забруднюючих 
речовин перевищують гранично допустимі концентрації [34].

Розглянемо наступну обов’язкову ознаку об’єктивної сторони злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 243 КК України, у першій та другій формах прояву цього 
злочину, а саме: місце його вчинення. У цьому випадку місцем вчинення зло-
чину, виходячи з його описання, може бути внутрішнє море, територіальне 
море, море в межах виключної (морської) економічної зони України. Натомість 
у другій формі прояву цього злочину місцем вчинення злочину може бути: 
внутрішнє море, територіальне море, відкрите море. Автори майже всіх опублі-
кованих праць, що аналізують цей злочин, у першій і другій формі його прояву, 
окрім В.К. Матвійчука, не називають таку обов’язкову ознаку об’єктивної сто-
рони цього злочину, описаного в ч. 1 ст. 243 КК України, як місце його вчинен-
ня. Це питання також не висвітлено у справах кримінального провадження. 
Про необхідність встановлення місця вчинення цього злочину потрібно було б 
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зазначити в Постанові Пленуму Верховного Суду України, що стосується 
зазначеної категорії справ. 

У першій і другій формах прояву цього злочину (ч. 1 ст. 243 КК України) 
характерна така обов’язкова ознака об’єктивної сторони злочину, як засоби 
його вчинення: матеріали чи речовини, шкідливі для життя чи здоров’я людей 
або живих ресурсів моря, або відходи [19]. Натомість такими засобами вчинен-
ня злочину в його другій формі прояву (ч. 1 ст. 243 КК України) є зазначені 
вище матеріали, речовини і відходи. Засоби злочину свідчать про те, які пред-
мети матеріального світу використані особою (або особами для виконання дії 
або бездіяльності, спрямованої на завдання шкоди об’єкту, що охороняється 
законом про кримінальну відповідальність [31, с. 21]. Злочин, передбачений 
ч. 1 ст. 243 КК України, має таку конструкцію, яка свідчить, що вчинити 
забруднення моря неможливо без допомоги засобів вчинення злочину та дже-
рел забруднення. Ми погоджуємося із судженням В.К. Матвійчука, що для 
засобів вчинення злочину властивим є те, що це: а) предмети, які винний вико-
ристовує не для безпосереднього виконання об’єктивної сторони того чи іншо-
го злочину; б) предмети, які винний використовує для полегшення виконання 
основної дії, що спричиняє наслідки або створює загрозу спричинення наслід-
ків; в) предмети, які винний використовує з метою позбутися їх [32, с. 157]. 
Отже, те, за допомогою чого забруднюється море, — це засоби вчинення зло-
чину. 

Слід звернути увагу на те, що в диспозиції ч. 1 ст. 243 КК України від-
сутній перелік матеріалів чи речовин, шкідливих для життя чи здоров’я людей 
або відходів. Це свідчить, що засоби вчинення злочину мають оціночно-поня-
тійний характер (склад) (їм властиві ознаки, що відображають лише соціальну 
значимість явищ), не вказуються нормативи гранично допустимих концентра-
цій основних забруднюючих речовин у внутрішніх морських водах і територі-
альному морі, а також ті, які скидаються чи поховуються тощо. Це свідчить, як 
ми уже зазнали, про бланкетний характер диспозиції в ч. 1 ст. 243 КК України. 
Бланкетний характер диспозиції ч. 1 цієї статті полягає в тому, що реалізація 
норм у цьому випадку неможлива окремо від норм, при посередництві яких 
можна розкрити ті невизначені оціночні поняття, які містяться в ч. 1 цієї стат-
ті. Це надає підстави говорити про те, що для кваліфікації злочинів, передбаче-
них ч. 1 ст. 243 КК України, істотне значення має питання про смислове їх 
навантаження та обсягу використаних в цій статті понять.

У ч. 1 ст. 243 КК України засоби як обов’язкова ознака об’єктивної сто-
рони названі в загальних рисах, тому вони мають установлюватися в кожному 
кримінальному провадженні. Так, злочин, передбачений ч. 1 ст. 243 КК України, 
має таку конструкцію, яка свідчить, що вчинити забруднення моря неможливо 
без засобів вчинення злочинів і джерел забруднення. Проте в законі (ч. 1 
ст. 243 КК України) їх класифікація неповна. Перш за все з’ясуємо такий засіб, 
як речовини, шкідливі для життя чи здоров’я людей. Основні забруднюючі 
речовини та Нормативи гранично допустимих концентрацій, передбачені у 
Постанові Кабінету Міністрів України від 29 березня 2003 року №  43, виходя-
чи з показника (це її назва, а друге  -значення): 1) розчинений кисень, мг/куб.  
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дм – не нижче 4; 2) завислі речовини, мг/куб.  дм – фонові значення району 
водокористування; 3) солоність, мг/куб.  дм – 12–18; 4) сульфати, мг/куб.  
дм – 3,5; 5) хлор-іон, мг/куб.  дм – 11,9; 6) амоній сольовий, мг/куб.  дм – 0,5; 
7) нітрати, мг/куб.  дм – 40; 8) нітрити, мг/куб.  дм – 0,08; 9) нафтопродукти, 
мг/куб.  дм – 0,05; 10) біохімічне споживання кисню, мгОі/куб. дм (БСК 
повн.) – не більше ніж 3; 11) залізо, мг/куб.  дм – 0,004; 12) рівень токсичності 
води (на основі біотестування)  — нетоксична; 13) водневий показник, од. 
pH – 6,5–8,5; 14) колі-індекс, КУО/куб.  дм – 1000–10000; 15) індекс колі-
фага, БУО/куб.  дм – не більше, ніж 100 [28]. Варто зазначити, що автори 
публікації з даної проблеми помилково включають до забруднюючих речовин 
і матеріали [22, с. 5], хоча їх слід віднести до засобів вчинення злочину окремо, 
передбаченого ч. 1 ст. 243 КК України. Це підтверджується Правилами охоро-
ни внутрішніх морських вод і територіального моря від забруднення та засмі-
чення [28]; Міжнародною конвенцією щодо запобігання забруднення моря 
нафтою (1954) з поправками (1962, 1969, 1971 рр.) [36, с. 37 — 42] та ін.

Наступний засіб вчинення досліджуваного злочину є відходи – це будь-
які речовини, матеріали та предмети, що утворюються в процесі людської 
діяльності, не мають подальшого використання за місцем утворення чи вияв-
лення, та від яких власник намагається позбутися, має намір або повинен 
позбутися шляхом цивілізації чи видання [28]. У кримінальному законодав-
стві України, а також у практиці його застосування зустрічаються випадки, 
коли в законі прямо називаються зовнішні ознаки, але в теорії кримінального 
права вони не мають свого визначення і дослідження [16, с. 160]. Ці випадки 
зустрічаються не часто, тому вони не привернули уваги дослідників. З метою 
вивчення ознак об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 243 
КК України, звернемося до кримінального законодавства України. Так, у 
ст. 243 КК України ця ознака, виходячи зі змісту статті, розуміється як «…мор-
ські та повітряні судна та засоби та споруди, що знаходяться в морі» (ч. 3 
ст. 243 КК України) [19]. Вони не відносяться до засобів вчинення злочину, 
оскільки засоби – це предмети матеріального світу, використані особою(або 
особами) для виконання дій (або бездіяльності), спрямовані на завдання 
шкоди об’єкту, що охороняється кримінальним законодавством [5, с. 21]. Не 
можуть вони бути використані як місце вчинення злочину, оскільки остання 
означає територію, на якій було розпочато або закінчено злочин чи настав зло-
чинний наслідок [3, с. 141]. Цю ознаку В. К. Матвійчук пропонує називати 
джерело вчинення злочину, виходячи із довідкових джерел: «джерело – це те, 
що дає початок чому-небудь, відкіля надходить що-небудь» [32, с. 209; 39, 
с. 161]. Джерело вчинення злочину – це сфера діяльності людини (підприєм-
ство, установа, організація, транспорт, споруджені у морі конструкції та ємнос-
ті) [34, с. 161]. 

Також дане питання має своє висвітлення і в зарубіжних правових дже-
релах та інших матеріалах, що розглядають аналогічні проблеми [36; 37; 38; 39; 
40].

Висновки. На підставі дослідження можна дійти висновку, що об’єктивна 
сторона злочину, передбаченого ч. 1 ст. 243 КК України, характеризується 
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такими обов’язковими ознаками: діянням (дією або бездіяльністю), засобами, 
місцем і джерелами вчинення злочину.
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Олійник В.П. Об’єктивна сторона злочину, передбаченого ч. 1 ст. 243 КК 
України

У статті досліджується об’єктивна сторона злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 243 КК України. Детально проаналізовані існуючі точки зору стосовно ознак 
об’єктивної сторони цього злочину. Пропонується авторське визначен-
ня об’єктивної сторони злочину, передбаченого ч. 1  ст. 243 КК України.

Ключові слова: об’єктивна сторона злочину, забруднення моря, діяння (дія 
або бездіяльність), засоби вчинення злочину, місце, джерела вчинення злочину.
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Олейник В.П. Объективная сторона преступления, предусмотренно-
го ч. 1 ст. 243 УК Украины

В статье исследуется объективная сторона преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 243 УК Украины. Подробно проанализированы существующие точки зрения 
относительно признаков объективной стороны этого преступления. Предлагается 
авторское определение объективной стороны преступления, предусмотренно-
го ч. 1 ст. 243 УК  Украины.

Ключевые слова: объективная сторона преступления, загрязнение моря, дея-
ние (действие или бездействие), средства совершения преступления, место, источни-
ки совершения преступления.

Oleiinik V. Actus Reus of a Crime, Stated in the Par. 243 of The CC of Ukraine
In this article the actus reus of a crime, stated in the par. 243 of the CC of Ukraine, is 

researched. Existing points of view about elements of actus reus of a mentioned crime are 
analyzed. The author offers his own definition of the actus reus of a crime, stated in the 
par. 243 of the CC of Ukraine.

Keywords: Actus Reus; Marine Pollution; Deed (Act or Lack of Action); 
Instrumentalities; Place of Criminal Offense; Sources of Criminal Offense.

Стаття надійшла до редакції 01.06.2016.
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ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ШПИГУНСТВО

Постановка проблеми. Головним завданням спеціальної служби держа-
ви є протидія шпигунству, яке здійснюється спецслужбами Російської 
Федерації. Шпигунська діяльність іноземних спецслужб завдає великої шкоди 
національним інтересам України. Збитки, яких зазнає держава через діяль-
ність шпигунів, не тільки рахуються сотнями мільярдів, але й тимчасовою 
втратою територіальної цілісності.

Шпигунство – один із найбільш небезпечних злочинів проти держави, 
що може спричинити тяжкі наслідки. Держави, що здійснюють шпигунську 
дiяльнiсть проти України, ніколи не шкодували сил і засобів на проведення 
розвiдувально-пiдривної дiяльностi у такій формі, як шпигунство. Шпигуни 
намагаються вивідати державні секрети у всіх сферах суспільного життя.

Відомості, що становлять державну таємницю, – це інформація у сфері 
оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки і 
охорони правопорядку, розголошення якої може завдати шкоди національній 
безпеці України. Відомості, що рішенням державних експертів з питань таєм-
ниць визнано державною таємницею [1] та включено до Зводу відомостей, 
становлять державну таємницю (ЗВДТ) [2]. З моменту опублікування вказа-
ного Зводу (змін до нього) ці відомості підлягають охороні з боку держави як 
такі, що становлять державну таємницю, хоча  на цей час вони ще не були 
матеріалізовані.

Зовнішньою (матеріальною) ознакою віднесення документа, виробу або 
іншого матеріального носія інформації до предметів, що містять відомості, які 
становлять державну таємницю, є наданий йому гриф секретності – реквізит 
матеріального носія таємної інформації, який засвідчує ступінь її секретності 
(«особливої важливості», «цілком таємно», «таємно»). Строк, протягом якого 
діє рішення про віднесення інформації до державної таємниці, встановлюється 
Державним експертом з питань таємниць, але не може перевищувати для 
зазначених видів інформації відповідно 30, 10 і 5 років. Проте після закінчення 
зазначеного строку його може бути подовжено [1].

© І.В. Сервецький, 2016
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Конкретні види інформації, що належать до державної таємниці, зазна-
чені у Законі України «Про державну таємницю» [1]. Ними є інформація: 1) у 
сфері оборони; 2) у сфері економіки, науки і техніки; 3) у сфері зовнішніх від-
носин; 4) у сфері державної безпеки та охорони правопорядку.

Конкретні відомості можуть бути віднесені до державної таємниці за 
ступенями секретності «особливої важливості», «цілком таємно» і «таємно» 
лише за умови, що вони належать до зазначених чотирьох категорій і їх роз-
голошення завдасть шкоди інтересам національної безпеки України [3].

Отже, шпигуни – це іноземні громадяни або особи без громадянства [4], 
які намагаються отримати інформацію, що становить державну таємницю, є 
важливою для держави, суспільства та людини іохороняється Кримінальним 
кодексом (ст.114 КК України) [5], Законами України «Про державну таємни-
цю» [1], «Про інформацію» [6], «Про доступ до публічної інформації» [7], 
«Про захист персональних даних»[8].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми кримінальної від-
повідальності за шпигунство були предметом досліджень О.Ф. Бантишева, 
С.Г. Гордієнка, В.К. Грищука, Н.О. Гуторової, О.П. Дзьобаня, С.В. Дьякова, 
І.В. Діордіци, О.О. Дудорова, О.І. Звонарьова, А.Б. Качинського, 
В.С. Картавцева, О.О. Климчука, М.І. Мельника, В.О. Навроцького, 
Г.В. Но вицького, В.Г. Пилипчука, М.А. Погорецького, О.С. Сотули, 
В.В. Сташиса, В.Я. Тація, В.П. Тихого, М.І. Хавронюка та інших учених. 

Мета статті полягає у вивченні, аналізі та  узагальненні теоретичних 
ознак кримінальної відповідальності за шпигунство.

Основні результати дослідження. Шпигунська діяльність здійснюється 
для передачі або збирання з метою передачі іноземній державі, іноземній орга-
нізації або їхнім представникам відомостей, що становлять державну таємни-
цю, якщо ці дії вчинені іноземцем або особою без громадянства.

Звільняється від кримінальної відповідальності особа, яка припинила 
діяльність, передбачену частиною першою цієї статті, та добровільно повідо-
мила органи державної влади про вчинене, якщо внаслідок цього і вжитих 
заходів було відвернено заподіяння шкоди інтересам України.

Безпосереднім об’єктом злочину є державна безпека України у сфері 
оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та 
охорони правопорядку.

Предметом шпигунства є відомості, що становлять державну таємницю, 
які матеріалізовані у відповідному документі. Відповідно до Кримінального 
процесуального кодексу, документом є спеціально створений з метою збере-
ження інформації матеріальний об’єкт, який містить зафіксовані за допомогою 
письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути вико-
ристані як докази факту чи обставин, які встановлюються під час криміналь-
ного провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, 
можуть належати: матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші 
носії інформації (у тому числі електронні) [9] чи вироби [1].

Деякі відомості, що становлять державну таємницю, – це інформація у 
сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної без-
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пеки і охорони правопорядку, розголошення. якої може завдати шкоди націо-
нальній безпеці України і які рішенням державних експертів з питань таєм-
ниць визнано державною таємницею та включено до Зводу відомостей, що 
становлять державну таємницю (ЗВДТ) [2]. З моменту опублікування вказа-
ного Зводу (змін до нього) ці відомості підлягають охороні з боку держави як 
такі, що становлять державну таємницю, хоча на цей час вони ще не були 
матеріалізовані.

Зовнішньою (матеріальною) ознакою віднесення документа, виробу або 
іншого матеріального носія інформації до предметів, що містять відомості, які 
становлять державну таємницю, є наданий йому гриф секретності – реквізит 
матеріального носія таємної інформації, який засвідчує ступінь її секретності 
(«особливої важливості», «цілком таємно», «таємно») [1]. Строк, протягом 
якого діє рішення про віднесення інформації до державної таємниці, встанов-
люється Державним експертом з питань таємниць, але не може перевищувати 
для зазначених видів інформації відповідно 30, 10 і 5 років. Проте після закін-
чення зазначеного строку його може бути подовжено [1].

Конкретні відомості можуть бути віднесені до державної таємниці за 
ступенями секретності «особливої важливості», «цілком таємно» та «таємно» 
лише за умови, що вони належать до зазначених чотирьох категорій і їх роз-
голошення завдаватиме шкоди інтересам національної безпеки України.

Забороняється віднесення до державної таємниці будь-яких відомостей, 
якщо цим звужуватимуться зміст і обсяг конституційних прав та свобод люди-
ни й громадянина, завдаватиметься шкода здоров’ю та безпеці населення.

Не належить до державної таємниці інформація: про стан довкілля, про 
якість харчових продуктів і предметів побуту; про аварії, катастрофи, небез-
печні природні явища та інші надзвичайні події, які сталися або можуть стати-
ся і загрожують безпеці громадян; про стан здоров’я населення, його життєвий 
рівень, включаючи харчування, одяг, житло, медичне обслуговування та соці-
альне забезпечення, а також про соціально-демографічні показники, стан пра-
вопорядку, освіти і культури населення; про факти порушень прав і свобод 
людини і громадянина; про незаконні дії органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування та їх посадових осіб; інша інформація, яка відповід-
но до законів та міжнародних договорів, згоду на обов’язковість яких надано 
Верховною Радою України, не може бути засекречена. Передача або збирання 
з метою передачі іноземній державі, іноземній організації або їх представни-
кам такої інформації не може кваліфікуватися як шпигунство [10].

Відомості у різних сферах, які визнані державною таємницею, конкрети-
зовані у Зводі відомостей, що становлять державну таємницю [2]. Питання про 
те, чи становлять ті або інші відомості державну таємницю, у кожній кримі-
нальній справі має вирішуватися на підставі висновку експертизи.

Проте передача або збирання з метою передачі іноземній державі, іно-
земній організації або їх представникам відомостей, що є міждержавними 
секретами, але, при цьому не становлять державної таємниці України, не ство-
рюють підстав для кваліфікації цих дій як шпигунство.
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Не тягнуть відповідальності за КК України і вчинені на території 
України передача або збирання з метою передачі іноземній державі, іноземній 
організації або їхнім представникам відомостей, що становлять державну 
таємницю іншої країни. Відсутність відповідної норми надає можливість вико-
ристовувати територію України як плацдарм для здійснення шпигунських дій 
щодо інших країн.

Передача або збирання іноземцем чи особою без громадянства з метою 
передачі іноземній державі, іноземній організації або їх представникам будь-
яких інших відомостей, крім тих, що становлять державну таємницю, у тому 
числі в одержанні яких зацікавлена іноземна розвідка (скажімо, відомостей 
про місткість того чи іншого аеродрому цивільної авіації, про пропускну спро-
можність того чи іншого напрямку залізниці, про потреби певної галузі народ-
ного господарства у дорогоцінних металах і природних алмазах, про номенкла-
туру, обсяг і фінансування конкретної операції з експорту, імпорту певних 
видів сировини і продукції, про науково-технічне співробітництво України з 
окремою іноземною державою, відомостей про фахівців у галузі військових 
наук, про систему охорони конкретного військового арсеналу, про виробничу 
потужність конкретного підприємства з ремонту озброєння тощо) та які, на її 
погляд, можуть бути придатні для використання на шкоду інтересам України 
(для вчинення диверсій чи іншого використання в умовах воєнного стану чи в 
інший особливий період, або для виконання перспективних вербувальних 
завдань тощо), не містить складу злочину, передбаченого ст. 114 [5].

Передача або збирання з метою передачі іноземним організаціям, під-
приємствам, установам або їх представникам економічних, науково-технічних 
або інших відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, яка є влас-
ністю держави, у тому числі вчинені іноземцем або особою без громадянства, 
яким ці відомості були довірені або стали відомі у зв’язку з виконанням служ-
бових обов’язків, кваліфікується за ст. 330 КК України – передача або збиран-
ня з метою передачі іноземним підприємствам, установам, організаціям або їх 
представникам економічних, науково-технічних або інших відомостей, що 
становлять конфіденційну інформацію, яка є власністю держави. Безпосередня 
передача іноземній державі, іноземній організації або їх представникам відо-
мостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під захист, вчинені, скажімо, 
особою, яка здійснює ці заходи, за певних обставин,  кваліфікується за 
ст. 381 – розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під 
захист [5].

З об’єктивної сторони шпигунство полягає у таких діях; 1) передача іно-
земній державі, іноземній організації або їх представникам відомостей, що 
становлять державну таємницю; 2) збирання з метою передачі іноземній дер-
жаві, іноземній організації або їх представникам відомостей, що становлять 
державну таємницю.

Ініціатива збирання чи передачі відповідних відомостей може належати 
як виконавцю, так і шпигуну. Для кваліфікації злочину це значення не має.

Передача відомостей – це їх усне повідомлення у будь-якій формі (без-
посередньо, по радіо, по телефону) іноземній державі, іноземній організації, їх 
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представникам, вручення певних документів, виробів чи інших матеріальних 
носіїв інформації (безпосередньо, через посередників, з використанням тайни-
ків тощо) або їх пересилання (з використанням поштового, електронного 
зв’язку, за допомогою тварин, рептилій тощо). Якщо вказані відомості було 
передано іншій державі у порядку, передбаченому законодавством України, це 
не є злочином.

Збирання зазначених відомостей полягає в їх пошуку і добуванні (шля-
хом розпитування певних осіб, візуального спостереження та підслухування, 
зняття інформації з каналів зв’язку, проникнення до комп’ютерних систем, 
виготовлення копій документів тощо, придбанні будь-яким способом (таємне 
чи відкрите викрадення, купівля, обмін документів чи зразків зброї, боєприпа-
сів, макетів секретного об’єкта тощо) з подальшим зосередженням їх в одному 
чи кількох місцях.

Одним із способів збирання відомостей, що становлять державну таєм-
ницю, можуть бути «благочинні» акції, спрямовані нібито на виявлення тала-
новитих молодих вчених або на визначення можливих об’єктів інвестицій 
(опитування, анкетування, конкурси та ін.). Ще один спосіб – використання 
спеціальних космічних (супутникових), повітряних, морських і наземних тех-
нічних засобів.

Шпигунство, вчинене шляхом незаконного втручання в роботу автома-
тизованих електронно-обчислювальних машин, їх систем чи комп’ютерних 
мереж, потребує додаткової кваліфікації  за ст. 361– незаконне втручання в 
роботу автоматизованих електронно-обчислювальних машин, їх систем чи 
комп’ютерних мереж, що призвело до перекручення чи знищення комп’ютерної 
інформації або носіїв такої інформації, а також розповсюдження комп’ютерного 
вірусу шляхом застосування програмних і технічних засобів, призначених для 
незаконного проникнення в ці машини, системи чи комп’ютерні мережі і здат-
них спричинити перекручення або знищення комп’ютерної інформації чи 
носіїв такої інформації. Одночасне викрадення, привласнення, вимагання 
комп’ютерної інформації або заволодіння нею шляхом шахрайства чи зловжи-
вання службової особи своїм службовим становищем кваліфікується  за 
ст. 362 – викрадення, привласнення, вимагання комп’ютерної інформації або 
заволодіння нею шляхом шахрайства чи зловживання службовою особою 
своїм службовим становищем [5].

Якщо особою викрадено з метою передачі іноземній державі, іноземній 
організації чи їх представникам предмети, відомості про які становлять дер-
жавну таємницю (зразки військової зброї, спеціальної техніки, криптографіч-
ного чи іншого обладнання, радіоактивні матеріали тощо), або офіційні доку-
менти, що знаходяться на державних підприємствах і містять державну таєм-
ницю, ці дії, залежно від їх конкретного способу, а також від особливостей 
предмета і суб’єкта, слід додатково кваліфікувати за ст. 185 – крадіжка, 
ст. 191 – привласнення, ст. 262 – проникнення до житла, ст. 357 – викрадення, 
привласнення документів, ст. 410 – викрадення, привласнення, службовцем 
зброї [5].
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Шпигунство поєднане з незаконним використанням спеціальних тех-
нічних засобів негласного отримання інформації. До таких спеціальних тех-
нічних засобів негласного отримання інформації відносяться: технічні засоби, 
устаткування, апаратура, прилади, пристрої, препарати та інші вироби, спеці-
ально створені, розроблені, модернізовані, запрограмовані або пристосовані 
для виконання завдань з негласного отримання інформації під час здійснення 
оперативно-розшукової діяльності. Такими спеціальними технічними засоба-
ми негласного отримання інформації є: а) отримання та реєстрації аудіо інфор-
мації; б) візуального спостереження та документування; в) прослуховування 
телефонних переговорів; г) перехоплення та реєстрації інформації, з технічних 
каналів зв’язку; д) контролю поштових повідомлень і відправлень; е) обсте-
ження предметів і документів; є) проникнення у приміщення, транспортні 
засоби, інші об’єкти та їх обстеження; ж) контролю за переміщенням тран-
спортних засобів та інших об’єктів; з) отримання (зміни, знищення) інформа-
ції з технічних засобів й зберігання, обробки та передачі. Спірні питання щодо 
належності предмета до спеціальних технічних засобів вирішуються експерт-
ним шляхом [5]. Використання спеціальних технічних засобів шпигунства 
кваліфікується за ст. 114 і не потребує додаткової кваліфікації за ст. 359. У 
випадках, коли певні відомості були довірені особі або стали відомі їй під час 
служби, роботи, спілкування з носіями таких відомостей, які незаконно роз-
голосили їх, або коли особа випадково знайшла чи ознайомилась іншим чином 
отримала відповідні документи, вироби тощо, потреби в їх збиранні фактично 
не існує. Таким чином, шпигунство може полягати як у збиранні зазначених 
відомостей з подальшою їх передачею відповідним адресатам, так і лише у 
збиранні їх з метою такої передачі або тільки в їх передачі. У разі, якщо шпи-
гунство вчинюється групою осіб з розподілом ролей між ними, то закінчений 
склад злочину матиме місце і в діях особи, яка тільки добуває відповідну 
інформацію, і в діях особи, яка тільки зберігає її з метою передачі, і в діях 
особи, яка тільки передає її адресатові. Якщо ж дії групи перервано на стадії 
передачі інформації адресату шпигунства, третя із вказаних членів групи особа 
має нести відповідальність   за ст. 15 – замах на злочин (шпигунство), а перші 
дві – за закінчене шпигунство (через ст. 13 – закінчений злочин).

Іноземна держава у даному випадку поняття збірне. Передача іноземній 
державі певних відомостей передбачає передачу їх не державі як субстанції, а 
офіційному державному органу, у тому числі розвідувальному. Про поняття 
іноземна організація, представник іноземної держави або іноземної організації 
йдеться у [12]. Шпигунство є закінченим, якщо воно вчинене у вигляді пере-
дачі певних відомостей, – з моменту їх фактичного повідомлення (вручення 
матеріалів, які їх містять), відправлення адресату чи посереднику, закладення 
в тайник, передачі предмета, який відкриває доступ до них, – відповідно до 
обумовленості з адресатом, а у вигляді збирання – з моменту зосередження в 
будь-якому місці (при особі, в її житлі, у схованці) хоча б частини відповідної 
інформації за наявності мети передати її відповідній іноземній державі, іно-
земній організації або їх представникам, незаконне виготовлення чи придбан-
ня спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації (різнома-
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нітних перетворювачів, апаратних, програмно-апаратних засобів тощо) з 
метою їх використання для збирання відповідної інформації залежно від кон-
кретної спрямованості наміру особи має кваліфікуватися за ст. 14 (готуванням 
до злочину) і стст. 114, 14 і 231 – незаконне збирання з метою використання 
або використання відомостей, що становлять комерційну таємницю, або 
стст. 14 і 330 – передача або збирання відомостей, що становлять конфіденцій-
ну інформацію, що є власністю держави (як готування, відповідно, до шпигун-
ства, до комерційного шпигунства або до збирання з метою передачі іноземним 
організаціям чи їх представникам відомостей, що становлять конфіденційну 
інформацію, яка є власністю держави) [5].

Суб’єкт злочину, передбаченого ст. 114, тільки іноземець або особа без 
громадянства. Іноземна держава – це будь-яка держава, крім України, неза-
лежно від того, чи визнана вона Україною як суверенна і чи має Україна з нею 
дипломатичні зносини [12].

Під іноземною організацією слід розуміти будь-яку державну чи недер-
жавну установу, підприємство, об’єднання, орган іншої країни, у тому числі 
політичну партію, релігійну організацію, комерційне підприємство, а також 
міждержавну чи міжнародну організацію, у тому числі неофіційну, нелегітим-
ну чи злочинну («тіньовий» уряд у вигнанні, міжнародна терористична орга-
нізація тощо), крім офіційної міжнародної організації, членом якої є Україна 
[12]. Іноземною організацією є також військова, політична, економічна, фінан-
сова, прикордонна чи інша розвідка.

Представник іноземної держави або іноземної організації – це особа, яка 
уповноважена виражати інтереси тієї чи іншої іноземної держави (іноземної 
організації) та діє від її імені або представляє її за спеціальним повноважен-
ням, у тому числі таємним (не офіційним). До представників іноземних дер-
жав слід, зокрема, відносити глав і членів дипломатичних представництв 
(послів, посланників, повірених у справах, радників, аташе), консульських 
установ (генеральних консулів, консулів, віце-консулів, консульських аген-
тів), осіб, що включені до парламентських і урядових делегацій іноземних 
держав як їх члени та знаходяться на території України з офіційними чи нео-
фіційними дорученнями [13]. Не має значення, представляє особа державу, 
яка визнана чи не визнана Україною як суверенна, або організацію, яка є 
законною чи незаконною, але країни діють на підставі власних нормативних 
актів [14–16]. Крім того, іноземною за певних обставин може бути визнана й 
організація, зареєстрована в Україні, а представником іноземної організації не 
обов’язково є іноземець чи особа без громадянства [12].

Згідно з міжнародними угодами України, в умовах воєнного конфлікту 
особа зі складу збройних сил сторони, яка перебуває у конфлікті, не вважаєть-
ся такою, що займається шпигунством, і не може бути притягнута до кримі-
нальної відповідальності за ст. 114, якщо вона: а) від імені цієї сторони збирає 
інформацію на території, що контролюється супротивною стороною, але, 
діючи таким чином, носить формений одяг своїх збройних сил; б) проживаючи 
на території, окупованій супротивною стороною, від імені сторони, від якої 
вона залежить, збирає на цій території інформацію, що має воєнне значення, 
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але при цьому не діє обманним шляхом або навмисно не вдається до таємних 
дій; в) не проживаючи на території, окупованій супротивною стороною, фак-
тично займається шпигунством на цій території, але її не захоплено до того, як 
вона знову приєдналась до збройних сил, до яких вона належить.

Кримінальний кодекс містить спеціальну підставу звільнення від кримі-
нальної відповідальності особи, яка вже передала чи зібрала для передачі іно-
земній державі, іноземній організації або їх представникам відомості, що станов-
лять державну таємницю за наявності хоча б однієї з наведених нижче підстав.

Такою підставою є сукупність трьох умов, із яких тільки дві повністю 
залежать від волі вказаної особи: а) особа припинила раніше розпочату шпи-
гунську діяльність; б) вона добровільно повідомила органи державної влади 
України про вчинений нею злочин на шкоду інтересам України; в) внаслідок 
виконання особою перших двох умов і вжитих органами державної влади 
України (можливо, за участю цієї ж особи) заходів було відвернено шкоду 
інтересам України.

У разі, коли особа зібрала для передачі іноземній державі, іноземній 
організації чи їх представникам певні відомості, але добровільно передала їх 
компетентним органам влади України, вона може бути звільнена від відпові-
дальності на підставі ч. 2 ст. 114. У разі ж, коли вона вже передала хоча б час-
тину зазначених відомостей вказаним адресатам, після чого припинила свою 
шпигунську діяльність та добровільно повідомила органи влади України про 
вчинене, підстав для звільнення її від кримінальної відповідальності за ч. 2 
ст. 114 немає, оскільки шкоду інтересам України вже заподіяно самим фактом 
отримання вказаних відомостей їх адресатом і відвернути її практично немож-
ливо (фактор несвоєчасності). В окремих випадках, коли, скажімо, на час пере-
дачі відомостей, що становлять державну таємницю, майже минув встановле-
ний законодавством строк їх засекречування або обсяг цих відомостей був 
надзвичайно малим, тим більше, якщо компетентним органам влади з певною 
часткою ймовірності вдалося переконати іноземну організацію, що отримані 
нею відомості є дезінформацією, може йтись про те, що відповідні дії особи 
через малозначність не становлять суспільної небезпеки. Не є злочином дія 
або бездіяльність (ст. 11 КК України), яка хоча формально і містить ознаки 
будь-якого діяння, передбаченого цим Кодексом, але через малозначність не 
становить суспільної небезпеки, тобто не заподіяла і не могла заподіяти істот-
ної шкоди фізичній чи юридичній особі, суспільству або державі [5].

Про добровільність йдеться у ст. 17 КК України, де зазначено, що особа, 
яка почала вчинювати злочин і усвідомлює можливість (хоча б і з подоланням 
певних перешкод) доведення його до кінця, відмовляється від цього за влас-
ною ініціативою [5]. Слід мати на увазі, що шпигунство є закінченим злочином 
не з моменту встановлення зв’язку з іноземною державою, іноземною організа-
цією або їх представниками чи отримання завдання від іноземної розвідки, а з 
моменту вчинення певних конкретних дій на шкоду Україні. Якщо особа, отри-
мавши завдання іноземної розвідки, не вчинила ніяких дій і добровільно та 
остаточно відмовилась від його виконання, то незалежно від того, заявила вона 
органам державної влади про свій зв’язок з іноземною розвідкою або не зроби-
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ла цього, вона має бути звільнена від кримінальної відповідальності на підста-
ві ст. 17 [5].

Висновки. Отже, з метою успішної протидії зовнішнім чинникам необ-
хідно запровадити запобіжні, режимні та контррозвідувальні заходи у най-
більш вразливих секторах: оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх 
відносин, державної безпеки, охорони правопорядку, мовної політики тощо.

Зменшити ризики щодо допуску до державної таємниці політичним 
діячам, запровадивши нову форму допуску у сфері «політика» з суттєвими 
обмеженнями та можливостями ознайомлення громадян іноземних спецслужб 
і можливого її розголошення.

Встановити нові демократичні правила і процедури надання допуску та 
доступу до державної таємниці з урахуванням ситуації, що склалася, суттєво 
обмеживши таке право особам, в діях яких були, є та можуть бути ризики для дер-
жави, суспільства та людини (сепаратизм, прихильність до комуністичної ідеології 
«Руського миру», тероризм, інша суспільно-небезпечна ідеологія насильства).

Посилити кримінальну відповідальність за порушення режимних захо-
дів у всіх сферах функціонування державних секретів. 

Доповнити ч. 2 ст. 114: вчинення таких дій, зазначених у частині першій, 
якщо вони вчинені під прикриттям або у складі громадських і благодійних 
організацій (червоного хреста, матері та дитини, надання допомоги тяжкохво-
рим, організаціям, які розробляють ліки проти смертельних, невиліковних 
захворювань тощо).

Доповнити ч. 3 ст. 114: особа звільняється від кримінальної відповідаль-
ності, якщо вона діяла під прикриттям або у складі таких громадських і благо-
дійних організацій на території України та добровільно повідомила про вчине-
ні нею та співучасниками дії органи державної влади.

Запропоновані заходи будуть сприяти підвищенню ефективності проти-
дії шпигунству.
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Сервецький І.В. Деякі проблеми кримінальної відповідальності за шпигунство
Стаття присвячена актуальним проблемам кваліфікації діянь осіб, які вчиня-

ють злочини – шпигунство. Розглянуто та проаналізовано чинне кримінальне законо-
давство, яке визначає підстави і порядок притягнення до кримінальної відповідаль-
ності за шпигунство.

Ключові слова: шпигунство, іноземний громадянин, кримінальна відповідаль-
ність.

Сервецкий И.В. Некоторые проблемы уголовной ответственности за шпионаж
Статья посвящена актуальным проблемам квалификации деяний лиц, совер-

шающих преступления – шпионаж. Рассмотрено и проанализировано действующее 
уголовное законодательство, которое определяет основания и порядок привлечения к 
уголовной ответственности за шпионаж.

Ключевые слова: шпионаж, иностранный гражданин, уголовная ответствен-
ность.

Servetskyy I. Some problems of criminal liability for espionage
This article is devoted to actual problems of qualification of acts of persons who 

commit crimes – espionage. The article reviewed and analyzed existing criminal law, which 
defines the grounds and procedure for criminal prosecution for espionage.

Keywords: Espionage; Foreign citizen; Criminal responsibility.
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Formulation of the problem. Globalization of law is defined as “the world-
wide progression of transnational legal structures and discourses along the dimen-
sions of extensity, intensity, velocity and impact”. On the same context, the term of 
global law means “the setting up of the Institute acknowledges the impact of law 
across national boundaries and the need to deepen inquiry into comparative 
approaches to law and legal study.” Global law means also that ““the law and its 
practice in a global environment”, or “a multicultural, multinational, and multidis-
ciplinary legal phenomenon finding its roots in international and comparative law 
and emerging through the international legal practice that was prompted by the 
globalization of the world economy” [1].

The aim of the article is investigate some aspects of criminal-legal protec-
tion of property in Baltic countries (Latvia, Lithuania and Estonia).

The main results of the study.  Research of crimes against property in the 
Baltic countries as a separate group is not accidental It is based on “basin” principle 
according to which to the Baltic region applies  territory of drainage basin of rivers 
that flow into the Baltic Sea. On this approach is entirely  the Baltic region includes 
Lithuania, Latvia, Estonia, virtually the whole of Poland, most of Sweden and 
Finland, more than half of the territory of Denmark, and almost half of Belarus, the 
north-eastern part of Germany, small areas of the Ukraine, the Czech Republic and 
Slovakia. 

In the region also adjacent to the Baltic Sea parts of the Russian Federation 
in the North-West – St. Petersburg, Pskov, Kaliningrad, the main part of the 
Novgorod Region, part of Karelia, small areas of Murmansk and Arkhangelsk 
regions.
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In 1990/1991, three new Baltic countries—Estonia, Latvia and Lithuania—
re-emerged on the political and economic map of Europe when their national inde-
pendence was restored after the collapse of the Soviet empire. Since that time, we 
can again speak about a national, independent science system in each of these three 
countries, although it had already existed in a latent state as a part of the ‘united 
Soviet science’, and had even deeper local historical roots [2].

What is “property?” The term is extraordinarily difficult to define. One of 
America’s foremost property law scholars even asserts that “[t]he question is unan-
swerable.”  The problem arises because the legal meaning of “property” is quite dif-
ferent from the common meaning of the term. The ordinary person defines property 
as things, while the attorney views property as rights. Most people share an under-
standing that property means: “things that are owned by persons.”  For example, 
consider the book you are now reading. The book is a “thing.” And if you acquired 
the book by purchase or gift, you presumably consider it to be “owned” by you. If 
not, it is probably “owned” by someone else. Under this common usage, the book is 
“property.” In general, the law defines property as rights among people that concern 
things. In other words, property consists of a package of legally recognized rights 
held by one person in relationship to others with respect to something or other 
object [3].

As said, the – originally factual – notion of possession (factual means posses-
sion seen as factual power over a thing), developed into a more complex notion by 
accepting the idea that you can possess for another and that you can possess 
through others.  

In the modern roman tradition, rather the element of animus possidendi (for 
whom one possesses) is stressed. But all this is rather a question of terminology than 
of basic differences as to the legal consequences and protection of possession. The 
modern terminology rather leans again towards the romanistic, but the more far-
reaching effects of possession in the germanistic tradition have been adopted, esp. 
in French and Belgian law. The French (and Belgian) civil code does not follow 
Savigny’s terminology systematically, but it has been interpreted in this way later 
on (under the influence of Savigny) [4].

The Latvian Civil Law Act uses common classification of things as tangible 
and intangible (section 841). However, in dealing with a difficult question, what 
could be a subject of property rights, the Latvian Civil Law Act is nearly as narrow 
as the early Roman law. This approach is causing difficulties each time when one is 
confronted with the problem of rights regarding intangible things.

Although the Latvian Civil Law Act declares that a subject of property may 
be anything that has not been taken out of circulation by law (section 929), this 
general declaration is not supported by any other norm. Even further, in dealing 
with particular elements of the property rights, the authors of the Latvian Civil 
Law Act carefully avoided using the term “property” in relation to intangibles. 
Thus, regarding the claim of ownership, section 1050 expressly states that the sub-
ject of a claim of ownership may be a separate item as well as an aggregate of things 
consisting only of tangible things, but not a thing, which is composed of both ― 
tangible and intangible things [5].



ЮРИДИЧНА НАУКА № 7(61)/2016

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО88

Criminal law in Latvia is one of the branches of the law that continuously 
undergoes considerable change. It is difficult to tell whether this is a function of the 
constantly evolving and changing needs of the public or the overzealous scholars 
and practitioners of criminal law who unceasingly propose improvements in the 
field to the Parliament, which takes heed of all this and then implements the pro-
posals in its legislative activities [6]. 

Criminal Code of Latvia (the XVIII chapter “Criminal acts against proper-
ty”) recognizes theft as the secret and open abduction of another’s personal prop-
erty, robbery – stealing someone else’s movable property with violence or threat of 
violence, and the notion of “plunder” does not contain.

In addition, in the Criminal Code of Latvia there is a specific aggravating 
sign of theft and robbery – perpetration these acts, from storage or device connect-
ing storages. Specific also could be considered provisions of the Criminal Code of 
Latvia, which is set liability for: insurance fraud – intentional destruction, damage 
or concealment of the property of himself or herself for the purpose of receiving 
insurance compensation (Article 178). Overburden these acts compelling or per-
suading another person to destroy damage or conceal insured property, or other 
influencing for the same objectives, if such has been committed by the owner of the 
property for purposes of receiving insurance moneys. 

Also separately presented responsibility for: destruction of or damage to the 
property of another through negligence, by careless handling of fire or in any other 
generally dangerous way (Article 186), establishing an organized group or partici-
pating in such for purposes of extortion (Article 184).

 The separate article provides for liability for intentional destruction of or 
damage to an electrical network, public electronic communications network, heat-
ing network or gas, oil and oil product pipelines or installations thereof (Article 187). 

Article 188 establishes responsibility for destruction of or damage to natural 
gas, oil or oil product pipelines or their installations through negligence [7].

The formation of the legal system of the Republic of Lithuania in 1990–2009 
has many important events. For nineteen years of formation of the legal system of 
Lithuania were obvious achievements and some omissions. Konstantin Ivanov sug-
gests the following periods: from 1990 to 1996, from 1996 to 2004., from 2004 to 
2009. The basis of this periodization was based on fundamental and significant 
events in the life of the Lithuanian state, greatly influenced the legal system. The 
first phase began in 1990, the restoration of independence, the introduction of the 
Constitution of Lithuania. The signing of the agreement on associate membership 
in the EU in 1996 to change the legal system of Lithuania, forcing quickly imple-
ment rules of EU law into national law in Lithuania. Accession to the EU in 2004 
has accelerated the integration and legal impact on the legal system, changing its 
shape. In 2009 the Lisbon Treaty, which further reformed the law not only to the 
EU but also the legal system of Lithuania [8].

The creation of the Lithuanian criminal code has quite a long history. The 
idea to have one’s own criminal code was first discussed after Lithuania regained its 
independence in the year 1990. The same year the Lithuanian Council (the prede-
cessor of the Lithuanian parliament) created a first working group for creation of a 
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criminal code.1 The first project was prepared and presented to the Lithuanian 
parliament only in the year 19962, but it was not approved by the parliament, and 
in 1997 a new group was instituted for the preparation of a criminal code. 3 Two 
years later, the Lithuanian government created an expert group for the evaluation 
of a new project with regard to the development of the Lithuanian criminal code, 4 
which appeared to be successful, and on the 26th of September, 2000, the Lithuanian 
Parliament enacted new criminal code5, which came into force on the 1st of May, 
20036. It must be indicated that, irrespective of the long preparation term, during 
the five years of its functioning, the new code was amended 17 times, the first 
amendment being done even before the code came into force [9].

In Lithuanian Criminal Code liability for crimes against property provided 
in Chapter XXVIII, which is called – “Crimes and criminal offenses against prop-
erty, property rights and property interests.” Part 1 of Art. 178 of the Criminal Code 
establishes criminal liability for theft, ie abduction of another’s property. Qualifying 
and particularly qualifying signs of theft is such an offense: 1) with illegal penetra-
tion into room, refuge or protected area (Part 2), 2) with respect to property of 
great value (Part 3).

The criminal liability for robbery set in Art. 180 of the Criminal Code. 
Anyone who, through the use of physical violence or by threatening the immediate 
use thereof or by otherwise depriving of a possibility of resistance or by taking 
advantage of the helpless state of the victim, seizes another’s property shall be pun-
ished for robbery [10].

Tiny Estonia does not have anything comparable to the written sources of 
law of the Germans or Scandinavians. The reason for this is the fact that during the 
time written law and state legislation were spreading elsewhere in Europe, Estonia 
was not yet a state. Due to Estonia’s geopolitical location, discussion of Estonian 
law mainly revolves around the influences of various legal systems and their amal-
gamation. As a result, the notion of Estonian criminal law boils down to the ques-
tion of which of the criminal laws that have been in force here were formulated in 
this country and therefore took the local characteristics into account, i.e. the way 
of life and thinking of the people, cultural traditions, economic relations, level of 
jurisprudence, and many other things [11].

Chapter 13 of the Criminal Code of Estonia is called “Offences against prop-
erty” and defines a fairly complex system of these acts. They are divided into two 
groups and several subgroups: 

Division 1 – Offences against Ownership: Subdivision 1 – llegal Appropriation 
of Thing: Larceny (Article 199.); robbery (Article 200.); Embezzlement (Article 
201.); Acquisition, storage or marketing of property received through commission 
of criminal offence (Art. 202). The concept of “plunder” the Criminal Code does not 
use.

Subdivision 2 – damage to property: injuring or destruction of thing (Article 
203.); injuring or destruction of public thing (Article 204.); injuring or destruction 
of thing through negligence (Article 205.); computer criminal acts (Articles 206–
208);
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Division 2 – Offences against property in general: Subdivision 1 – fraud. 
Besides the usual fraud, which is interpreted as receiving proprietary benefits by 
knowingly causing a misconception of existing facts (Art. 209), stand out fraudu-
lent receipt of benefits (Art. 210), Investment fraud (Art. 211), Insurance fraud 
(Art. 212) and Computer-related fraud (Article 213) Subdivision 2 – extortion 
(Article 214); Subdivision 3 illegal use: temporary unauthorized use of movable 
property of another without the intention of embezzlement (Article 215) [12].

Conclusions. Study of foreign experience has encouraged the flexibility and 
freedom of movement of people, money and information, ideas and knowledge; it 
also led, with the help of legal translation, to a decline of the geographical boundar-
ies and achieved desires in resorting to legal or judicial systems of certain countries.  
For each country to address the shortcomings of its legislation is important to use 
foreign experience. Thus, a comparative analysis of property crimes can show the 
presence of some controversy and help for development of logical legal structures of 
crimes against property. 

Criminal legislation of Baltic countries is closer to legislation developed 
European countries. It is necessary to study and borrow positive experience of 
Baltic countries. It is expedient to study criminal law of Estonia which establishes 
responsibility for computer criminal acts (Articles 206–208), such as computer 
sabotage, damaging of connection to computer network, spreading of computer 
viruses. 
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Соловйова А.М. Деякі аспекти кримінально-правової охорони власності в 
країнах Балтії  (Латвія, Литва і Естонія)

У статті аналізуються деякі аспекти кримінально-правової охорони власнос-
ті в країнах Балтії. Досліджуються різні підходи зарубіжних вчених і практиків до 
вирішення проблем кримінально-правової охорони власності та можливість запози-
чення зарубіжного досвіду при вирішенні таких проблем.

Ключові слова: кримінальне право, злочини проти власності, крадіжка, гра-
біж.

Соловьева А.Н. Некоторые аспекты  уголовно-правовой охраны собствен-
ности в странах Балтии (Латвия, Литва и Эстония)

В статье анализируются некоторые аспекты уголовно-правовой охраны соб-
ственности в странах Балтии. Исследуются различные подходы зарубежных ученых 
и практиков к решению проблем уголовно-правовой охраны собственности и возмож-
ность заимствования зарубежного опыта при решении таких проблем.

Ключевые слова: уголовное право, преступления против собственности, 
кража, грабеж.

Soloviova A. Some aspects of criminal-legal protection of property in Baltic 
countries (Latvia, Lithuania and Estonia) 

In the article investigate different approaches of foreign scholars and practitioners to 
address the problems of criminal legal protection of property and possibility of borrowing of 
foreign experience in solving such problems.

Keywords: Criminal law; Crimes against property; Theft; Robbery.
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ТЕОРЕТИЧНІ І ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ СУБ’ЄКТА 
ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ВОЛІ, ЧЕСТІ ТА ГІДНОСТІ 

ОСОБИ ЗА КК УКРАЇНИ

Постановка проблеми. Питання, що стосується суб’єкта злочинів проти 
волі, честі та гідності особи, мають важливе значення для теорії кримінального 
права та правозастосовної діяльності правоохоронних органів і суду. Така зна-
чущість суб’єкта злочину проти волі, честі та гідності особи підтверджує акту-
альність його дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблеми 
суб’єкта злочинів проти волі, честі та гідності особи займалися такі вчені, як 
В.Я. Тацій, М.І. Хавронюк, С.Д. Шапченко, М.І. Бажанов, Я.Г. Лизогуб, 
В.І. Борисов, В.А. Козак, В.К. Матвійчук та інші. Проте до цього часу ця про-
блема не знайшла свого належного вирішення.

Метою статті є дослідження суб’єкта злочинів проти волі, честі та гід-
ності особи.

Основні  результати дослідження. Проблема суб’єкта злочину загалом, 
а також суб’єкта злочинів проти волі, честі та гідності особи має певний теоре-
тичний 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-
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чення суб’єкта злочину: «це фізична осудна особа, яка вчинила злочин у віці, з 
якого відповідно до Кримінального кодексу може настати кримінальна відпо-
відальність» [16, с. 86; 12, с. 130]. 

Нам більше імпонує визначення суб’єкта злочину, яке запропоноване 
В.Я. Тацієм і В.К. Матвійчуком, оскільки з ньому більш чітко 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 року, коли вже і юридичну особу буде можна притягнути до 
кримінальної відповідальності за деякі кримінальні правопорушення [17, с. 4]. 
Необхідно зазначити, що вперше в КК України 2001 р. у ч. 1 ст. 18 дається 
законодавче визначення суб’єкта злочину: «Суб’єктом злочину є фізична осуд-
на особа, яка вчинила злочин у віці, з якого, відповідно до цього Кодексу, може 
настати кримінальна відповідальність» [18], а також сформульоване визначен-
ня спеціального суб’єкта  у 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 спеціально-
го – ознак спеціального суб’єкта злочину виключає склад конкретного злочин-
ного діяння й застосування до особи покарання. Ці вимоги стосуються і 
суб’єктів злочинів проти волі, честі та гідності особи. Така значущість суб’єкта 
злочину проти волі, честі та гідності особи потребує належної уваги до його 
дослідження. 

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 передусім 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, і, на нашу 
думку,  про суб’єкт досліджуваних злочинів 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]. Зважаючи на вищеви-
кладене, у пропонованому дослідженні варто зупинитися на деяких теоретич-
них і методологічних положеннях суб’єкта злочину. Крім того, досконале 
вирішення проблеми суб’єкта злочинів, передбачених стст. 146–151 КК 
України, неможливе без осмислення теоретичних і методологічних проблем 
дослідження суб’єкта злочину та дискусійних питань вчення про суб’єкт зло-
чину.

Насамперед на цьому шляху дослідження зазначимо ще раз, що під 
методологією розуміють: вчення щодо принципів побудови, форм і способів 
науково-пізнавальної діяльності; вчення про структуру логічної організації, а 
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також щодо методів і засобів цієї діяльності [20, с. 164]. Термін «методологія» 
в літературі в широкому розумінні використовується як філософське вчення 
про методи 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 сис-
тему принципів 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 злочинів, 
передбачених стст. 146–151 КК України.

Виходячи з означеного вище, слід констатувати той факт, що формуван-
ня цілої низки методологічних основ учення про суб’єкт злочину відносяться 
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, тому що 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 
вчиняється 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].

Слід погодитися з дослідженнями A.A. Піонтковського, який вважає, 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 у 
сфері абстрактного права, а погляди А. Фейєрбаха були антиісторичними, 
тобто  в їх основі лежить методологія критичної філософії [26, с. 17].

Питання, що стосуються суб’єкта злочину, відображені у філософії 
І. Канта, Г.В.Ф. Гегеля. І.Г. Фіхте. У подальшому ці питання розроблялися і 
досліджувалися різними правовими школами. Так, найвидатнішими теорети-
ками класичної школи кримінального права, що виникла в Європі у другій 
половині XVIII ст. — на початку XIX ст., поряд з А. Фейєрбахом, були 
К. Біндінг (Німеччина), Н. Россі, О. Гарро (Франція). В Україні представни-
ком цього напряму був  професор А.Ф. Кістяковський, у Росії  — М.С. Таганцев, 
Н.Д. Сергієвський. Ця школа кримінального права базувалася на метафізич-
ній, ніким і нічим не обумовленій свободі волі особи і відсутності криміналь-
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ної відповідальності неосудних. Протилежних поглядів дотримувались пред-
ставники 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 позитивізму, заперечуючи повністю 
вольову діяльність, ці дослідники обґрунтовували вчення про злочинну люди-
ну. Іншими словами, Ч. Лоброзо, Р. Гарофало, Е. Феррі та ін. стверджували, що 
злочини вчиняються незалежно від суспільних умов і, як правило, природже-
ними злочинцями. Представники соціологічної школи кримінального права 
(кінець XIX ст. — початок XX ст.) А. Прінс, І.Я. Фойніцький та ін. виступили 
проти визнання свободи волі злочинця, наполягаючи, що його дії обумовлені 
соціальними факторами злочинності [22, с. 30]. По суті, вони заперечували 
інститути кримінального права, вчення про склад злочину, не проводили різ-
ниці між поняттями «осудність» і «неосудність». Злочинне діяння розгляда-
лось як вчинок розумної людини. Методологією цієї школи були філософія 
прагматизму і позитивізму. Представники соціологічної школи кримінального 
права вважали, що будь-який злочин вчиняється фізичною особою (люди-
ною). Якщо розглядати проблеми дослідження суб’єкта злочину з позиції 
методології теоретичних концепцій в українському і російському криміналь-
ному праві, то, незважаючи на різне ставлення дореволюційних вітчизняних 
криміналістів до філософських і кримінально-правових теорій, у більшості 
своїй вони були єдині в тому, що суб’єктом злочину може бути тільки фізична 
особа, і виступали проти кримінальної відповідальності юридичних осіб.

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

В історичному аспекті представляє інтерес методологічний і теоретич-
ний аналіз суб’єкта злочину в кримінальному праві й кримінальному законо-
давстві в період розвитку СРСР і його складової Української  PCP. Як, на наш 
погляд, вірно вважає Ю.А. Красіков, після жовтневої революції доктрина соці-
алістичного права увібрала в себе реакційні положення соціологічної школи 
права, спотворивши багато в чому класичний напрямок [27, с. 35]. У перші 
роки існування радянської держави увага до вивчення суб’єкта злочину юрис-
тами майже не приділяється. Це було пов’язано з тим, що кримінальне законо-
давство потребувало кардинальних змін [8, с. 18]. У цей період наука кримі-
нального права з нових методологічних позицій стала вирішувати завдання з 
переосмисленням кримінально-правових теорій, у тому числі й тих, що стосу-
ються суб’єкта злочину.
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У радянський період значний внесок у розвиток теорії і методології з 
проблем суб’єкта злочину внесли 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 у зв’язку з відсутністю в теорії кримінального права послідовного, струн-
кого вчення про суб’єкт злочину вченими 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 кримінального права 1938 р. був допущений ще один методоло-
гічний прорахунок, який полягав у 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 не на часі 
і потребували дослідження.

Важливе значення для розуміння теоретичних і методологічних про-
блем поняття «суб’єкт злочину» мало дослідження радянськими та сучасними 
фахівцями в галузі кримінального права філософського поняття свободи, волі 
в її матеріалістичному розумінні, а також ознак суб’єкта злочину (вік, осуд-
ність і неосудність).

У науці кримінального права, як зазначалося раніше, склад злочину є 
необхідною і достатньою підставою притягнення осудної особи, що вчинила 
злочин, з урахуванням 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, тому що 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 як ознаки, що відносяться до складу злочину (А.Н. Трайнін, 
Б.С. Никіфоров та ін.). На переконання Н.С. Лейкіної, включення осудності і 
віку до числа основних ознак суб’єкта не є перетворенням злочинця в елемент 
вчиненого ним злочинного діяння, існує 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. Лейкіної є сумнівною [8, с. 19].

Важливою теоретичною основою в дослідженні суб’єкта злочину є вік, 
встановлений у законі, як обставина, що визначає настання кримінальної від-
повідальності за вчинене. Така ознака суб’єкта злочину як вік вченими прак-
тично не вивчена. Складність цієї проблеми полягає в тому, що вона пов’язана 
не тільки з природними, біологічними, але й соціально-психологічними влас-
тивостями людини, які мають враховуватися законодавцем при встановлені 
вікових меж для притягнення до кримінальної відповідальності. На певних 
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історичних етапах вік, з якого наступала кримінальна відповідальність, вста-
новлювався законодавцем по-різному. Достатньо низькі межі настання кримі-
нальної відповідальності зберігалися тривалий час.

Загальна кримінальна відповідальність за чинним КК України настає 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 обумовлені в 
законі, кримінальна відповідальність може наставати з 18 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 конкрет-
ний перелік норм, що передбачають настання кримінальної відповідальності 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].

Важливою особливістю дослідження суб’єкта злочину взагалі і, зокрема, 
суб’єкта злочинів, передбачених стст. 146–151 КК України, є вивчення такого 
складного питання в науці кримінального права і кримінології, як співвідно-
шення понять «суб’єкт злочину» і «особистість злочинця», які іноді ототож-
нюються. Методологічною основою дослідження цієї проблеми є як поглибле-
не вивчення самого злочинного діяння на різних етапах розвитку нашої держа-
ви, так і вдосконалення кримінального законодавства з метою більш ефектив-
ної боротьби зі злочинністю, в тому числі і проти волі, честі та гідності особи. 
Поняття «суб’єкт злочину» і «особистість злочинця», хоча і близькі, але не 
тотожні. Крім того, вони мають різний обсяг, тому що поняття «суб’єкт зло-
чину» вужче, ніж поняття «особистість злочинця» [8, с. 23]. Поняття «суб’єкт 
злочину» ґрунтується на конкретних положеннях, сформульованих у кримі-
нальному законі, і виходить із методологічних передумов філософських і кри-
мінально-правових теорій [8, с. 23]. Суб’єкт злочину — це термін кримінально-
правовий, який, швидше, визначає юридичну характеристику особи, що вчи-
нила злочин, і відрізняється від кримінологічного поняття «особистість зло-
чинця» [8, с. 23], Натомість поняття «особистість злочинця» як більш об’ємне 
розкривається через соціальну суть особи, а також через складний комплекс 
ознак, властивостей, зв’язків, відносин, моральний і духовний світ, що харак-
теризують її, взятих у взаємодії з індивідуальними особливостями і життєви-
ми фактами, що лежать 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 та ін.], а також, 
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 класифікуються на 
загальний і спеціальний [34, с. 830–899; 10, с. 120 та ін.].
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Така суперечлива класифікація суб’єктів злочину, їх тлумачення в науці 
кримінального права та судовій практиці не може надати допомогу судам і 
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 стст. 146–
151 КК України. З цією метою передусім звернемося до термінології, що вико-
ристовується авторами для позначення суб’єкта конкретного злочинного 
діяння. Так, В.Я. Тацій, A.A. Піонтковський та ін. при визначені суб’єкта зло-
чину, що стосується, наприклад, злочинів проти життя особи, використовують 
термін «приватна особа». Автор підтримує позицію В.К. Матвійчука, що 
поняття «приватна особа» не зовсім точно відображає той зміст, який названі 
автори йому намагаються надати [35, с. 70]. Перш ніж зробити спробу поясни-
ти свою точку зору на це поняття, слід відзначити, що в кримінальному праві 
зміст терміна «приватна особа» до цього часу не знайшов належного висвіт-
лення. Автори існуючих підручників з кримінального права, курсів криміналь-
ного права, монографічної літератури, навчальних посібників і статей приват-
ною особою називають суб’єктів злочинів, що стосуються злочинів проти 
життя особи. При цьому не наводяться пояснення, 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 
стст. 146–151 КК України. Щоб отримати більш вичерпну відповідь на це 
питання, важливо дійсно дати тлумачення терміна «приватна особа», з’ясувати, 
який зміст в нього вкладається і що, власне, під ним треба розуміти, як його 
треба аргументувати. Згідно зі «Словарем русского языка» С. Ожегова слово 
«частный, -ое» означає «являющийся отдельной частью чего-либо, не общий, 
не типичный. Личный, не общественный, не государственный» [36, с. 717]. 
Близьке за значенням, хоча і більш вузьке тлумачення терміна «приватний» 
пропонує «Толковый словарь русского языка» В. Даля: «относящийся к части, 
общему, исключение» [37, с. 583]. Дещо схоже розуміння терміна «приватний» 
пропонується Великим тлумачним словником сучасної української мови: 
«Який належить окремій особі (особам); не державний, 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 терміна «приватний», наведених у словниках, 
досить складно визначити ознаки приватної особи. Для цієї мети додатково 
необхідно скористатися положеннями, наведеними в чинному кримінальному 
законодавстві (ст. 364 КК України), як це робить В.К. Матвійчук у своїх дослі-
дженнях, а саме: ознаками службової особи, а також ознаками неслужбової 
особи, що даються в юридичній літературі. Порівнюючи зазначені ознаки й 
правові наслідки, що є на практиці, які відносяться як до службової особи, так 
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і неслужбової, використовуючи для пояснення тлумачення терміна «приват-
ний», що наводяться у словниках, спробуємо визначити ознаки суб’єкта при-
ватної особи як суб’єкта злочину.

Найбільш прийнятими 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 пев-
ного 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 служ-
бових осіб, які дають вказівку на вчинення злочину або  які його вчиняють 
особисто, то їхня діяльність згідно зі ст. 364 КК України відноситься до здій-
снення постійно чи тимчасово, чи за спеціальними повноваженнями функції 
представників влади або місцевого самоврядування, а також до того, що вони 
обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцево-
го самоврядування на державних чи комунальних підприємствах в установах 
чи організаціях посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи 
адміністративно-господарських функцій або виконують такі функції за спеці-
альними повноваженнями, якими особа наділяється повноваженим органом 
державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом 
державного управління із спеціальним статусом, повноваженим органом чи 
повноваженою особою підприємства, установи, організації, судом або законом 
тощо [40, с. 79].

Суть першої функції виражається в безпосередньому управлінні людь-
ми, виробничими, виховними, організаційними або технологічними процеса-
ми [41, с. 30–31; 42, с. 491–495]. Друга — охоплює коло обов’язків, пов’язаних 
з розпорядженням і управлінням державним, колективним або приватним 
майном, засобами виробництва та ін. 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]. 

Варто погодитися з позицією В.К. Матвійчука, що поняття «приватна 
особа» і «службова особа» відноситься до різних систем відліку і їх (ці понят-
тя) не можна порівнювати і протиставляти, а тому методично вірно розглядати 
конкретні системи в конкретних умовах (тобто в системі досліджуваних сус-
пільних відносин) [43, с. 63], а саме: які охороняються стст. 146–151 КК 
України. Отже, повнота поняття «суб’єкт злочину» виявляється в тому, що 
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воно повинно мати повноту об’єму цього поняття (тобто варто наповнити це 
поняття конкретним змістом). З цього приводу слід погодитися з позицією 
В.К. Матвійчука і положеннями формальної логіки, що при поділі певного 
поняття, у даному випадку «суб’єкт злочину», сума об’ємів понять – дільників 
(службова, неслужбова і приватна особа) має дорівнювати об’єму (обсягу) 
діленого поняття [43, с. 64]. Таким чином, можна погодитися з таким визна-
ченням приватної особи як суб’єкта злочину: це фізична осудна особа, якій 
виповнився до моменту вчинення 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 інтер-
есах суспільно корисної діяльності [43, с. 64].

Дещо іншу термінологію при визначені суб’єкта злочину використовує 
В. Пакутін. Так, для позначення можливих суб’єктів конкретного злочину вче-
ний вживає поняття «громадяни» поряд із службовими особами [33, с. 28], 
Нам здається, що вірну позицію в цьому питанні займає В.К. Матвійчук, який 
зазначає що «використання терміна «громадянин» в поєднані зі службовими 
особами як складових суб’єкта злочину неправомірне» [35, с. 93]. Дійсно, таке 
поєднання можливих суб’єктів окремого складу злочину призводить до відо-
мої логічної помилки, тобто невідповідності членів поділу і їх перерізу, пере-
січенню, перетину [35, с. 93], а отже, спричиняє  відторгнення їх один від одно-
го, адже очевидно, що службові особи також є 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, вихо-
дячи з механізму логіки мислення, використовуючи поняття «громадяни», не 
включать як можливих суб’єктів злочину осіб без громадянства, громадян іно-
земної держави, неслужбових і приватних осіб. Це ще раз підтверджує нашу 
позицію щодо суб’єкта злочину.

Поділ суб’єктів на загальний і спеціальний, як вірно вказує С.Б. Гавриш, 
в тому числі і для злочинів проти волі, честі та гідності особи, дійсно недостат-
ній, тому що не відображає соціального й правового статусу суб’єкта [44, 
с. 484]. Це справді так, оскільки цей термін є певною абстракцією, позбавле-
ною соціального змісту, тобто реальності суб’єкта як такого.

Автор вважає, що теоретичне вирішення питання про суб’єкт злочину, 
передбаченого стст. 146–151 КК України, повинно передусім слугувати прак-
тиці боротьби з цими злочинами. Розробки в науці кримінального права 
можуть бути сприйняті практикою лише в тому випадку, якщо в достатній мірі 
конкретизовані і базуються на реальних умовах життя суспільства, мають пра-
вові та соціальні основи кримінального закону.

Таким чином, вищезазначені основні методологічні й теоретичні підхо-
ди до суб’єкта злочинів і, зокрема, щодо злочинів, передбачених стст. 146–151 
КК України, надають можливість дослідити суть цих злочинів.

Аналіз судової практики, проведений нами, свідчить, що суб’єкт цих 
злочинів, що посягають на відносини, які забезпечують умови з охорони волі, 
честі та гідності особи є до цього часу в теорії кримінального права неодноз-
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начним, тому з цього приводу розглянемо існуючі точки зору стосовно суб’єкта 
кожного складу злочину, який міститься у розділі ІІІ КК України. 

Суб’єкт злочину незаконне позбавлення волі або викрадення людини 
(ст. 146 КК України). Стосовно суб’єкта цього злочину в юридичній літературі 
існують такі судження: 1) М.І. Хавронюк  заявляє, що суб’єкт цього злочину 
загальний, проте, суб’єктом цього злочину не можуть бути особи, які відповід-
но до закону мають право тримати особу в місці, де вона не бажає бути, або 
поміщати її в місце, яке вона не має змоги вільно залишати, але тільки з моти-
вів піклування про фізичне і психічне здоров’я підопічного чи з інших суспіль-
но корисних мотивів (батьки, усиновителі, прийомні батьки стосовно своїх 
рідних, усиновлених чи прийомних дітей, опікуни і піклувальники стосовно 
осіб, які перебувають у них під опікою і піклуванням, педагогічні та науково-
педагогічні працівники стосовно осіб піднаглядних дітей, працівники міліції 
(зараз поліції), ДПС, УДО, посадові особи інших відомств, задіяних до анти-
терористичної операції тощо, стосовно будь-яких громадян у випадках, перед-
бачених відповідними законами України тощо, крім того, правовий обов’язок 
піклуватися про особу і право з цією метою обмежувати її волю можуть бути 
покладені на особу договором перевезення, морського круїзу, договором про 
надання послуг із забезпечення особистої безпеки особи тощо. Але тривала 
заборона дитині її батьками протягом відносно тривалого строку (зокрема, 
кількох тижнів чи місяців) залишати квартиру, вчинювана як виховний при-
мусовий захід, дає підстави для кваліфікації діяння за ст. 146 КК України) [45, 
с. 347]; 2) В.І. Борисов стверджує, що суб’єктом незаконного позбавлення волі 
або викрадення людини, передбачених ст. 146 КК, є лише приватна особа, що 
досягла 16 років (службові особи за подібні дії несуть відповідальність за пере-
вищення влади або службових повноважень, тобто за ст. 365 або стст. 365-1, 
371, 375, 424 КК) [46, с. 107]; 3) Я.Г. Лизогуб  упевнений, що суб’єкт цього зло-
чину – загальний, а вчинення такого злочину службовою особою передбачає 
кваліфікацію за відповідними статтями Особливої частини КК про злочини в 
сфері службової діяльності чи проти правосуддя, чи проти встановленого 
порядку несення військової служби (військові злочини) [47, с. 110]; 
4) Т.В. Варфоломеєва переконана, що суб’єктом цього злочину є фізична осуд-
на особа, якій до вчинення злочину виповнилося 16 років (у разі вчинення 
злочину службовою особою з використанням влади або своїх службових 
обов’язків її дії підлягають кваліфікації за ст. 365, стст. 371, 375, 424 КК без 
додаткової кваліфікації за ст. 146 КК) [48, с. 379]; 5) В.Я. Горбачевський, 
І.А. Вартилецька, О.В. Микитчик, В.С. Плугатир, М.В. Плугатир наполягають 
на тому, що суб’єкт цього злочину загальний, якому виповнилося 16 років [49, 
с. 67]; 6) І.Г. Павловський зазначає, що суб’єктом злочину може бути осудна 
фізична особа, якій виповнилося 16 років [50, с. 323]; 7) І.А. Вартилецька 
суб’єктом цього злочину вважає будь-яку фізичну особу, яка досягла 16-річно-
го віку (якщо зазначені у ст. 146 КК діяння вчинила службова особа з викорис-
танням наданої їй влади або службових повноважень, вчинене підлягає квалі-
фікації відповідно за стст. 365, 371, 375 КК чи ст. 424 КК. Зокрема, завідомо 
незаконні затримання, привід, арешт, вчинені працівниками органів дізнання, 
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слідчими або прокурорами, як і завідомо незаконне тримання під вартою, вчи-
нені службовими особами установ попереднього ув’язнення, утворюють озна-
ки злочину, передбаченого відповідними частинами ст. 371 КК. Постановлення 
суддею ухвали завідомо неправосудного вироку про покарання у вигляді 
позбавлення волі, ухвали (постанови) про обрання запобіжного заходу у 
вигляді тримання під вартою, направлення неповнолітнього до спеціальної 
навчально-виховної установи для неповнолітніх, завідомо неправосудної 
постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді арешту слід 
кваліфікувати за ст. 175 КК) [51, с. 334–335]; 8) автори Науково-практичного 
коментаря до Кримінального кодексу України стверджують, що суб’єкт зло-
чину — загальний: фізична осудна особа, якій до вчинення злочину виповни-
лося 16 років (у разі вчинення злочину службовою особою з використанням 
своїх службових повноважень, її дії підлягають кваліфікації за відповідними 
частинами стст. 146 та 365 КК) [52, с. 113].

Аналіз існуючих точок зору на суб’єкт злочину, передбаченого ст. 146 
КК, надає нам можливість виокремити позитивні положення, які будуть 
корисними при визначенні суб’єкта цього злочину. До таких позитивних поло-
жень слід віднести: 1) це фізична осудна особа, якій до вчинення злочину 
виповнилося 16 років; 2) суб’єктом цього злочину є лише приватна особа; 3) 
суб’єктом цього злочину не можуть бути особи, які відповідно до  закону 
мають право тримати особу в місці, де вона не бажає бути, або поміщати її в 
місце, яке вона не має змоги вільно залишати, але тільки з мотивів піклування 
про фізичне і психічне здоров’я підопічного чи з інших суспільно корисних 
мотивів (батьки, усиновителі, прийомні батьки стосовно своїх рідних, усинов-
лених чи прийомних дітей, опікуни і піклувальники стосовно осіб, які пере-
бувають у них під опікою і піклуванням, педагогічні та науково-педагогічні 
працівники стосовно осіб піднаглядних дітей, працівники поліції ДФС, УДО, 
посадові особи інших відомств, задіяних до антитерористичної операції тощо, 
стосовно будь-яких осіб. Також правовий обов’язок піклуватися про особу і 
право з цією метою обмежувати її волю можуть бути покладені на особу дого-
вором перевезення, морського круїзу, договором про надання послуг із забез-
печення особистої безпеки); 4) тривала заборона дитині її батьками протягом 
відносно тривалого строку (кількох тижнів чи місяців) залишати квартиру, 
вчинювана як виховний примусовий захід, слід кваліфікувати за ст. 146 КК 
України.

На підставі проведеного аналізу, існуючих точок зору на задекларований 
суб’єкт злочину та використаних нами теоретичних положень, що стосуються 
суб’єкта злочину, можна запропонувати визначення суб’єкта злочину, перед-
баченого ст. 146 КК України: «Суб’єктом злочину, передбаченого ст. 146 КК 
України, є фізична осудна, приватна або неслужбова особа (громадянин 
України, особа без громадянства, громадянин іноземної держави), якій до 
моменту вчинення злочину виповнилося 16 років та яка вчинила діяння, 
передбачені чч.1, 2 або 3 цієї статті».

Суб’єкт злочину захоплення заручників (ст. 147 КК). Стосовно суб’єкта 
злочину, передбаченого ст. 147 КК України, існують такі думки: 1) В.І. Борисов 
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стверджує, що суб’єктом цього злочину є особа, яка досягла 14-річного віку (у 
разі вчинення службовою особою з використанням своїх службових повнова-
жень дій, зазначених у ст. 147 КК, вони кваліфікуються за сукупністю цієї 
статті, та ст. 365 або ст. 365-1 КК) [46, с. 110]; 2) М.І. Хавронюк, Я.Г. Лизогуб 
зазначають, що суб’єкт цього злочину є особа, яка досягла 14-річного віку [45, 
с. 367; 47, с. 113]; 3) І.Г. Павловський впевнений, що суб’єкт цього злочину 
може бути фізична осудна особа, якій виповнився 14-літній вік (ч.1 ст. 22 КК) 
[50, с. 326]; 4) І.А. Вартилецька заявляє, що суб’єктом цього злочину є осудна 
особа, яка досягла 14-річного віку (загальний суб’єкт) [51, с. 338].

Аналіз існуючих точок зору на суб’єкт злочину, передбаченого ст. 147 
КК, надає можливість виокремити такі позитивні положення: 1) що це фізична 
осудна особа; 2) це особа, яка досягла 14-річного віку.

Маючи такі позитивні положення стосовно суб’єкта цього злочину, а 
також загальнотеоретичні положення, що стосуються суб’єкта злочину, запропо-
нуємо визначення суб’єкта злочин в такій редакції: «Суб’єктом злочину, перед-
баченого ст. 147 КК, є фізична осудна приватна або неслужбова особа (громадя-
нин України, особа без громадянства, громадянин іноземної держави), якій до 
моменту вчинення злочину виповнилося 14 років та яка вчинила дії, передбаче-
ні ч. 1 та ч. 2 цієї статті (у разі вчинення службовою особою з використанням 
своїх службових повноважень дій, зазначених у ст. 147 КК, вони кваліфікуються 
за сукупністю цієї статті та ст. 365 або ст. 365-1 КК України)».

Суб’єкт злочину підміна дитини (ст. 148 КК України). Стосовно суб’єкта 
злочину, передбаченого ст. 148 КК України, існують такі погляди: 
1) І.А. Вартилецька зазначає, що суб’єктом цього злочину є особа, яка досягла 
16 років і для якої підмінювана дитина є чужою (при вчиненні підміни служ-
бовою особою з використанням свого службового становища (лікарі пологово-
го будинку та інших медичних установ, керівники дитячих виховних установ) 
діяння мають кваліфікуватися за сукупністю злочинів за ст. 148 КК та 
стст. 364–366 КК) [51, с. 340]; 2) І.І. Павловський заявляє, що суб’єктом цього 
злочину може бути фізична осудна особа, якій виповнився 16-річний вік (це 
можуть бути батьки, особи медичного персоналу пологових будинків і дитячих 
установ та інші зацікавлені особи) [50, с. 328]; 3) М.І. Хавронюк наполягає на 
тому, що суб’єктом цього злочину є будь-яка особа, для якої у даний час одне 
із немовлят юридично є чужим [45, с. 369]; 4) В.І. Борисов стверджує, що 
суб’єктом цього злочину є особа, яка досягла 16 років і для якої дитина є 
чужою (підміна новонародженого, що мала місце через необережність, напри-
клад, няні або медичної сестри пологового будинку, може тягти відповідаль-
ність за ст. 140 КК за наявності всіх інших ознак цього злочину) [46, с. 111]; 
5) С.Д. Шапченко відзначає, що суб’єкт цього злочину спеціальний, оскільки 
ним може бути осудна особа, якій виповнилося 16 років і яка не є біологічним 
батьком чи біологічною матір’ю дитини, щодо якої вона вчиняє підміну (не 
може виступати суб’єктом цього злочину особа, яка здійснює підміну однієї 
своєї дитини на іншу свою дитину. За наявності необхідних ознак така особа 
може нести відповідальність за інші злочини, передбачені  стст. 356 чи 358 КК) 
[53, с. 306—307].
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Аналіз існуючих точок зору стосовно суб’єкта злочину, передбаченого 
ст. 148 КК, допоможе нам виокремити такі позитивні положення: 1) це фізична 
осудна особа; 2) це особа, якій до моменту вчинення злочину виповнилося 
16 років; 3) це особа, для якої підмінювана дитина є чужою (юридично чужа 
дитина); 4) це особа, яка не є біологічним батьком або біологічною матір’ю 
дитини, щодо якої відбувається підміна. 

На підставі проведеного аналізу існуючих точок зору стосовно суб’єкта 
злочину, передбаченого ст. 148 КК України, та позитивних положень, виокрем-
лених нами, можна запропонувати визначення суб’єкта цього злочину: 
«Суб’єктом злочину, передбаченого ст. 148 КК, є фізична осудна особа (грома-
дянин України, особа без громадянства, громадянин іноземної держави), якій 
до моменту вчинення злочину виповнилося 16 років, яка є юридично чужою 
(не є біологічним батьком або біологічною матір’ю дитини, щодо якої відбува-
ється підміна)».

Суб’єкт злочину торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини 
(ст. 149 КК). Стосовно суб’єкта цього злочину існують такі судження: 
1) Я.Г. Лизогуб упевнений, що суб’єкт цього злочину — загальний [47, с. 117]; 
2) В.І. Борисов заявляє, що суб’єктом цього злочину є фізична осудна особа, 
яка досягла 16-річного віку (зокрема, суб’єктом злочину є як особа, що передає 
потерпілого, так і особа, яка внаслідок  здійснення з першою особою незакон-
ної угоди одержує його. Ці особи в такому разі виступають співвиконавцями 
злочину) [46, с. 115]; 3) М.І. Хавронюк зазначає, що суб’єкт цього злочину — 
загальний (вчинення злочину службовою особою та вчинення злочину осо-
бою, від якої потерпілий був у матеріальній чи іншій залежності, розглядаєть-
ся як кваліфікуючі ознаки) [45, с. 372]; 4) І.Г. Павловський та І.А. Вартилецька 
запевняють, що суб’єктом цього злочину є осудна фізична особа, якій випо-
внилося 16 років [50, с. 330]; 5) С.Д. Шапченко зазначає, що суб’єктом цього 
злочину може бути особа, якій до вчинення відповідних дій виповнилося 
16 років (якщо зазначені злочини вчиняють службові особи з використанням 
свого службового становища або особа, від якої потерпілий був у матеріальній 
чи іншій залежності, вона несе відповідальність за ч. 2 ст. 149 КК) [53, с. 308].

Проведений нами аналіз існуючих поглядів на суб’єкт злочину, перед-
баченого ст. 149 КК, надає можливість використати такі позитивні положення: 
1) що це фізична осудна особа; 2) це особа, якій до моменту вчинення злочину 
виповнилося 16  років; 3) суб’єктом злочину є як особа, що передає потерпіло-
го, так і особа, яка внаслідок здійснення із першою незаконної угоди одержує 
його; 4) якщо зазначені злочини вчиняють службові особи з використанням 
свого службового становища або особа, від якої потерпілий був у матеріальній 
чи іншій залежності, вона несе відповідальність за ч. 2 ст. 149 КК.

На підставі виділення позитивних положень з існуючих точок зору, а 
також загальнотеоретичних підходів до суб’єкта цього злочину можна запро-
понувати визначення суб’єкта цього злочину: «Суб’єктом злочину, передбаче-
ного ст. 149 КК, є фізична осудна приватна та неслужбова особа (громадянин 
України, особа без громадянства, громадянин іноземної держави), якій до 
моменту вчинення злочину виповнилося 16 років, тобто є як особа, що передає 
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потерпілого, так і особа, яка внаслідок здійснення із першою особою незакон-
ної угоди одержує його (якщо зазначені злочини вчиняє службова особа з 
використанням свого службового становища або  особа, від якої потерпілий 
був у матеріальній чи іншій залежності, вони несуть відповідальність за ч.2 
ст. 149 КК)».

 Суб’єкт злочину експлуатація дітей (ст. 150 КК). Стосовно суб’єкта 
цього злочину існують такі думки: 1) С.Д. Шапченко заявляє, що у даному 
випадку суб’єкт злочину — спеціальний (ним може бути лише приватна особа, 
яка досягла 16 років та є осудною. Якщо вказані в ст. 150 КК дії вчинить служ-
бова особа з використанням влади або посадового становища, її дії кваліфіку-
ються відповідною частиною ст. 364 чи ст.  365 КК) [53, с. 310]; 2) І.А. Варти -
лецька стверджує, що суб’єкт цього злочину загальний, а саме: особа, яка дося-
гла 18 років (у разі експлуатації дітей службовою особою установи, підприєм-
ства чи іншої юридичної особи незалежно від форми їх власності такі дії за 
наявності відповідних підстав мають кваліфікуватися за ст. 364 чи ст. 365 КК) 
[48, с. 348]; 3) В.І. Борисов наполягає на тому, що суб’єкт цього злочину — 
будь-яка особа, яка досягла 16 років (якщо зазначені у ст. 150 КК діяння вчи-
нить службова особа, то її дії кваліфікуються за сукупністю ст. 150 КК та, від-
повідно, за стст. 364, 364-1, 365 або 365-1 КК, якщо діяння, передбачені остан-
німи статтями, містять всі ознаки складу злочину) [46, с. 118]; 4) М.І. Хавронюк 
стверджує, що суб’єкт цього злочину загальний (експлуатація дитини, вчинена 
службовою, за наявності підстав кваліфікується за ст. 365 КК) [45, с. 378]; 
5) Я.Г. Лизогуб зазначає, що питання про суб’єкт цього злочину є дискусійним, 
оскільки за загальним правилом ним є фізична осудна особа, якій на момент 
вчинення злочину виповнилося 16 років, але логіко-граматичне тлумачення 
дозволяє дійти висновку про те, що доцільніше в цьому випадку як про 
суб’єкта злочину вести мову саме про повнолітнього (службові особи за наяв-
ності підстав мають нести додатково відповідальність за ст. 365 (365-1) КК) 
[47, с. 120].

Аналіз існуючих суджень стосовно суб’єкта злочину, передбаченого ст. 
150 КК України, дозволяє нам виділити позитивні положення щодо такого 
суб’єкта: 1) це фізична осудна особа; 2) це особа, яка до моменту вчинення зло-
чину досягла 18-річного віку (про це свідчать приписи закону «експлуатація 
дитини», «використання дитячої праці в шкідливому виробництві», оскільки 
виробничу діяльність може організувати повнолітня особа). Маючи такі пози-
тивні положення, можна запропонувати визначення суб’єкта цього злочину: 
«Суб’єктом злочину, передбаченого ст. 150 КК, є фізична осудна особа, при-
ватна або неслужбова (громадянин України, особа без громадянства, громадя-
нин іноземної держави), якій до моменту вчинення злочину виповнилося 
18 років (вчинення такого злочину службовою особою слід кваліфікувати за 
сукупністю злочинів — ст. 150 та ст. 365 (365-1) КК)».

Суб’єкт злочину використання малолітньої дитини для заняття жебра-
цтвом (ст. 150-1 КК). Стосовно суб’єкта цього злочину існують такі судження: 
1) Я.Г. Лизогуб зазначає, що суб’єкт цього злочину спеціальний, оскільки ним 
можуть бути лише батьки потерпілого або особи, які їх замінюють [47, с. 122]; 
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2) М.І. Хавронюк стверджує, що суб’єкт цього злочину — спеціальний (у ч. 1 
ст. 150-1 КК  — це батьки або особи, які їх замінюють, а у ч. 2 ст. 150-1 КК — це 
будь-які особи, крім батьків та осіб, які замінюють батьків) [45, с. 381]; 
3) В.І. Борисов та І.А. Вартилецька упевнені, що суб’єкт злочину за ч. 1 
ст. 150-1 КК — спеціальний (це можуть бути лише батьки — батько чи мати) 
малолітньої дитини, а також особи, які їх замінюють (зокрема, дід або баба 
дитини, повнолітні брати та сестри, інші родичі, опікуни, патронатний вихова-
тель, прийомні батьки — стст. 167, 170, 243, 252, 256-1, 256-2 та ін. СК), а за ч. 2 
та ч. 3 ст. 150-1 КК суб’єктом злочину може бути будь-яка фізична осудна 
особа, яка досягла 16-річного віку [46, с. 120; 48, с. 349].

Аналіз існуючих поглядів на суб’єкт злочину, передбаченого ст. 150-1 
КК, надає можливість виділити з них позитивні положення: 1) за ч. 1 ст. 150-1 
КК — це спеціальний суб’єкт (ним можуть бути лише батьки — батько чи 
мати) малолітньої дитини, а також особи, які їх замінюють (зокрема, дід або 
баба дитини, повнолітні брати та сестри, інші родичі, опікун, патронатний 
вихователь, прийомні батьки, тобто повнолітні особи), а за ч. 2 ст. 150-1 КК 
суб’єктом злочину може бути будь-яка особа, яка досягла 16 років.

На підставі викладеного можна запропонувати визначення суб’єкта 
цього злочину: «Суб’єктом злочину, передбаченого ст. 150-1 КК, за ч. 1 ст.  50-1 
КК, є фізична осудна особа (громадянин України, особа без громадянства, гро-
мадянин іноземної держави) — спеціальний суб’єкт, батьки малолітньої дити-
ни або особи, які їх замінюють, тобто повнолітні особи. За ч. 2 цієї статті 
суб’єктом може бути фізична осудна особа (громадянин України, особа без 
громадянства, громадянин іноземної держави), якій до моменту вчинення зло-
чину виповнилося 16 років».

Суб’єкт злочину незаконне поміщення в психіатричний заклад (ст. 151 
КК). Стосовно суб’єкта цього злочину існують такі думки: 1) В.І. Борисов 
стверджує, що суб’єкт цього злочину — спеціальний — лікар-психіатр, який 
одноосібно чи у складі комісії лікарів-психіатрів приймає рішення про помі-
щення особи у психіатричний заклад (якщо таким суб’єктом є службова особа 
(головний психіатр, завідувач відділенням тощо), вчинене утворює сукупність 
злочинів і кваліфікується за ст. 151 і ст. 365 КК чи ст. 365-1 КК) [46, с. 121]; 
2) В.І. Вартилецька зазначає, що суб’єкт злочину спеціальний: особа, до служ-
бових обов’язків якої входить прийняття рішення про поміщення особи до 
психіатричного закладу чи продовження терміну утримання в ньому, звернен-
ня з відповідною заявою до суду (лікар карети швидкої психіатричної допо-
моги, черговий лікар, лікар приймального відділення, лікар-психіатр, завідую-
чий відділенням, головний лікар) [51, с. 351]; 3) Я.Г. Лизогуб визначає, що 
суб’єкт цього злочину — спеціальний, оскільки ним може бути лише лікар-
психіатр (учинення такого злочину службовою особою з використанням нада-
них їй службових повноважень має додатково кваліфікуватися як перевищен-
ня влади) [47, с. 124]; 4) М.І. Хавронюк вважає, що суб’єкт цього злочину 
спеціальний, оскільки ним може бути тільки лікар-психіатр, який відповідно 
до встановленого законодавством України порядку одноосібно чи у складі 
комісії приймає рішення про поміщення особи у психіатричний заклад (служ-
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бова особа, яка не є лікарем, якщо вона дала вказівку помістити психічно здо-
рову людину в психіатричний заклад, повинна нести відповідальність за такі 
дії за ст. 365 (424), а суддя, у разі винесення завідомо неправосудної постанови 
(ухвали) про направлення особи на примусове лікування, — за ст. 375 КК) [45, 
с. 364].

 Аналіз існуючих точок зору стосовно суб’єкта злочину, передбаченого 
ст. 151 КК України, надає нам можливість виокремити з них такі позитивні 
положення: 1) що суб’єкт цього злочину спеціальний; 2) це може бути лікар-
психіатр, який одноосібно чи у складі комісії лікарів-психіатрів приймає 
рішення про поміщення в психіатричний заклад здорову людину чи вирішує 
питання про продовження терміну утримання в ньому; 3) якщо таким 
суб’єктом є службова особа (головний психіатр, завідувач психіатричним від-
діленням), то такі дії утворюють сукупність злочинів за ст. 151 та 365 чи 365-1 
КК; 4) службова особа, яка не є лікарем, якщо вона дала вказівку помістити 
психічно здорову людину в психіатричний заклад, повинна нести відповідаль-
ність за такі дії за стст. 365 (424), а суддя, у разі винесення завідомо неправо-
судної постанови (ухвали) про направлення особи на примусове лікування, — 
за ст. 375 КК.

На підставі викладеного вище можна запропонувати таке визначення 
суб’єкта цього злочину: «Суб’єктом злочину, передбаченого ст. 151 КК України, 
є фізична осудна особа (громадянин України, особа без громадянства, грома-
дянин іноземної держави), яка є спеціальним суб’єктом лікарем-психіатром, 
який одноосібно чи у складі лікарів-психіатрів приймає рішення про поміщен-
ня в психіатричний заклад здорової людини чи вирішує питання про продо-
вження терміну утримання в ньому». 

Певною мірою ці положення на законодавчому рівні знайшли відобра-
ження в Кримінальному законодавстві зарубіжних держав [54; 55; 56; 57; 58].

Висновки. На підставі проведеного дослідження можна стверджувати : 
1) таке різноманіття поглядів і суджень проти волі, честі та гідності особи без 
будь-яких важливих доводів призводить до неточного застосування закону та 
не може слугувати науковим і практичним рекомендаціям для правоохорон-
них органів та суду; 2) з цією метою, щоб усунути неточності та прогалини, ми 
пропонуємо визначення суб’єктів злочинів стосовно кожного складу злочинку, 
передбаченого у розділі третьому КК України: а) суб’єктом злочину, передба-
ченого ст. 146 КК України, є фізична осудна, приватна або неслужбова особа 
(громадянин України, особа без громадянства, громадянин іноземної держа-
ви), якій до моменту вчинення злочину виповнилося 16 років та, яка вчинила 
діяння, передбачені чч. 1, 2 або 3 цієї статті; б) суб’єктом злочину, передбачено-
го ст. 147 КК, є фізична осудна приватна або неслужбова особа (громадянин 
України, особа без громадянства, громадянин іноземної держави), якій до 
моменту вчинення злочину виповнилося 14 років та яка вчинила дії, передба-
чені ч. 1 та ч. 2 цієї статті (у разі вчинення службовою особою з використанням 
своїх службових повноважень дій, зазначених у ст. 147 КК, вони кваліфікують-
ся за сукупністю цієї статті та ст. 365 або ст. 365-1 КК України); в) суб’єктом 
злочину, передбаченого ст. 148 КК, є фізична осудна особа (громадянин 
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України, особа без громадянства, громадянин іноземної держави), якій до 
моменту вчинення злочину виповнилося 16 років, яка юридично чужою (не є 
біологічним батьком або біологічною матір’ю дитини, щодо якої відбувається 
підміна); г) суб’єктом злочину, передбаченого ст. 149 КК, є фізична осудна 
приватна та неслужбова особа (громадянин України, особа без громадянства, 
громадянин іноземної держави), якій до моменту вчинення злочину виповни-
лося 16 років, тобто є як особа, що передає потерпілого, так і особа, яка вна-
слідок здійснення із першою особою незаконної угоди одержує його (якщо 
зазначені злочини вчиняє службова особа з використанням свого службового 
становища або  особа, від якої потерпілий був у матеріальній чи іншій залеж-
ності, вони несуть відповідальність за ч. 2 ст. 149 КК); д) суб’єктом злочину, 
передбаченого ст. 150 КК, є фізична осудна особа, приватна або неслужбова 
(громадянин України, особа без громадянства, громадянин іноземної держа-
ви), якій до моменту вчинення злочину виповнилося 18 років (вчинення тако-
го злочину службовою особою слід кваліфікувати за сукупністю злочинів — 
ст. 150 та ст. 365 (365-1) КК); є) суб’єктом злочину, передбаченого ст. 150-1 КК, 
за ч. 1 ст. 150-1 КК є фізична осудна особа (громадянин України, особа без 
громадянства, громадянин іноземної держави) — спеціальний суб’єкт, батьки 
малолітньої дитини або особи, які їх замінюють, тобто повнолітні особи. За ч. 2 
цієї статті суб’єктом може бути фізична осудна особа (громадянин України, 
особа без громадянства, громадянин іноземної держави), якій до моменту вчи-
нення злочину виповнилося 16 років; ж) суб’єктом злочину, передбаченого 
ст. 151 КК України, є фізична осудна особа (громадянин України, особа без 
громадянства, громадянин іноземної держави), яка є спеціальним суб’єктом 
лікарем-психіатром, який одноосібно чи у складі лікарів-психіатрів приймає 
рішення про поміщення в психіатричний заклад здорової людини чи вирішує 
питання про продовження терміну утримання в ньому.
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Харь І.О. Теоретичні і прикладні проблеми суб’єкта злочинів проти волі, 
честі та гідності особи за КК України

У статті досліджено суб’єкти злочинів проти волі, честі та гідності особи. 
Автор з’ясовує теоретичні та методологічні проблеми суб’єкта злочину взагалі і, 
зокрема, передбачених розділом третім чинного КК України, полемізує з існуючими 
поглядами на ці питання. Крім того, пропонуються авторські визначення суб’єктів 
злочинів, передбачених стст. 146—150-1 та ст. 151 КК України.

Ключові слова: злочини проти волі, честі та гідності особи, суб’єкт злочину, 
загальний суб’єкт, спеціальний суб’єкт злочину.    

Харь И.А. Теоретические и прикладные проблемы субъекта преступлений 
против свободы, чести и достоинства личности по УК Украины

В статье исследованы субъекты преступлений против свободы, чести и 
достоинства личности. Автор выясняет теоретические и методологические 
проблемы субъекта преступления вообще и, в частности, предусмотренных разделом 
третьим действующего УК Украины, полемизирует с существующими взглядами на 
эти вопросы. Кроме того, предлагаются авторские определения субъектов престу-
плений, предусмотренных стст. 146-150-1 и ст.151 УК Украины.

Ключевые слова: преступления против свободы, чести и достоинства лич-
ности, субъект преступления, общий субъект, специальный субъект преступления.
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Кhar I. Theoretical and applied problems of the committer of crimes against 
freedom, honor and dignity of person under the Criminal Code of Ukraine

In the article investigated the committers of crimes against freedom, honor and 
dignity of person. The author finds the theoretical and methodological problems of the 
perpetrator in general and, in particular, provided the third section of the current Criminal 
Code of Ukraine, argues with existing views on these issues. In addition, in the research 
proposed author’s definition of committers of crimes under articles 146–150-1 and 151 of 
the Criminal Code of Ukraine.

Keywords: Crimes against freedom, honor and dignity of person; Committer of 
crime; General committer; Special committer of crime.
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ДОКАЗУВАННЯ ПОДІЇ КРИМІНАЛЬНОГО 
ПРАВОПОРУШЕННЯ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ 

СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

Постановка проблеми. Доказування як правовий інститут пов’язаний 
як з логічною, так і безпосередньою практичною діяльністю. Потреба у такій 
доказовій діяльності пов’язана з тим, що фактичні обставини не можуть безпо-
середньо сприйматися особою, яка здійснює розслідування, прокурором, суд-
дею (судом), оскільки вони лежать у минулому стосовно діяльності цих орга-
нів. Для того, щоб повно, всебічно і об’єктивно встановити ці обставини, відпо-
відні органи повинні довести їх наявність (чи відсутність), а це, у свою чергу, 
можна зробити, лише спираючись на конкретні дані, які потрібно зібрати й 
дослідити [1, с. 18].

Під час кримінального провадження органи досудового розслідування, 
прокуратури та суду з метою прийняття правильного й обґрунтованого рішен-
ня прагнуть відновити достовірну картину минулої події, пізнати всі її обста-
вини та факти. Досягнення цієї мети здійснюють за допомогою кримінального 
процесуального доказування [2, c 178].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У науковій літературі окремі 
проблеми збирання доказів під час проведення слідчих (розшукових) дій роз-
глядали Ю.П. Аленін, В.І. Галаган, Н.В. Глинська, О.В. Капліна, Є.Г. Коваленко, 
Л.М. Лобойко, Є.Д. Лук’янчиков, М.А. Погорецький, В.Ю. Шепітько, 
М.Є. Шумило, О.Г. Яновська та інші науковці. Однак маловивченими залиша-
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ється низка теоретичних і практичних питань, пов’язаних із визначенням сут-
ності процесу доказування та збирання доказів, зокрема під час проведення 
окремих слідчих (розшукових) дій.

Мета статті: встановлення й доказування події кримінального правопо-
рушення під час проведення слідчих (розшукових) дій як одного із засобів 
збирання доказів.

Основні результати дослідження. Доказування – це врегульована кри-
мінальним процесуальним законом діяльність слідчого, прокурора, інших 
уповноважених органів чи осіб відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України, що поля-
гає у збиранні, перевірці й оцінці доказів, доведенні перед слідчим суддею, 
судом їх переконливості з метою встановлення обставин, що мають значення 
для кримінального провадження.

Доказування обставин вчинення злочину, на думку В.Д. Берназа, струк-
турно включає в себе:

— аналіз первинної інформації;
— внесення даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань;
— висунення версій і визначення напрямків розслідування й відповід-

них комплексів процесуальних дій;
— виявлення, фіксацію, збирання, вилучення, перевірку, оцінку та закрі-

плення фактичних даних і формулювання висновку про обставини, що мають 
значення для кримінального провадження [3, с. 178].

Якщо звернутися до структури процесуального доказування, то це шлях 
відтворення реальної картини події кримінального правопорушення, 
з’ясування її суті й вироблення на підставі цього стороною обвинувачення від-
повідних процесуальних рішень, а стороною захисту – своєї захисної позиції у 
провадженні. Цей процес складається з комплексу процесуальних дій і відно-
син, що можуть бути згруповані в окремі, відносно самостійні елементи, що є 
важливими для аналізу внутрішнього змісту кримінального процесуального 
доказування [4, с.124].

Отже, процесуальне доказування – це діяльність суб’єктів кримінально-
го провадження в межах і повноваженнях, передбачених кримінальним про-
цесуальним законодавством, спрямована на збирання, перевірку й оцінку 
доказів, з метою встановлення можливості винесення єдиного вірного, неупе-
редженого та об’єктивного рішення, спрямованого на виконання завдань кри-
мінального провадження, визначених у ст. 2 КПК України.

Процес доказування не може існувати без збирання доказів, оскільки це 
здійснювана з дотриманням процесуальної форми діяльність сторін обвинува-
ченнята захисту щодо пошуку й виявлення джерела фактичних даних, вилу-
чення необхідної інформації та її фіксації [5, с. 204]

Відповідно до ст. 93 КПК України, суб’єктами збирання доказів є сторо-
ни кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, 
щодо якої здійснюють кримінальне провадження. При цьому законодавець 
диференціює засоби збирання доказів, унормовані для сторони обвинувачення 
і сторони захисту. Для прикладу, обидві сторони кримінального провадження, 
відповідно до ч. 2, ч. 3 ст. 93 КПК України, уповноважені на витребування та 
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отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ, організацій, службових і фізичних осіб речей, відомос-
тей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок.

Сторона обвинувачення, крім зазначених засобів, наділена можливістю 
збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій і негласних 
слідчих (розшукових) дій (ч. 2 ст. 93 КПК України). Натомість сторона захис-
ту може лише ініціювати проведення зазначених процесуальних дій, а також, 
на відміну від сторони обвинувачення, може витребувати й отримати лише 
копії документів (ч. 3 ст. 93 КПК України).

Важливо зазначити, що перелік засобів збирання доказів за КПК 
України не є вичерпним. Зокрема, сторона обвинувачення може проводити 
інші процесуальні дії, передбачені цим Кодексом, а сторона захисту – збирати 
докази шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду 
належних і допустимих доказів.

Серед засобів збирання доказів особливе місце займають слідчі (розшу-
кові) дії, які, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК України, спрямовані на отримання 
(збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кри-
мінальному провадженні. Як цілком слушно зазначає Д.Б. Сергєєва, ці дії 
мають пізнавальний характер і розшукову спрямованість, сутність якої поля-
гає у намаганні процесуальної особи розшукати й належним чином зафіксува-
ти у відповідних процесуальних джерелах фактичні дані, що мають значення 
для кримінального провадження. Саме цей аспект зазначеної діяльності під-
силив законодавець, уводячи до КПК України дещо змінений термін позна-
чення цих дій – «слідчі (розшукові) дії» [6, с. 183].

Не можна не погодитися з точкою зору Ю.В. Терещенко стосовно того, 
що слідчі (розшукові) дії є основним засобом збирання доказів, на підставі 
яких на досудовому розслідуванні встановлюють всі обставини кримінального 
правопорушення і приймають процесуальні рішення, що визначають подаль-
ше спрямування кримінального процесу.  На думку цієї авторки, основу слід-
чих (розшукових) дій складають окремі методи пізнання – насамперед це 
безпосереднє і особисте сприйняття слідчим обстановки місця події, наданих 
при допиті відомостей, опитування, пошук, порівняння, дослідження, які 
супроводжують закріпленням (фіксацією) одержаної інформації чи висновків 
дослідження у відповідних процесуальних документах [7, с. 113–115].

Необхідною умовою збирання доказів під час проведення слідчих (роз-
шукових) дій є правозабезпечувальні заходи – наділені правовою формою дії, 
за допомогою яких слідчий, прокурор визначають можливість реалізації прав, 
наданих кримінальним процесуальним законом громадянам та особам, що 
беруть участь у цих діях. До них належать, зокрема, вжиття належних заходів 
для забезпечення присутності під час проведення слідчої (розшукової) дії осіб, 
чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені (ч. 3 ст. 223 
КПК України) участь у проведенні слідчої (розшукової) дії за клопотанням 
сторони захисту, крім випадків, коли через специфіку такої дії це неможливо 
або особа письмово відмовилася від участі у ній (ч. 6 ст. 223 цього ж Кодексу) 
тощо.
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Аналіз норм глави 20 КПК України засвідчує, що нині у кримінальному 
процесуальному законі визначено порядок проведення таких слідчих (розшу-
кових) дій:

1) допит, зокрема одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб 
(стст. 224–226, 232 КПК України);

2) пред’явлення для впізнання особи (ст. 228 КПК України), речей 
(ст. 229 КПК України), трупа (ст. 230 КПК України);

3) обшук житла чи іншого володіння особи (ст. 233–236 КПК України), 
особи, яка перебуває в житлі чи іншому володінні (ч. 5 ст. 236 КПК України);

4) огляд місцевості, приміщень, речей і документів (ст. 237 КПК 
України), трупа (ст. 238 КПК України), трупа, пов’язаний з ексгумацією 
(ст. 239 КПК України), освідування особи (ст. 241 КПК України);

5) слідчий експеримент (ст. 240 КПК України);
6) проведення експертизи (стст. 242–243 КПК України).
Розглядаючи такі види слідчих (розшукових) дій, як пред’явлення 

речей, трупа чи особи для впізнання, вважаємо за необхідне зазначити, що, на 
відміну від огляду місця події, огляду трупа, слідчого експерименту, допиту та 
низки інших слідчих (розшукових) дій, результати пред’явлення для впізнан-
ня прямо не вказують на обставини вчинення кримінального правопорушен-
ня, а саме на його подію. Отримані під час їх проведення фактичні дані, на 
нашу думку, є вторинними, за допомогою яких слідчий, прокурор, слідчий 
суддя та суд у сукупності з іншими доказами формує загальну картину зло-
чину, на яких  у подальшому ґрунтуються підозра та обвинувачення.

Однак не варто не приділяти належної уваги та не надавати значущості 
зазначеним слідчим (розшуковим) діям, оскільки у низці випадків саме під час 
їх проведення у слідчого виникає можливість встановлення події криміналь-
ного правопорушення.

Серед слідчих (розшукових) дій, під час проведення яких можуть бути 
зібрані докази, що стосуються події злочину та її складових, особливе місце 
займає огляд місця події. Сама ця дія у невідкладних випадках може бути про-
ведена до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань 
(ч. 3 ст. 214 КПК України), на відміну від інших процесуальних дій, проведен-
ня яких можливе лише після початку досудового розслідування.

В умовах інформаційної невизначеності, коли інформації щодо події 
злочину обмаль або вона взагалі відсутня, значення огляду місця події важко 
переоцінити. Як цілком слушно вказує Н.І. Клименко, під час огляду місця 
події відбувається дослідження матеріальної обстановки шляхом безпосеред-
нього особистого її сприйняття слідчим або іншими учасниками огляду для 
виявлення, фіксації і вилучення різних слідів злочину та інших речових дока-
зів, з’ясування механізму події та інших обставин, які мають значення для роз-
слідування. Огляд місця події, продовжує ця авторка, це здебільшого найпер-
ша слідча дія, найближча в часі та просторі, коли слідчий стикається з подією 
злочину, дія найбільш трудомістка (може тривати довгий час), найпродуктив-
ніша (дозволяє встановити значний обсяг інформації стосовно всіх сторін 
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складу злочину) і найскладніша (вимагає застосування цілої низки тактичних 
прийомів і засобів криміналістичної техніки) [8, с. 11].

Відповідно до ч. 1 ст. 237 КПК України, огляд проводять з метою вияв-
лення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального право-
порушення. Якщо розглядати його завдання, значна частина з них стосується 
встановлення безпосередньо елементів події злочину – місця, часу, способу 
його вчинення, а також виявлення й дослідження обстановки злочину, його 
механізму, слідової картини, встановлення кількості осіб, причетних до зло-
чину, мотивів і характеру його вчинення, способів приховання його наслідків 
тощо. Саме завдяки фіксації на місці події розташування об’єктів і предметів 
матеріального світу шляхом безпосереднього їх сприйняття слідчий, викорис-
товуючи системні підходи щодо аналізу отриманої ним інформації, формує 
загальну картину вчинення кримінального правопорушення, зокрема отримує 
відомості про подію злочину, що у подальшому надає можливість висунути 
версії та планувати напрями встановлення й дослідження обставин, які під-
лягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Визначення необхідності та можливості встановлення елементів пред-
мета доказування здійснюється слідчим під час проведення допиту особи 
(залежно від його процесуального статусу) шляхом безпосереднього спілку-
вання з нею. Як цілком слушно зазначає В.П. Бахін, допиту належить визна-
чальне місце під час розслідування злочинів, адже на нього витрачається 80 % 
часу, відведеного на проведення слідчих дій [9, c. 3]. Але місце і значення допи-
ту в забезпеченні результативності розслідування, зауважує В.К. Весельський, 
визначають не стільки зазначеними кількісними показниками, скільки вмін-
ням тактовно і грамотно побудувати та провести допит, тобто рівнем професій-
ної майстерності слідчого [10, c. 3].

Залежно від того, які питання слід поставити, які тактичні прийоми засто-
сує слідчий, під час допиту можуть бути встановлені всі або більшість складових 
елементів події кримінального правопорушення, що потребує подальшої пере-
вірки шляхом проведення подальших необхідних слідчих (розшукових) дій. 
Наприклад, підозрюваний може надати свідчення про вчинення ним злочину 
певним способом. Достовірність і належність цих свідчень має бути перевірена і 
підтверджена під час комплексу слідчих (розшукових) дій, серед яких можна 
рекомендувати проведення одночасного допиту двох чи більше вже допитаних 
осіб, слідчого експерименту, призначення експертизи тощо. Якщо підозрюваний 
вказує на місце вчинення злочину, про яке не було відомо раніше, отримані фак-
тичні дані потребують своєї перевірки під час невідкладного проведення огляду, 
обшуку або слідчого експерименту, залежно від ситуації, що складається на пев-
ний час розслідування, й тактичного рішення слідчого.

Під час допиту свідка є можливість встановити не лише обставини, які 
стосуються події кримінального правопорушення, а й обставини, що йому пере-
дували, а також фактичні дані про особу потерпілого та злочинця, їх взаємовід-
носини й характер поведінки до вчинення злочину, під час і після його вчинення.

Водночас, проведення допиту після огляду місця події надає слідчому 
реальну можливість використати одержані результати огляду під час визначен-
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ня змісту та послідовності застосування тактичних прийомів проведення допи-
ту, у тому числі в конфліктній ситуації. Зокрема, якщо допитуваний заперечує 
свою причетність до події злочину або приховує окремі його обставини, можуть 
бути рекомендовані як тактичні прийоми детальний допит, постановка уточню-
ючих і конкретизуючих запитань, створення перебільшеного уявлення про обі-
знаність слідчого, допущення легенди тощо. Важливого значення у цій ситуації 
набуває пред’явлення доказів як досить ефективний тактичний прийом допиту.

Оскільки нині у ст. 224 чинного КПК України не визначеним є процесу-
альний порядок проведення допиту, алгоритм такої слідчої (розшукової) дії 
може бути таким:

1) проведення допиту у формі вільної бесіди, що передбачає надання 
права допитуваній особі самостійно розповісти про відомі їй обставини вчинен-
ня злочину, або інші важливі обставин, що мають відношення до розслідування;

2) постановка запитань залежно від результатів, отриманих під час віль-
ної розповіді – додаткових, нагадуючих, уточнюючих, контрольних тощо;

3) процесуальне оформлення результатів проведення допиту.
Відомості про подію кримінального правопорушення можуть бути вста-

новлені під час проведення слідчого експерименту. Цю слідчу (розшукову) 
дію, відповідно до ч. 1 ст. 240 КПК України, проводять з метою перевірки і 
уточнення відомостей, які мають значення для встановлення обставин кримі-
нального правопорушення, шляхом відтворення дій, обстановки, обставин 
певної події, проведення необхідних дослідів чи випробувань. У цих випадках 
слідчий має реальну можливість уточнити місце вчинення злочину, що осо-
бливо актуально у випадку, коли є кілька осіб, кожен з яких дає показання, що 
дещо відрізняються між собою. Крім цього, учасники проведення слідчого екс-
перименту можуть під час проведення дослідів чи випробувань впевнитися у 
наявності або відсутності можливості здійснення певних дій. Це особливо 
важливо у ситуаціях, коли є сумніви щодо вчинення злочину способом, 
пов’язаним з проникненням у приміщення, із завданням тілесних ушкоджень, 
з вчиненням дорожньо-транспортної події тощо.

Слідчий експеримент доцільно віднести до слідчих (розшукових) дій, за 
допомогою яких здійснюють перевірку й уточнення  вже зібраних доказів у 
кримінальному провадженні, про що прямо зазначено у ч. 1 ст. 240 КПК 
України. Водночас, під час його проведення можливим також є збирання дока-
зів, що полягає у виявленні й вилученні слідів та інших матеріальних об’єктів, 
які підтверджують наявність важливих обставин розслідуваної події (сліди ніг, 
транспортних засобів, знаряддя вчинення злочину чи його частини, речі особи, 
випадково нею залишені на місці події тощо).

Фактичні дані щодо події злочину можуть бути встановлені також під 
час проведення експертизи за зверненням сторони кримінального проваджен-
ня або за дорученням слідчого судді чи суду, якщо для з’ясування обставин, що 
мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання 
(ч. 1 ст. 242 КПК України). У цих випадках зазначені особи не можуть безпо-
середньо застосовувати такі знання, навіть володіючи ними, для збирання й 
дослідження доказів.
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Відомості про факти об’єктивної дійсності, викладені у висновку екс-
перта, зазначає М. Г. Щербаковський, являють собою знання, ймовірність яких 
доведена проведеним дослідженням. Саме такими фактами як достовірними 
знанням оперує й використовує їх у доказуванні слідчий. Експертним шляхом, 
продовжує цей науковець, нерідко вирішують питання про те, чи мала місце 
подія злочину, встановлюють предмет злочинного зазіхання та обставини вчи-
нення злочину: час, місце, спосіб, знаряддя злочину [11, с. 12–13]. До експер-
тиз, проведення яких надає можливість встановити ці та інші важливі факти, 
належать судово-медична, балістична, трасологічна, автотехнічна, пожежно-
технічна та низка інших видів експертиз.

Значна увага розглянутим у цій статті питанням доказування, проведен-
ня допиту [12, с. 343–345], обшуку [13] та інших процесуальних дій приділена 
у працях зарубіжних фахівців. Зусилля цих авторів спрямовані на процесуаль-
не унормування дотримання прав громадян і використання одержаних фак-
тичних даних як доказів [14, с. 10–47]. Саме ці питання є центральними у 
кримінальному провадженні за КПК України.

Висновки. Здобуті під час проведення слідчих (розшукових) дій докази 
та їх процесуальні джерела підлягають подальшій перевірці й оцінці. Водночас, 
не всі необхідні для розслідування докази можуть бути отримані лише в межах 
проведення перелічених процесуальних дій. Для отримання деяких з них 
застосовують інші способи отримання доказів, передбачені процесуальним 
законодавством.

Проведення слідчих (розшукових) дій є безпосереднім засобом збиран-
ня доказів та одним з напрямів вирішення завдань кримінального проваджен-
ня. Ці дії є одним із найважливіших аспектів у діяльності слідчого з розсліду-
вання кримінальних правопорушень, оскільки спрямовані не лише на встанов-
лення події кримінального правопорушення, а й інших елементів предмета 
доказування, визначеного у ч. 1 ст. 91 КПК України.
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Наголова І.Ю. Доказування події кримінального правопорушення під час 
проведення слідчих (розшукових) дій

Стаття присвячена проблемам встановлення події кримінального правопору-
шення (часу, місця, способу та інших обставин його вчинення) як однієї з обставин, 
яка підлягає доказуванню у кримінальному провадженні. Звернено увагу на особливе 
значенні слідчих (розшукових) дій як одного з основних засобів збирання доказів, спря-
мованих на отримання нових або перевірку вже отриманих доказів. Визначено низку 
слідчих (розшукових) дій, під час проведення яких найбільш можливе встановлення та 
доказування події кримінального правопорушення. Серед таких дій розглянуто допит, 
огляд, слідчий експеримент, призначення експертизи.

Ключові слова: подія кримінального правопорушення, досудове розслідування, 
засоби збирання доказів, слідчий, слідчі (розшукові) дії, допит, огляд, слідчий експери-
мент, призначення експертизи.

Наголова И.Ю. Доказывание события уголовного правонарушения при 
производстве следственных (розыскных) действий

Статья посвящена проблемам установления одного из обстоятельств, подле-
жащих доказыванию в уголовном производстве, а именно: событию уголовного право-
нарушения (времени, места, способа и других обстоятельств его совершения). 
Обращено внимание на особенное значение следственных (розыскных) действий как 
одного из основных средств собирания доказательств, направленных на получение 
новых или проверку уже полученных доказательств в конкретном уголовном произ-
водстве. Определено ряд следственных (розыскных) действий, при производстве 
которых в наибольшей степени возможно установление и доказывание события уго-
ловного правонарушения. Из таких действий рассмотрены допрос, осмотр, 
следственный эксперимент, производство экспертизы.

Ключевые слова: событие уголовного правонарушения, досудебное расследо-
вание, средства собирания доказательств, следователь, следственные (розыскные) 
действия, допрос, осмотр, следственный эксперимент, назначение экспертизы.

Nagolova I. The proof of event of a criminal offense during the investigation 
(search) action

The article is devoted to the problems of the establishment of one of  the circumstances 
subject to proof in criminal proceedings, namely the event of a criminal offense (time, place, 
method and other circumstances of its commission). Attention is paid to the special 
significance of the investigative (search) acts as one of the main means of the collection of 
evidence aimed at getting new or checking already obtained evidences. Defined a number of 
investigators (search) operations, during which the greatest possible setting and proving an 
event of proof a criminal offense. Among such actions are considered questioning, 
examination, investigative experiment, production of the expertise.

Keywords: Event of criminal offense; Prejudicial investigation; Means of the 
collection of evidence; Investigator; Investigative (search) acts; Questioning; Examination; 
Investigative experiment; Examination appointment.

Стаття надійшла до редакції 02.06.2016.



ЮРИДИЧНА НАУКА № 7(61)/2016

Ю Р И Д И Ч Н А    Н А У К А

J U R I D I C A L    S C I E N C E

НАУКОВИЙ  ЮРИДИЧНИЙ  ЖУРНАЛ

ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВРОБІТНИЦТВА
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Міністерства освіти і науки України № 153 від 14.02.2014, крім того, журнал 20 квітня 
2011 року зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN International 
Centre м. Парижі); журнал зареєстровано та проіндексовано у таких міжнародних наукоме-
тричних каталогах і базах даних: Index Copernicus – з 1 січня 2014 року.

З моменту свого заснування журнал став сполучною ланкою між науковцями і 
практиками, які працюють у науково-дослідних закладах, вищій школі, юриспруденції, 
державних установах України і зарубіжжя, між усіма тими, хто переймається проблема-
ми розвитку юридичної науки, європейськими інтеграційними прагненнями. Журнал 
має на меті пропагувати публікації авторів як всередині держави Україна, так і за кор-
доном, а тому в списку поданих джерел має бути не менше п’яти англомовних посилань.
Активна участь у наукових публікаціях на шпальтах журналу сприяє розвитку фунда-
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дентів, національного господарства, працівників правоохоронних органів, суддів, дер-
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ською, англійською мовами, анотації — українською, російською й англійською мова-
ми. Матеріали, що надходять для публікації в журналі, проходять рецензування члена-
ми редакційної колегії, розглядаються та рекомендуються Вченою радою ВНЗ 
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Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого нака-
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ВИМОГИ ДО НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ
Відповідно до постанови президії Вищої атестаційної комісії України №7D05/1 від 15 січня 

2003 року «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» наукова 
стаття повинна бути актуальною, з виразно окресленою проблематикою, містити наукові положен-
ня, розроблені особисто автором, висновки про наукове та практичне значення наукової розробки. 

Стаття має включати такі необхідні елементи: 
1. Визначення УДК (вказати назву галузі права).
2. Назва статті (англійською, українською та російською мовами).
3. Ініціали і прізвища авторів англійською, українською та російською мовами.
4. Анотацію англійською, українською та російською мовами.
5. Ключові слова (5—6 слів/ключових словосполучень англійською, українською та росій-

ською мовами).
6. Структура текстової частини:
— постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими практичними завданнями; 
— визначення окремих питань, що не вирішені в обраній для дослідження проблемі;
— аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор;
— формулювання цілей статті;
— виклад основних обґрунтованих результатів дослідження;
— висновки з даного дослідження;
— внутрішня структуризація (розділи з назвами або виділені частини).
• У статті повинно бути не менше 15 посилань. Посилання на ту чи іншу працю у тексті 

повинні позначатися в дужках за порядковим номером цієї праці в списку використаних джерел з 
вказівкою на відповідну сторінку ([3, с. 12]).

• Список використаних джерел у кінці статті складається відповідно до вимог державного 
стандарту України ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видав-
ничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складан-
ня». Крім того, у списку джерел має бути не менше 5 англомовних посилань.

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

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

• Англійський текст повинен бути оформлений на фаховому рівні володіння мовою. У разі 
подання тексту, перекладеного, наприклад, через Інтернет-перекладач (Google тощо), або нефахо-
во, стаття не буде прийнята до публікації.

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

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

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

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

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

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

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

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

належним чином (до статей кандидатів наук, аспірантів, ад’юнктів і здобувачів наукового ступеня).
• Стаття, подана до редакції без дотримання зазначених вимог, опублікуванню не підлягає.
• До уваги авторів: при подачі статті обов’язково вказувати коротко відомості про авто-

ра, телефон та власний е-mail для зручності зв’язку.
Редакція залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення і відхилення статей.
За достовірність поданої інформації відповідальність несе автор.
Гонорар за публікацію не сплачується.
Передрук опублікованих матеріалів журналу здійснюється тільки з дозволу автора і редакції.
Надані матеріали не повертаються.
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дении решений Аттестационной коллегии Министерства образования и науки относи-
тельно деятельности специализированных ученых советов от 14 февраля 2014 года», в 
соответствии с подпунктами 35 и 36 пункта 4 Положения о Министерстве образования 
и науки Украины, утвержденного Указом Президента Украины от 25 апреля 2013 года 
№ 240, Порядка присуждения научных степеней и присвоения ученого звания старше-
го научного сотрудника, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины 
от 24 июля 2013 года № 567, Положения о специализированном ученом совете, утверж-
денного приказом Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины от 
14 сентября 2011 года № 1059, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 
от 10 октября 2011 года под № 1170/19908, Положения об аттестационной коллегии 
Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины, утвержденного при-
казом Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины от 14 сентября 
2011 № 1059, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины от 10 октября 
2011 года под № 1169/19907, Порядком формирования Перечня научных 
профессиональных изданий Украины, утвержденного приказом Министерства образо-
вания и науки, молодежи и спорта Украины от 17 октября 2012 года № 1111, зареги-
стрированного в Министерстве юстиции Украины от 2 ноября 2012 под № 1850/22162, 
и на основании решения Аттестационной коллегии Министерства образования и науки 
Украины № 153 от 14 февраля 2014 года научный юридический журнал 
«ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА» включен в Перечень научных профессиональных изда-
ний Украины согласно списку.
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ТРЕБОВАНИЯ К НАУЧНЫМ ПУБЛИКАЦИЯМ
В соответствии с постановлением президиума Высшей аттестационной комиссии Украины 

№ 7D05/1 от 15 января 2003 года «О повышении требований к профессиональным изданиям, внесенных в 
перечень ВАК Украины» научная статья должна быть актуальной, с отчетливо очерченной проблематикой, 
содержать научные положения, разработанные лично автором, выводы о научном и практическом значении 
научной разработки.

Статья должна включать следующие необходимые элементы: 
1. Определение УДК (указать название отрасли права).
2. Название статьи (на английском, украинском и русском языках).
3. Инициалы и фамилии авторов на английском, украинском и русском языках.
4. Аннотация на английском, украинском и русском языках.
5. Ключевые слова (5–6 слов / ключевых словосочетаний на английском, украинском и русском 

языках).
6. Структура текстовой части:
– постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными практическими задачами;
– определение отдельных вопросов, не решенных в выбранной для исследования проблеме;
– анализ последних исследований и публикаций по рассматриваемой проблеме; 
– формулировка целей статьи;
– изложение основных обоснованных результатов исследования;
– выводы из данного исследования;
– внутренняя структуризация (разделы с названиями или выделенные части).
• В статье должно быть не менее 15 ссылок Ссылки на ту или иную работу в тексте должны обо-

значаться в скобках за порядковым номером этой работы в списке литературы с указанием на соответству-
ющую страницу ([3, с. 12]).

• Список использованных источников в конце статьи составляется в соответствии с требованиями 
государственного стандарта Украины ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 «Система стандартов по информации, библи-
отечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиогра фическое описание. Общие требо-
вания и правила составления». Кроме того, в списке источников должно быть не менее пяти англоязычных 
ссылок.

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

• Аннотации должны содержать: фамилию и имя автора, название статьи на соответствующих 
языках. Кроме того, обращаем внимание авторов на то, что обязательно должна быть аннотация на англий-
ском языке на полторы страницы А-4 (отдельным файлом).

• Английский текст должен быть оформлен на профессиональном уровне владения языком. В случае 
подачи текста, переведенного, например, через Интернет-переводчик (Google и т.п.), либо непрофессиональ-
но, статья не будет принята к публикации.

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

и инициалы на английском языке.
Пример: 11.14_note_Olenenko A.doc (где «note» – обозначение аннотации) или 11.14_ topic _

Olenenko A.doc. (где topic – обозначение статьи).
• Общий объем публикации (название статьи, сведения об авторе, текст статьи, использованные 

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

К научной статье необходимо предоставить:
– электронный вариант статьи в формате MS Word (docx или doc);
– информационную справку об авторе на украинском и английском языках:
– фамилия, имя, отчество (полностью), научная степень, ученое звание, место работы и должность, 

почтовый адрес, контактный телефон;
– заявление с подписями автора (ов) о том, что присланная статья не публиковалась и не подана в 

любые другие издания;
– фото автора (ов) в формате jpg, tif;
– качественные иллюстративные материалы с названием и нумерацией, пригодные для сканирования;
– выписку из протокола заседания кафедры о рекомендации статьи к печати, заверенную надлежа-

щим образом (со статьями кандидатов наук, аспирантов, адъюнктов и соискателей ученой степени).
• Статья, представленная в редакцию без соблюдения указанных требований, опубликована не будет.
• При подаче статьи обязательно указывать кратко сведения об авторе, телефон и собственный 

е-mail для удобства связи.
Редакция оставляет за собой право на рецензирование, редактирование, сокращение и отклонение 

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

редакции.
Предоставленные материалы не возвращаются.
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Articles sent to the Editor of «Juridical science», according to the Presidium of the Higher 
Attestation Commission of Ukraine decree №7D05/1 dated January 15, 2003 «On increasing demands for 
specialized issues listed in HAC of Ukraine» should include the following:

• A scientific article should be relevant, with clearly defined problematic issues, include scientific 
positions developed by the author, the conclusions of scientific and practical importance of scientific work; 
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• The paper should include the following elements:
• a problem and its relation to important scientific and practical tasks;
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• formulation of the objectives of the article;
• summary of the main conclusions of the study;
• conclusions of this study;
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Additions to the scientific article:
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