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АКТУАЛЬНО
Ãðèãîð³é ÑÅÐÅÄÀ,
ðåêòîð Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿
ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè,
äåðæàâíèé ðàäíèê þñòèö³¿ 2 êëàñó,
êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, äîöåíò

ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎ-ÏÐÎÖÅÑÓÀËÜÍÀ
Ä²ßËÜÍ²ÑÒÜ ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ
Â ÊÎÍÒÅÊÑÒ² ÇÀÊÎÍÎÏÐÎÅÊÒÍÈÕ ÍÎÂÅË
Ключові слова: прокурор; досудове провадження; органи досудового розслідування; про?
курорський нагляд; державний обвинувач; кримінальне переслідування.
инний Кримінальнопроцесуальний
кодекс України, уведений в дію ще в
1961 році, передбачав правила і
стандарти, що діяли в колишньому СРСР з
притаманними цьому державному утворен
ню авторитарною ідеологією та правовими
цінностями, які не відповідають сучасним по
требам суспільства та держави, а також ви
могам Ради Європи у сфері захисту прав
людини і основоположних свобод. Ця автори
тетна міжнародна організація піддала жорст
кій критиці Кримінальнопроцесуальний ко
декс України, зокрема через: 1) його надмірну
авторитарність та забюрократизованість про
цесу, в якому судове засідання відіграє дуже
обмежену роль; 2) практично повну відсут
ність змагальності та усунення сторони захи
сту від участі у збиранні та фіксації доказів;
3) відсутність ефективних гарантій належного
судочинства; 4) надмірність та у великій мірі
неврегульованість повноважень прокурату
ри, яка головним чином відповідає за забез
печення законності, а не за проведення роз
слідування; 5) відсутність судового контро
лю за діяльністю слідчих органів та міліції;
6) сильний інституційний тиск щодо вине
сення обвинувального вироку та відсутність
незалежності суддів; 7) порушення демо
кратичних стандартів щодо остаточності су
дового рішення та поваги до рішення суду.
Тому однією з умов приєднання України
до Ради Європи було зобов’язання прийняти

×

новий Кримінальнопроцесуальний кодекс,
який гарантуватиме неухильне дотримання
прав особи в ході досудового розслідування
та судового розгляду справи відповідно до
вимог Конституції України і міжнародних до
говорів щодо прав людини. Цього ж вимагає
Конвенція про захист прав людини і осново
положних свобод з урахуванням її тлумачен
ня Європейським судом з прав людини.
І хоча українське суспільство чекає на
прийняття нового Кримінального процесу
ального кодексу більше, ніж будьяка із
міжнародних інституцій, він так і залишаєть
ся досі не прийнятим.
Перший проект Кримінальнопроцесу
ального кодексу був розроблений у 1995 ро
ці, після чого майже кожного року з’являвся
новий, більш удосконалений варіант. На сьо
годні ми маємо два проекти КПК України:
проект Кримінальнопроцесуального кодек
су України, представлений до Верховної Ра
ди України народними депутатами В.Р. Мой
сиком, І.В. Вернидубовим, С.В. Ківаловим,
Ю.А. Кармазіним, і проект Кримінально
процесуального кодексу України, підготов
лений робочою групою Національної комісії
зі зміцнення демократії та утвердження вер
ховенства права.
У контексті наукового дослідження, по
в’язаного з проблемами кримінальнопро
цесуальної діяльності прокурора, зазначи
мо, що обидва законопроекти докорінно і

5

ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ 3’2009
відповідно до вимог чинної Конституції Ук
раїни змінюють у бік підсилення повнова
ження прокурора, особливо на досудових
стадіях кримінального процесу. Свідченням
цього є введення у кримінальне судочинст
во за вказаними проектами нового, хоча й
давно відомого процесуального інституту
«кримінальне переслідування» [1].
Водночас виникають суттєві зауваження
щодо повноважень прокурора як за проектом
авторства народних депутатів, так і за проек
том Національної комісії зі зміцнення демо
кратії та утвердження верховенства права.
Дана стаття присвячена аналізу недолі
ків і неузгодженостей, які вбачаються у вка
заних законопроектних новелах, та містить
пропозиції до їх усунення.
Стосовно першого зі згаданих проектів
слід зазначити наступне. У ст. 32 «Повнова
ження прокурора у досудовому проваджен
ні» відсутні повноваження прокурора щодо
його участі в провадженні слідчих дій осо
бою, яка провадить дізнання, або слідчим і
прийняття кримінальної справи до свого
провадження самим прокурором. Повнова
ження прокурора стосовно прийняття кримі
нальної справи до свого провадження і про
ведення ним особисто досудового слідства,
що передбачено чинним КПК України, було
передбачене в проекті КПК України, подано
му на розгляд до Комітету з питань законо
давчого забезпечення правоохоронної ді
яльності 18 лютого 2004 року (реєстраційний
№ 34561). Але народний депутат України
В.В. Онопенко у таблиці поправок до проек
ту Кримінальнопроцесуального кодексу
України висловив заперечення з приводу
цього повноваження прокурора, вказавши:
«Згідно із Конституцією України прокурор не
може розслідувати особисто кримінальні
справи… Самому [прокурору] розслідувати і
самому здійснювати нагляд за слідством –
це правовий нонсенс» [2]. Комітет урахував
таке зауваження і в проекті від 18 лютого
2004 року та в усіх подальших проектах по
вноваження прокурора щодо провадження
ним досудового слідства було виключено.
На противагу такій позиції можна висло
вити наступні аргументи. Поперше, в Кон
ституції України із функцій прокуратури вилу
чено провадження досудового слідства,
проте жодної згадки немає щодо унеможлив
лювання розслідування кримінальних справ
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особисто прокурором. Адже на сьогодні не
існує іншої інституції, яка спроможна була б
вести таке провадження, наприклад, у випад
ках вчинення злочинів суб’єктами досудово
го розслідування. Практика Європейського
суду з прав людини свідчить про віднесення
Прокуратури України до таких установ, які
здатні забезпечити належне розслідування.
У рішенні по справі «Геннадій Науменко проти
України» (№ 43023/98 від 10 лютого 2004 ро
ку) суд дійшов висновку, що звернення до
прокуратури в принципі є ефективним засо
бом захисту, передбаченим національним
законодавством [3, 20]. Аналогічна позиція
викладена також у рішенні Суду по справі
«Кучерук проти України» [4].
Подруге, виходячи з тези, що розсліду
вання справи прокурором і здійснення ним
нагляду за слідством є «правовим нонсен
сом», увесь прокурорський нагляд слід виз
нати нонсенсом, оскільки за своєю сутністю
він корелюється з процесуальним керів
ництвом розслідуванням [5, 152; 6, 25; 7] та
при його здійсненні ніхто за діями і рішення
ми прокурора не наглядає. З позицій теорії
прокурорськонаглядового права повнова
ження (право і обов’язок) прокурора щодо
розслідування ним особисто кримінальної
справи є вищою формою прокурорського
нагляду за додержанням законів на досудо
вому слідстві [8] і повною мірою демонструє
постулат дієвого нагляду «роби, як я» на
противагу бюрократичному правилу «роби,
як я сказав».
Дискусія з приводу вилучення з компе
тенції органів прокуратури проведення досу
дового слідства є цілком доцільною, але ос
таннє слово має бути за Конституцією
України. В той же час, на нашу думку, законо
давець не вправі вимагати дієвого й ефек
тивного прокурорського нагляду за додер
жанням законів під час досудового розсліду
вання, позбавивши прокурора права за
власною ініціативою прийняти до свого про
вадження кримінальну справу, в якій слідст
во, за висновком прокурора, є упередже
ним, необ’єктивним і взагалі незаконним.
З метою вирішення проблеми, що роз
глядається, пропонуємо у проекті КПК Украї
ни передбачити повноваження прокурора
брати участь у проведенні особою, яка
здійснює дізнання, та слідчим слідчих дій,
особисто їх проводити, а за необхідності і
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приймати до свого провадження та вести
досудове розслідування у будьякій кримі
нальній справі, незалежно від її підслідності.
Проект Кримінальнопроцесуального
кодексу України в редакції від 20 вересня
2007 року, підготовлений Національною
комісією зі зміцнення демократії та утверд
ження верховенства права (голова комісії –
М.В. Оніщук), також розширює повноважен
ня прокурора в кримінальному судочинстві.
Втім, і цей законопроект не позбавлений
суттєвих недоліків, які стосуються криміна
льнопроцесуальної діяльності прокурора.
Необхідно зазначити, що вказаний про
ект КПК України розроблений з урахуванням
положень проекту Концепції державної
політики у сфері кримінальної юстиції та за
безпечення правопорядку в Україні і Кон
цепції реформування кримінальної юстиції в
Україні в межах виконання резолюції 1466
Парламентської Асамблеї Ради Європи про
виконання обов’язків та зобов’язань Ук
раїною від 5 жовтня 2005 року. До розробки
законопроекту переважно були залучені
західні експерти в галузі права, які надали
свої висновки щодо шляхів реформування
українського національного законодавства з
питань провадження у кримінальних спра
вах та здійснення правосуддя згідно з вимо
гами міжнародного права. Але подекуди та
кі висновки «позбавлені збалансованого
підходу до реформування з урахуванням
сталої національної правової доктрини» [9].
У цьому сенсі актуальними вбачаються
проблеми вдосконалення демократичних
засад кримінального судочинства, запов
нення правових прогалин у сучасному
кримінальнопроцесуальному законодавст
ві, побудови більш досконалої моделі май
бутнього кримінальнопроцесуального зако
ну України. Його норми мають забезпечити
всебічну охорону прав і основоположних
свобод людини та громадянина під час досу
дового слідства і судового розгляду справ
про злочини, убезпечити особу, суспільство
й державу від визначених чинним Криміналь
ним кодексом України посягань.
Водночас неоднозначними з точки зору
їх відповідності Конституції України є підхо
ди авторів проекту до ролі у кримінальному
провадженні прокурора (службової особи
органу прокуратури), який у проекті назва
ний не зовсім зрозуміло – «державний обви

нувач». Відповідно до конституційної норми
(ст. 121) державне обвинувачення в суді по
кладається на прокуратуру. Крім того, про
куратура наглядає, зокрема, за додержан
ням законів органами, які проводять опера
тивнорозшукову діяльність, дізнання та
досудове слідство. Із зазначеного, а також з
п. 9 Перехідних положень Конституції Украї
ни чітко випливає: «... органи, які проводять
оперативнорозшукову діяльність, дізнання,
досудове слідство», з одного боку, і «проку
ратура», з другого – це різні органи; не мож
на покладати на прокуратуру повноваження,
які їй не властиві (наприклад, надавати доз
воли на видачу трупів, якот у ст. 200 проекту
КПК України). Крім того, виходячи зі змісту
п. 1 ст. 121 Конституції України, державний
обвинувач – це той, хто підтримує державне
обвинувачення в суді. Отже, на досудовому
провадженні державного обвинувача у тако
му розумінні не існує. Між тим у ст. 16 проек
ту вказано, що «... орган досудового провад
ження, державний обвинувач зобов’язані...
почати кримінальне провадження... і здійсни
ти розслідування». З цього положення, яке
міститься у главі «Засади кримінального
провадження», незрозуміло навіть, чи повин
ні вони це робити удвох, діючи у постійній
зв’язці, або ж кожен із них має право розпо
чинати і розслідувати окремо.
Загалом за проектом державний обви
нувач є центральною фігурою у досудовому
провадженні, а органи досудового розсліду
вання виконують допоміжну роль. Отже, і
основна відповідальність покладається не
на них. Так, згідно зі ст. 27 проекту саме про
курор нестиме відповідальність за незакон
ність:
– відмови у проведенні досудового роз
слідування;
– клопотання, внесеного слідчому судді,
про проведення слідчих дій, негласних
слідчих дій у випадках, передбачених цим
Кодексом;
– клопотання, внесеного слідчому судді,
про застосування до особи заходів процесу
ального примусу;
– процесуальних рішень щодо припи
нення досудового розслідування;
– пред’явленого обвинувачення та звер
нення до суду з обвинувальним актом.
Відповідно ж до ч. 4 ст. 30 проекту орган
досудового розслідування може нести

7

ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ 3’2009
відповідальність лише за порушення поряд
ку проведення тієї чи іншої слідчої дії. Тому
сумнівними є положення ч. 1 ст. 32, згідно з
якими слідчий несе відповідальність за за
конність розслідування в цілому та його
своєчасність. Для того, щоб нести відпові
дальність, треба мати права. Але в проекті
надто нечітко визначено права слідчого у
кримінальному процесі.
Згідно зі ст. 32 проекту слідчий уповно
важений:
– проводити слідчі дії;
– ініціювати перед державним обвину
вачем питання про застосування заходів
процесуального примусу до осіб (таке право
ініціювати зовсім не означає, що державний
обвинувач не може вирішити це питання са
мостійно);
– надавати державному обвинувачеві
матеріали кримінального провадження (це
не право, а обов’язок) та звертатись до ньо
го з клопотанням про пред’явлення особі
обвинувачення (звернення з клопотанням є
характерним для тих учасників процесу, які
його не рухають, а перебувають у процесу
альній залежності від інших учасників);
– забезпечувати право осіб на захист
(це не право, а обов’язок).
Таким чином, слідчий постає як несамо
стійний, пасивний, безініціативний викона
вець. Але на даній стадії прокуратура не має
ані правових підстав, ані організаційних
можливостей перебрати на себе досудове
провадження у всіх сотнях тисяч криміналь
них справ, які щорічно розслідуються в дер
жаві, й тому забезпечує лише процесуальне
керівництво слідством [10].
Крім того, відповідно до ст. 16 проекту
«... відмова державного обвинувача від об
винувачення є безумовною підставою для
остаточного припинення кримінального
провадження» (ч. 6 ст. 27 і ч. 1 ст. 28 проек
ту). Ця новела не містить відповіді на запи
тання: хто і як буде це контролювати, щоб не
було зловживання правом з боку державно
го обвинувача?
Зауважимо, що ст. 185 проекту не по
кладає на державного обвинувача повнова
ження щодо порушення кримінального про
вадження. Відповідно до ч. 5 ст. 27 проекту
державний обвинувач має право починати
досудове провадження і визначати слідчого,
який буде його здійснювати. У цій статті не
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визначено право державного обвинувача
самостійно проводити досудове розсліду
вання.
Згідно з ч. 6 ст. 30 проекту орган досудо
вого розслідування про розпочате розсліду
вання негайно повідомляє державного
обвинувача. Отже, цей орган починає роз
слідування самостійно, без доручення дер
жавного обвинувача і без його рішення про
те, хто саме буде це розслідування прово
дити. Відповідно до статей 31 і 32 саме
керівник органу досудового розслідування
без втручання прокурора визначає слідчого,
який буде проводити розслідування. Таке
протиріччя під час прийняття нового
кримінальнопроцесуального кодексу не
обхідно усунути.
Не можна залишити поза увагою поло
ження проекту щодо тлумачення принципу
змагальності сторін у кримінальному судо
чинстві. Так, у ст. 15 встановлено, що кримі
нальне провадження здійснюється на заса
дах змагальності сторін. А в ст. 215 та інших
передбачається, що після проведення слід
чих дій, у тому числі негласних, слідчий і дер
жавний обвинувач зобов’язані ознайомити з
отриманими матеріалами сторону захисту не
пізніше пред’явлення обвинувачення.
Постає запитання: а в чому тоді автори
проекту КПК України вбачають зміст зма
гальності, якщо сторона захисту отримує
без будьяких зусиль докази, одержані сто
роною обвинувачення, а остання навіть по
сягнути на відомості у справі, одержані за
хистом, не може? До того ж викликає подив
і пропозиція щодо надання стороні захисту
відомостей про докази, отримані негласно.
Передусім це положення вочевидь супере
чить вимогам законодавства щодо забезпе
чення захисту суб’єктів кримінального судо
чинства.
Насамкінець зазначимо, що проект КПК
України, розроблений робочою групою
Національної комісії зі зміцнення демократії
та утвердження верховенства права, потре
бує ретельного подальшого вдосконалення,
усунення певних недоліків. І лише після цьо
го, на наш погляд, окремі його положення
можуть бути враховані під час розробки та
підготовки до першого читання проекту КПК
України, зареєстрованого у Верховній Раді
України.
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Ãðèãîð³é ÑÅÐÅÄÀ
ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎ-ÏÐÎÖÅÑÓÀËÜÍÀ Ä²ßËÜÍ²ÑÒÜ ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ
Â ÊÎÍÒÅÊÑÒ² ÇÀÊÎÍÎÏÐÎÅÊÒÍÈÕ ÍÎÂÅË
Резюме
Аналізуються проекти нового Кримінально?процесуального кодексу України з точки зору введен?
ня положення про кримінальне переслідування. Обґрунтовується думка, що кримінальне пересліду?
вання має здійснюватися виключно прокурором, який на судовій стадії розгляду справи набуває стату?
су державного обвинувача.
Ãðèãîðèé ÑÅÐÅÄÀ
ÓÃÎËÎÂÍÎ-ÏÐÎÖÅÑÑÓÀËÜÍÀß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ
Â ÊÎÍÒÅÊÑÒÅ ÇÀÊÎÍÎÏÐÎÅÊÒÍÛÕ ÍÎÂÅËË
Резюме
Анализируются проекты нового Уголовно?процессуального кодекса Украины с точки зрения вве?
дения положения об уголовном преследовании. Обосновывается мнение, что уголовное преследова?
ние должно осуществляться исключительно прокурором, который на судебной стадии рассмотрения
дела приобретает статус государственного обвинителя.
Grigoriy SEREDA
CRIMINAL PROCEDURAL PROSECUTORS’ ACTIVITY IN THE TERMS
OF LAW DRAFTING PERSPECTIVES
Summary
The article deals with the analysis of new Criminal Procedural Code of Ukraine drafts in the context of
criminal prosecution function establishing. The opinion on criminal prosecution as exclusive function of pros?
ecutor as well as position on prosecutors empowering at trial by public prosecution function is substantiated.
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ì³æâóç³âñüêèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â,
â÷åíèé ñåêðåòàð Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿
ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè,
êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê,
ñòàðøèé ðàäíèê þñòèö³¿

ÀÊÒÓÀËÜÍ² ÏÐÎÁËÅÌÈ ÏÐÎÔÅÑ²ÉÍÎ¯
Ï²ÄÃÎÒÎÂÊÈ ÑÓÄÄ²Â ² ÏÐÎÊÓÐÎÐ²Â
Ó ÀÑÏÅÊÒ² ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊÎ¯
²ÍÒÅÃÐÀÖ²¯ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
Ключові слова: професійна підготовка суддів і прокурорів; спеціалізовані навчальні за?
клади; спеціалізоване навчання; практична спрямованість спеціалізованої підготовки;
підвищення кваліфікації.
вроінтеграційні прагнення України
досить чітко визначають напрями
подальшої трансформації всіх еле
ментів державного механізму. До нього по
вною мірою належать і органи прокуратури
України. Їх реформування відбувається, ви
ходячи з орієнтацій саме на європейську
модель подальшої діяльності. Важливою
складовою ефективного функціонування ор
ганів прокуратури та судів є належне кадро
ве забезпечення, що, в свою чергу, включає
добір, професійну підготовку, розстановку
та виховання кадрів.
Серед названих сегментів, які в сукуп
ності формують цілісне кадрове забезпе
чення, одним із найважливіших є профе
сійна підготовка.
Проблеми професійної підготовки про
курорськослідчих працівників досліджува
ли В.В. Долежан, П.М. Каркач, С.В. Ківалов,
М.В. Косюта, В.В. Кривобок, М.І. Мичко,
І.Є. Марочкін, С.С. Мірошниченко, В.В. Остап
чук, Є.М. Попович, Ю.Є. Полянський, М.В. Ру

ª
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денко, Г.П. Середа, В.Л. Синчук, В.В. Ста
шис, В.В. Сухонос, В.Я. Тацій, О.М. Толочко.
Однак аналіз праць цих учених свідчить, що
багато питань залишаються дискусійними і
потребують подальшого дослідження.
У цій статті ставиться завдання про
аналізувати актуальні проблеми професій
ної підготовки суддів і прокурорів у контексті
перспектив європейської інтеграції України.
Саме в цьому контексті 2–3 жовтня
2006 року в місті Києві у Національній акаде
мії прокуратури України відбувалася міжна
родна науковопрактична конференція «Ре
формування органів прокуратури України:
проблеми і перспективи». У Заключному до
кументі вказаної конференції було визначе
но, що прокуратура повинна стати незалеж
ним органом у системі судової влади [1, 10].
Враховуючи перспективи конституцій
ного закріплення статусу прокуратури як
частини судової влади, а також відповідні
усталені в європейських державах принци
пи організації діяльності цієї гілки державної

Актуально
влади, до складу якої входить і прокуратура,
доцільним вважаємо розглянути загальні
проблеми професійної підготовки суддів
ського корпусу і прокурорськослідчих пра
цівників.
Сприяти європейській інтеграції України,
а також ряду інших колишніх радянських
республік покликана ініційована Європей
ською Комісією програма так званого Схід
ного партнерства, яка включає низку заходів,
спрямованих на наближення східноєвро
пейських держав до стандартів Європейсь
кого Союзу. Ця програма охоплює заходи
інформаційної, технологічної та бюджетної
допомоги реалізації започаткованих реформ.
В рамках Східного партнерства розви
вається співпраця між закладами та устано
вами, що забезпечують професійну підго
товку суддів і прокурорів у державах Східної
Європи. У листопаді 2008 року представни
ками вказаних інституцій було підписано
Люблінську Хартію, в якій окреслено пер
спективи удосконалення такої співпраці.
У розвиток цього документа 1–2 жовтня
2009 року у столиці Грузії м. Тбілісі під
егідою Східного партнерства та проекту
Європейської Комісії ТАІЕХ відбувся міжна
родний семінар, присвячений проблемам
професійної підготовки суддів і прокурорів.
На вказаному заході, а також у наукових
публікаціях відповідної спрямованості від
значено декілька блоків проблемних питань:
1) статусу й відомчої належності закладів та
установ, що здійснюють підготовку суддів і
прокурорів; 2) системи доступу до про
фесійної підготовки для опанування суддів
ського чи прокурорського фаху; 3) підтри
мання належної обізнаності викладачів з
актуальними проблемами практичного су
дочинства і прокурорської діяльності; 4) за
безпечення чіткої практичної спрямованості
професійної підготовки суддів і прокурорів;
5) порядку призначення на суддівські або
прокурорські посади випускників закладів
та установ, що здійснюють професійну
підготовку; 6) періодичності та оптимальної
організації підвищення кваліфікації суддів і
прокурорів; 7) впливу проходження підви
щення кваліфікації на суддівську чи проку
рорську службову кар’єру.

Видається доцільним у межах, які доз
воляє обсяг наукової статті, стисло розгля
нути зазначені вище проблемні питання.
Більшістю європейських держав визна
на практика незалежності закладів та уста
нов, які здійснюють підготовку суддів і про
курорів, від загальної системи юридичної
освіти держави. Такі заклади, як правило, у
тих країнах, де судді та прокурори об’єднані
як магістрати, здійснюють первинну профе
сійну підготовку та підвищення кваліфікації і
прокурорів, і суддів. Заклади й установи мо
жуть знаходитись як у підпорядкуванні
відомства, що здійснює організаційне за
безпечення діяльності суддів і прокурорів,
як це, наприклад, здійснено у Республіці
Польща, де Національна школа підготовки
суддів і прокурорів підпорядковується
Міністерству юстиції, так і мати цілком неза
лежний особливий статус у державі, як це
здійснено у Французькій Республіці, де
Національна школа магістратури діє як не
залежна, автономна державна структура,
що забезпечує підготовку та підвищення
кваліфікації суддів і прокурорів, або у Рес
публіці Сербія, де Центр підготовки суддів
та прокурорів також є незалежною держав
ною установою, підпорядкованою Вищій су
довій раді.
Одним із важливих елементів статусу
спеціалізованого навчального закладу є
правове регулювання його діяльності. В ряді
держав Європи воно забезпечується на рівні
законів. Окремі закони про спеціалізовані
навчальні заклади прийняті в Грузії (Закон
«Про вищу школу юстиції Грузії»), Республіці
Молдова (Закон «Про національний інститут
юстиції»), Республіці Болгарія (окремий
розділ у Законі «Про організацію судової
влади»), Туреччині (Закон «Про Академію
правосуддя»), Республіці Албанія (Закон
«Про школу магістратів Албанії»), Республіці
Македонія (Закон «Про Академію підготовки
суддів і прокурорів»), Федерації Боснія та
Герцеговина («Закон «Про Центр підготовки
суддів і прокурорів Федерації Боснії та Гер
цеговини»). У Французькій Республіці, за
гальновизнаній як основоположник традиції
спеціалізованої підготовки суддів і проку
рорів, Національна школа магістратури діє
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ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ 3’2009
на підставі Ордонансів 1958 і 1959 років та
Декрету 1972 року, які за своїм значенням в
ієрархії нормативноправових актів посіда
ють третє місце після кодексів та законів.
Популяризація ідей щодо законодавчого
закріплення особливого статусу спеціалізо
ваних навчальних закладів стала одним із
важливих напрямів діяльності в рамках
Східного партнерства. Пропозиції щодо за
конодавчого врегулювання статусу спеціалі
зованих навчальних закладів неодноразово
вносив Г.П. Середа [2, 8; 3, 6]. Ми повністю
поділяємо його думку щодо доцільності пе
редбачення принаймні окремої статті, яка
регламентувала б діяльність Національної
академії прокуратури України, в Законі
України «Про прокуратуру», що вже пропо
нується в проекті змін та доповнень до ньо
го, або прийняття за взірцем європейських
держав окремого Закону України «Про На
ціональну академію прокуратури України».
Проблематика системи доступу до про
фесійної підготовки для опанування суддів
ського чи прокурорського фаху багатьма
фахівцями прямо пов’язується з гарантуван
ням передбаченого Конвенцією про захист
прав людини та основоположних свобод пра
ва на справедливий судовий розгляд, оскіль
ки його може здійснити лише допущена до
професії у справедливий спосіб людина.
Вирішення цієї проблеми значною
мірою залежить від того, чи є обов’язковим
проходження перед першим призначенням
на суддівську чи прокурорську посаду спеці
алізованого навчання. Якщо це обов’язково,
а в абсолютній більшості європейських країн
так воно і є, то питання доступу до професії
в цьому випадку фактично стає певною
мірою похідним від доступу до навчання. На
явні випадки, коли при наборі на навчання
оголошується відкритий загальнодержав
ний конкурс, наприклад, при наборі до
Національної школи магістратури у Фран
цузькій Республіці. Є випадки, коли на
підставі ретельно нормативно регламенто
ваних правил первинний відбір перед про
ходженням конкурсних іспитів здійснює
відомство, що організаційно забезпечує
діяльність судів або органів прокуратури.
Слід визнати можливість застосування двох
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альтернативних способів вирішення вказа
ної проблеми. Одним із них є запозичення
досвіду проведення відкритого загально
державного конкурсу. Після нього щодо за
рахованих на навчання осіб повинні прово
дитися спеціальні перевірки, що дали б
змогу уникнути подальшого направлення на
роботу в органи прокуратури осіб, які не ма
ють відповідних ділових та моральних якос
тей. У випадку збереження в Україні практи
ки надання рекомендацій на навчання про
куратурами обласного рівня, доцільною
вбачається розробка нормативноправово
го акта, яким було б чітко врегульовано по
рядок надання таких рекомендацій. Кон
курсні іспити в різних державах проводяться
у таких формах, як тестування, комплексні
вступні екзамени, співбесіди професійної
спрямованості. Пошук оптимальної моделі
до цього часу триває. Видається, що досвід
використання комплексного письмового те
стування при здійсненні відбору на навчан
ня, накопичений Національною академією
прокуратури України, цілком може бути ви
користаний при розробці європейських
стандартів підготовки суддів і прокурорів.
У дискусіях щодо підготовки суддів та
прокурорів досить часто виникає питання
необхідності підтримання належної обізна
ності викладачів з актуальними проблемами
практичного судочинства і прокурорської
діяльності. Способи забезпечення цього та
кож досить різноманітні. Це може бути як
нормативно врегульоване включення без
посередньо суддів або практичних праців
ників прокуратур різного рівня до числа ви
кладачів відповідного навчального закладу
на умовах сумісництва, так і, зновутаки,
нормативно врегульована ротація практиків
на викладацькі посади з подальшою мож
ливістю повернення на практику, але вже з
певним посадовим підвищенням, як це
відбувається у Французькій Республіці.
Національною академією прокуратури Ук
раїни певною мірою реалізовано європей
ські підходи щодо обізнаності науковопе
дагогічного складу з проблемами практики.
Так, наприклад, понад 60% науковопеда
гогічного складу Академії мають досвід ро
боти в органах прокуратури. Практикується

Актуально
стажування науковопедагогічних працівни
ків Академії у профільних структурних
підрозділах Генеральної прокуратури Украї
ни та прокуратур обласного рівня.
Певні проблеми в залученні до навчаль
ного процесу досвідчених практиків можуть
виникнути у зв’язку з прийняттям Закону
України від 11 червня 2009 року № 1506VI
«Про засади запобігання та протидії ко
рупції». В п. 2 ч. 1 ст. 4 вказаного Закону сто
совно осіб, уповноважених на виконання
функцій держави, до числа яких входять і
працівники органів прокуратури, фактично
встановлюється заборона на здійснення ви
кладацької та наукової діяльності у робочий
час. Водночас ця проблема може бути
вирішена або на рівні визначення у підзакон
ному нормативному акті, наприклад у наказі
Генерального прокурора України, особливо
стей викладацької та наукової діяльності для
окремих категорій прокурорськослідчих
працівників, або навіть внесення змін до за
значеного вище Закону в частині вилучення
викладацької та наукової діяльності зі сфери
обмеження позаробочим часом.
Наступним важливим елементом гаран
тування належного фахового рівня є забез
печення чіткої практичної спрямованості
професійної підготовки суддів і прокурорів.
Професіоналізм і компетентність належать
за всіма канонами управлінської науки до
числа спеціальних принципів кадрової
функції управління в органах прокуратури
[4, 11]. Практична спрямованість може до
сягатися як значною складовою практично
го навчання у загальній програмі підготовки,
так і постійним поєднанням теоретичної
і практичної складових навчання. Останній
підхід реалізується Національною ака
демією прокуратури України. Серед 27 на
вчальних дисциплін, передбачених навчаль
ним планом підготовки кадрів освітньо
кваліфікаційного рівня «магістр» за денною
формою, 21 вивчають спеціальні курси про
курорської спрямованості. Органічною
складовою навчального процесу є проку
рорський практикум. Г.П. Середа підкрес
лює, що проходження прокурорського прак
тикуму дає змогу ще більше наблизити на
вчальний процес до практичної діяльності

органів прокуратури, сприяє набуттю нашим
молодим поповненням практичних навичок
та вмінь, виховує їх в дусі відповідального
ставлення до виконання своїх обов’язків,
прищеплює їм корисні корпоративні тради
ції з самого початку навчання [5, 6]. Щодо
інших вищих навчальних закладів переван
таженість навчальних планів навчальними
дисциплінами, які не мають практичного
спрямування, цілком правильно констату
вав А. Селіванов під час проведення кругло
го столу «Проблеми вищої юридичної освіти
в Україні: нові виклики сучасних реалій»
[6, 9].
На нашу думку, значна частка практичної
складової у навчальному процесі характерна
для спеціалізованих навчальних закладів, які
здійснюють підготовку суддів і прокурорів.
Перенесення стажування на час навчання
у спеціалізованому вищому навчальному за
кладі цілком обґрунтовано пропонував
В.В. Остапчук ще в лютому 2005 року, наго
лошуючи на тому, що «... це позбавить проку
рора району чи міста від необхідності бути
«нянькою» для молодих спеціалістів» [7, 24].
Порядок призначення на суддівські або
прокурорські посади випускників закладів
та установ, що здійснюють професійну
підготовку, також належить до проблемних
питань у цій сфері. Загальновизнаним у дер
жавах Європи є чітке законодавче врегулю
вання цього питання. В Україні також здійс
нюються певні спроби нормативного врегу
лювання порядку призначення випускників
спеціалізованих навчальних закладів.
Іншим предметом обговорення досить
часто виступає періодичність та оптимальна
організація підвищення кваліфікації суддів і
прокурорів. Зновутаки, єдності у моделях
немає і навряд чи буде досягнуто, врахову
ючи такі фактори, як національні традиції
організації підвищення кваліфікації пред
ставників вказаних юридичних професій,
можливості реалізації одночасного навчан
ня певної кількості суддів і прокурорів
у відповідному закладі чи установі тощо. Не
має єдності навіть з питання обов’язковості
або добровільності проходження підвищен
ня кваліфікації, термінів його проходження.
Так, наприклад, у Республіці Польща підви
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щення кваліфікації здійснюється у формі
дводенних семінарів. У Французькій Рес
публіці прокурори і судді проходять підви
щення кваліфікації протягом 5 днів на рік.
У Республіці Сербія встановлене обов’язко
ве щорічне підвищення кваліфікації суддів і
прокурорів, проте його строк визначається
індивідуально. У Республіці Молдова обо
в’язковим є проходження підвищення квалі
фікації протягом 40 навчальних годин
щорічно. В Республіці Македонія термін
проходження підвищення кваліфікації виз
начається залежно від стажу роботи і стано
вить від 50 (на початку службової кар’єри)
до 15 годин на рік (після досягнення стажу
понад 15 років). На нашу думку, реалізована
в органах прокуратури України модель
обов’язкового проходження підвищення
кваліфікації не рідше одного разу на п’ять
років є цілком виправданою. Строки підви
щення кваліфікації цілком можуть бути інди
відуалізовані залежно від категорій займа
них працівниками прокуратури посад та їх
стажу практичної роботи.
Наступним актуальним питанням у ході
численних обговорень визнається вплив
проходження підвищення кваліфікації на

суддівську чи прокурорську службову
кар’єру. Звичайно, у тих державах, де підви
щення кваліфікації є суто добровільним, во
но не може мати впливу на службову
кар’єру. В той же час у державах, які встано
вили вимоги щодо обов’язковості проход
ження підвищення кваліфікації суддями і
прокурорами, простежується чітка залеж
ність між його проходженням та кар’єрним
зростанням. На наш погляд, така залежність
має бути нормативно передбачена і у вітчиз
няному законодавстві.
Отже, питання професійної підготовки
прокурорськослідчих працівників та суддів
є досить багатогранними і не можуть у ком
плексі всебічно бути висвітленими в межах
однієї статті. Тому ми ставили завдання на
самперед ініціювати подальше наукове об
говорення цих актуальних питань.
Вважаємо, що статус спеціалізованих
навчальних закладів з підготовки суддів і
прокурорів, так само як і питання вступу до
них на навчання, порядку призначення на всі
суддівські або прокурорські посади, підви
щення кваліфікації суддів і прокурорів та йо
го впливу на службову кар’єру повинні бути
врегульовані у спеціальних законах.
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Ìèêîëà ßÊÈÌ×ÓÊ,
Áîãäàí ËÈÇÎÃÓÁ
ÀÊÒÓÀËÜÍ² ÏÐÎÁËÅÌÈ ÏÐÎÔÅÑ²ÉÍÎ¯ Ï²ÄÃÎÒÎÂÊÈ ÑÓÄÄ²Â ² ÏÐÎÊÓÐÎÐ²Â
Ó ÀÑÏÅÊÒ² ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊÎ¯ ²ÍÒÅÃÐÀÖ²¯ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
Резюме
У статті аналізуються актуальні проблеми професійної підготовки суддів і прокурорів у кон?
тексті перспектив європейської інтеграції України. Обґрунтовується висновок про необхідність
законодавчого врегулювання діяльності спеціалізованих закладів з підготовки суддів і проку?
рорів.
Íèêîëàé ßÊÈÌ×ÓÊ,
Áîãäàí ËÈÇÎÃÓÁ
ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ ÑÓÄÅÉ
È ÏÐÎÊÓÐÎÐÎÂ Â ÀÑÏÅÊÒÅ ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÎÉ ÈÍÒÅÃÐÀÖÈÈ ÓÊÐÀÈÍÛ
Резюме
В статье анализируются актуальные проблемы профессиональной подготовки судей и
прокуроров в контексте перспектив европейской интеграции Украины. Обосновывается вывод
о необходимости законодательного урегулирования деятельности специализированных заве?
дений по подготовке судей и прокуроров.
Mykola YAKYMCUK,
Bogdan LYZOGUB
URGENT PROBLEMS OF JUDGES AND PROSECUTORS PROFESSIONAL TRAINING
IN THE ASPECT OF EUROPEAN INTEGRATION OF UKRAINE
Summary
The article deals with the analysis of urgent problems of judges and prosecutors professional
training in the aspect of European integration of Ukraine. The authors made a conclusion on neces?
sity of regulating specialized judges and prosecutors training institutions activity by special Law.
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вернення до питання про сутність
права важливо як з теоретичної, так і з
практичної точки зору. Зокрема,
практична діяльність правоохоронних ор
ганів свідчить, що у здійсненні тих чи інших
правомірних дій співробітникиправоохо
ронці, як правило, керуються сутнісними ас
пектами права, але в більшості випадків
підсвідомо орієнтуються на прояви своєї
сутності: рівність перед законом, справед
ливість, невідворотність покарання тощо.
Між тим, запорукою дотримання прин
ципів та норм права є усвідомлення ро
зуміння його сутнісної природи, тобто тих
глибинних характеристик, які властиві лише
феномену права. А це важливо і з теоретич
ної точки зору в подальшій розробці пред
мета сучасної філософії права.
У тому, що основним об’єктом філософії
права виступає право як соціальний інсти
тут, одностайні майже всі дослідники. Дис
кусійним, як і раніше, залишається визна
чення обсягу питань (проблем), які повинна
розглядати в цьому об’єкті саме філософія
права. Навіть з формальнологічної точки
зору зрозуміло, що ці проблеми не можуть

Ç
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бути суто правовими, вони водночас є і фі
лософськими. Чому саме так?
Оскільки основним світоглядним питан
ням філософії є співвідношення людини й сві
ту, точніше, з наукових позицій – свідомості
та буття, право і є одним з тих феноменів, що
поєднує ці елементи. Тобто його основними
складовими виступають правовідносини
(«буття права») та правосвідомість.
Коли йдеться про право як об’єкт філо
софськоправового пізнання, перше питан
ня, на яке слід звернути увагу, – питання про
сутність права. І хоча визначень поняття
«право» існує безліч, однозначного підходу
в авторів щодо його сутності немає.
Пояснюється це, з одного боку, склад
ністю та багатогранністю самого феномену
права, тому більшість дослідників і визнача
ють поняття права залежно від його окремої
грані.
З другого боку, переважна частина авто
рів, на наш погляд, не завжди дотримується
законів формальної логіки при визначенні по
няття права, вкладаючи в нього несуттєві,
вторинні риси: співвідношення буття й існу
вання права, його сутності та правових явищ,

Питання теорії
тобто, по суті, співвідношення принципу фор
мальної рівності та форм її здійснення. І до
цих форм належать усі феномени з право
вою якістю: правові закони, правові норми,
правові суб’єкти, правові статути, правова
свідомість, правові відносини, правова про
цедура, правове рішення тощо.
Між тим формальна логіка вимагає, щоб
у понятті концентрувались суттєві ознаки
предмета, об’єкта, явища, яке визначаєть
ся. Іншими словами, наше головне завдання
при визначенні поняття права – віднайти
в ньому такі риси, які притаманні лише цьо
му феномену і відрізняють його від інших,
споріднених з ним.
Але споріднених за яким принципом?
Перший, найбільш притаманний праву прин
цип – бути регулятором суспільних відно
син. Однак таким же регулятором спокон
віків є й інститут моралі. Тому більшість
дослідників при визначенні природи права
виходять із співвідношення права та моралі.
Проте це співвідношення діалектичне,
воно передбачає з’ясування як єдності, так і
відмінності цих регуляторів суспільних від
носин. Перше, що поєднує право і мораль, –
нормативність. Тобто право і мораль вста
новлюють певні норми поведінки людини як
способу її буття. Але, на жаль, дослідники
встановленням цього факту і обмежуються.
Що таке норми поведінки? Норми – це,
власне, форми прояву тих чи інших прин
ципів суспільного життя. Наприклад, такі
норми моралі, як любов, дружба, повага до
людини, є формами, що виражають принци
пи гуманізму – визначального орієнтиру
людського буття. Аналогічно у праві такі
норми, як дотримання права, застосування
права, реалізація правових норм, є проявом
принципу верховенства права.
Доцільно зазначити, що норми також є
загальними вимогами до поведінки людини,
які виражаються в правилах, конкретних ре
гулюючих установках поведінки. Наприклад,
у моралі норма принципу гуманізму – пова
ги до людини – передбачає відповідні пра
вила поведінки, тобто ставлення до неї як до
особистості, розуміння її проблем, сприян
ня їх вирішенню тощо.
У правовій же нормі, зокрема дотриман
ня права, як нормі принципу його верховен

ства, передбачається законослухняність,
уникнення правопорушення тощо.
Це все є доказом спільної нормативної
природи права та моралі.
Другий аспект, у якому проявляється ця
єдність, – спільне походження.
Історичні, етнографічні, археологічні
дослідження свідчать: право та мораль як
регулятори суспільного життя виникли од
ночасно з появою родового суспільства, що
ставить під сумнів розповсюджену теорію
«державності» виникнення права («право є
невід’ємний супутник держави»).
Насправді ж колискою права (як і моралі)
було родове суспільство, в якому державні
утворення ще не існували. І це природно,
оскільки статусу моралі, як і статусу права,
набували звичаї, що регламентували по
ведінку людей (так зване звичаєве право).
Але ці два аспекти єдності права та мо
ралі все ж таки формальні. Більш важливою
є змістовна єдність, що виражається в інсти
туті «долженствования» (зобов’язаності),
притаманному як праву, так і моралі.
Невипадково спільною категорією і пра
ва, і моралі є категорія обов’язку, виховний
чинник, як необхідність здійснення й усвідом
лення цієї необхідності в поведінці людини.
Ще один, третій аспект єдності: оціноч
ний характер правових і моральних понять.
Як відомо, оцінити, проаналізувати, дати ха
рактеристику тому чи іншому вчинку людини
можна як в нормах права, так і категоріях
етики – науки про мораль.
Є ще багато й інших дотичних точок, які
споріднюють право та мораль. Наприклад
те, що і право, і мораль можуть вивчатися
філософією: мораль – в філософськоетич
ному ракурсі, право – філософією права.
Вважаємо, інститут цей теоретично ще
не осягнуто повною мірою, хоча абсолютна
більшість дослідників переконана, що право
й мораль є нічим іншим, як двома сторонами
однієї й тієї ж медалі – зобов’язаності. Що
правда, і в цьому глибоко змістовному ас
пекті єдності не можна говорити про абсо
лютну тотожність права та моралі.
Хоча зазначимо, така думка існує зде
більшого як реакція на відомі міркування,
згідно з якими право спочатку було морал
лю, формувалося в колисці моралі, а потім
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від неї відгалузилося і стало самостійним
чинником. Однак, як зазначалося вище,
з такою точкою зору важко погодитися. На
нашу думку, право та мораль виникли одно
часно. Отже, навпаки, тотожність права і мо
ралі відносна, а саме: це така єдність, що
сполучає в собі відмінності.
Перша відмінність права та моралі поля
гає в тому, що вони ґрунтуються на різних
соціальних чинниках. Право – на інституті
держави, мораль – на силі громадської дум
ки. Другу відмінність становлять різні оці
ночні критерії: критерієм права є закон, кри
терієм моралі – совість.
Звідси й одна з найгостріших проблем,
що хвилює не тільки теоретиків права, а й
правоохоронні органи, особливо в частині
правозастосовній, а саме: дихотомія совісті
та закону. Чи може людина діяти під впли
вом лише одного з цих чинників, який
повністю відокремлений від іншого? Тобто,
чи можна бути законослухняним, але без
совісним, і навпаки?
Якби ця проблема хвилювала не лише
правоохоронців, а й адептів моралі, її давно б
вирішили. Наша ж точка зору така: між озна
ченими двома критеріями – законом і
совістю, відмінність формальна, відносна,
єдність же – змістовна, абсолютна: вона в су
то гуманістичній природі цих двох чинників.
Свідченням цього в правовій державі є
те, що злочин карається законом і водночас
отримує загальний громадський осуд. Зви
чайно, потрібно робити все для того, аби в
суспільстві всі явища – правові й непра
вові – отримували і етичну, і юридичну оцін
ку водночас.
Відмінність права та моралі і в способі
фіксації їх обов’язковості. Право кодифіку
ється та фіксується у законодавчих і норма
тивних актах, вимоги ж моралі діють «непи
сано» (усно).
Але всі ці відмінності знову ж таки
зовнішні, формальні. Принципова ж відмін
ність сутнісна, змістовна, й хоча повною
мірою ще не розкрита, та залишається гос
тродискусійною серед теоретиків. І всетаки
сутність права та сутність моралі, незважа
ючи на їх спорідненість, різні.
Ця сутнісно змістовна відмінність про
стежується у самій дихотомічній природі
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правової та моральної зобов’язаності. Адже
правова зобов’язаність щодо моральної є
зовнішньою необхідністю, моральна ж сто
совно правової – необхідністю внутрішньою.
Наведемо ще один нетрадиційний підхід
до розуміння цього аспекту. Філософія екзи
стенціалізму твердить, що поведінка люди
ни, як правова, так і моральна, не детермі
нована не лише зовнішньою, а навіть внут
рішньою необхідністю. Бо людина, на думку
екзистенціалістів, – це не особа, і навіть не
особистість, що втілює предметносоціальні
зв’язки, а індивідуальність, унікальна, непо
вторна, поведінка якої й визначається цією
предметно невловимою унікальністю, тобто
екзистенцією.
При всій екстравагантності такої позиції
зерно істини, очевидно, в тому, що кожна
індивідуальність повинна опредмечувати в
своїй поведінці (як моральній, так і правовій)
те, що притаманне тільки їй, і що за неї ніхто
не зробить. Так, на думку одного з прихиль
ників цієї течії Мартіна Бубера: «Кожна осо
бистість, народжена в цьому світі, являє со
бою щось особливе, що ніколи раніше не
існувало, нове, оригінальне, унікальне. Кожен
зобов’язаний весь час пам’ятати, що ніколи
раніше на світі не жив ніхто, подібний до ньо
го, і кожен тому покликаний здійснювати
свою власну місію в цьому світі» [1, 398].
Фактично йдеться про творчість, приро
да якої принципово несумісна з необхід
ністю. Навпаки, творча людина розриває
ланцюг необхідності, бо для неї творчість –
це потреба існування, а не якийсь невбла
ганний дамоклів меч.
Разом із тим творчість є параметром
свободи волі як «феномену саморегуляції
індивіда» [2, 184]. Будьякий акт творчості є
вольовим актом. Звідси, можливо, і дещо
інша інтерпретація сутності права як волі са
мості до існування. Чи не звідси, власне,
і випливає відома точка зору на право як
міру свободи?*
Вважаємо, що це, можливо, і є своєрід
ним методологічним ключем для відкриття
____________
* Вважаємо, це важливе питання потребує
окремої самостійної теоретичної розробки, яку
автори планують висвітлити у наступних публі?
каціях.
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сутнісних характеристик права як вольового
феномену.
У силу чого майже всі дослідники нази
вають право інститутом примусу, мораль
же – сферою переконання, вільного волеви
явлення? Адже ця більшість не просто
нав’язує суспільству щось суто зовнішнє,
невблаганно необхідне, а те, що є потребою
надійного, безпечного, стабільного існуван
ня й функціонування суспільства, і, більше
того, подальшого нарощування його по
тенціалу. Чи не в безпекозабезпечувально
му контексті слід розглядати сутнісні харак
теристики права? І не лише сутнісні, а й такі
прояви, наприклад, як більш консерватив
ний характер права, порівняно з іншими
соціальними інститутами, спрямованість
його на забезпечення порядку, організова
ності тощо.
Тоді наведена вище дихотомія зовніш
ньої та внутрішньої моральноправової не
обхідності стає відносною і навіть умовною.
Абсолютною ж є, на наш погляд, подальша
генеза права від зовнішньо необхідного
інституту примусу до внутрішньої потреби в
поведінці людини.
Для повноти картини є сенс зупинитися
на аналізі найбільш розповсюджених мето
дологічних підходів до з’ясування сутності
права. Так, на думку російських вчених, для
філософськоправових концепцій права во
но розуміється як об’єктивна правова
сутність (право як сутність) і суб’єктивне
правове явище (право як явище).
Л. Явич визначає три рівні сутності пра
ва. Так, він вважає, що право (фактично за
К. Марксом) – зведена в закон і матеріально
детермінована воля панівних класів. Це –
сутність права першого порядку.
Сутність права другого порядку полягає
в тому, що встановлений «... рівний і спра
ведливий в даних історичних умовах мас
штаб свободи».
«Відносини власності, привласнення ре
чей (інших соціальних благ) в умовах обміну
мають правову природу і через це виявля
ються глибинною сутністю права». Це –
сутність права третього порядку [3, 84].
Цим самим, на нашу думку, в розуміння
права вноситься деяка плутанина. Вва
жаємо, категорії об’єктивного та суб’єктив

ного не можна розривати, бо вони діють
лише в тісному взаємозв’язку. Це ж стосу
ється і феномену права, який є одночасно і
об’єктивним, і суб’єктивним явищем. Саме
ця єдність об’єктивного та суб’єктивного в
праві й визначає його сутність як вольового
чинника.
Тобто право як воля є одночасно і об’єк
тивним, і суб’єктивним за своєю сутністю.
Різниця між об’єктивною та суб’єктивною
компонентою в сутності права – це різниця
між змістом і формою. Зміст будьякого пра
вового явища завжди об’єктивний, оскільки
містить правові відносини, а вони повсякчас
мають об’єктивну природу.
Форма ж прояву цих відносин, напри
клад, у правових вчинках, є суб’єктивною,
бо завжди пов’язана з суб’єктом – конкрет
ним носієм цих відносин. Тому ототожнюва
ти сутність права лише з об’єктивним аспек
том, а прояви цієї сутності – з суб’єктивним,
як бачимо, алогічно та неправильно.
Інша справа, коли йдеться про прояви
сутності права. Заявити, що ці прояви но
сять лише суб’єктивну природу, на відміну
від об’єктивної сутності, також, на наш по
гляд, неправомірно.
Прояви сутності права, передусім у пра
вових відносинах, в правовій поведінці, а та
кож у правосвідомості, є знову ж таки
суб’єктивними лише за формою, а за
змістом мають об’єктивну природу. Напри
клад, факт злочину – це єдність об’єктивно
го складу та суб’єктивної поведінки. Але цей
склад і ця поведінка присутні і в сутності зло
чину, і в його проявах.
Інакше кажучи, дві пари діалектичних ка
тегорій, методологічно важливих для визна
чення сутності права, не слід ототожнювати
між собою; об’єктивне не рівнозначне сут
ності, як суб’єктивне не адекватне її про
явам. Тому вважати позитивне право (закон)
суто суб’єктивним, залежним від волі та
думки законодавця, офіційної влади непра
вомірно, оскільки будьякий закон є не що
інше, як «об’єктивний необхідний, повторю
ваний зв’язок між явищами», а правові нор
ми як форми прояву закону залишаються
об’єктивними; водночас вони набувають і
суб’єктивного характеру, насамперед як
опосередковані правосвідомістю.
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Отже, змістовносутнісна характеристи
ка права є безпосередньо предметом філо
софії права. Справа в тому, що його сутність
завжди пов’язана з функціональними особ
ливостями.
Одразу зазначимо, що зміст права – не
лише і не так сукупність елементів, що ста
новлять його структуру, як діяльність (спосіб
поведінки) його компонентів. Іншими слова
ми, зміст права – це функції права, тобто
правовий феномен є поліфункціональним за
своєю природою.
З точки зору філософії, функція означає
спосіб поведінки даного предмета, явища
тощо, хоча більшість авторів визначають
функції права як «основні напрямки право
вого впливу на сучасні відносини з метою їх
упорядкування» [4, 225], підкреслюючи в
той же час, що термін «функціонування пра
ва» означає дію права в житті суспільства.
Як бачимо, ці визначення не суперечать од
не одному і здебільшого збігаються.
Що ж до класифікації функцій права, то
переважна більшість дослідників поділяють
їх на дві великі групи: загальносоціальні та
спеціальносоціальні (юридичні).
Звичайно, філософію права насамперед
цікавлять загальносоціальні функції, які
О. Скакун поділяє на інформаційну, орієнта
ційну та виховну [4, 225–226]. Формами
висвітлення цих функцій називають: правову
інформацію, правомірну поведінку, правове
навчання.
Вважаємо, що цей розподіл дещо умов
ний, оскільки інформативна функція також
передбачає виховний вплив, а орієнтаційна
значною мірою є інформативною. До того ж
зводити виховну функцію лише до правово
го навчання неправомірно й з точки зору
логіки, і особливо сучасної педагогіки, в якій
навчання розглядається лише як засіб вихо
вання, хоча й важливий.
У свою чергу, юридичні функції поділя
ють на дві підгрупи: регулятивну та охорон
ну. Регулятивну розглядають у двох ракур
сах: статичному і динамічному. Окремі авто
ри й охоронну функцію теж називають
регулятивною [5, 158].
Звичайно, такий теоретикоправовий
підхід слід доповнити філософськоправо
вим хоча б тому, що включення регулятивної
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функції права до спеціальносоціальної гру
пи дещо звужує його місію – право, на нашу
думку, є не тільки, і не так юридичним регу
лятором, як соціальним. Тобто це – регуля
тор більш широкого плану.
Потребує також філософськоправово
го аналізу з’ясування місця та ролі в системі
права його охоронної функції, точніше –
правоохоронної.
Поперше, ми категорично не згодні із
віднесенням її лише до групи спеціально
соціальних регуляторів. На нашу думку, во
на виконує і загальносоціальну функцію,
оскільки охоронний чинник є змістовним
стрижнем забезпечення безпеки суспіль
ства в цілому, його самозбереження.
Подруге, не можна обмежувати охо
ронну функцію лише забороннодозвільни
ми вимогами, як це робить О. Скакун [4,
227]. Адже в такому випадку втрачається
упереджувальнозапобіжний аспект охо
ронних дій.
Взагалі питання класифікації функцій
права вбачається важливою проблемою
філософії права, яка, на наш погляд, досі не
вирішена через критеріальну невизначе
ність цієї класифікації. Можливо, за такий
критерій слід взяти діяльнісний підхід, тобто
діяльнісну природу права. Бо якщо функції –
це спосіб дії, то, очевидно, арбітром при
класифікації функцій права повинна бути
діяльність. В останній же, як відомо, роз
різняють: правотворчу, правозастосовну,
правовиконавчу тощо. Діяльнісний підхід
дає змогу, таким чином, поєднати загально
соціальні і спеціальносоціальні функції, що
важливо з практичної точки зору, напри
клад, коли йдеться про діяльність правоохо
ронних органів.
Як відомо, зміст діяльності неможливий
без її основних регуляторів, тобто прин
ципів.
До основних принципів права відносять:
верховенство права, законності, демокра
тизму, справедливості та гуманізму. Тут слід
зупинитися на з’ясуванні сутності прин
ципів, дати визначення цього поняття. По
няття принципу – філософська категорія,
загальнотеоретичний постулат, що у кон
центрованому вигляді акумулює практику,
в нашому випадку – практику правовід
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носин. Інакше кажучи, в принципах у кон
центрованому вигляді уособлюється право
ва реальність, тобто правотворча, правоза
стосовна, правовиконавча діяльність.
Отже, в принципах, хоча вони і є абст
рактними, найбільш узагальнюючими чин
никами, насправді, можна сказати, в ней
мовірно стислому вигляді представлена вся
конкретна правова практика. Звідси – особ
лива місія правових принципів: бути регуля
тивними методологічними чинниками для
всієї правової реальності: висхідними,
визначальними, вирішальними критеріями
правової поведінки. Ось чому більшість
дослідників відносить принципи до сфери
правосвідомості.
Проте, оскільки у правосвідомості, як і
будьякій діяльності, є два рівні: повсяк
деннобуденний і теоретикоідеологічний,
принципи належать, безумовно, до ідео
логічної сфери. Тобто має йтися не лише
про правові принципи, а про принципи пра
вової ідеології.
Тому жодним чином не можна погодити
ся з думкою окремих науковців про те, що
принципи права є первинними щодо права.
Іншими словами, вважається, що вони ви
никли раніше правової реальності. Але ж, як
зазначалось вище, принципи як теоретич
ний феномен є відображенням, копією цієї
реальності як оригіналу. А копія не може бу
ти первинною стосовно оригіналу.
Інша справа, що принципи, будучи уза
гальненням в стисло концентрованому ви
гляді всієї правової практики, виконують
прогностичну функцію у праві, методо
логічноорієнтаційну. Але це лише тому, що
вони вже обтяжені, наповнені правовою
практикою.
Звідси і вирішення, на нашу думку, про
блеми, навколо якої точиться дискусія, –
співвідношення об’єктивного та суб’єктив
ного в принципах.
Так, одні вчені підкреслюють об’єктивну
зумовленість принципів права, інші, навпа
ки, стверджують, що принципи права є по
родженням суспільної свідомості, мають
суб’єктивну природу.
Вважаємо цю дихотомію дещо штучною,
бо принципи правової ідеології є об’єктив
ними за своїм походженням та змістом,

і водночас суб’єктивними за формою,
оскільки вони декларуються, вимагаються
до виконання державою та іншими суб’єкта
ми правової діяльності.
Розкриття змісту права пов’язано, на на
шу думку, з відповіддю на запитання: носить
право за своїм походженням соціальний ха
рактер (прихильники концепцій «природного
права» та лібертарноюридичної теорії) чи
державницький характер (етатисти).
Сьогодні в основному розповсюджені
концепції, що абсолютизують роль держави
у виникненні та функціонуванні правових
інститутів. І навіть походження права квалі
фікується як породження держави.
Але такі твердження викликають сумнів.
Бо, поперше, як зазначалось нами вище,
так зване родове право виникло задовго до
появи держави й існувало тисячі років; по
друге, ідеалізація сучасної держави як
суб’єкта правовідносин спричинила «право
ву тиранію» як реакцію суспільства на «одер
жавлення» права.
Вважаємо, у зазначених концепціях, як і
дослідженнях з цього приводу в цілому, не
завжди чітко розмежовуються різні суб’єкти
правовідносин. З одного боку, держава із
усіма її інституціями є свідомим політичним
носієм правової реальності (законодавець),
а з другого боку, – несвідомим стихійним
носієм (людина, спільнота, фізична особа).
Питання полягає в тому, який із цих чин
ників є пріоритетним суб’єктом правовідно
син? Без сумніву, людина, якій повинна слу
жити держава. І не випадково права людини
(особи) є першим пріоритетом принципу
верховенства права.
У цьому, власне, і втілюється гуманістич
на природа права.
Що ж стосується держави, то фактичний
визначальний суб’єкт правовідносин – лю
дина, доручає державі впроваджувати в жит
тя цю гуманістичну функцію.
Як бачимо, право за своїм змістом є фе
номеном невичерпним, усю різноманітність і
глибину якого, звичайно, філософія права не
може розкрити. Її функція полягає в озброєн
ні суб’єктів вивчення і застосування права
змістовним методологічним підходом.
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Âîëîäèìèð ßÙÅÍÊÎ,
Àíàòîë³é ÙÓÐÎÂÑÜÊÈÉ
ÄÎ ÏÈÒÀÍÍß ÏÐÎ ÑÓÒÍ²ÑÍÓ ÏÐÈÐÎÄÓ ÏÐÀÂÀ
Резюме
Як відомо, процес наукового пізнання є мисленним переходом від сутності першого поряд?
ку до сутності іншого порядку і т.д. У статті автори, полемізуючи з іншими науковцями, поглиб?
люють уявлення про вольовий чинник як сутнісну характеристику права, як волю індивіда до са?
моіснування, самоствердження тощо.
Âëàäèìèð ßÙÅÍÊÎ,
Àíàòîëèé ÙÓÐÎÂÑÊÈÉ
Ê ÂÎÏÐÎÑÓ Î ÑÓÙÍÎÑÒÍÎÉ ÏÐÈÐÎÄÅ ÏÐÀÂÀ
Резюме
Как известно, процесс научного познания есть мысленным переходом от сущности перво?
го порядка к сущности другого порядка и т. д. В статье авторы, полемизируя с другими учены?
ми, углубляют представление о волевом критерии как сущностной характеристике права, как
воле индивида к самосуществованию, самоутверждению.
Volodymyr YASHCHENKO,
Anatoliy SHCHUROVSKY
ON THE ISSUE OF ESSENTIAL NATURE OF LAW
Summary
As known, the scientific cognition process is the mental transition from the essence of the first
formation to the essence of the second formation etc. The authors argued against other researchers
and extend knowledge on volitional criteria as essential characteristic of Law, as the will of an individ?
uals to the self?existence and self?assertion.
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КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО
Âàñèëü ÁÐÈÍÖÅÂ,
êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð,
çàñòóïíèê Ãîëîâè Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè

Ì²ÆÍÀÐÎÄÍ² ÀÑÏÅÊÒÈ ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß
ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ ÃÐÎÌÀÄßÍ
ÍÀ ÑÎÖ²ÀËÜÍÈÉ ÇÀÕÈÑÒ
Ключові слова: соціальний захист; міжнародний договір з питань пенсійного забезпечення;
територіальний принцип пенсійного забезпечення; пропорційний принцип пенсійного за?
безпечення.
онституція України визначила, що
громадяни підлягають соціальному
захисту, який включає право на за
безпечення їх у разі повної, часткової або
тимчасової втрати працездатності, втрати
годувальника, а також у старості. Це право
гарантується загальнообов’язковим держав
ним соціальним страхуванням за рахунок
страхових внесків громадян, підприємств,
установ і організацій, а також бюджетних та
інших джерел соціального забезпечення
(положення частин 1, 2 ст. 46 Конституції
України).
Відповідно до цих конституційних засад
пенсії по старості, за вислугу років та інші
пенсії, що призначаються у зв’язку з трудо
вою діяльністю, є однією з форм соціально
го захисту, і саме цим визначається зміст та
характер обов’язку держави стосовно тих
громадян, які набули право на одержання
пенсій. В Україні до системи законодавства
про пенсійне забезпечення належать зако
ни України «Про пенсійне забезпечення» від
5 листопада 1991 року, «Про загально
обов’язкове державне пенсійне страхуван
ня» від 9 липня 2003 року в редакції Закону
України від 3 серпня 2006 року, Основи за
конодавства України про загальнообов’яз
кове державне соціальне страхування від
14 січня 1998 року та низка підзаконних
нормативних актів.

Ê

За час дії наведених конституційних по
ложень і галузевого законодавства у судах
загальної юрисдикції сформувалась ста
більна судова та прокурорська практика [1]
вирішення пенсійних спорів у правовідноси
нах, які не обтяжені міжнародним аспектом.
Однак у зв’язку з наявністю у пенсійно
му законодавстві положень щодо припи
нення виплати пенсії пенсіонерам на час
постійного проживання (перебування) за
кордоном у разі, якщо Україна не уклала з
відповідною державою міжнародний до
говір з питань пенсійного забезпечення і
згода на обов’язковість такого міжнародно
го договору не надана Верховною Радою
України (п. 2 ч. 1 ст. 49, друге речення ст. 51
Закону України «Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування»), пенсіоне
ри опинилися в нерівних умовах. Тим самим
реалізація права на соціальний захист для
чисельної групи громадян, які обрали по
стійним місцем проживання державу, з якою
не укладено відповідного договору, постав
лена в залежність від рівня міжнародно
правових відносин України з більшістю дер
жав світу.
У зв’язку з таким законодавчим врегу
люванням у правозастосовчій практиці ви
никли суттєві проблеми, зумовлені співвід
ношенням міжнародного права та внутріш
нього законодавства.
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В судах загальної юрисдикції порушена
значна кількість справ як за позовними за
явами цієї категорії громадян, так і управлінь
пенсійного фонду до них. За 2003–2009 роки
лише до Конституційного Суду України
надійшло 4 577 звернень українських пенсіо
нерів з Республіки Болгарія, Канади, Феде
ративної Республіки Німеччина, Республіки
Польща, Російської Федерації, Сполучених
Штатів Америки, Республіки Чехія, а най
більше – з Держави Ізраїль (4 549).
Достатньо широкі завдання в цій сфері у
органів прокуратури, тому що нагляд за ста
ном забезпечення прав і свобод людини та
громадянина, додержанням законів з цих
питань відповідно до п. 5 ст. 121 Конституції
України залишається однією з головних
форм прокурорського контролю [2]. Як
свідчить судова практика, ці конституційні
повноваження прокурорами використову
ються не повною мірою, вочевидь, це багато
в чому зумовлено правовою невизначеністю.
В умовах активізації інтеграційних про
цесів у Європі та світі в цілому зростає зна
чущість виконання усіма державами не
тільки своїх міжнародноправових зобов’я
зань, а й виконання загальновизнаних стан
дартів (принципів) міжнародного права як у
процесі їх імплементації у національне зако
нодавство, так і безпосередньо у правозас
тосовчій практиці.
Згідно з положеннями Віденської кон
венції про право міжнародних договорів від
23 травня 1969 року кожна держава спільно
ти має виконувати взяті на себе зобов’язан
ня відповідно до укладених договорів. У За
коні України «Про міжнародні договори
України» від 22 грудня 1993 року закріплене
визнане міжнародним правом положення:
якщо міжнародним договором України, укла
дення якого відбулося у формі закону, вста
новлено інші правила, ніж ті, що передбачені
законодавством України, то застосовуються
правила міжнародного договору (ст. 17)*.
____________
* Цю норму необхідно розглядати з урахуван?
ням положень п. 1 Розділу XV «Перехідні положен?
ня» Конституції України, якими передбачено, що
«Закони та інші нормативні акти, прийняті до на?
буття чинності цією Конституцією, є чинними у ча?
стині, що не суперечить Конституції України».
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За офіційною інформацією Пенсійного
фонду України станом на липень 2009 року
країною укладено 22 міжнародні угоди з пи
тань соціального (пенсійного) забезпечен
ня, відповідно до яких здійснюється виплата
пенсій як особам, що виїхали за кордон, так
і громадянам відповідних держав, які осели
лись в Україні.
При цьому територіальний принцип
пенсійного забезпечення (призначення і
виплата пенсії за правилами країни прожи
вання пенсіонера, якщо пенсія передбачена
законодавством цієї країни) закріплений
Угодою про гарантії прав громадян держав
учасниць Співдружності Незалежних Держав
у галузі пенсійного забезпечення від 13 бе
резня 1992 року, згідно з якою здійснюється
виплата пенсій у країнах СНД (Республіка
Білорусь, Республіка Вірменія, Республіка
Казахстан, Республіка Киргизстан, Росій
ська Федерація, Таджикистан, Туркменис
тан, Узбекистан, Україна).
За цим же принципом реалізується пра
во на соціальне забезпечення на підставі
двосторонніх Угод України з Азербайджан
ською Республікою, Республікою Грузія, Рес
публікою Молдова, а також у порядку право
наступництва за угодами СРСР з Угорщи
ною, Румунією та Монголією.
За пропорційним принципом виплата
пенсій здійснюється на підставі угод з Рес
публікою Болгарія, Латвійською Респуб
лікою, Литовською Республікою, Королів
ством Іспанія, Естонською Республікою,
Словацькою Республікою, Чеською Респуб
лікою.
За даними Міністерства закордонних
справ України, триває переговорний процес
щодо укладення міжнародних договорів про
пенсійне забезпечення з Аргентиною, Бра
зилією, Грецією, Ізраїлем, Португалією та
нових угод з державами, з якими раніше вже
були укладені відповідні договори.
Однак, враховуючи, що для врегулюван
ня цих питань на рівні договірних зобов’я
зань має бути волевиявлення усіх сторін,
процес такий дуже тривалий і очікувати
можливість врегулювання питань соціально
го захисту на міжнародному рівні найближ
чим часом нереально. У зв’язку з цим і вини
кає потреба у поглибленому аналізі спів

Конституційне право
відношення в трикутнику: міжнароднопра
вові договори – конституційні норми – галу
зеве внутрішнє законодавство.
Академічна юридична наука України,
приділяючи належну увагу дослідженням
співвідношення міжнародного і внутрішньо
го права, звертає увагу на багатовікову дис
кусію між прихильниками двох основних
концепцій, які ґрунтуються на моністичному
і дуалістичному підходах. З цього вба
чається, що українські вчені у більшості ви
падків поділяють точку зору, згідно з якою
положення міжнародного права набувають
чинності у внутрішньому праві лише після
прийняття відповідного внутрішньоправово
го акта [3, 13–15].
При прийнятті новітніх конституцій за
стосовано два підходи. Перший – закріплен
ня на конституційному рівні положення про
те, що ратифіковані міжнародні договори
мають вищу юридичну силу, ніж національні
закони*.
Зокрема, в ч. 4 ст. 15 Конституції Росій
ської Федерації зазначено, що загальновиз
нані принципи і норми міжнародного права
та міжнародні договори Росії є складовою
частиною національної правової системи.
Якщо міжнародним договором Російської
Федерації встановлені інші правила, ніж пе
редбачені законом, то застосовуються пра
вила міжнародного договору.
Основний Закон України врегулював це
питання (як і більшість конституцій світу) по
іншому, визначивши, що чинні міжнародні
договори, згода на обов’язковість яких на
дана Верховною Радою України, є частиною
національного законодавства України. Укла
дення міжнародних договорів, які супере
чать Конституції України, можливе лише
після внесення відповідних змін до Консти
туції України (ст. 9).
Таким чином, були всі підстави піддава
ти сумніву наведені положення Закону Ук
раїни «Про міжнародні договори України»
і деяких інших [4], в яких усупереч консти
туційним засадам містяться спроби надати
пріоритетності нормам міжнародного дого
____________
* Відповідні положення містяться у консти?
туціях Болгарії, Вірменії, Казахстану, Нідерландів,
Франції та деяких інших країн.

вору у випадках невідповідності їм положень
внутрішнього законодавства.
Системне тлумачення наведених консти
туційних положень дає підстави для обґрун
тування позиції, що Конституція України не
визнає примату міжнародних договорів [5]
або міжнародного права загалом [6].
Згідно зі ст. 3 Закону України «Про про
куратуру» від 5 листопада 1991 року з на
ступними змінами на органи прокуратури
покладається завдання у правозастосовчій
практиці вирішувати питання, в межах своєї
компетенції, у тому числі ті, що випливають
із загальновизнаних норм міжнародного
права і міжнародних договорів України, які
набули чинності у відповідному порядку.
Це положення галузевого закону роз
ширює межі прокурорського контролю, який
здійснюється в процесі реалізації функції
нагляду прокуратури. Однак без визначе
ності в цих питаннях, без додаткового зако
нодавчого врегулювання [7] або відповідно
го рішення Конституційного Суду України
прокуратура позбавлена можливості пов
ною мірою реагувати на порушення прав
громадян на соціальний захист.
З метою усунення неоднозначності слід
визнати цілком слушною ідею про допов
нення ст. 9 Конституції України таким поло
женням: якщо міжнародним договором
України, що набув чинності у визначеному
порядку, встановлено інші правила, ніж ті,
що передбачені у відповідному акті законо
давства України, то застосовуються прави
ла міжнародного договору, незалежно від
моменту набуття чинності таким актом [8].
Разом із тим, починаючи з 8 жовтня
2009 року в Україні фактично усунута дис
кримінація пенсіонерів за ознакою постійно
го місця проживання. За ініціативою окруж
ного адміністративного суду міста Києва
Верховний Суд України порушив у Консти
туційному Суді України питання про некон
ституційність положень п. 2 ч. 1 ст. 49 та дру
гого речення ст. 51 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування» від 9 липня 2003 року.
Дослідивши матеріали справи і надавши
правову оцінку співвідношенню міжнародно
правових норм та внутрішнього права дер
жави, орган конституційного судочинства
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дійшов висновку, що припинення виплати
пенсій пенсіонерам на час постійного їх про
живання у державах, з якими Україною не
укладено міжнародного договору, порушує
конституційні норми, що ними громадянам
гарантовано: забезпечення прав і свобод
(у тому числі й на соціальний захист) та не
припустимість їх обмеження, рівність кон
ституційних прав громадян незалежно від
місця проживання, піклування та захист їх
прав (у тому числі і на пенсійне забезпечен
ня) (ст. 3, частини 1, 2 ст. 24, ч. 3 ст. 25, ч. 1
ст. 46, ч. 1 ст. 64 Конституції України).
При цьому Конституційний Суд України
виходив з того, що міжнародноправовими
угодами лише забезпечуються додаткові
зручності для пенсіонерів щодо безпосеред
нього отримання пенсій за місцем постійно
го проживання за кордоном. І відсутність
такого договору в жодному разі не унемож
ливлює нарахування і виплату пенсій за
місцем попереднього проживання в Україні
шляхом її депонування, перераховування на
спеціальні банківські рахунки або отримання

іншими особами за довіреністю (позиція
суддідоповідача по справі).
Крім того, Конституційний Суд України в
Рішенні зазначив, що відповідно до ч. 2
ст. 152 Конституції України положення за
конів, визнані неконституційними, втрача
ють чинність з дня ухвалення рішення про їх
неконституційність [9].
Важливим для правозастосовчої прак
тики є позиція Конституційного Суду Украї
ни, висловлена у Рішенні про позитивний
обов’язок держави щодо необхідності прий
няття закону, який визначав би порядок
відшкодування матеріальної і моральної
шкоди, завданої фізичним або юридичним
особам актами, що визнані неконституцій
ними.
Це Рішення Конституційного Суду Украї
ни є реальним вкладом у захист прав та за
конних інтересів усіх пенсіонерів, обов’язко
вим до виконання всіма установами
Пенсійного фонду України з моменту його
ухвалення і має координуюче значення для
прокурорської і судової практики.
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Âàñèëü ÁÐÈÍÖÅÂ
Ì²ÆÍÀÐÎÄÍ² ÀÑÏÅÊÒÈ ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß
ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ ÃÐÎÌÀÄßÍ ÍÀ ÑÎÖ²ÀËÜÍÈÉ ÇÀÕÈÑÒ
Резюме
Розглядаються проблеми пенсійного забезпечення громадян України, які постійно прожи?
вають за кордоном, здійснення прокурорського контролю за станом забезпечення прав і сво?
бод людини та громадянина, додержанням законів з цих питань. Констатується необхідність
усунення порушень законних прав і інтересів громадян України, які не отримують пенсії за кор?
доном на підставі неукладення Україною відповідного міжнародного договору з іншою держа?
вою, а також надається коментар Рішення Конституційного Суду України від 7 жовтня 2009 ро?
ку № 25?рп/2009 з цього питання.
Âàñèëèé ÁÐÈÍÖÅÂ
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ ÀÑÏÅÊÒÛ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß
ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ ÃÐÀÆÄÀÍ ÍÀ ÑÎÖÈÀËÜÍÓÞ ÇÀÙÈÒÓ
Резюме
Рассматриваются проблемы пенсионного обеспечения граждан Украины, которые посто?
янно проживают за рубежом, осуществление прокурорского надзора за состоянием обеспече?
ния прав и свобод человека и гражданина, соблюдением законов по этим вопросам. Констати?
руется необходимость устранения нарушений законных прав и интересов граждан Украины,
получающих пенсии за границей на основании незаключения Украиной соответствующего
международного договора с другим государством, а также комментируется Решение Консти?
туционного Суда Украины от 7 октября 2009 года № 25?рп/2009 по этому вопросу.
Vasyl BRYINTSEV
INTERNATIONAL ASPECTS OF CITIZEN’S
CONSTITUTIONAL RIGHT TO SOCIAL PROTECTION GUARANTEEING
Summary
The article deals with the problems of pension maintenance of abroad habituated Ukrainian citi?
zens, and also realization of prosecutor’s supervision on guaranteeing human and citizen rights and
freedoms as well as law observation in these field. The necessity of rights and interests violation moti?
vated by absence of international treaty of Ukrainian citizens, who receive pensions abroad elimina?
tion, is ascertained. The special Constitutional Court of Ukraine to this problem judgement
№ 25?рп/2009 rendered on the 7?th of October, 2009 was commented by the author.
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ËÅÃ²ÒÈÌÍ²ÑÒÜ ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÂËÀÄÈ
ÒÀ ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÃÐÎÌÀÄßÍÑÜÊÓ ÍÅÏÎÊÎÐÓ:
ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÈÉ ÀÑÏÅÊÒ
Ключові слова: громадянська непокора; суспільство; легітимність; державна влада; пра?
ва громадян; форми реалізації; конституційно?правове регулювання.

роблема взаємодії громадянського
суспільства та державної влади де
далі частіше потрапляє в поле зору
вченихюристів [1, 2, 3, 4]. У контексті цієї
проблематики особливої актуальності набу
ває питання легітимності державної влади
та механізму її забезпечення. Легітимність є
однією з основних властивостей державної
влади, показником визнання народом спра
ведливості, законності та доцільності пуб
лічної влади, її інструментів, механізмів
діяльності, а також шляхів її обрання. Саме
народ – єдине джерело влади, а отже, він
володіє правом формувати органи держав
ної влади, здійснювати контроль за ними, а
також опротестовувати їхні дії (бездіяль
ність) та ставити під сумнів легітимний ха
рактер законів, прийнятих чинною владою.
Кожне з цих прав, включаючи і право на гро
мадянську непокору, визначає зміст народ
ного суверенітету – принципу, реалізація
якого є однією з основних гарантій легітим
ності державної влади.
Акції громадянської непокори є не час
тим, але звичним явищем для сучасної
конституційної демократичної держави.
Громадянська непокора – одна з форм без
посередньої демократії, яка реалізується
відповідно до демократичної конституції на
основі права громадян проводити мирні
масові заходи та акції (збори, мітинги, де
монстрації, маніфестації, походи, страйки
тощо). Можливі й інші, більш радикальні,
форми реалізації цього права неконсти
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туційними методами – повстання та рево
люції. Однак у даній статті йтиметься про
громадянську непокору як форму колектив
ної діяльності, що являє собою приклад «са
мообмеженого радикалізму» [5, 729] і прово
диться легально, в умовах «майже легітим
ної» конституційної демократії [6, 335–343].
Право на громадянський опір тісно пов’я
зане з природними правами людини – пра
вом на життя, на свободу світогляду та віро
сповідання, на свободу думки та слова тощо,
оскільки є одночасно і невід’ємним правом
людини, і гарантією захисту цих прав. Акції
громадянської непокори в демократичних
суспільствах спрямовані передусім на захист
особистих та колективних прав, які час від ча
су можуть зазнавати певних утисків з боку
публічної влади. Вони є дієвим засобом, за
допомогою якого будьяка людина може
здійснювати вплив на членів політичного
суспільства та змушувати професійних полі
тиків прислухатися до суспільної думки. Гро
мадянський протест є своєрідною лакмусо
вою пробою на легітимність влади. За його
допомогою можна встановити, наскільки
ліберальна конституційна демократія, тобто
наскільки серйозне її ставлення до прав. А та
кож він демонструє всю гостроту протиріч
між державною владою та громадянським
суспільством, змушуючи шукати можливість
врегулювання конфлікту між ними.
З точки зору конституційноправової
теорії важливими є ряд питань, на які спро
буємо відповісти. Що являє собою теорети
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коправовий зміст поняття «право на про
тест»? Що є тією межею діяльності держав
ної влади, перейшовши яку, вона втрачає
повністю чи частково свою попередню
легітимність і створює передумови для не
виконання наказів та недотримання законів,
прийнятих чинною владою легальним шля
хом, тобто з дотриманням юридичної про
цедури? Які дії державної влади щодо гро
мадянського суспільства і, навпаки, – гро
мадянського суспільства щодо державної
влади дають можливість забезпечити мирне
врегулювання акцій протесту?
Як правило, термін «громадянська непо
кора» вживається на позначення свідомого
виявлення непослуху перед законом з при
чин релігійного, етичного чи політичного ха
рактеру. У вужчому сенсі громадянська не
покора означає порушення закону, який є
сам по собі несправедливим. Але цей
термін використовується також і на позна
чення протесту, що включає порушення за
кону як супутній акт протистояння кон
кретній політиці чи справляння тиску задля
запровадження політичних реформ [7, 92].
Уперше термін «громадянська непоко
ра» в політичний лексикон запровадив аме
риканський філософ Генрі Девід Торо, який
вжив його як назву статті, написаної ним 848
року, де пояснював, чому протягом кількох
років відмовлявся сплачувати податки штату
Массачусетс. До таких дій, як вказує Торо,
він вдався з метою виступити проти двох
політичних заходів уряду Сполучених Штатів
Америки: війни з Мексикою та підтримки
рабства на Півдні США. Автор статті зазна
чав, що громадяни повинні чинити опір не
справедливим діям влади, у тому числі пору
шувати несправедливі закони [8, 148–212].
Теорія та практика громадянського про
тесту набула свого остаточного вигляду
століття потому, в працях Могандаса Ганді, у
контексті його викладу філософії ненасиль
ницької боротьби. Ганді доводив, що грома
дянська непокора ґрунтується на глибокій
повазі до закону, і ті, хто вдається до неї, по
винні вчиняти це прилюдно, виявляючи го
товність прийняти покарання у разі пору
шення закону. Вчення Ганді відрізнялося від
поглядів Торо тим, що проголошувало нена
сильство, обов’язок громадян діяти в межах
чинного законодавства і необхідність вико

ристання всіх можливих конституційних спо
собів врегулювання конфлікту.
Дискусія з приводу того, що містить акт
громадянської непокори і чи передбачає він
недотримання громадянами нелегітимних
законів, знайшла відображення в історії
політикоправової думки, представники якої
розділилися на два табори: тих, хто повністю
або частково заперечував право громадян
на протест, і тих, хто вважав його одним із
основних політичних прав громадян.
Ще в XVII столітті у вченні про абсолютну,
всесильну державу Томаса Гобса, який не
безпідставно вважається одним з основопо
ложників теорії юридичного позитивізму, бу
ло висловлено ідею про те, що легітимність
державної влади незаперечна. Тому піддані,
одного разу довіривши своєму правителю,
наділивши його всією повнотою влади, не
повинні в подальшому ставити під сумнів
його накази і виступати проти його правлін
ня [9, 162–163]. В неопозитивістській тради
ції, починаючи від Кельзена, панівною стала
думка, що будьяка влада є легітимною і
будьякі закони мають правовий характер, а
тому обов’язково повинні виконуватися гро
мадянами. Зміна чинного законодавства є
прерогативою органів державної влади, які
наділені такими повноваженнями, а не про
стих громадян, що зазнали утисків від анти
конституційного законодавства [10, 166].
Кельзен наголошував на тому, що перед
юридичною наукою взагалі не має поставати
питання про легітимність державної влади
чи закону. Відтак заперечувалась необхід
ність громадянської непокори як способу
вирішення політикоправових конфліктів.
Право на громадянський опір не знайш
ло відображення в конституційному законо
давстві тих держав, де правова ідеологія
ґрунтується винятково на засадах юридич
ного позитивізму. Особливо це стосується
державних режимів, які розглядали право як
засіб досягнення політичних цілей. Йдеться
передусім про державну політику колишньо
го СРСР та країн так званого соціалістично
го табору. Незважаючи на наявність в усіх
радянських конституціях статті, в якій гаран
тувалася свобода зборів, мітингів, походів і
демонстрацій [11, 61–62; 12, 249], її реалі
зація обмежувалася жорстко врегульовани
ми парадними заходами [13, 69]. Радян
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ський режим не визнавав право на протест і
розглядав участь громадян в будьяких
акціях, спрямованих хоча б частково проти
публічної влади, як правопорушення, за яке
передбачалася як конституційна відпові
дальність (позбавлення громадянства), так і
кримінальна.
На противагу цьому представники непо
зитивістської теорії права відстоювали іншу
думку. У ліберальноправовій думці панува
ла ідея про те, що одним із фундаменталь
них прав людини є право чинити опір не
легітимній владі і неправовим законам, яку
виголосив Джон Лок і яка була нормативно
закріплена в конституційних актах цього
періоду. Її було зафіксовано в Декларації не
залежності США 1776 року, де зазначалося:
якщо дана форма правління згубно впливає
на забезпечення невідчужуваних прав на
життя, свободу і прагнення щастя, то «народ
має право змінити чи знищити її і встанови
ти нове правління, засноване на таких прин
ципах і з такою організацією влади, яка, на
думку цього народу, найбільше може сприя
ти його безпеці і щастю» [14, 53 ]. Францу
зька Декларація прав людини і громадянина
1789 року також називає серед невідчужу
ваних та невід’ємних прав людини право на
опір пригніченню. Так, у ст. 2 цієї Декларації
зазначено: «Метою будьякого державного
союзу є забезпечення природних і невід’єм
них прав людини. Такими є: свобода, влас
ність, безпека й опір пригніченню» [14, 85].
Свого концептуального оформлення ця
ідея набула в поглядах одного з співвітчиз
ників Джона Лока, відомого англійського
конституціоналіста Альберта Дайсі. У праці
«Основи державного права Англії», в якій, як
відомо, закладено основи доктрини верхо
венства права «the rule of law», автор поста
вив питання про право на свободу публічних
зібрань. Дайсі вказував, що будьяка люди
на наділена правом організовувати публічне
зібрання або на підтримку влади, або на
підтримку опору. Звісно, це не стосується
випадків, коли метою публічного зібрання є
вчинення злочину із застосуванням сили,
порушення громадського спокою у той чи
інший спосіб. У такому випадку зібрання са
ме собою стає незаконними зборами. В усіх
інших випадках зібрання є законними, а тому
державна влада не повинна перешкоджати
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їх проведенню. Вони не стануть незаконни
ми зібраннями лише через те, що викличуть
відчайдушний та незаконний опір їхніх су
противників і тому порушать мир та спокій в
суспільстві. Навіть якщо звичайні люди, які
не бажають порушення миру та спокою в
місті, звернуться до влади з проханням при
пинити зібрання, то влада не має законного
права задовольнити таке прохання.
Отже, за висновком Дайсі, необхідно
дотримуватися принципу, згідно з яким за
конне публічне зібрання не може бути забо
ронене чи припинене владою лише через те,
що воно «вірогідно чи природно» може при
звести до порушення спокою та миру. Ті самі
«обмеження», які застосовуються щодо цьо
го принципу і які «… випливають із крайньої
необхідності забезпечити мир у королів
стві», насправді є не чим іншим, як обме
женням свободи особи [15, 318].
Згідно з тлумаченням Дайсі зібрання
може бути законним, навіть якщо воно супе
речить суспільному інтересу. Подібну ситуа
цію автор пояснював так: «А, В і С мають
право організувати й провести зібрання, як
що воно спровокує опонентів на застосу
вання сили і може навіть спричинити крово
пролиття». У цьому випадку ані держава, ані
державні чиновники не можуть заборонити
його проведення, тому що цього не можна
робити на підставі «припущення того, що
публічне зібрання зможе спровокувати пра
вопорушників на порушення миру та спо
кою». Такі правила (принципи) щодо права
на публічне зібрання випливають як із «пра
вового духу» англійських інститутів влади,
так і з процесу, в межах якого рішення судів
щодо прав особи насправді перетворили
право на публічні зібрання у складову части
ну конституційного права [15, 322].
Полярність у підходах до вирішення да
ного питання свідчить про його складність
та багатогранність. З одного боку, не можна
заперечити право людини опротестувати дії
та накази нелегітимного державного
правління, яке порушує невід’ємні права та
свободи особи. Так, на думку Франсуа Гізо:
«Це право беззаперечне, якщо б це було не
так, якщо б це право, навіть будучи невиди
мим, як воно і існує, не тяжіло над владами,
які його заперечують, рід людський вже дав
но підпав би під владу тиранії, втративши
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свою гідність і щастя» [16, 550]. З другого
боку: «Схильність до бунту в людині так само
сильна, як і любов до абсолютного пануван
ня, а дух бунтарства навіть проти законного
суверена, проти справедливого закону є
корінною вадою нашої природи» [16, 550].
Тому надзвичайно важливо окреслити ту ме
жу, яка визначала б легітимну поведінку як
державної влади, так і громадянського
суспільства.
Сучасна ліберальнодемократична пра
вова теорія розглядає право громадянської
непокори в контексті проблеми співвідно
шення конституційноправової держави та
громадянського суспільства. Не дивно, що
два найбільш впливові сучасні теоретики
ліберальнодемократичної традиції – Джон
Роулз та Роналд Дворкін – присвятили цьо
му питанню цілу низку праць. Як Роулз, так і
Дворкін розуміють суспільний протест як
дію, що суперечить закону, але відбувається
в межах прихильності праву. Обидва нама
гаються встановити легітимність грома
дянської непокори та межі терпимості до неї
в умовах «майже справедливої» (Роулз) кон
ституційної демократії. На їхню думку, пи
тання про те, чи виправданою є громадян
ська непокора, залежить від того, наскільки
закони та політичні інститути несправедливі,
тобто наскільки вони порушують невідчужу
вані та невід’ємні права людини.
Так, на думку Джона Роула, громадян
ська непокора – це «… публічна, ненасиль
ницька, свідома політична дія, що спрямо
вана проти закону, котра апелює до
уявлення більшості про справедливість,
спонукаючи до зміни закону або урядової
політики» [6, 321]. З даного визначення не
випливає, що актом непокори порушується
закон, який опротестовується. Як зазначає
Роулз, питання про те, чи виправданим є
підкорення, залежить від того, до якої межі
закони і політичні інститути несправедливі
(нелегітимні). Коли йдеться про тоталітар
ний режим, який за своєю суттю є нелегітим
ним і спрямований проти невідчужуваних та
невід’ємних прав людини, тоді порушення
закону, як і силовий опір чинній владі, мо
жуть стати єдиними засобами ефективного
протистояння проти несправедливої політи
ки держави. Якщо ж політичний режим є
легітимним або наближеним до легітимно

го, тобто таким, що в цілому відповідає
принципам справедливості і лише окремі дії
державних органів чи посадових осіб або ок
ремі закони носять несправедливий харак
тер, то акції громадянського протесту набу
вають інших форм.
У ситуації, коли в цілому існує життє
здатний конституційний режим, що функціо
нує на основі легітимної конституції, однак
недосконалої через те, що відсутній політич
ний процес, який би гарантував прийняття
на її основі легітимних законів, перед грома
дянами постає зобов’язання виконувати не
завжди справедливі закони чи накази чинної
влади або принаймні не протистояти їм не
законними засобами. Такий обов’язок вини
кає у зв’язку з необхідністю підтримати
легітимну конституцію, яку слід розглядати
як спільну угоду, що відповідає інтересам
якщо не всіх, то більшості, в процесі укла
дання якої громадяни повинні зробити певні
поступки один одному, можливо, навіть
відмовляючись на певний час від частини
своїх прав для приведення в дію консти
туційного режиму. Що, безперечно, не озна
чає необхідності відмовитись від невідчужу
ваних та невід’ємних прав, оскільки це супе
речить самій природі легітимації. Йдеться
лише про те, що громадяни узгоджують свої
дії з нормами основного закону лише тією
мірою, до якої це необхідно для того, щоб в
рівних умовах розділити неминучі недоліки
конституційної системи.
У зв’язку з цим перед людиною постає
громадянський обов’язок не апелювати
з особливою пристрастю до недоліків
суспільнополітичного життя як причини
опору державній владі, а також не викорис
товувати неминучі недоліки в законодавстві
у своїх приватних інтересах. Отож Роулз тлу
мачить головний правовий принцип грома
дянської непокори таким чином: «Якщо ос
новні структури суспільного ладу загалом
справедливі... ми повинні підпорядковува
тися навіть несправедливому закону, якщо
лише він не виходить за певні межі справед
ливості» [6, 313].
Роулз відкидає звинувачення, що вказа
ний принцип непідлеглості нелегітимним діям
влади може призвести до анархії, надавши
можливість кожній особі визначати ступінь її
послуху самостійно, і зазначає натомість, що
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кожен громадянин обов’язково відповідаль
ний за свої вчинки. Якщо особа визнає полі
тичні принципи, котрі лежать в основі консти
туції легітимного ладу, проте вирішує, що гро
мадянська непокора виправдана й поводить
себе відповідно, то таке рішення є, безпереч
но, свідомим. Таким чином, кожен громадя
нин повинен узяти на себе відповідальність за
власне тлумачення конституції та принципи
справедливості, які вона обумовлює.
Більш ліберальним є тлумачення права
на громадянський протест у правовій докт
рині Роналда Дворкіна. На його думку, пи
тання про легітимний характер конституції
завжди залишається відкритим. Навіть якщо
більшість громадян не порушуватиме цього
питання і статті конституції отримають
відповідне тлумачення у Верховному Суді,
все одно жодна конституція не може інсти
туціалізувати всі моральні права, якими во
лодіє людина. Інакше кажучи, не існує тако
го моменту, коли можна було б сказати, що
всі фундаментальні права затверджені та
захищені, оскільки саме значення, тлума
чення й обсяг фундаментальних прав зміню
ються з плином часу. Що може встановити
конституція, так це визнання фундаменталь
них моральних прав особи в її відносинах із
державою. У ній навіть можуть бути названі в
загальному вигляді деякі з цих прав, але не
можуть бути зафіксовані всі права, – і не то
му, що список був би надто довгим, а тому,
що змінюється трактування прав та завойо
вуються нові права, співзвучні ідеї існування
моральних прав перед державою.
Таким чином, Дворкін дає більш складну
порівняно з наданою Роулзом, відповідь на
запитання: чому майже в легітимній консти
туційній демократії, що визнає права, може
легітимно виникати громадянський протест,
і чому до нього необхідно ставитися не як до
злочинного діяння чи відкритого заколоту?
Дворкін погоджується з Роулзом: якщо вла
да приймає закон, що неправомірно втру
чається в життя індивіда від імені держави,
то особа має моральне право порушувати
цей закон. Однак Дворкін йде значно далі за
Роулза, стверджуючи, що не існує такого
загального обов’язку, як послух закону у
будьяких випадках, тим більше, коли пору
шено моральні права. Проблема виникає не
у випадку порушення моральних прав, а в
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ситуації сумнівних законів, коли існує сумнів
щодо його валідності: «Якщо закон сумнів
ний, громадянин може покладатись на влас
не судження, тобто він може робити те, що
хоче, якщо вважає, що докази на користь то
го, що це дозволено законом, сильніші за
протилежні» [17, 299]. Це, звичайно, надто
вільне визначення спірного закону, оскільки
відсутність ясності стосується не писаного
тексту закону, а швидше ситуації, у якій оп
ротестована правова норма.
Важливою складовою правової доктри
ни Дворкіна є питання про валідність закону.
На думку вченого, валідність закону перед
бачає безперервний процес його перевірки,
в якому до функцій судів входить, відповідно,
і розгляд морально релевантних інтерпре
тацій принципів, на яких ґрунтується консти
туція. Звісно, тут на карту поставлена не ли
ше процедурна коректність законодавчого
процесу, що породила даний закон, але й
інтерпретація моральних принципів, на яких
сформувалася закріплена в конституції
політична культура [5, 741]. І про ці принципи
можуть розмірковувати не лише судді, а й
пересічні громадяни, оскільки випробування
закону не є монополією суддів.
У громадянській непокорі можна вбача
ти ключовий елемент механізму змін у кон
ституційній демократії. Вона є важливим
джерелом творення права (тобто інсти
туціалізації моральних прав, досі не інсти
туціалізованих). Громадянський протест та
кож ініціює процес навчання, в результаті
якого розширюються межі та форми участі,
доступної приватним особам у межах зрілої
правової культури. Отож Дворкін пропонує
розуміння динамічної ролі громадянського
протесту в процесі творення прав та форму
вання суспільної думки.
Таким чином, доходимо висновку, що
громадянський протест – це публічна, нена
сильницька, свідома політична діяльність,
яка спрямована, однак, проти нелегітимно
го закону і здійснюється, як правило, з ме
тою змін у законодавстві чи в політиці дер
жавної влади. Учасники громадянського
протесту – колективні суб’єкти апелюють до
принципів конституційної демократії, до ідеї
фундаментальних прав та свобод чи демо
кратичної легітимності. Громадянський про
тест є засобом встановлення зв’язків між
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громадянським і політичним суспільством
(чи громадянським та економічним співто
вариством) в умовах безрезультатного ви
користання всіх інших засобів впливу. Акції
громадянської непокори займають проміж
ну позицію між конституційними формами
політичної діяльності, з одного боку, і по
встанням чи революцією – з другого. Їх мож
на вважати крайньою, але здебільшого
прийнятною формою протесту в межах усь
ого діапазону політичних методів, що засто
совуються у конституційноправових демо
кратичних державах.
Для того, щоб громадянський протест не
втратив свою легальність і легітимність, не
обхідна наявність щонайменше двох важли
вих умов. Поперше, громадянський протест
повинен бути врегульований нормами чинно
го законодавства, що встановлювали б чітку
процедуру проходження акцій протесту, із
закріпленням прав та обов’язків учасників
публічних акцій, а також гарантій реалізації
цих прав. Подруге, легітимний характер гро
мадянського протесту значною мірою зале
жить від високого рівня правової та політич
ної культури як членів громадянського
суспільства, так і представників органів дер
жавної влади та місцевого самоврядування.
Аналіз конституцій та законодавства су
часних демократичних держав свідчить про
відсутність у переважній більшості випадків
спеціальних конституційних норм, які безпо
середньо закріплювали б право громадян
на проведення акцій громадянського опору
публічній владі. На думку Р.В. Єнгібаряна, це
пояснюється, вочевидь, тим, що, поперше,
дане право розглядається як похідне від на
родного суверенітету і тому зрозуміла його
наявність в основному законі. Подруге, це
право зовсім непросто юридично відмежу
вати від загрози спроб політичних екст
ремістів силоміць захопити владу [18, 215].
Крім того, в конституціях окремих країн
закріплене право громадян на проведення
мирних зборів та маніфестацій, що перед
бачає можливість застосування акцій гро
мадянської непокори, спрямованих проти
нелегітимних законів та дій публічної влади.
Так, відповідно до Основного Закону Австрії
про загальні права громадян (ст. 12):
«Австрійські громадяни мають право зборів
та утворення об’єднань. Здійснення цих

прав регулюється спеціальними законами»
[19, 94 ]. У ст. 26 Конституції Бельгії вказано,
що бельгійці мають право збиратися мирно і
без зброї, дотримуючись законодавства, що
може регулювати здійснення цього права,
але в будьякому випадку – без попередньо
го дозволу (це положення не застосо
вується до зборів, що проводяться просто
неба, на які повністю розповсюджується за
конодавство про поліцію) [19, 112]. Ана
логічні положення існують практично в усіх
демократичних конституціях.
У ст. 20 (абзац 4) Основного Закону ФРН
зазначено: «Усі німці мають право чинити
опір кожному, хто спробує ліквідувати цей
(вказаний у ст. 20, абзаці 1–3. – Прим. авт.)
лад, якщо інші засоби не можуть бути вико
ристані» [19, 187]. Згідно з Конституцією
Німеччини принципи, покладені в основу
державного ладу (демократії, соціальної
держави, поділу влад, федерального уст
рою, правової держави), є постійними і
незмінними, у зв’язку із чим законодавець
вважав за потрібне взяти їх під особливий
захист. При цьому слід урахувати два аспек
ти, важливі під час реалізації цього права.
Поперше, право на громадянську непокору
може бути застосоване, як це випливає з
історії його виникнення, не лише до носія
публічної влади, але й до «кожного», хто на
магатиметься ліквідувати принципи консти
туційного ладу Німеччини, тобто проти ре
волюційних та правоекстремістських рухів.
Подруге, доти, доки легітимна державна
влада здатна до дій, тільки вона одна має
право виступати проти будьяких зазіхань
на основи державного ладу.
Право на застосування опору мають усі
німці. Вони можуть бути окремими фізични
ми особами, або, як зазначається в комен
тарях до зазначеної вище статті, що є ще
більш важливим – здійснювати колективний
опір [20, 204]. Об’єднання та союзи самі
наділені правом проводити акції грома
дянської непокори, якщо тільки вони не ви
конують державні повноваження. Керівним
комітетам і правлінням правлячих партій, що
є носіями ідеології чинної влади, таке право
не надається. Цим правом володіють лише
опозиційні партії.
У період непорушності конституційного
ладу і нормального функціонування держав
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ної влади громадяни зобов’язані виконувати
акти публічної влади. Конституція забороняє
їм чинити самосуд (вимога громадянської
покори) щодо державних актів.
У Конституції України відсутня норма,
яка б закріплювала право громадянської
непокори, хоча, як свідчать події останніх
років, це право потребує конституційного
врегулювання. В Основному Законі нашої
держави передбачені лише форми реаліза
ції цього права. Так, зокрема, у ст. 39 Кон
ституції України громадянам надане право
збиратися мирно, без зброї і проводити
збори, мітинги, походи та демонстрації, про
які завчасно сповіщаються органи виконав
чої влади та органи місцевого самовряду
вання; у ст. 44 за громадянами закріплене
право на страйк для захисту своїх еко
номічних та соціальних інтересів. Якщо пра
во на страйк знайшло свою конкретизацію у
спеціальному законі (Закон України «Про
порядок вирішення колективних трудових
спорів (конфліктів)» від 3 березня 1998 ро
ку), то право на мирні збори на сьогоднішній
день законодавчо не врегульоване.
Відсутність закону про порядок органі
зації та проведення мирних масових заходів
та акцій значно обмежує права та свободи
громадян України і провокує порушення цих
прав та свобод державними органами й, на
жаль, з боку судів [21, 77]. Тому ця проблема
потребує якнайшвидшого вирішення. Прий
няття даного закону безпосередньо пов’я
зане з демократичними трансформаціями,
що відбуваються в нашій країні і є умовою її
інтеграції в загальноєвропейський право
вий простір.
Однак забезпечення права громадян
ської непокори залежить не лише від його

законодавчого врегулювання, але й від рів
ня правової та політичної культури як пред
ставників органів державної влади, так і
пересічних громадян. Необхідно усвідоми
ти, що громадянський протест – це своєрід
не випробування на толерантність держав
ної влади до свого народу і народу до дер
жавної влади. Відносини між державою та
суспільством завжди містять елемент со
ціальнополітичної напруги і тому пов’язані
із співвідповідальністю. Так, існуюча влада,
навіть у період протистояння, повинна до
тримуватися певних правил, що дало б під
стави розглядати її дії як легітимні. Попер
ше, для того, щоб відновити довіру грома
дян, владні структури повинні бути готові до
діалогу з опозицією. Подруге, такий діалог
має об’єктивно висвітлюватися в ЗМІ. По
третє, сформована під час діалогу спільна
позиція повинна знайти відображення в за
конодавстві та рішеннях влади. Почетвер
те, влада повинна публічно визнати свої
помилки. Натомість громадяни, публічно
демонструючи своє незадоволення діями
влади, мають діяти в межах чинного зако
нодавства, намагаючись, з дотриманням
демократичної процедури, його вдоскона
лювати. Як зазначав І. Ільїн, пошук справед
ливості повинен відбуватися «… за допомо
гою закону і на основі закону» [22, 253–254].
Таким чином, здатність громадян пуб
лічно та організовано протистояти не
завжди законним діям влади у межах чинно
го законодавства є свідченням високого
рівня правосвідомості, в той час як готов
ність влади в межах публічного діалогу
відстоювати свої позиції і вміти визнавати
свої помилки є ознакою легітимності влади.
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ËÅÃ²ÒÈÌÍ²ÑÒÜ ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÂËÀÄÈ ÒÀ ÏÐÀÂÎ
ÍÀ ÃÐÎÌÀÄßÍÑÜÊÓ ÍÅÏÎÊÎÐÓ: ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÈÉ ÀÑÏÅÊÒ
Резюме
Розглядаються проблеми взаємовідносин між громадянським суспільством та публічною
владою і, зокрема, механізмами забезпечення легітимності влади. Одним із таких дієвих ме?
ханізмів є акції громадянської непокори, які можуть і повинні бути застосовані в межах консти?
туційно?правового регулювання.
Âèòàëèé ÊÎÂÀËÜ×ÓÊ
ËÅÃÈÒÈÌÍÎÑÒÜ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂËÀÑÒÈ È ÏÐÀÂÎ
ÍÀ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÅ ÍÅÏÎÂÈÍÎÂÅÍÈÅ: ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÎÉ ÀÑÏÅÊÒ
Резюме
Рассматриваются проблемы взаимоотношений между гражданским обществом и публич?
ной властью и, в частности, механизмами обеспечения легитимности власти. Одним из таких
действенных механизмов являются акции гражданского неповиновения, которые могут и
должны быть применены в пределах конституционно?правового регулирования.
Vitaliy KOVAL’CHUK
LEGITIMACY OF STATE AUTHORITY AND THE RIGHT TO CIVIL DISOBEDIENCE:
CONSTITUTIONAL ASPECT
Summary
The problems of relationship between civil society and public authority, particularly legitimacy of
authority securing mechanism are examined. One of such effective mechanisms concerns civil dis?
obedience actions, which may be and should be used in limits of constitutional regulation.
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Ключові слова: суспільна небезпечність; формальний склад злочину; психічне ставлення;
форма вини; вид умислу.
б’єктом постійної наукової уваги є
дослідження змісту вини у злочинах
різних видів. Дискусійним, зокрема,
залишається визначення змісту вини при
вчиненні злочинів з формальним складом,
об’єктивна сторона яких формулюється в
законі лише як певне діяння без уточнення
його наслідків.
За загальновизнаною думкою, злочини з
формальним складом можуть вчинятися ли
ше умисно. З огляду на те, що законодавче
визначення необережної вини сфокусоване
на суспільно небезпечних наслідках діяння, а
вони не входять до структури об’єктивної
сторони формальних складів злочину, мож
ливість вчинення такого злочину з необе
режності виключається. Отже, без зміни тео
ретичного розуміння та законодавчого виз
начення форм вини необережний злочин з
формальним складом уявити неможливо.
Такі злочини є винятково умисними.
Умисел – форма вини, для якої харак
терне найбільш негативне (зневажливе)
психічне ставлення суб’єкта суспільно не
безпечного діяння до охоронюваних зако

Î
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ном цінностей, що обумовлює його підви
щену порівняно з необережністю небез
печність.
Відповідно до ст. 24 Кримінального ко
дексу України (далі – КК України) умисел
поділяється на прямий і непрямий (евен
туальний). Прямим є умисел, якщо особа під
час вчинення злочину усвідомлювала
суспільно небезпечний характер свого діян
ня, передбачала його суспільно небезпечні
наслідки і бажала їх настання.
Непрямим є умисел, якщо особа усвідо
млювала суспільно небезпечний характер
свого діяння, передбачала лише можливість
настання його суспільно небезпечних на
слідків і, не бажаючи цього, свідомо припус
кала їх настання. Як зазначав О.М. Трайнін,
евентуальний умисел – і в цьому його особ
ливість – передбачає, що наслідок, який не
бажає, але свідомо припускає винний, є са
ме евентуальним, тобто може настати, а мо
же і не настати [1, 200–201].
Таким чином, розмежування видів умис
лу здійснюється шляхом співвідношення
його інтелектуальних та вольових ознак.

Кримінальне право та кримінологія
Розмежування видів умислу значною мірою
впливає на ступінь вини, а тому й на межі
відповідальності та покарання, виступаючи
одним із чинників їх індивідуалізації.
Законодавець визначає види умислу
відповідно до матеріальних складів злочину,
вказуючи на психічне ставлення суб’єкта як
до діяння, так і до наслідків (ст. 24 КК Ук
раїни). При цьому у злочинах з формальним
складом, де наслідки не є його елементом,
вольова ознака у виді психічного ставлення
до них на перший погляд не впливає на виз
начення виду умислу. Саме тому цю ознаку
вини визначають через психічне ставлення
не до наслідків, а до самого діяння.
У теорії склалося щонайменше два
підходи до визначення психічного ставлення
суб’єкта до об’єктивних ознак формального
складу злочину. Одні криміналісти вважа
ють, що в цих складах злочину суб’єкт
усвідомлює суспільну небезпечність діяння і
бажає його вчинити, не формуючи свого
психічного ставлення до наслідків діяння. На
думку іншої групи фахівців, усвідомлення
суспільної небезпечності діяння неможливе
без усвідомлення небезпечності його
наслідків навіть тоді, коли останні винесено
за межі законодавчого визначення складу
злочину.
Окремим проблемним аспектом зали
шається визначення виду умислу в злочинах
з формальним складом. Переважна біль
шість фахівців упевнена, що такі злочини
вчиняються лише з прямим умислом, але
існує й протилежна думка.
Проблема змісту вини у формальних скла
дах злочину знайшла своє відображення в
дослідженнях багатьох відомих науковців, зок
рема М.І. Бажанова, Я.М. Брайніна, П.С. Да
геля, Г.А. Кригера, В.Г. Макашвілі, Б.С. Нікі
форова, Е.Я. Немировського, В.А. Ломако,
А.А. Піонтковського, Б.С. Утєвського, М.С. Та
ганцева, О.М. Трайніна, І.Г. Філановського,
О.І. Рарога, А.О. Пінаєва й інших. Однак єди
ного підходу до її вирішення поки що не
знайдено.
Завданням цієї статті є огляд основних
аргументів, висловлених представниками
двох зазначених вище теоретичних позицій
щодо характеристики вини у злочинах з
формальним складом з метою напрацюван

ня логічно обґрунтованих висновків щодо її
змісту.
З точки зору представників першої з
них, оскільки у злочинах з формальним
складом наслідки не є обов’язковим його
елементом, психічне ставлення до них від
сутнє [2, 49]. На їхню думку, ознакою
об’єктивної сторони, яка втілює суспільну
небезпечність діяння у зазначених складах,
є заборонене законом діяння. Усвідомлення
суспільної небезпечності цього діяння та ба
жання вчинити його і складають зміст інте
лектуального та вольового моментів умислу
в формальному складі злочину. Тому непря
мого умислу при вчиненні злочинів з таким
складом не може бути, адже передбачен
ня як різновид психічного ставлення до
дійсності згідно зі ст. 24 КК України стосу
ється лише наслідків суспільно небезпечної
дії чи бездіяльності, які у злочинах з фор
мальним складом перебувають за межами
об’єктивної сторони [3, 11].
Аргументуючи висновок, що у формаль
них складах вольовий зміст умислу обме
жується лише вольовим ставленням до
суспільно небезпечних діянь, О.І. Рарог на
водить такий приклад: ґвалтівник, усвідо
млюючи, що вчиняє статевий акт з жінкою
всупереч її волі шляхом застосування на
сильства у будьякому разі бажає вчинити
дії, які мають саме такі соціальні власти
вості. Це свідчить про те, що у разі вчинення
злочинів з формальним складом вольовий
елемент умислу завжди полягає у бажанні
вчинити суспільно небезпечні діяння, забо
ронені кримінальним законом, тобто умисел
може бути лише прямим [4, 32–33].
Схожу позицію відстоює І.Г. Філанов
ський, який стверджує, що прогалину у за
конодавстві щодо визначення видів умислу
лише для матеріальних складів злочину
практично можливо усунути за допомогою
прийому, згідно з яким психічне ставлення
до наслідків діяння повинно проектуватись
на саме діяння. Це дає змогу ігнорувати
факт відсутності наслідків [5, 148].
Неможливість існування непрямого
умислу у злочинах вказаної категорії підтри
мував і П.С. Дагель, вважаючи, що у фор
мальних складах зміст вини визначається
психічним ставленням до діяння [6, 74].
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Водночас він зазначав, що для характерис
тики злочину як умисного достатньо усвідо
млення особою суспільно небезпечного ха
рактеру своєї дії чи бездіяльності, а в зв’яз
ку з тим, що види умислу відрізняються один
від одного різним психічним ставленням
особи до суспільно небезпечних наслідків
своєї дії, поділ умислу у формальних скла
дах на прямий і непрямий позбавлений сен
су, тому правильніше говорити просто про
умисел, або лише про прямий умисел [7,
80–81].
Останнє влучно, на нашу думку, критикує
В.А. Ломако, наголошуючи на неможливості
існування, окрім закріплених у КК України
видів умислу, ще й «універсального», скон
струйованого на основі лише інтелектуаль
ного моменту – усвідомлення суспільної
небезпечності діяння. Подібне міркування,
зазначає дослідник, не тільки не узгод
жується із загальним поняттям вини, а й су
перечить законодавчому опису окремих
видів умислу [3, 10–11].
Протилежну позицію щодо характерис
тики вини у формальних складах злочину
висловлював Б.С. Нікіфоров. На його думку,
слід виходити з того, що суспільно небез
печний результат завжди є органічно втіле
ним у діяння. Вчинення діяння є не чим
іншим, як спричиненням певних наслідків.
Умисел – форма психічного ставлення не до
власне діяння, а до його соціальної сутності,
тобто до його наслідків [8, 27–28].
Зазначене вище підтримував Г.А. Кри
гер, на думку якого психічне ставлення як до
діяння, так і до наслідків необхідно встанов
лювати незалежно від того, йдеться про ма
теріальний чи формальний склад злочину
[9, 29]. Цю позицію поділяв і М.Й. Коржан
ський, наголошуючи на обов’язковості вста
новлення вольової ознаки щодо наслідків
злочину [10, 234–235].
Ще більш категоричними є міркування
В.М. Мельничка, який стверджує, що вста
новлювати вину у злочинах з формальним
складом необхідно лише на підставі психіч
ного ставлення суб’єкта до можливих
наслідків цього злочину, до заподіяння шко
ди у сфері об’єкта посягання. При цьому по
треби у з’ясуванні вольової ознаки стосовно
діяння взагалі не існує [11, 21; 24].
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Послідовним прихильником необхід
ності встановлення психічного ставлення до
наслідків злочинного діяння у будьякому
складі злочину, в тому числі і в формальному
усіченому, є відомий український криміна
ліст професор А.О. Пінаєв. При цьому він
влучно зазначає, що у формальних складах
злочину за межі складу виводяться не
наслідки посягання, а лише їх розміри. На
думку вченого, яку важко спростувати,
у злочинах з формальним складом «... особа
не лише усвідомлює суспільно небезпечний
характер своєї дії чи бездіяльності, але й пе
редбачає її суспільно небезпечні наслідки,
бажаючи їх настання» [12, 147].
Викладене вище дає змогу зробити вис
новок, що необхідною та достатньою умо
вою наявності вини у злочинах з формаль
ним складом можна вважати усвідомлення
особою суспільно небезпечного характеру
свого діяння та бажання його вчинити, але
за умови, що усвідомлення суспільної не
безпечності діяння розуміється як результат
усвідомлення його наслідків, а бажання вчи
нити злочинне діяння одночасно означає на
явність бажання досягти злочинних наслід
ків. Та обставина, що ці наслідки в формаль
ному складі злочину «опинилися» за межами
складу жодним чином не змінює змісту вини
суб’єкта. Модифікується у формальному
складі злочину порівняно з матеріальним
складом лише форма вина, а не її зміст.
Оскільки діяння є засобом досягнення
певного результату, в процесі осмислення
діяння, в тому числі й усвідомлення його
суспільної небезпечності, результат діяння
«вмонтовано» в структуру осмислення
(усвідомлення) його сутності. Мабуть, не бу
де недоречним висновок, що процес усвідо
млення сутності діяння одночасно є і проце
сом усвідомлення наслідків, до яких воно
призводить. Діяння та його наслідки можна
вважати елементами єдиного об’єкта
усвідомлення (осмислення) з боку суб’єкта,
який його вчиняє, а отже – досягає. Розри
вання діяння та його наслідку повинно мати
винятково умовний характер. В дійсності
діяння та його результат у свідомості
суб’єкта злиті воєдино, інакше неможливо
адекватно усвідомити й оцінити ні перше, ні
друге. За дотепним висловом з цього при
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воду В.М. Мельничка, в протилежному ви
падку ми не зможемо відрізнити подвиг ге
роя, який вдався до самопожертви, від са
могубства [11, 23].
Що ж до іншого аспекту дискусії про
зміст вини у формальних складах злочину,
а саме: виду умислу, зауважимо, що для
злочинів з формальним складом характер
ною є вина у виді прямого умислу. Але не
тому, що суб’єкт не має психічного ставлен
ня до наслідків діяння. Навпаки, саме на
явність такого ставлення до наслідків визна
чає зміст ставлення до діяння. До речі, саме
тому законодавча формула умислу є універ
сальною і не потребує змін та «уточнень».
Незначна за кількістю група вчених допу
скає можливість вчинення злочину з фор
мальним складом і з непрямим умислом. Зо
крема, В.Г. Макашвілі вбачає непрямий уми
сел у формальних складах злочину, коли
суб’єкт, вчинюючи діяння, не впевнений у йо

го злочинному характері і лише припускає,
що воно є суспільно небезпечним [13, 81].
На думку В.М. Мельничка, з прямим
умислом злочин вчиняється лише у випад
ках, коли злочинні наслідки є метою діяння.
Коли ж особа прагне досягти якоїсь іншої
мети, допускаючи при цьому заподіяння
шкоди у сфері об’єкта посягання, цей зло
чин є вчиненим з непрямим умислом, неза
лежно від того, вважає вона ці наслідки мож
ливими чи неминучими [11, 23].
Ми дотримуємося позиції про наявність
у зазначених складах лише прямого умислу.
У всякому випадку ситуації, змодельовані
зазначеними вище прихильниками іншої
точки зору, не є типовими для практики. При
цьому ми свідомі того, що з теоретичного
боку зазначений аспект характеристики ви
ни у злочинах з формальним складом зали
шається дискусійним, тому повинен бути
предметом подальших наукових розвідок.
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THE GUILT ESSENCE IN THE FORMALLY LEGALLY DEFINED CRIME
Summary
The authors analyzed different scientific positions on the essence of guilt in the formally legally
defined crimes. The authors argued the necessity of the psychical attitude of perpetrator to the
socially dangerous consequences in such kind of crime legal construction.
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ажливим завданням держави є охо
рона основних суспільних відносин
від злочинних посягань. Криміналь
ний кодекс України (далі – КК України) виз
начає, які суспільно небезпечні діяння є зло
чинними та які покарання застосовують до
осіб, що їх вчинили.
Політика держави щодо контролю зло
чинності передбачає комплекс заходів, се
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ред яких головне місце посідають заходи
соціального, економічного, політичного,
правового, організаційного та культурно
виховного характеру. В їх системі певне
місце належить і покаранню, що ґрунтується
на таких принципах: законності покарання,
визначеності покарання в судовому вироку,
гуманності, індивідуалізації та справедли
вості [1, 318].

Кримінальне право та кримінологія
У теорії кримінального права криміналь
не покарання розглядають як крайній і
найбільш радикальний правовий інструмент
у руках держави. Воно повинно діяти в сфері
економіки лише тоді, коли жоден з інших
правових інститутів, передбачених адміні
стративним, цивільним або господарським
законодавством, не допомагає досягти ба
жаних результатів. При цьому відповідно до
п. 2 ст. 50 КК України покарання має на меті
не тільки передбачене законом обмеження
прав і свобод засудженого як відплату за
вчинене, а й його виправлення, а також за
побігання вчиненню нових злочинів як засу
дженими, так і іншими особами. Отже, пока
рання завжди призначається як відповідний
захід держави за вчинений злочин, виконує
виправну функцію і водночас запобігає
вчиненню нових злочинів (спеціальна й за
гальна превенція). Воно має відповідати
тяжкості вчиненого злочину, бути справед
ливим і достатнім для виправлення засуд
женого. Водночас покарання завжди має
застосовуватись із додержанням основних
напрямів, властивих каральній політиці
України, а саме:
– застосування суворих заходів пока
рання до рецидивістів і осіб, які вчинили
тяжкі та особливо тяжкі злочини, а також до
активних учасників організованих злочинних
груп (ст. 67 КК України);
– застосування покарань, не пов’язаних
з ізоляцією винного від суспільства, і навіть
звільнення від відбування покарань осіб, які
вчинили вперше злочини невеликої й серед
ньої тяжкості (п. 4 ст. 74 КК України).
Такий підхід до визначення мети, за
вдань і напрямів покарання є достатньо зва
женим та виправданим, однак вся склад
ність ситуації у сфері боротьби з рейдер
ством полягає в тому, що між вказаними
цілями покарання і їх реалізацією у процесі
правозастосовної діяльності спостерігаєть
ся серйозне розходження. На жаль, дово
диться констатувати: чинне кримінальне за
конодавство з ряду об’єктивних та суб’єк
тивих причин нездатне забезпечити захист
власності від силового захоплення, яке от
римало назву «рейдерство». Ряд суміжних
норм, що передбачають відповідальність за
злочини, які містяться в КК України, напри

клад: «протидія законній господарській
діяльності» (ст. 206); «доведення до бан
крутства» (ст. 219); «самоправство» (ст. 356)
та деякі інші щодо рейдерів не працюють
або працюють неефективно, у зв’язку з чим
особи, дії яких носять всі ознаки складу зло
чину, до кримінальної відповідальності не
притягуються. Водночас у юридичній літе
ратурі відсутнє кримінальноправове визна
чення рейдерства, що стало однією з голо
вних перепон на шляху встановлення
кримінальної відповідальності за захоплен
ня підприємств. Як результат цього на прак
тиці майже неможливо провести розмежу
вання між цивільноправовими і криміналь
ноправовими відносинами в цій сфері, чим
успішно користуються рейдери для ухилен
ня від кримінальної відповідальності.
У 2007 році народними депутатами
України в проекті Закону України «Про вне
сення змін та доповнень до деяких законо
давчих актів України щодо встановлення
кримінальної відповідальності за захоплен
ня підприємств (рейдерство)» було зробле
но спробу дати вичерпне визначення понят
тя «рейдерство». Однак через вади, які були
притаманні цьому законопроекту, він був
відхилений Верховною Радою України.
Вихід із ситуації, що склалася, на нашу
думку, полягає у тому, щоб дати визначення
науково обґрунтованого кримінальнопра
вового поняття «рейдерство», правильно
встановити його місце в системі Особливої
частини КК України, а також виділити най
більш характерні ознаки цього суспільно
небезпечного явища, що дасть можливість
відмежувати його від суміжних складів зло
чинів. При цьому в КК України необхідно вка
зати їх формулювання таким чином, щоб во
ни піддавались доказуванню.
Вважаємо, що при кримінальноправо
вому визначенні рейдерства необхідно, по
перше, враховувати, що основою для пра
вильного застосування певного терміна як в
науці, так і на практиці є чітке уявлення про
те, що слід під ним розуміти; подруге, дис
позиція статті Особливої частини КК Украї
ни, яка передбачає кримінальну відпові
дальність за рейдерство, повинна бути вис
ловлена мовою і засобами кримінального
закону, що забезпечуватимуть єдність,
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стабільність, ефективність та законність
правозастосовної практики.
В юридичній літературі висловлюються
різні точки зору про значення терміна «рей
дер» (рейдерство) та його зміст, що призво
дить до деякої плутанини з поняттями.
Термін «рейдер» має англійське походження
і означає: «загарбник», «учасник нальоту»,
«мародер». Це слово досить нове для Украї
ни. Рейдери – це ті особи, які намагаються
отримати власність проти волі її власників.
Вивчення літературних джерел свідчить
про кілька підходів до тлумачення терміна
«рейдерство». Одна група авторів розглядає
рейдерство як певний вид поглинань або за
гарбань (захоплень) власності й використо
вує цей термін як узагальнюючий для ци
вільноправової і кримінальноправової ха
рактеристики згаданого явища. При цьому,
як зазначає В. Самойленко, вираз «злиття і
поглинання» має широке економічне значен
ня, відмінне від формальноюридичних форм
реорганізації юридичних осіб згідно зі стаття
ми 104–107 Цивільного кодексу України [2].
Друга група вчених, до яких належать
О. Коваль, Ю. Хомич та інші, під час до
слідження недружніх та протиправних по
глинань власності не використовують термін
«рейдерство», а заміняють його іншими, та
кими як: «жорстке поглинання», «недружнє
поглинання», «поглинання з використанням
незаконних методів» [3, 4].
І. Селіванова вважає термін «недружнє
поглинання» синонімом терміна «загарбан
ня». Тому в Україні поглинання власності
фактично здійснюються як її загарбання [5].
І перша, і друга група вчених не розглядають
рейдерство як кримінально карану дію.
Третя група дослідників розуміє рейдер
ство як злочин. Зокрема В. Шемчук характе
ризує рейдерство як злочинну діяльність зло
чинних угруповань із привласнення чужого
майна шляхом шахрайства, з використанням
неправосудних чи сфальсифікованих судо
вих рішень та за співучасті корумпованих
чиновників [6]. Слід зазначити, що запропо
новане ним визначення поняття рейдерства
перебуває поза контекстом корпоративних
відносин. Отже, на думку В. Шемчука, рей
дерство – це завжди незаконне загарбання,
але не обов’язково поглинання.
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Генеральний прокурор України О. Мед
ведько називає рейдерство «нахабним
кримінально організованим втручанням у
систему економічних відносин з метою тис
ку». Отже, на думку посадовців прокуратури,
рейдерство – це злочинна діяльність, а ок
ремий рейд – злочин або сукупність зло
чинів [7].
Аналогічну позицію в оцінці рейдерства
займають також інші дослідники, зокрема
Ю. Челембій, який пише, що рейдерство в
Україні має відверто кримінальний харак
тер, сприяє поглибленню корупції і поши
ренню корупційних схем. Він визначає рей
дерство як силове незаконне заволодіння
власністю внаслідок протизаконних дій
зацікавлених осіб [8]. А Н. Гуторова підкрес
лює, що термін «рейдерство» використо
вується для позначення фактів протизакон
ного захоплення підприємств [9].
Погоджуємося з думкою А. Смітюха,
який вважає, що необхідність надання пра
вового оформлення силовому та проти
правному за суттю загарбанню власності –
це головна, визначальна проблема сучасно
го рейдерства в Україні [10, 96]. Вирішення
її, на наш погляд, лежить в площині чіткого
розмежування цивільноправового терміна
«поглинання», під яким слід розуміти дії,
спрямовані на отримання особою або гру
пою осіб, які діють спільно, корпоративного
контролю над суб’єктами господарювання у
вигляді пакету акцій або частки статутного
капіталу, що забезпечує такий контроль
(здатність впливати на справи товариства
через використання корпоративних прав,
насамперед – на участь в управлінні його
справами) [10, 93], від кримінальноправо
вого – рейдерства і введення до КК України
норми про відповідальність за рейдерство
як за самостійний склад злочину.
Як відомо, ефективність регулятивного
впливу права залежить від адекватного
відображення в ньому відносин, що регулю
ються (охороняються), оскільки при форму
люванні кримінальноправової заборони
завжди існує необхідність повного і точного
обліку всіх якостей відносин.
З метою забезпечення ефективності бо
ротьби з рейдерськими атаками деякими
вченими і правоохоронними органами

Кримінальне право та кримінологія
України було запропоновано різні за змі
стом визначення. Проте вони мало узгод
жені між собою і не охоплюють проблему в
цілому. Зокрема, безпосереднім об’єктом
злочинних посягань при рейдерстві назива
лись підприємства, установи, організації,
тобто обмежувались рамками корпоратив
них відносин; до суб’єктів злочину відносили
організовані групи, що не можна вважати
виправданим, оскільки це суттєво обмежує
коло осіб, які можуть бути притягнені до
кримінальної відповідальності за вчинені
діяння; пропонувалось зазначити, що метою
захоплення підприємств є зміна в органах
управління і посадових осіб, причому не
враховувався той факт, що захоплення може
бути проведене і з іншою метою – зокрема,
з метою захоплення власності; наслідком
захоплення називалась така ознака, як «по
рушення нормальної роботи підприємства,
установи, організації». Ми підтримуємо по
зицію В. Пташника, що така редакція термі
на невдала з точки зору законодавчої техні
ки і наявності оціночних понять та може при
звести до різного трактування і, відповідно,
до різної практики застосування одних і тих
самих норм різними суддями, що є недопу
стимим для кримінального права [11, 74].
На нашу думку, для визначення криміна
льноправового поняття «рейдерство» най
більш продуктивно буде іти шляхом ви
окремлення із загального числа різних за
своїм характером ознак цього суспільно не
безпечного явища, зокрема:
– обов’язкових і притаманних кожному
складу злочину;
– факультативних, необов’язкових оз
нак, які можуть бути, а можуть і не бути в
кожному конкретному складі злочину;
– кваліфікуючих ознак вчинення такого
злочину.
Вивчення документів щодо рейдерських
захоплень підприємств, вчинених у 2005–
2008 роках в Дніпропетровській, Харківській,
Одеській, Львівській, Черкаській, Київській та
інших областях і в місті Києві, дають змогу
сформулювати й запропонувати таку редак
цію кримінальноправового визначення рей
дерства для включення як окремого само
стійного складу злочину у відповідний розділ
Особливої частини КК України:

1. Рейдерство, тобто напад на підпри?
ємство, установу, організацію, жиле або
нежиле приміщення, інше майно незалежно
від форм власності, вчинене за поперед?
ньою змовою групою осіб, поєднане із
застосуванням фізичного або психічного
насильства, або з погрозою застосування
такого насильства, з використанням штучно
створеного майнового конфлікту і підробле?
них або інших нелегітимних документів або
неправових судових рішень для надання на?
паду видимості законних дій, з метою про?
типравного заволодіння майном у великих
розмірах або встановлення контролю над
оперативним управлінням таким майном, –
карається:
2. Ті самі дії, вчинені організованою гру?
пою або повторно, чи особою, раніше суди?
мою за корисливі злочини, або якщо вони
спричинили тяжкі тілесні ушкодження осо?
бам, які зазнали нападу, – караються:
3. Дії передбачені частиною першою
або другою цієї статті, вчинені злочинною
організацією, з участю посадової чи служ?
бової особи з використанням свого стано?
вища, або якщо рейдерство поєднане з на?
данням опору працівникам правоохоронних
органів, виконавчої служби чи представни?
кам органів місцевого самоуправління при
виконанні ними службових обов’язків, або
якщо співучасником злочину є замовник на?
паду, або якщо такий опір вчинено із засто?
суванням холодної, вогнепальної чи іншої
зброї, або якщо вони спричинили особливо
тяжкі наслідки, або призвели до заподіяння
майнової шкоди в особливо великих роз?
мірах, – караються:
Примітка:
1. Дії, передбачені цією статтею, вважа?
ються вчиненими у великому розмірі, якщо
майнова шкода завдана на суму, яка у 3 ти?
сячі і більше разів перевищує неоподаткову?
ваний мінімум доходів громадян на момент
вчинення цього злочину, а в особливо вели?
кому розмірі – у 5 тисяч і більше разів пере?
вищує неоподатковуваний мінімум доходів
громадян.
2. Під майновим конфліктом слід розу?
міти майнові суперечки, пов’язані із скупо?
вуванням акцій, наявністю подвійного
реєстру цінних паперів, розголошенням

43

ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ 3’2009
даних реєстрів власників акцій; оспорювання
законності рішень загальних зборів акціо?
нерів або прав власності й інші аналогічні дії.
Запропоновані в диспозиції ознаки рей
дерства позбавлені загальних понять та та
ких, що важко піддаються доказуванню, да
ють змогу провести чітке розмежування між
рейдерством і суміжним складом злочину за
об’єктом, об’єктивною стороною, суб’єктом
і суб’єктивною стороною, що є одним із най
важливіших моментів у правозастосовній
діяльності, від якої залежить і рівень закон
ності, і справедливість кримінального пока
рання, і реалізація цілей та завдань криміна
льної політики [12, 23].
Для характеристики рейдерства важли
ве значення має його місце в системі Особ
ливої частини КК України. З цього питання в
юридичній літературі висловлюються різні
точки зору. Вважаємо слушною думку про
те, що родовим об’єктом рейдерства є сфе
ра господарської діяльності, а саме: вироб
ництво, розподіл, обмін та споживання то
варів, робіт і послуг, а тому пропонуємо
включити цей склад злочину до розділу VII
«Злочини у сфері господарської діяльності»
Особливої частини КК України.
Так, у проекті Закону України «Про вне
сення змін та доповнень до деяких законо
давчих актів України щодо встановлення
кримінальної відповідальності за захоплення
підприємств (рейдерство)» вказується, що
метою захоплення підприємства (рейдер
ства) є порушення його нормальної роботи.
Така позиція авторів названого законо
проекту викликає серйозні заперечення.
Поперше, вони зазначають, що основною
метою рейдерської атаки на підприємство є
привласнення чужого майна, а не втручання
в його економічну діяльність. І навіть у тому
випадку, коли в результаті рейдерського за
хоплення підприємства над ним встанов
люється контроль зі зміною керівництва, він
являє собою не самоціль, а засіб досягнен
ня основної мети – розкрадання найбільш
ліквідних активів підприємства. В той же час
побічним наслідком таких дій може бути і
припинення виробництва, втрата цінного
устаткування та технологій, звільнення
працівників тощо. Отже, злочин одночасно
завдає шкоду як основному (безпосеред
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ньому) об’єкту – праву власності, так і до
датковому, яким є суспільні відносини у гос
подарській діяльності. Подруге, у запропо
нованому законопроекті предметом злочин
ного посягання виступають підприємства,
установи і організації. Однак засоби масової
інформації дедалі частіше повідомляють про
те, що рейдерським атакам піддаються
також такі об’єкти власності, як земельні
ділянки, ділянки лісового фонду, жилі будин
ки (квартири) тощо. Ці негативні явища
досить поширені у АР Крим, місті Києві,
Львівській, Одеській та деяких інших облас
тях. Про кількість таких нападів статистичні
дані відсутні. Втім, усі вони потребують
реального кримінальноправового захисту
від рейдерських захоплень шляхом вклю
чення до родового об’єкта Розділу VI «Зло
чини проти власності» КК України.
Законодавець, як правило, вирізняє
один, найбільш важливий об’єкт, що зреш
тою і визначає суспільну небезпечність цьо
го злочину, структуру відповідного складу і
його місце в системі Особливої частини
КК України. Встановлення основного об’єкта
в конкретному злочині дає змогу визначити
ту кримінальноправову норму, за якою
потрібно кваліфікувати вчинене суспільно
небезпечне діяння. Викладене вище, на
нашу думку, дає всі підстави вважати, що
такою правовою нормою, яка передбачає
кримінальну відповідальність за рейдерст
во, може бути нова ст. 1871, внесена в
Розділ VI «Злочини проти власності» Особ
ливої частини КК України.
Рейдерство відносять до усічених скла
дів злочинів, тому вважають закінченим з
моменту нападу, тобто з моменту застосу
вання насильства, незалежно від того, вда
лося винним заволодіти майном чи ні.
Суміжними складами злочину, що роз
глядається, є злочини, передбачені ст. 187
(розбій), ст. 190 (шахрайство), ст. 191 (при
власнення, розтрата майна або заволодіння
ним шляхом зловживання службовим стано
вищем), ст. 206 (протидія законній госпо
дарській діяльності), ст. 356 (самоправство).
При цьому розмежування складу злочину
рейдерства зі статтями 187, 190 і 191 КК Ук
раїни відбувається за об’єктивною сторо
ною, оскільки в складі злочинів, передбаче

Кримінальне право та кримінологія
них ст. 187, відсутні дії, пов’язані з введен
ням в оману, у статтях 190 і 191 – насиль
ницькі дії.
Розмежування рейдерства зі ст. 206
КК України відбувається за об’єктом зло
чинного посягання, яким є привласнення
майна, зі ст. 356 КК України – за об’єктивною
стороною, що передбачає таку суспільно
небезпечну дію, як «напад із застосуванням
насильства» і суб’єктивною стороною, зок
рема, метою злочину – привласнення майна
в особливо великих розмірах.
За оцінками науковців та представників
громадських організацій, рейдерство спо
чатку в Росії, а потім і в Україні здійснюється
в найбільш жорсткій та брутальній формі і
набуло надмірного цинізму й агресії. На цей
виклик злочинності повинна бути адекватна
реакція з боку держави у виді покарання, яке
має бути необхідним і достатнім для попе
редження нових злочинів. У зв’язку з цим і
законодавець, і суд повинні враховувати
цінність тих суспільних відносин, на які пося
гає винний.
За ступенем тяжкості склад злочину
«рейдерство» може бути віднесено до кате
горії тяжких злочинів, а за наявності особли
во кваліфікуючих ознак – до особливо тяж
ких. При цьому види покарання за вчинення
злочину і їх розмір повинні бути максималь
но наближені до таких злочинів, як розбій
або бандитизм, для яких такі ознаки складу
злочину, як об’єкт злочинних посягань, вчи
нення нападу групою осіб, застосування при
нападі насильства, або погрози застосуван
ня такого насильства, наявність у напад
ників вогнепальної або іншої зброї, тяжкі
наслідки та деякі інші ознаки є тотожними з
рейдерством.
У цих умовах будьяка спроба суттєво
знизити гостроту проблеми та її суспільно
небезпечний характер, в тому числі шляхом
заміни одного родового об’єкта іншим, не
може вважатись виправданою. Спеціалісти
вважають: якби законом рейдерство прирів
нювалось до грабежу і розбою, а рейдери
вважались небезпечними злочинцями, то
рейдерство перестало б існувати як масове
явище.
Як реалізуються ці та інші принципи в
процесі законотворчої та правозастосовної

діяльності, ми можемо відстежити на при
кладі окремих видів злочинів, родовим
об’єктом яких є господарська діяльність.
Так, наприклад, вироком Печерського ра
йонного суду міста Києва громадянина Л.
визнано винним у вчиненні злочину, перед
баченого ст. 218 КК України, і призначено
покарання у виді обмеження волі строком на
один рік з відстрочкою виконання вироку.
Судом встановлено, що винним заподіяно
шкоду на суму 744 тис. грн.
За тією ж ст. 218 КК України Деснян
ський районний суд міста Києва визнав вин
ним громадянина Я. і призначив йому пока
рання у виді одного року обмеження волі,
хоча останній завдав шкоду кредиторам та
державі на загальну суму 10,7 млн грн. Крім
того, у цьому випадку злочин було вчинено
групою осіб за попередньою змовою.
Аналогічну міру покарання Печерський
районний суд міста Києва призначив підсуд
ному П., якого визнано винним у скоєнні
злочину, передбаченого ст. 218 КК України,
та засуджено до двох років обмеження волі
умовно; при цьому останній завдав збитків
на суму 24,1 млн грн.
Таким чином, із наведених прикладів
можна зробити висновок про те, що в сфері
кримінальної відповідальності склалась не
задовільна правозастосовна практика, коли
через недосконалість кримінальноправо
вих норм суди визначають міру покарання
за злочини у сфері господарської діяльності
без урахування розміру завданих приват
ним особам або державі збитків. У зв’язку з
цим спеціалісти зазначають, що одним із ос
новних принципів, який повинен враховува
тись у законотворчій і правозастосовній
діяльності у сфері боротьби з економічними
злочинами, є принцип економічної не
вигідності вчинення злочину – якщо пока
рання у виді штрафів, що призначаються су
дом, будуть у декілька разів перевищувати
заподіяну матеріальну шкоду або одержа
ний зиск з протиправної оборудки, а не
будуть прирівняні до них, як це має місце в
багатьох випадках тепер; а також застосу
вання такого виду покарання, як конфіскація
майна, що є власністю засудженого, за вчи
нення тяжкого або особливо тяжкого корис
ливого злочину.
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Такий підхід до покарання за вчинення
корисливого злочину повною мірою від
повідає рекомендаціям Восьмого конгресу
ООН з проблем боротьби з корупцією в
сфері державного управління, що відбувся у
1989 році у Гаазі (Нідерланди). Відповідно
до цих рекомендацій в основу боротьби з
корисливими злочинами в ряді зарубіжних
країн покладено принцип ліквідації ма

теріальної і насамперед фінансової бази
злочинних організацій, до складу яких вхо
дять корумповані посадовці. Це досягається
двома шляхами: конфіскаційним (конфі
скація майна, отриманого в результаті зло
чинної діяльності) і створенням відповідної
правової бази, яка робить неможливим
відмивання коштів, отриманих незаконним
шляхом.
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Резюме
Пропонується кримінально?правове визначення рейдерства та введення до Кримінально?
го кодексу України норми про відповідальність за рейдерство як самостійний склад злочину.
Áîðèñ ÃÐÅÊ
ÎÁ ÓÃÎËÎÂÍÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ ÇÀ ÐÅÉÄÅÐÑÒÂÎ
Резюме
Предлагается уголовно?правовое определение рейдерства и введение в Уголовный ко?
декс Украины нормы об ответственности за рейдерство как самостоятельный состав преступ?
ления.
Boris GREK
ON CRIMINAL LIABILITY FOR ENTERPRISE BANKRUPTCY FRAUD
Summary
The article deals with criminal legal definition of enterprise bankruptcy fraud. The criminalization
of enterprise bankruptcy fraud as separate legal construction of crime is proposed.
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еналізація злочинів є складовою ча
стиною кримінальноправової полі
тики держави і являє собою процес
та результат діяльності законодавця з виз
начення у кримінальному законі видів і
розмірів покарань за окремі злочини з ме
тою нормативного забезпечення засобів
для протидії злочинності. Як і будьякий
інший напрям кримінальноправової політи
ки, пеналізація повинна мати належне докт
ринальне обґрунтування. Зокрема, мають
бути сформульовані певні правила (вимоги,
критерії), відповідно до яких законодавець
повинен здійснювати даний вид діяльності.
У цьому зв’язку варто зазначити, що вив
чення проблем пеналізації має достатньо
давню традицію у кримінальноправовій літе
ратурі. Не заглиблюючись в історію таких
досліджень, відзначу, що в сучасний період з
позицій вчення про кримінальноправову
політику держави питання пеналізації зло
чинів досліджували О.І. Коробеєв [1, 137–
149], Н.О. Лопашенко [2, 308– 312], А.А. Мит
рофанов [3, 87–95], П.Л. Фріс [4, 32–35] та
інші криміналісти. У межах вчення про пока
рання та його застосування окремі питання
пеналізації вивчалися також М.І. Бажано
вим [5], В.К. Дуюновим [6, 390–428], В.І. Тю
тюгіним [7, 105–112] та іншими вченими.
В дослідженнях окремих із згаданих криміна
лістів піднімалися в тому числі й деякі питан
ня законодавчого визначення правил пена
лізації злочинів. Разом із тим вони досліджу
валися ними, як правило, під іншим кутом
зору, що було зумовлено іншими науковими

Ï

інтересами авторів, а тому часто фрагмен
тарно, інколи суперечливо. Проте правилам
пеналізації окремих злочинів, особливо тим,
які знаходять закріплення в законі, має бути
присвячене самостійне дослідження з тим,
щоб забезпечити можливість для їх систем
ного аналізу.
Враховуючи викладене, завданням цієї
статті є теоретичний аналіз змісту та зна
чення встановлених чинним кримінальним
законодавством правил пеналізації зло
чинів.
Чинним Кримінальним кодексом Украї
ни (далі – КК України) правила пеналізації
окремих злочинів визначені вкрай обмеже
но. Часто їх зміст прихований у положеннях
кримінального закону, що безпосередньо
визначають інші питання. Втім серед поло
жень КК України до таких, що стосуються ос
новних правил пеналізації окремих злочинів,
можна віднести принаймні наступні припи
си. Передусім до них належить визначення у
ст. 51 КК України закритого переліку видів
покарань, що можуть використовуватися в
санкціях статей його Особливої частини. До
таких правил належить також передбачений
ст. 52 КК України поділ усіх видів покарань на
основні та додаткові. Крім того, до правил,
що стосуються пеналізації злочинів, відне
сено визначені в статтях Загальної частини
КК України обмеження на встановлення ок
ремих видів покарань щодо окремих видів
злочинів. Нарешті, до таких правил нале
жить і визначення в статтях Загальної части
ни КК України мінімальних та максимальних
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розмірів окремих видів покарань. Розгляне
мо кожне з названих правил окремо.
Обмеження видів покарань, що можуть
застосовуватися при пеналізації злочинів.
Однією з властивостей вітчизняної системи
покарань, як відомо, є її закритість, яка по
лягає в тому, що перелік видів покарань у
чинному кримінальному законодавстві Ук
раїни є вичерпним. Відповідно до ст. 51 КК
України до осіб, визнаних винними у вчи
ненні злочину, судом можуть бути застосо
вані дванадцять видів покарань. Традиційно
закритість системи покарань тлумачиться в
правозастосовному аспекті як заборона су
дам застосовувати до осіб, які вчиняють
злочини, покарання, що не включені до пе
реліку. Разом із тим подібне тлумачення, на
мій погляд, невиправдано звужує зміст да
ної властивості системи покарань. Очевид
но, що не меншою мірою закритість пере
ліку покарань звернута і до законодавця,
який при конструюванні санкцій статей
Особливої частини КК України може викори
стовувати лише ті покарання, які включені
до системи, і, навпаки, не може надавати
статусу покарання будьяким іншим засто
совуваним до злочинця заходам, які, проте,
до системи покарань не включені.
У цілому, український законодавець на
магається послідовно дотримуватися дано
го правила пеналізації злочинів. Водночас у
чинному КК України міститься один досить
серйозний відступ від нього, який, на жаль,
має системний характер. Мається на увазі
передбачена понад у 50 санкціях статей
Особливої частини КК України (частини 1, 2 і
3 ст. 176, частини 1, 2 і 3 ст. 177, частини 1 і
2 ст. 201 та ін.) конфіскація предметів злочи
ну, знарядь чи засобів вчинення злочину або
речей, здобутих злочинним шляхом, яка в
літературі традиційно називається «спеціаль
ною конфіскацією». Той факт, що вказівка про
конфіскацію згаданих предметів поміщуєть
ся законодавцем до санкцій статей Особли
вої частини кримінального закону серед
видів покарань і, що принципово, після сло
ва «карається», дає багатьом криміналістам
підстави вважати, що і вона розглядається
саме як вид покарання. Більше того, законо
давець неодноразово намагається надати
«спеціальній конфіскації» окремих власти
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востей додаткового покарання. Так, напри
клад, у санкціях ч. 2 ст. 216, ч. 2 ст. 240 і ч. 3
ст. 3631 КК України «спеціальна конфіска
ція» використовується для посилення пока
рання за кваліфіковані склади злочинів, пе
редбачених частинами першими відповід
них статей: основний склад передбачених у
них злочинів не тягне за собою «спеціальної
конфіскації», а вже кваліфікований – тягне її.
В іншому випадку (ч. 1 ст. 244 КК України)
спеціальній конфіскації надається влас
тивість факультативного додаткового пока
рання: порушення законодавства про кон
тинентальний шельф України карається
штрафом від ста до двохсот неоподаткову
ваних мінімумів доходів громадян або обме
женням волі на строк до трьох років, або
позбавленням волі на строк до двох років, з
конфіскацією всіх знарядь, якими користу
валася винувата особа для вчинення злочи
ну, або без такої.
Очевидно, намагаючись якось пояснити
та підтримати таку позицію законодавця, ок
ремі криміналісти й пропонують ввести
«спеціальну конфіскацію» до переліку видів
покарань, доповнивши ст. 51 КК України
відповідним новим пунктом. Проте погоди
тися з такою пропозицією, як і з позицією
законодавця щодо «спеціальної конфіска
ції», не вбачається можливим. За своєю
сутністю даний захід у більшості випадків є
вилученням в дохід держави речей, на які у
особи не виникло права власності, позаяк ці
речі або вилучені з вільного цивільного обігу
(наприклад, наркотичні засоби, психотропні
речовини, їх аналоги або прекурсори, що бу
ли предметом контрабанди (ст. 305 КК Ук
раїни)), або ж здобуті особою злочинним
шляхом (наприклад, у ст. 209 КК України пря
мо вказується на конфіскацію коштів або
іншого майна, одержаних злочинним шля?
хом). У той же час відомо, що будьяке пока
рання «полягає в передбаченому законом
обмеженні прав і свобод засудженого» (ч. 1
ст. 50 КК України). Отже, «спеціальна конфі
скація», будучи спрямованою на вилучення
речей, на які не виникло право власності, не
обмежує жодне з наявних у злочинця прав і в
силу цього не може належати до покарань.
Лише в окремих випадках законодавець вка
зує на «спеціальну конфіскацію» майна, що

Кримінальне право та кримінологія
знаходиться у особи на праві власності. На
приклад, в санкціях частин 1 і 2 ст. 248 КК Ук
раїни міститься вказівка на конфіскацію зна
рядь і засобів незаконного полювання, які,
вочевидь, можуть і законно належати особі.
Однак у будьякому разі, як тоді, коли
такі речі є вилученими з вільного обігу або
були здобуті злочинним шляхом, так і тоді,
коли вони законно належали особі та вико
ристовувалися нею як знаряддя або засоби
вчинення злочину, їх конфіскація не може
вважатися кримінальним покаранням. Такі
речі відповідно до ст. 78 КПК України визна
ються речовими доказами у кримінальній
справі і відповідно до ч. 1 ст. 81 того ж
Кодексу підлягають конфіскації (вилученню
в дохід держави), незалежно від того, чи
міститься застереження про це в санкції
статті кримінального закону. Виходячи з ви
кладеного, вважаю, що спеціальна конфі
скація має бути вилученою з усіх санкцій
статей Особливої частини КК України, де
вона на сьогодні згадується.
Поділ всіх видів покарань на основні та
додаткові. Традиційно у вітчизняному кримі
нальному законодавстві, як, утім, і в законо
давстві багатьох європейських країн, всі ви
ди кримінальних покарань поділяються на
основні та додаткові. Відповідно до ст. 52
КК України вісім з передбачених у ньому
видів покарань є винятково основними, два
винятково додатковими, а ще два мають
статус «змішаних», тобто можуть застосову
ватися і як основні, і як додаткові покарання.
Аналіз санкцій статей Особливої части
ни КК України свідчить про те, що законода
вець правильно визначає в них статус тих чи
інших видів покарань як основних або до
даткових. У жодному випадку покаранню,
яке може бути тільки основним, не надано
значення додаткового і, навпаки, покаран
ню, яке може бути тільки додатковим, ніколи
не надається статус основного. Разом із тим
в окремих випадках законодавець при кон
струюванні санкцій не враховує принципів
поєднання в них основних і додаткових по
карань. Відомо, що провідну роль у досяг
ненні цілей покарання має відігравати саме
основне покарання, а додаткове – лише
сприяє йому, є допоміжним засобом впливу
на засудженого. Саме тому прийнято вва

жати, що основне покарання має бути більш
суворого виду, ніж додаткове. Проте в літе
ратурі вже описані ситуації, за яких законо
давець поєднує в одній санкції менш суворе
за видом основне покарання з більш суво
рим додатковим. Зокрема, непоодинокими
є випадки, коли штраф як основне покаран
ня поєднується в санкціях із додатковим по
каранням у виді позбавлення права обійма
ти певні посади або займатися певною
діяльністю. На мій погляд, необхідно пого
дитися з аргументами В.І. Тютюгіна щодо
необхідності перегляду такого роду санкцій
шляхом надання в них значення основного
покаранню у виді позбавлення права
обіймати певні посади або займатися пев
ною діяльністю і, відповідно, значення до
даткового – штрафу [7, 108–109].
Обмеження на встановлення окремих
видів покарань за окремі види злочинів.
Чинний КК України містить досить мало об
межень на встановлення окремих видів по
карань у санкціях за окремі види злочинів.
Так, лише в ч. 2 ст. 59 передбачено, що
«... конфіскація майна встановлюється за
тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини»,
а в ч. 1 ст. 64 визначено: «... довічне позбав
лення волі встановлюється за вчинення
особливо тяжких злочинів».
Стосовно обмеження на встановлення
довічного позбавлення волі слід зазначити,
що воно є навряд чи обґрунтованим з огляду
на те, що відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України
«... особливо тяжким злочином є злочин, за
який передбачене покарання у виді позбав
лення волі на строк понад десять років або
довічного позбавлення волі». Отже, сам
факт передбачення в санкції статті Особли
вої частини покарання у виді довічного поз
бавлення волі автоматично перетворює
відповідний злочин на особливо тяжкий, а
тому згаданий вид покарання за змістом ч. 5
ст. 12 КК України ніколи не може бути перед
бачений за злочин будьякої іншої категорії
тяжкості. З огляду на це, а також на те, що
однією з принципових засад чинного КК Ук
раїни було використання довічного позбав
лення волі як альтернативи смертній карі за
вчинення умисних особливо тяжких зло
чинів, пов’язаних із посяганням на життя
людини, вважаю за доцільне уточнити ч. 1
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ст. 64 КК України, виклавши її, наприклад, у
такій редакції: «1. Довічне позбавлення волі
встановлюється за вчинення умисних зло?
чинів, пов’язаних з посяганням на життя іншої
людини, і застосовується лише у випадках,
спеціально передбачених цим Кодексом, як
що суд не вважає за можливе застосовувати
позбавлення волі на певний строк». Такому
обмеженню, до речі, чинний КК України від
повідає і зараз. В усіх одинадцяти випадках,
коли чинний закон передбачає даний вид по
карання, він встановлює його саме за умисні
злочини, поєднані з посяганням на життя
іншої людини. З другого боку, таке обмежен
ня унеможливить встановлення довічного
позбавлення волі за інші злочини, бо, як відо
мо, законодавець має наміри передбачити
його, зокрема, за отримання хабара в над
звичайно великому розмірі.
Що ж стосується визначених у Загальній
частині КК України обмежень на встановлен
ня додаткового покарання у виді конфіскації
майна, то тут не можна оминути увагою вже
неодноразово описану у літературі пробле
му встановлення її як обов’язкового додат
кового покарання за тяжкі або особливо
тяжкі злочини, які не обов’язково є корисли
вими. Зазначене стосується, наприклад,
санкцій ч. 2 ст. 201, ст. 257, ч. 2 ст. 317 та де
яких інших. У подібних випадках санкція
статті зобов’язує суд призначати конфіска
цію майна як додаткове покарання, якщо
тільки він не знаходить підстав, передбаче
них ч. 2 ст. 69 КК України, хоча вчинений
особою злочин може і не бути корисливим.
Очевидно, що в подібних випадках законо
давець порушує правило пеналізації зло
чинів, яке сам для себе ж і встановив. У ре
зультаті – стаття Особливої частини КК Ук
раїни вступає в колізію зі статтею Загальної
частини. Жодних правил про те, яким чином
слід долати наявні в ньому колізії, чинний
кримінальний закон не містить. Напевно, в
таких ситуаціях необхідно послуговуватися
правилами, виробленими для таких ви
падків загальною теорією права. Одне з них
саме і полягає в тому, що при колізії (не кон
куренції!) загальної та спеціальної статей
перевага має надаватися саме загальній.
У зв’язку з цим статті Особливої частини
КК України, в яких допущена невідповідність
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закріпленим у Загальній частині правилам
пеналізації злочинів, у даній частині не по
винні застосовуватися [8, 118–119].
Обмеження мінімальних і максимальних
розмірів покарань при встановленні їх у
санкціях статей Особливої частини КК Украї?
ни. Більшість передбачених чинним КК Ук
раїни видів покарань є строковими. Саме
тому стосовно них (а також щодо штрафу)
в статтях Загальної частини визначаються
мінімальні та максимальні розміри, в яких ці
види покарань можуть передбачатися в
санкціях статей Особливої частини КК Украї
ни. Такі обмеження у більшості випадків не
допускають виходу за верхню або нижню
межу розміру для певного виду покарання.
Єдиний виняток становить припис, що
міститься в ч. 2 ст. 53 КК України, яким допу
скається встановлення у санкції статті Особ
ливої частини покарання у виді штрафу в
розмірі, більшому за максимальний, що виз
начений згаданою статтею для даного виду
покарання. На мій погляд, таке виключення
спростовує саме правило: його існування
робить недоцільним визначення макси
мального розміру покарання у виді штрафу.
Тим паче, що законодавець жодним чином
не обмежує для себе (наприклад, певними
ознаками злочинів) можливі випадки виходу
за максимальний розмір штрафу при конст
руюванні санкцій Особливої частини КК Ук
раїни. Саме тому, на мій погляд, правильним
було б встановити у статті Загальної частини
максимальну межу для штрафу як виду по
карання так само як і для інших видів пока
рань, тобто імперативно. При цьому, зви
чайно, цю максимальну межу можна було б і
підняти вище за нинішню – тисячу неоподат
ковуваних мінімумів доходів громадян.
При конструюванні санкцій статей Особ
ливої частини КК України законодавець
намагається не виходити за мінімальні та
максимальні межі, встановлені у Загальній
частині цього Кодексу для певного виду по
карання (крім згаданих вище випадків, коли
йдеться про максимальну межу штрафу).
Разом із тим у ще досить нетривалій історії
чинності нинішнього КК України був період
тривалістю більше, ніж три з половиною
роки, коли дане правило порушувалося.
Мається на увазі санкція ч. 1 ст. 164 КК Ук

Кримінальне право та кримінологія
раїни в редакції, що набрала чинності з 1 ве
ресня 2001 року і передбачала покарання у
виді виправних робіт на строк до одного ро
ку або обмеження волі на той самий строк,
тобто також на строк до одного року. Цей
припис знаходився в очевидній колізії з по
ложеннями ч. 2 ст. 61 КК України, відповідно
до якої обмеження волі встановлюється на
строк від одного до п’яти років. Доцільно за
значити, що згодом ця помилка була ви
правлена законом України від 3 березня
2005 року «Про внесення змін до деяких за
конодавчих актів України».
Говорячи про обмеження мінімальних і
максимальних розмірів покарань при вста
новленні їх у санкціях статей Особливої
частини КК України, не можна не звернути
увагу на одну пов’язану з цим проблему за
конодавчої техніки. В цілій низці альтерна
тивних санкцій статей Особливої частини
КК України законодавець, використовуючи
для визначення розміру окремих видів пока
рання словосполучення «на той самий
строк», часто не звертає увагу на те, що
мінімальний строк покарання для окремих
його видів є різним. Так, наприклад, у санкції
ст. 197 КК України серед альтернативних по
карань містяться виправні роботи «на строк
до двох років» і обмеження волі «на той са
мий строк». З урахуванням мінімального
строку виправних робіт, встановленого ч. 1
ст. 57 КК України, дане покарання у згаданій
санкції передбачене на строк від шести
місяців до двох років. Отже, якщо обмежен
ня волі передбачене «на той самий строк»,
це формально означає: воно також встанов
лене на строк від шести місяців до двох
років. Разом із тим відомо, що мінімальний

розмір для цього виду покарання – один рік.
Саме тому, на мій погляд, у тих випадках, ко
ли законодавець в альтернативній санкції
передбачає такі основні види покарання,
максимальний розмір яких хоч і встановлю
ється на однаковому рівні, проте для яких є
різними мінімальні розміри, використання
словосполучення «на той самий строк» є не
бажаним. Слід відмітити, що в деяких
санкціях законодавець саме так і чинить. На
приклад, у санкції ст. 128 КК України серед
інших встановлені покарання виправних
робіт «на строк до двох років» або обмежен
ня волі «на строк до двох років».
Проведене дослідження дає підстави
для підбиття певних підсумків та формулю
вання деяких висновків. Поперше, необхід
но відзначити, що правила пеналізації зло
чинів, закріплені у кримінальному законо
давстві, мають вирішальне значення для
конструювання санкцій статей Особливої
частини КК України. Подруге, такі правила
відносно нерозвинені, визначені фрагмен
тарно і не підлягають якійнебудь єдиній те
орії. Потретє, звертає на себе увагу той
факт, що законодавець, в цілому, нама
гається дотримуватися таких правил, хоча й
допускає, на жаль, непоодинокі відступи від
них. Останнє викликає (і це почетверте) не
обхідність вироблення не тільки спеціальних
правил застосування кримінального закону
у випадках відступу законодавця від вста
новлених правил пеналізації злочинів, а й
розробки цілісної та узгодженої системи та
ких правил на засадах єдиної теорії і з жор
сткими вимогами щодо їх обов’язковості.
Вочевидь, саме це і має стати предметом
подальших наукових досліджень у цій сфері.
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Þð³é ÏÎÍÎÌÀÐÅÍÊÎ
ÎÑÍÎÂÍ² ÏÐÀÂÈËÀ ÏÅÍÀË²ÇÀÖ²¯ ÎÊÐÅÌÈÕ ÇËÎ×ÈÍ²Â
ÇÀ ×ÈÍÍÈÌ ÊÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
Резюме
Досліджуються встановлені чинним КК України основні правила здійснення пеналізації ок?
ремих злочинів. Показані зміст та значення кожного з таких правил, а також правові наслідки
недотримання їх законодавцем. Визначені окремі напрями вдосконалення положень КК Ук?
раїни, в яких закріплюються такі правила.
Þðèé ÏÎÍÎÌÀÐÅÍÊÎ
ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÏÐÀÂÈËÀ ÏÅÍÀËÈÇÀÖÈÈ ÎÒÄÅËÜÍÛÕ ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÉ
ÏÎ ÄÅÉÑÒÂÓÞÙÅÌÓ ÓÊ ÓÊÐÀÈÍÛ
Резюме
Исследуются установленные действующим УК Украины основные правила осуществления
пенализации отдельных преступлений. Показаны содержание и значение каждого из таких
правил, а также правовые последствия несоблюдения их законодателем. Определены отдель?
ные направления совершенствования положений УК Украины, в которых закрепляются такие
правила.
Yuriu PONOMARENKO
BASIC RULES OF SOME CRIMES PENALIZATION ACCORDING
TO THE CURRENT CRIMINAL CODE OF UKRAINE
Summary
The author examined basic rules of some crimes penalization adopted by current Criminal Code
of Ukraine. The content and significance of each of these rule and also legal consequences of law?
makers failure to comply with such rules have been shown. Some ways of Criminal Code of Ukraine
provisions improvement, which established above mentioned rules are proposed by the author.
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станнім часом в українській кримі
нальноправовій науці спостеріга
ється своєрідний бум компарати
вістських досліджень. Без перебільшення
можна стверджувати, що компаративістика
як метод наукового дослідження і як само
стійна галузь наукових знань дістала друге
дихання, адже у період колишнього Радян
ського Союзу такі дослідження якщо й були,
то мали наперед визначене завдання –
обґрунтувати переваги радянських право
вих норм над буржуазними. На сьогодні
практично жодне наукове дослідження не
відбувається без використання порівняль
ноправового методу. Його застосування
набуває особливого значення для україн
ської кримінальноправової науки у світлі
сучасних тенденцій глобалізації юриспру
денції та євроінтеграції [1, 4–6; 2, 90].
Справді, дедалі тісніша міжнародна співпра
ця і розвиток економічних, політичних та
соціальнокультурних зв’язків, посилення
інформаційних, інтегративних і глобаліза
ційних процесів породили об’єктивну необ
хідність у порівняльному дослідженні зако
нодавчих систем різних держав [3, 295].
Сутність порівняльноправового методу по
лягає у зіставленні явищ та процесів право
вої дійсності різних держав з метою вияв
лення подібних і відмінних рис між цими яви
щами та процесами, а також термінів, що їх
позначають [4, 4]. На наш погляд, звернення
до зазначеного методу не повинно бути ли
ше модною тенденцією і своєрідною при
красою дослідження. Варто підкреслити, що
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його правильне застосування може забез
печити достовірність наукових результатів,
а неправильне – призвести до абсолютно
протилежних наслідків.
Кримінальноправова наука не повинна
і не може бути самодостатньою. Слід пам’я
тати, що різні держави знаходяться на різ
ному рівні культурноправового розвитку.
Порівняльне дослідження дає можливість
виявити і врахувати чужі помилки та досяг
нення при вирішенні питань про злочинність
і караність конкретних діянь, допомагає зро
зуміти роль та значення кримінального пра
ва як інструменту соціального регулювання
[4, 4]. Компаративістсько орієнтовані до
слідження дають змогу вдосконалити націо
нальне право або шляхом запозичення із за
рубіжного законодавства окремих норм, або
шляхом усунення можливих колізій між різ
ними правовими системами [5, 12–13].
Однак не потрібно перебільшувати, а тим
більше абсолютизувати зарубіжний досвід
вирішення певних кримінальноправових
проблем. У цьому відношенні цілком пра
вильною, на наш погляд, є думка О.М. Кос
тенка, який вважає, що під глобалізацією
юриспруденції не слід розуміти добровільну
або примусову рецепцію національною
юриспруденцією правил чужого законодав
ства або імплементацію міжнародних пра
вових актів [2, 90]. Примітивне запозичення
чужих норм під різними гаслами демократи
зації та євроінтеграції без урахування
національних особливостей призводить до
руйнування національної правової системи
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[6, 39]. В контексті теми статті необхідно за
значити, що порівняльноправові аспекти
проблем осудності та неосудності в науковій
літературі досліджувалися лише фрагмен
тарно, що не дає цілісного уявлення про за
рубіжне законодавство у цій галузі.
Ми усвідомлюємо об’єктивну немож
ливість охопити порівняльним досліджен
ням кримінальне законодавство усіх держав
світу, проте вважаємо, що вибір законодав
ства не повинен мати випадковий характер.
Для того, щоб забезпечити відносну репре
зентативність результатів такого досліджен
ня, вважаємо, що у ньому необхідно насам
перед представити кримінальне законодав
ство тих держав, до правової системи яких
належить правова система України. Крім то
го, доцільно проаналізувати також і криміна
льне законодавство окремих держав інших
правових систем з метою виявлення зако
номірностей розвитку певних правових
інститутів.
У зарубіжних державах романогерман
ської правової системи питання про осуд
ність чи неосудність особи вирішується, як
правило, у межах родового поняття обста
вин, що виключають кримінальну відпові
дальність особи. При цьому у кримінально
му законодавстві здебільшого виділяються
окремі структурні частини з відповідними
назвами (наприклад: «обставини, що виклю
чають караність»; «умови кримінальної від
повідальності»; «обставини, що виключають
кримінальну відповідальність», «виключення
кримінальної відповідальності» тощо), у яких
вміщено кримінальноправові норми, що
регламентують найрізноманітніші за своєю
правовою природою обставини, які виклю
чають кримінальну відповідальність особи.
У багатьох державах законодавці викорис
товують для позначення цих обставин різні
терміни, зокрема: «неосудність», «необхідна
оборона», «крайня необхідність», «помил
ка», «добровільна відмова», «малозначність»
тощо. Так, у КК Австрії до обставин, що ви
ключають кримінальну відповідальність,
відносять: необхідну оборону (§ 3), помилку
(§ 9), крайню необхідність (§ 10), неосуд
ність (§ 11), добровільну відмову (§ 16).
У КК Бельгії до таких обставин належать:
неосудність (ст. 71); виконання закону чи за
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конного наказу (ст. 70), а також неперебор
на сила (ст. 71); у Законі про кримінальне
право Ізраїлю – недосягнення певного віку
(ст. 34 вав); фізичний примус, рефлекси, су
доми, сон, автоматизм, гіпноз (ст. 34 зайн);
неосудність (ст. 34 хет); недобровільне сп’я
ніння (ст. 34 тет); необхідна оборона (ст. 34
йюд); крайня необхідність (ст. 34 йюд алеф);
погроза (ст. 34 йюд бет); виконання закону
чи законного наказу, згода потерпілого,
а також спортивні змагання (ст. 34 йюд ги?
мел); малозначність діяння (ст. 34 йюд
зайн); фактична помилка (ст. 34 йюд хет);
юридична помилка (ст. 34 йюд тет); здійс
нення суддею своїх суддівських обов’язків
(ст. 34 каф); у КК ФРН – фактична та юри
дична помилка (§ 16, 17); недосягнення пев
ного віку (§ 19); неосудність (§ 20).
У кримінальному законодавстві інших
зарубіжних держав, які належать до цієї ж
правової системи, також спостерігається
зазначений підхід щодо розміщення поняття
неосудності, щоправда, сам термін «нео
судність» не використовується. Замість цьо
го медичні причини такого явища просто
розміщуються серед інших причин, що ви
ключають кримінальну відповідальність осо
би. Такий підхід спостерігається у КК Фран
ції, коли до причин, які виключають криміна
льну відповідальність, відносять: психічний
чи нервовопсихічний розлад (ст. 1221); не
переборну силу та примус (ст. 1222); по
милку (ст. 1223); виконання вимог закону чи
законного розпорядження (ст. 1224); необ
хідну оборону (ст. 1225); крайню необхід
ність (ст. 1227); у КК Іспанії – психічні відхи
лення чи порушення психічної діяльності;
стан ненаміреного сп’яніння; вроджені пси
хічні вади; необхідну оборону; крайню не
обхідність; стан сильного страху; виконання
професійного чи службового обов’язку,
здійснення свого права (ст. 21); у КК Норве
гії – душевну хворобу та психічний розлад
високого ступеня (§ 44); недосягнення пев
ного віку (§ 46); крайню необхідність (§ 47);
необхідну оборону (§ 48); у КК Аргентини –
відставання у розумовому розвитку, тимча
совий психічний розвиток; помилку; непе
реборну фізичну силу; загрозу тяжкої та
неминучої шкоди; стан крайньої необхід
ності; виконання своїх обов’язків, а також

Кримінальне право та кримінологія
здійснення свого права; виконання законно
го наказу; стан необхідної оборони (ст. 34); у
КК Голландії – психічну хворобу та розумові
недоліки; непереборну силу; необхідну обо
рону (ст. 39); у КК Данії – самооборону
(§ 13); крайню необхідність (§ 14); недосяг
нення певного віку (§ 15); психічне захворю
вання чи інший аналогічний стан (§ 16).
Для держав пострадянського простору,
як правило, характерним є те, що криміна
льноправові норми, які стосуються осуд
ності та неосудності, розміщуються законо
давцем разом з нормами щодо віку, з якого
може наставати кримінальна відповідаль
ність. При цьому інші обставини, які виклю
чають кримінальну відповідальність особи,
зокрема ті з них, що виключають злочин
ність діяння, виділяють у межах інших струк
турних частин кримінального законодавства
з самостійними назвами. Такий підхід харак
терний для КК Російської Федерації, КК Рес
публіки Білорусь, КК Республіки Молдова,
КК Латвійської Республіки, КК Республіки
Болгарія. Щоправда, новим у цьому відно
шенні є підхід, запропонований у КК Грузії,
де поняття неосудності розглядається в ме
жах родового поняття обставин, що виклю
чають вину особи. До таких обставин, окрім
неосудності (ст. 34), віднесено також недо
сягнення віку (ст. 33), помилку (ст. 36), вико
нання наказу чи розпорядження (ст. 37),
казус (ст. 38). Новим по суті є вирішення пи
тання про структурне розміщення норм, що
стосуються неосудності, і у КК Естонської
Республіки, де це поняття розташоване
разом з обставинами, які виключають зло
чинність діяння. Таким чином, не формалізу
ючи у кримінальному кодексі поняття «обста
вини, що виключають кримінальну відпо
відальність», естонський законодавець de
facto виділяє його, об’єднуючи у межах од
ного розділу різні за своєю правовою приро
дою обставини, які виключають кримінальну
відповідальність. Аналогічно вирішується це
питання і у КК Республіки Польща, де до об
ставин, що виключають кримінальну відпо
відальність особи, крім неосудності (ст. 31)
відносять необхідну оборону (ст. 25); край
ню необхідність (ст. 26); пізнавальний, ме
дичний, технічний чи економічний експери
мент (ст. 27); помилку (статті 28–30). При

цьому, на відміну від КК Естонської Рес
публіки, у КК Республіки Польща законода
вець формалізує відповідний термін у назві
Глави ІІІ, у якій розміщено зазначені обста
вини, що виключають кримінальну відпові
дальність особи.
У КК Республіки СанМаріно обставини,
що виключають кримінальну відповідаль
ність особи, фактично розміщені у трьох
самостійних главах. У Главі І «Особи, які не
підлягають обвинуваченню» фактично роз
глядаються питання, які стосуються неосуд
ності внаслідок психічних розладів та не
досягнення віку, з якого може наставати
кримінальна відповідальність. У Главі ІІІ пе
редбачені обставини, які виключають вину
особи: фізичне насильство (ст. 33), фактич
на помилка (ст. 34), обман (ст. 35). Крім того,
в окремій Главі ІV розміщені виправдовуючі
обставини: згода потерпілого (ст. 39), вико
нання обов’язку (ст. 40), необхідна оборона
(ст. 41), крайня необхідність (ст. 42), законне
застосування сили (ст. 43), спортивні зма
гання (ст. 44).
Незважаючи на термінологічні відмін
ності, а також відмінності щодо структурно
го розміщення норм, які стосуються понять
осудності та неосудності, у кримінальному
законодавстві держав, які належать до ро
маногерманської правової системи, у біль
шості випадків при визначенні цих понять
спостерігаються однакові підходи. Йдеться
насамперед про формулювання медичних
причин неосудності. Традиційно у цьому від
ношенні вказується на різного роду хронічні,
вроджені або інші психічні захворювання,
різні форми розумової відсталості, а також
психічні розлади. Ми повністю погоджуємо
ся з В.М. Додоновим, який вважає, що
різниця у цьому відношенні головним чином
зводиться до юридичної техніки та особли
востей медичної і правничої термінології [7,
155]. Разом із тим в окремих державах при
чини неосудності не зводяться виключно до
психічних розладів та психічних захворювань.
Так, у § 44 КК Норвегії причиною неосудності
може бути будьякий непритомний стан осо
би, в ст. 10 КК Швейцарії, а також у ч. 2 ст. 2
Глави 1 КК Швеції – затьмарення свідомості,
в ст. 23 КК Республіки Молдова – будьякий
хворобливий стан, у ч. 1 ст. 19 КК Республіки
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СанМаріно – такий стан розсудку, який ви
ключав можливість особи усвідомлювати
свої діяння або керувати ними.
Не так однозначно формулюються зако
нодавцями патопсихологічні ознаки поняття
неосудності. З огляду на загальновизнаний
у психології та психіатрії підхід щодо
виділення у психічній діяльності людини
інтелектуальних та вольових моментів, у
кримінальному законодавстві названих дер
жав при визначенні поняття неосудності ок
ремо виділяють патовольову та патоінтелек
туальну ознаки. Якщо формулювання пато
вольової ознаки відрізняється у різних
державах лише термінологічно, то форму
лювання патоінтелектуальної ознаки має
суттєві відмінності. Йдеться про врахування
рівнів усвідомлення і вказівки на ці рівні у по
нятті неосудності. Так, у ч. 1 ст. 21 КК Росій
ської Федерації, ч. 1 ст. 28 КК Республіки
Білорусь йдеться про неможливість усвідо
млення фактичного характеру та суспільної
небезпечності свого діяння, в ч. 1 ст. 33
КК Республіки Болгарія – неможливість ро
зуміти характер чи значення вчиненого, в § 1
ст. 31 КК Республіки Польща, ч. 1 ст. 1211
КК Франції, ст. 23 Республіки Молдова, ч. 1
ст. 9 КК Республіки СанМаріно, ч. 1 ст. 13 КК
Латвійської Республіки, ч. 1 ст. 11 КК Естон
ської Республіки – неможливість усвідо
млення свого діяння, а в ч. 1 ст. 34 КК Грузії,
ч. 1 ст. 21 КК Іспанії, ст. 10 КК Швейцарії, § 20
КК ФРН – неможливість усвідомлення про
типравності свого діяння.
Треба зазначити, що в окремих держа
вах законодавча регламентація поняття
неосудності є не зовсім чіткою. Зокрема у
ст. 71 КК Бельгії законодавець, використо
вуючи термін «неосудність», взагалі не роз
криває змісту цього поняття. У ч. 2 ст. 2 Гла
ви 1 КК Швеції, ст. 39 КК Голландії, а також
§ 44 КК Норвегії вказується тільки на ме
дичні причини неосудності, проте саме по
няття неосудності, його патоінтелектуальні
та патовольові ознаки також залишаються
поза увагою законодавців.
У більшості з проаналізованих нами
кримінальних кодексів держав романогер
манської правової системи законодавці
звертають увагу на різного роду психічні
відхилення, які зменшують можливість осо
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би повною мірою забезпечувати свідомо
вольовий контроль за своєю поведінкою,
проте не виключають її осудності. Для по
значення такого явища одні законодавці
використовують, як правило, терміни «об
межена осудність» чи «зменшена осудність»
(ч. 1 ст. 35 КК Грузії, ч. 1 ст. 29 КК Республіки
Білорусь, ст. 11 КК Швейцарії, ч. 1 ст. 14
КК Латвійської Республіки, §21 КК ФРН),
інші, уникаючи конкретних термінів, просто
дають визначення цього поняття та його
кримінальноправових наслідків (§ 2 ст. 31
КК Республіки Польща, ч. 1 ст. 22 КК Росій
ської Федерації, ч. 2 ст. 1221 КК Франції,
ч. 2 ст. 19 КК Республіки СанМаріно, §16
КК Данії). При цьому істотні ознаки цього
поняття в принципі подібні, а розбіжності
носять переважно термінологічний харак
тер. Аналогічними є і кримінальноправові
наслідки вчинення злочину особою, яка не
могла повною мірою забезпечувати свідо
мовольовий контроль за своєю поведін
кою. Як правило, суд враховує вказаний
стан особи при індивідуалізації кримінальної
відповідальності як пом’якшуючу обставину,
що може бути підставою для застосування
до такої особи примусового лікування (ч. 2
ст. 35 КК Грузії, § 2 ст. 31 КК Республіки
Польща, ч. 1 ст. 22 КК Російської Федерації,
ч. 1 ст. 29 КК Республіки Білорусь, ч. 2
ст. 1221 КК Франції, ст. 11 КК Швейцарії,
§ 21 КК ФРН, ч. 1, 2 ст. 14 КК Латвійської Ре
спубліки). При цьому в окремих державах
кримінальноправове значення такого стану
досить детально регламентується. Напри
клад, у ч. 2 ст. 19 КК Республіки СанМаріно
вказується, що покарання в таких випадках
повинно бути пом’якшено від одного до
двох ступенів. У ч. 2 ст. 35 КК Грузії для непо
внолітніх, які вчинили злочини у стані обме
женої осудності, передбачена можливість
звільнення від кримінальної відповідаль
ності. В §16 КК Данії вказується, що такі осо
би, як правило, не підлягають покаранню, за
винятком особливих обставин. Відповідно
до ч. 1 ст. 14 КК Латвійської Республіки стан
обмеженої осудності може бути підставою
для звільнення від покарання.
Кримінальне законодавство держав ро
маногерманської правової системи особ
ливо зазнало впливу соціологічної школи

Кримінальне право та кримінологія
кримінального права, яка, власне, і розвива
лася здебільшого у межах цієї правової си
стеми. Для соціологічної школи криміналь
ного права притаманним було поняття
«суспільно небезпечний стан особи». З точ
ки зору основних положень цієї школи при
чини такого стану могли бути найрізноманіт
нішими, наприклад: неблагополучна сім’я,
оточення, наявність психічних чи соматич
них розладів, вживання різного роду психо
активних речовин тощо. Разом із тим,
оскільки суспільно небезпечний стан особи
визнавався потенційною причиною її зло
чинної поведінки, кримінальне законодавст
во, на думку представників соціологічної
школи, повинно передбачати певні заходи
кримінальноправового впливу упереджу
вального характеру щодо таких осіб. До спе
цифічних заходів впливу, передбачених у
кримінальному законодавстві, відносять
різного роду заходи примусової медичної
допомоги. У кримінальному законодавстві
більшості проаналізованих нами держав пе
редбачено можливість застосування заходів
примусової психіатричної допомоги до
неосудних, обмежено осудних, осіб, які вчи
нили злочини у стані осудності, але захво
ріли на психічне захворювання після вчинен
ня злочину, проте до постановлення вироку
чи під час відбування покарання, а також в
окремих випадках і до осіб, які зловживають
психоактивними речовинами (ст. 34, ст. 92
КК Республіки Болгарія, ст. 101 КК Грузії,
ст. 93 КК Республіки Польща, ст. 97 КК Ро
сійської Федерації, статті 101, 107 КК Рес
публіки Білорусь, ст. 96 КК Іспанії,
статті 43–44 КК Швейцарії, ч. 2 ст. 98, ст. 103
КК Республіки Молдова, ст. 82 Закону про
кримінальне право Ізраїлю, ст. 37 КК Гол
ландії, § 61, 64 КК ФРН, ст. 121 КК Республі
ки СанМаріно, § 68 КК Данії, ст. 59 КК Ес
тонської Республіки, ч. 2 ст. 13, ч. 2 ст. 14
КК Латвійської Республіки). Як правило, у
зарубіжному кримінальному законодавстві
примусові заходи психіатричної допомоги
охоплюються поняттям «заходи безпеки»
(ст. 96 КК Іспанії, статті 43–44 КК Швейцарії,
ст. 37 КК Голландії, § 61, 64 КК ФРН, ст. 121
КК Республіки СанМаріно, ст. 93 КК Респуб
ліки Польща). В окремих пострадянських
державах для позначення цих заходів харак

терним є збереження усталеного терміна –
«примусові заходи медичного характеру»
(ст. 34 КК Республіки Болгарія, ст. 101
КК Грузії, ч. 2 ст. 13, ч. 2 ст. 14 КК Латвійської
Республіки, ч. 2 ст. 98 КК Республіки Молдо
ва, ст. 97 КК Російської Федерації).
В юридичній літературі на сьогодні
спірним залишається питання про правову
природу примусових заходів медичного ха
рактеру. Намагаючись залишити ці заходи у
кримінальному законодавстві, окремі зако
нодавці маскують їх, об’єднуючи у межах ро
дового поняття з іншою термінологією. Так,
зокрема, в КК Республіки Молдова приму
сові заходи медичного характеру охоплю
ються родовим поняттям – «заходи безпе
ки», в КК Російської Федерації – «інші заходи
кримінальноправового впливу», в КК Рес
публіки Білорусь – «примусові заходи без
пеки і лікування». В такий спосіб, за тверд
женням окремих науковців, законодавці на
магаються уникнути вирішення питання про
правову природу цих заходів по суті і з ура
хуванням національних історичних традицій
всетаки залишити їх у кримінальному зако
нодавстві [8, 21–22].
Характерним і традиційним для мусуль
манського кримінального права є вирішення
питання про причини, які виключають осуд
ність, разом з обставинами, що виключають
кримінальну відповідальність, до яких кримі
нальне законодавство Ірану, Судану, Йорда
нії відносять: недосягнення віку, з якого мо
же наставати кримінальна відповідальність,
тяжке сп’яніння внаслідок примусу чи по
милки, різного роду психічні розлади, необ
хідну оборону, крайню необхідність, примус
[5, 210–213; 9, 69–71; 10, 23–26]. При цьому
безпосередніми причинами неосудності
особи за мусульманським кримінальним
правом визнаються різного роду постійні
психічні розлади, стан тимчасового затьма
рення свідомості та інші хворобливі стани
[5, 211]. Немусульманські держави, що
також належать до традиційнорелігійної
правової системи, аналогічно вирішують
питання, які стосуються розглядуваних
ознак суб’єкта злочину. Так, у ст. 18 КК КНР
та ст. 39 КК Японії безпосередньою причи
ною неосудності особи є різного роду пси
хічні розлади. При цьому неосудність особи
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розглядається у межах інших обставин, що
виключають її кримінальну відповідальність,
до яких відносять: недосягнення віку, з яко
го може наставати кримінальна відповідаль
ність (ст. 41 КК Японії, ст. 17 КК КНР);
здійснення правомірної діяльності (ст. 35
КК Японії); необхідну оборону (ст. 36 КК Япо
нії, ст. 20 КК КНР); крайню необхідність (ст. 37
КК Японії, ст. 21 КК КНР). Таким чином, не
осудність особи і відповідно її причини роз
глядаються у названих державах в межах
родового поняття обставин, що виключають
кримінальну відповідальність.
Не оминають увагою у законодавстві на
званих держав і питання про вчинення осо
бою злочину у стані, коли вона не могла
повною мірою забезпечувати свідомово
льовий контроль за своєю поведінкою. Як
правило, у таких випадках законодавець пе
редбачає пом’якшення покарання [7, 159–
160]. У ст. 19 КК КНР фактично передбачено
окремий випадок обмеженої осудності
сліпих та глухонімих. Зокрема, вказується,
що у тих випадках, коли злочини було вчине
но сліпим чи глухонімим, суд може пом’як
шити покарання або взагалі звільнити таку
особу від покарання. Аналогічна норма, яка
була передбачена у ст. 40 КК Японії, виклю
чена, і питання про обмежену осудність та
ких осіб вирішується на загальних підставах.
У кримінальному законодавстві назва
них держав порізному вирішується питання
про можливість застосування заходів
примусової психіатричної допомоги. У му
сульманських державах ці заходи, які засто
совуються до неосудних, віднесено до ро
дового поняття «заходи безпеки». У законо
давстві Японії та КНР примусові медичні
заходи взагалі виведено за межі криміналь
ного законодавства, вони належать до інших
галузей права [7, 344–345].
Для кримінального законодавства дер
жав англосаксонської системи права ха
рактерним також є те, що неосудність і її
причини розглядаються у межах родового
поняття обставин, які виключають криміна
льну відповідальність. При цьому ці обстави
ни, як правило, поділяють на дві групи: об
ставини, що виключають протиправність
вчиненого діяння, і обставини, які виключа
ють вину особи. До першої групи відносять,
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зокрема, самооборону та згоду потерпіло
го, а до другої – малолітній вік, неосудність,
сп’яніння, примус та необхідність, юридичну
та фактичну помилки [5, 139–140]. У КК Ав
стралії такий поділ відсутній, а до обставин,
що виключають кримінальну відповідаль
ність особи, належать: недосягнення віку
(ст. 7.1); психічний розлад (ст. 7.3); недоб
ровільне сп’яніння (ст. 8.5); фактична та
юридична помилки (статті 9.1–9.4); здійс
нення свого права (ст. 9.5); зовнішнє втру
чання та випадок (ст. 10.1); фізичний примус
(ст. 10.2); крайня необхідність (ст. 10.3); са
мозахист (ст. 10.4); здійснення своїх закон
них повноважень (ст. 10.5).
У кримінальному законодавстві держав,
які належать до класичної англосаксонської
правової системи, законодавчі дефініції по
нять осудності та неосудності відсутні, а
вирішення питання про осудність чи неосуд
ність особи відбувається за «правилами
Макнатена», сформульованими ще у
1843 році у конкретній справі лісоруба
Деніела Макнатена, який вчинив замах на
життя британського прем’єрміністра, по
милково прийнявши за нього іншу людину.
Сутність цих правил полягає у такому: для
висновку про неосудність особи необхідно
довести, що під час вчинення суспільно не
безпечного діяння особа перебувала під
впливом такого дефекту розумової діяль
ності, внаслідок психічного захворювання,
який виключав можливість усвідомлювати
характер свого діяння або його правове зна
чення [5, 141; 7, 156; 11, 139–140]. Названа
формула неосудності, незважаючи на її
вади, зумовлені відсутністю вказівки на
вольові ознаки, використовується у кримі
нальному законодавстві не тільки Велико
британії, а й США. Так, зокрема, подібне
формулювання неосудності міститься в
§ 30.05 КК штату НьюЙорк [4, 75–76].
У зв’язку з відсутністю у правилах Макнате
на вказівки на вольові ознаки неосудності, у
декількох штатах вони були доповнені докт
риною «непереборного імпульсу». Сутність її
полягає у тому, що особа, яка вчинила
суспільно небезпечне діяння під впливом
такого імпульсу, викликаного психічним роз
ладом, не може керувати своєю поведінкою,
хоч і усвідомлює її протиправність [11, 140].

Кримінальне право та кримінологія
Досить неоднозначно в англійському
кримінальному праві вирішується питання
про так звану обмежену осудність. Відпо
відно до Закону про вбивство 1957 року осо
ба, яка вчинила вбивство чи була співучас
ником убивства, не може бути засуджена за
тяжке вбивство, якщо вона страждала від
такої розумової ненормальності (внаслідок
затримки у розвитку, внутрішніх причин,
травми чи захворювання), що суттєво ос
лаблювала її психічну відповідальність за
діяння [5, 143]. За такими категоріями судо
ва практика застосовує рішення 1960 року у
справі Бірна, який був психопатом і обвину
вачувався у вбивстві молодої дівчини. Вод
ночас формулювання прецеденту у цій
справі є надто розпливчастим. Так, зокре
ма, суд вказав, що ненормальним буде та
кий стан, який настільки відрізняється від
стану свідомості звичайної людини, що
будьяка розумна особа визнала б це [4, 79;
5, 143–144].
В англійському кримінальному праві до
пускається застосування до особи заходів
безпеки у виді примусового лікування від
психічного захворювання, якщо вона вчинила
суспільно небезпечне діяння у стані неосуд
ності, а також від наркотичної чи алкогольної
залежності шляхом видання судом спеціаль
ного «наказу в інтересах суспільства» [4, 284;
5, 271]. Інститут примусових заходів медич
ного характеру застосовується також до
сить широко у законодавстві США. Назви та
види цих заходів різняться залежно від кон
кретного штату. Проте зазначимо, що у США
такий інститут регламентується не у кримі
нальному законодавстві, а у самостійних за
конах. Досить детально регламентується
процедура застосування цих заходів до сек
суальних психопатів. Окрім загальновідомих
форм лікування щодо таких осіб практи
кується також хімічна та хірургічна кастрація
[4, 282–283; 7, 347].
До держав, що належать до общинно
звичаєвої правової системи, можна віднес
ти Мадагаскар та країни Африки, за винят
ком мусульманських. Звісно, на сьогодні ця
правова система не існує у чистому виді,
оскільки в ХІХ ст. почався колоніальний
період розвитку суспільства і названі держа
ви тривалий час перебували у складі фран

цузьких та англійських колоній. Зрозуміло,
що на їх територіях діяло й законодавство
колоніальних держав, яке в подальшому,
після ліквідації колоній, наклало свій відби
ток на чинне законодавство, фактично пере
творивши названу правову систему на
гібридну. Так, зокрема, кримінальне законо
давство Алжиру, Тунісу, Мадагаскару зазна
ло суттєвого впливу КК Наполеона 1810 ро
ку. На Мадагаскарі цей кодекс діяв безпосе
редньо з 1946 року, до прийняття нового
КК Мадагаскару 1962 року [5, 82]. Тому у
кримінальних кодексах цих держав при фор
мулюванні поняття неосудності законодавці
обмежуються тільки медичними причинами,
як це мало місце у КК Наполеона 1810 року
(ст. 47 КК Алжиру, ст. 64 КК Мадагаскару,
ст. 38 КК Тунісу). Разом із тим, на відміну від
КК Франції, який не передбачає інституту
примусових заходів медичного характеру,
цей інститут у кримінальному законодавстві
названих держав передбачений і, як прави
ло, охоплюється родовим поняттям «заходи
безпеки», що характерно для більшості дер
жав романогерманської правової системи
[7, 155, 345]. Що ж стосується держав ко
лишніх британських колоній, то у більшості з
них вирішення питання про осудність чи не
осудність особи відбувається за правилами
Макнатена.
Отже, проведений аналіз кримінального
законодавства зарубіжних держав різних
правових систем у частині, що стосується
понять осудності та неосудності, дає змогу
зробити такі висновки:
1. У більшості зарубіжних держав, неза
лежно від того, до якої правової системи во
ни належать, законодавці не формалізують
позитивне поняття осудності, вказуючи ли
ше на ознаки протилежного йому і негатив
ного за змістом поняття неосудності. При
цьому поняття неосудності та його криміна
льноправові наслідки розглядаються у ме
жах родового поняття обставин, що виклю
чають кримінальну відповідальність особи.
До таких обставин, крім неосудності, за
рубіжні законодавці, як правило, відносять:
необхідну оборону, крайню необхідність,
помилку, непереборну силу, примус, казус
тощо. На наш погляд, такий підхід до струк
турного розміщення поняття неосудності,
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з одного боку, полегшує правозастосуван
ня, оскільки усі обставини, що виключають
кримінальну відповідальність особи, об’єд
нуються у межах однієї структурної частини
кримінального кодексу, проте, з іншого бо
ку, такий до певної міри спрощений підхід не
сприяє розумінню різної правової природи
цих обставин. У цьому разі звертається ува
га тільки на одну істотну ознаку названих об
ставин, а всі інші ігноруються.
2. Враховуючи загальновизнаний на
сьогодні у психології підхід щодо виділення у
психічній діяльності людини інтелектуальних
і вольових моментів, при формулюванні
ознак поняття неосудності зарубіжні законо
давці, як правило, окремо вказують на па
тоінтелектуальну та патовольову ознаки.
При цьому, якщо формулювання патовольо
вої ознаки відрізняються лише терміно
логічно, то визначення патоінтелектуальної
ознаки у різних державах мають досить
істотні відмінності. Ці відмінності ґрунтують
ся на врахуванні законодавцями різних
рівнів усвідомлення – фактичного, соціаль
ного та кримінальноправового значення
свого діяння та його наслідків.
3. Незалежно від визначення ознак по
няття неосудності, особливостей структур
ного розміщення цього поняття у криміналь
ному законодавстві, до безпосередніх при
чин неосудності у більшості зарубіжних
держав відносять різного роду психічні роз
лади та психічні захворювання, конкретні
формулювання яких різняться залежно від
особливостей юридичної техніки, медичної
та правничої термінології. Разом із тим слід
звернути увагу на диференційований підхід
зарубіжних законодавців до причин, що
впливають на інтелектуальновольову діяль
ність особи. До них крім психічних розладів
та захворювань відносять: гіпноз, рефлекси,
судоми та автоматизми, помилку, непере
борну силу, стан сп’яніння.
4. Формулюючи поняття неосудності та
його кримінальноправові наслідки, за
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рубіжні законодавці не оминають увагою ви
падки вчинення особою злочину у стані ос
лабленого свідомовольового контролю за
своєю поведінкою. Незважаючи на те, що в
одних країнах законодавці використовують
для позначення цього явища певні терміни
(«обмежена осудність», «зменшена осуд
ність»), а в інших уникають їх, істотні ознаки
цього поняття практично однакові у криміна
льному законодавстві різних держав. Так
само мало відрізняються і його криміналь
ноправові наслідки. У таких випадках за
звичай вказується на необхідність пом’як
шення покарання винному із можливістю
застосування примусових заходів психіат
ричної допомоги.
5. Досить неоднозначно вирішується у
законодавстві зарубіжних країн питання про
можливість застосування примусової ме
дичної, зокрема психіатричної допомоги.
У цьому відношенні відсутні будьякі зако
номірності, що обумовлювалися особливос
тями правової системи. Адже у законо
давстві держав однієї і тієї самої правової
системи питання щодо розміщення цих за
ходів у законодавстві, підстав, видів, а також
термінології вирішуються порізному. В од
них державах підстави, а також види заходів
примусової медичної допомоги регламенту
ють безпосередньо у кримінальному зако
нодавстві. Для їхнього позначення викорис
товують, як правило, такі терміни: «заходи
безпеки», «примусові заходи медичного ха
рактеру». В таких випадках зазвичай вка
зується, що ці заходи можуть бути застосо
вані до неосудних, обмежено осудних, осіб,
які після вчинення злочину захворіли на
психічні захворювання, а також осіб, які зло
вживають психоактивними речовинами. Ра
зом із тим у багатьох державах підстави та
види примусових заходів медичної допомо
ги регламентуються не у кримінальному, а в
іншому галузевому законодавстві, чим під
креслюється їхня некримінальноправова
природа.
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Âîëîäèìèð ÁÓÐÄ²Í
ÎÑÓÄÍ²ÑÒÜ ÒÀ ÍÅÎÑÓÄÍ²ÑÒÜ:
ÏÎÐ²ÂÍßËÜÍÎ-ÏÐÀÂÎÂ² ÀÑÏÅÊÒÈ
Резюме
Розглянуто поняття осудності та неосудності у кримінальному законодавстві зарубіжних
держав, які належать до різних правових систем, проаналізовані причини неосудності.
Досліджено регламентацію застосування примусового лікування до осіб, які вчинили суспільно
небезпечні діяння.
Âëàäèìèð ÁÓÐÄÈÍ
ÂÌÅÍßÅÌÎÑÒÜ È ÍÅÂÌÅÍßÅÌÎÑÒÜ:
ÑÐÀÂÍÈÒÅËÜÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÛÅ ÀÑÏÅÊÒÛ
Резюме
Рассмотрено понятие вменяемости и невменяемости в уголовном законодательстве зару?
бежных государств, принадлежащих к различным правовым системам, проанализированы
причины невменяемости. Исследована регламентация применения принудительного лечения
в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния.
Volodymyr BURDIN
SANITY AND INSANITY: COMPARATIVE LEGAL ASPECTS
Summary
The article deals with the definitions of sanity and insanity in criminal legislation of foreign states
originated from different legal systems. The causes of insanity are analyzed. The legal regulation of
compulsory medical treatment of persons, who committed socially dangerous acts, are examined.
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дна з основних вимог правосуддя
полягає в тому, щоб кожен судовий
вирок був законний, користувався
авторитетом – autoritas rei gudicatae... [1, 54]
Статтею 2 Протоколу № 7 Конвенції про
захист прав і свобод людини 1950 року виз
начено, що кожен, кого суд визнав винним у
вчиненні кримінального правопорушення,
має право на перегляд судом вищої інстанції
факту визнання його винним або винесено
го йому вироку. Реалізація цього права,
включаючи підстави, на яких воно може бути
здійснене, регулюється законом. Згідно зі
ст. 4 Протоколу справа може бути перегля
нута відповідно до закону та кримінальної
процедури певної держави за наявності но
вих та нововиявлених фактів чи суттєвих не
доліків у судовому розгляді, які могли впли
нути на результати розгляду [2].
В Україні перегляд судових рішень, що
набрали законної сили, можливий завдяки
наявності у кримінальному процесі інституту
перегляду судових рішень за нововиявлени
ми обставинами (Глава 32 КПК України).
Дослідженням окремих питань інституту
перегляду судових рішень за нововиявлени
ми обставинами займалися такі зарубіжні та
українські вчені, як Г.З. Анашкін, Н.Р. Бобеч
ко [3], М.К. Бєлобабченко, М.О. Громов,
П.О. Лупінська, В.Т. Маляренко [4], І.Д. Пєр
лов, В.С. Поснік, Б.С. Тетерін, О.П. Тьомуш
кін, В.Д. Фінько та інші. Однак більшість питань
залишається не вирішеними. Зокрема, це сто
сується перевірки заяв і повідомлень про не
законність судового рішення та безпосереднє
розслідування нововиявлених обставин.
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Метою даної статті є аналіз проблемних
питань перегляду судових рішень за новови
явленими обставинами, роль прокуратури у
зазначеному процесі, ініціювання внесення
змін до чинного законодавства, котрі здатні
удосконалити процесуальну діяльність з пе
регляду судових рішень за нововиявленими
обставинами.
Перегляд судових рішень за нововияв
леними обставинами можна поділити на
декілька етапів: перевірка заяв і повідом
лень про нові обставини вчинення злочину,
проведення розслідування, внесення по
дання до суду про перегляд судового рішен
ня та вирішення судом питання.
Початком процесуальної діяльності з
відновлення порушених прав є отримання
заяви чи повідомлення про перегляд судо
вого рішення (ст. 4008 КПК України). У заяві
мають бути вказані: назва органу чи посадо
вої особи, якій вона адресована; відомості
про особу, яка подала заяву; статус особи
відповідно до рішення суду, що оскаржуєть
ся; в чому полягає його незаконність; пере
лік документів, що додаються до заяви.
У разі подання особою заяви про нові об
ставини, передбачені частинами 1 та 2
ст. 4005 КПК України, встановлення яких за
кон вимагає вироком суду, а за умов немож
ливого постановлення вироку – матеріалами
розслідування, в заяві зазначається про те,
що вона попереджена про кримінальну від
повідальність за завідомо неправдиве пові
домлення відповідно до ст. 384 КК України.
Оскільки зі змісту заяви чи повідомлен
ня не завжди можна визначити ознаки ново
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виявлених обставин, потрібно провести їх
перевірку. У ході перевірки інформації про
нові обставини вчинення злочину слід вста
новити наявність обставин, на підставі яких
можливо зробити висновок про необхідність
у відновленні провадження у справі.
Значна роль у перегляді судових рішень
за нововиявленими обставинами належить
органам прокуратури. Це пов’язано із важ
ливими процесуальними функціями проку
рора у кримінальному судочинстві [5]. Заяви
про перегляд справи зацікавлені особи по
дають прокурору (ч. 1 ст. 4008 КПК Украї
ни). На думку М.С. Строговича, заяви про
перегляд справи за нововиявленими обста
винами до прокурора можуть подавати різні
установи й особи, проте вони не є привода
ми для відновлення провадження й не ма
ють значення процесуальних актів [6, 18].
Із зазначеним ми не можемо погодити
ся. Вважаємо, що для уникнення затягуван
ня терміну відновлення порушених прав гро
мадян заяви про нововиявлені обставини,
як і у випадку подання заяви про вчинення
злочину, можуть подаватися в будьякий
правоохоронний орган, адміністрацію місця
попереднього ув’язнення й відбуття пока
рання та інші державні органи за місцем
проживання чи перебування заявника.
Оскільки в КПК України не регламенто
ваний порядок перевірки заяв чи повідо
млень про нововиявлені обставини, вона
проводиться відповідно до ст. 97 КПК Ук
раїни. Однак не можна обмежуватися тільки
загальними правилами, оскільки має місце
певна специфіка, притаманна цим заявам та
повідомленням. Є й рішення суду у справі,
що набрало законної сили та обов’язкове
для виконання всіма без винятку державни
ми органами. Для його перевірки законода
вець надає прокурору право витребування
справи із суду (ч. 1 ст. 4008 КПК України).
У разі отримання заяви, в якій викладе
но клопотання про перегляд виправдуваль
ного вироку, ухвали чи постанови про за
криття справи за нововиявленими обстави
нами, прокурор обов’язково має перевірити
строки давності притягнення до криміналь
ної відповідальності. В разі їх закінчення
відновити провадження у справі неможливо.
Увага повинна зосереджуватись на
з’ясуванні того, чи не була отримана інфор
мація відома суду під час прийняття рішення

у справі. Якщо з’ясується, що ці відомості
були відомі суду, то встановлення нових об
ставин злочину не може мати місце.
Кримінальнопроцесуальним законо
давством не встановлено строків проведен
ня перевірки інформації про нові обставини
вчинення злочину. І рішення по заявах про
нові обставини приймаються згідно зі стро
ками, визначеними ст. 97 КПК України. На
певне, цей термін може бути оптимальним
для розгляду заяв про злочин. Однак ідеться
про обставини, які можуть спричинити відмі
ну незаконного судового рішення й віднов
лення порушених прав громадян.
Вважаємо, що строк перевірки заяв і
повідомлень про нові обставини вчинення
злочину необхідно визначати залежно від
виду обставин. Щодо обставин, передбаче
них частинами 1, 2 ст. 4005 КПК України, –
три доби; обставин, передбачених ч. 3
ст. 4005 КПК України, – десять діб. Також у
цьому випадку потрібно передбачити мож
ливість продовження прокурором строків
перевірки заяв про нові обставини до одно
го місяця.
Після перевірки прокурор зобов’язаний
провести розслідування (ч. 3 ст. 4008 КПК
України), про що виносить постанову «Про
відновлення досудового провадження у
справі у зв’язку з даними про нововиявлені
обставини». У випадку доручення проведен
ня розслідування нововиявлених обставин
слідчому прокурор повинен зазначити про
це у постанові.
Вважаємо, що приводами для віднов
лення провадження у справі у зв’язку з но
вовиявленими обставинами можуть бути не
тільки вказані в КПК України заяви громадян
та повідомлення установ, підприємств, ор
ганізацій і посадових осіб, а й інші джерела –
явка з повинною; повідомлення, опубліко
вані в пресі; безпосереднє виявлення ознак
нововиявлених обставин органом дізнання,
слідчим чи судом. Підставами для віднов
лення провадження є дані, які вказують на
ознаки нововиявлених обставин.
Здебільшого розслідування нововияв
лених обставин розпочинається з допиту
осіб, які подали клопотання про перегляд
судового рішення. Проте можуть бути й
певні винятки. У випадку подання клопотан
ня про перегляд вироку суду захисником за
судженого він не може бути допитаний про
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обставини, які стали йому відомі під час на
дання юридичної допомоги підзахисним або
довірителям (ч. 2 ст. 69 КПК України). У тако
му разі, залежно від характеру нових обста
вин, розслідування може розпочатися з
провадження інших слідчих дій: допитів
свідків, призначення експертиз тощо.
На початку розслідування необхідно
з’ясувати, чи є інші рішення суду стосовно
засудженого й на якому етапі виконання во
ни перебувають.
Згідно зі ст. 4005 КПК України фаль
сифікація доказів, завідомо неправильний
переклад, завідомо неправдиві показання
свідка, потерпілого, завідомо неправильний
висновок і пояснення судового експерта,
зловживання прокурорів, дізнавачів, слідчих
і суддів є підставами для перегляду судових
рішень, що набрали законної сили в порядку
виключного провадження лише в тому разі,
коли вони встановлені вироком, що набрав
законної сили, а за неможливого постанов
лення вироку – матеріалами розслідування.
У разі відсутності вироку суду розсліду
вання нововиявлених обставин не прово
диться. В такому випадку порушується
кримінальна справа й розслідування прово
диться у загальному порядку, в ході якого
застосовуються запобіжні заходи, особам
пред’являється обвинувачення тощо. Його
підсумком є складання обвинувального
висновку, й за наявності на те законних
підстав – вирок суду.
Проте винесення вироку у справі не
завжди можливе. Якщо під час розслідуван
ня з’ясується, що не було події злочину, ви
носиться постанова про закриття криміна
льної справи. Після набрання цією постано
вою законної сили прокурор перевіряє її
належність до матеріалів справи, про від
новлення якої є клопотання. У випадку під
твердження зв’язку однієї справи з іншою
постанова про закриття кримінальної спра
ви буде підставою для відновлення справи
за нововиявленими обставинами.
Кримінальнопроцесуальний закон пе
редбачає можливість проведення розсліду
вання нововиявлених обставин для реабілі
тації незаконно засудженої особи, яка по
мерла (ч. 7 ст. 4006 КПК України). Тяжкість
такого розслідування полягає в тому, що
особа, в провадженні якої перебуває кримі
нальна справа, позбавляється можливості
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проведення ряду слідчих дій за участю засу
дженого, таких як: допит, очна ставка, від
творення обстановки й обставин місця події
тощо. І, відповідно, зменшується доказова
база розслідування, що ускладнює процес
реабілітації.
У КПК України не міститься норма, яка
встановлювала б строки проведення розслі
дування нововиявлених обставин. У ст. 4008
КПК України лише зазначено, що розсліду
вання проводиться за правилами, встанов
леними для проведення досудового слідст
ва. Вважаємо, що зазначений термін є за
надто довгим і потребує скорочення. На наш
погляд, місячного терміну буде достатньо
для розслідування нововиявлених обставин.
Та може виникнути ситуація, за якої для за
вершення розслідування необхідно провес
ти значну кількість дій, на що потрібно бага
то часу. У зв’язку з цим доцільно передбачи
ти в КПК України продовження вказаного
строку за правилами, встановленими для
продовження строку досудового слідства
(ст. 20 КПК України).
Після закінчення розслідування новови
явлених обставин уповноваженим на те
суб’єктам необхідно здійснити заходи,
спрямовані на перегляд неправомірного
рішення суду.
Нормами ст. 4008 КПК України недо
статньо чітко врегульовані дії суб’єктів після
проведення розслідування нововиявлених
обставин. Вважаємо, що необхідним є скла
дання слідчим підсумкового процесуально
го документа за результатами проведення
розслідування нововиявлених обставин,
оскільки не можна вважати досконалою усну
процедуру передачі матеріалів від слідчого
до прокурора. Адже прокурор, ознайомив
шись із матеріалами розслідування, може
дійти іншого висновку про те, що раніше ви
несене рішення суду є законним. Це може
відбутися внаслідок того, що прокурор не
повністю вивчив матеріали розслідування
чи не зрозумів їх суті. А якщо раніше проку
рор затверджував обвинувальний висновок
чи підтримував обвинувачення в суді, то він
може і вбачати підстави для поставлення
перед судом питання про відновлення спра
ви, але навмисно перешкоджатиме цьому.
Виконання цього правила зобов’язуватиме
слідчого з більшою відповідальністю стави
тися до розслідування, а прокурора, відпо
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відно, – до вивчення матеріалів розсліду
вання та прийняття законного рішення.
Невирішеним залишається також питан
ня забезпечення права на оскарження рі
шень суб’єктів розслідування особами, інте
ресів яких торкається провадження. Адже
залишається невідомим для засудженого,
виправданого чи особи, стосовно якої за
крито кримінальну справу, факт завершення
розслідування. Вважаємо за необхідне оз
найомлювати зазначених осіб із матеріала
ми розслідування нововиявлених обставин,
як і у випадку закінчення досудового роз
слідування.
Отримавши від слідчого матеріали роз
слідування разом із висновком за його ре
зультатами, прокурор перевіряє, чи є обста
вини, які можуть перешкодити відновленню
справи та скасуванню незаконного рішення,
вжити передбачених законом заходів щодо
усунення порушень. У разі виявлення пору
шень кримінальнопроцесуального законо
давства прокурор повертає справу для про
ведення додаткового розслідування (ст. 227
КПК України). Якщо при вивченні матеріалів
з’ясується, що відсутні підстави для пере
гляду справи, прокурор закриває провад
ження у справі, про що повідомляє зацікав
лених осіб.
Коли прокурор вбачає підстави для пе
регляду судового рішення, він направляє
справу разом із своїм висновком та ма
теріалами розслідування або вироком суду,
що набрав законної сили, вищестоящому
прокурору.
Згідно зі ст. 4008 КПК України, вище
стоящий прокурор, отримавши матеріали
від нижчестоящого прокурора, вирішує пи

тання про внесення подання до суду. Таке
нечітке формулювання породжує виникнен
ня ряду питань: чи має право вищестоящий
прокурор не погодитися з висновком за ре
зультатами проведення розслідування та
відмовитися направляти до суду подання
про перегляд судового рішення; чи може по
вернути матеріали розслідування нижчесто
ящому прокурору для проведення додатко
вого розслідування?
Вважаємо, якщо при перевірці матеріа
лів розслідування нововиявлених обставин
прокурор не вбачає підстав для перегляду
справи, він закриває провадження у ній.
У разі виявлення прокурором порушень
норм кримінальнопроцесуального закону
він має право направити справу для ор
ганізації додаткового розслідування.
У разі згоди з висновком за результата
ми проведення розслідування нововиявле
них обставин прокурор складає від свого
імені подання про перегляд судового рішен
ня й направляє його до суду, де приймаєть
ся остаточне рішення.
Підсумовуючи, слід зазначити, що поря
док перегляду судових рішень у зв’язку з но
вовиявленими обставинами потребує удос
коналення, на що повинна звертатися увага
науковців, практиків та законодавців. Авто
ром пропонується скоротити строки прове
дення розслідування нововиявлених обста
вин. Також доводиться доцільність складан
ня слідчим підсумкового процесуального
документа за результатами проведення
розслідування та необхідність ознайомлю
вати засудженого, виправданого чи особу,
стосовно якої закрито справу, з матеріала
ми розслідування нововиявлених обставин.
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Резюме
Розглянуто проблемні питання перегляду судових рішень за нововиявленими обставина?
ми, зокрема, етапи такого перегляду за українським законодавством. Автор звертає увагу на
строки перевірки заяв і повідомлень про нові обставини вчинення злочину, приводи для віднов?
лення провадження у справі за нововиявленими обставинами. Пропонується скоротити строки
проведення розслідування нововиявлених обставин. Також автор доводить доцільність скла?
дання слідчим підсумкового процесуального документа за результатами проведення розсліду?
вання та необхідність ознайомлювати засудженого, виправданого чи особу, стосовно якої за?
крито справу, із матеріалами розслідування нововиявлених обставин.
Îëåã ÒÀÒÀÐÎÂ
ÓÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÎÂÀÍÈÅ ÏÐÎÖÅÑÑÓÀËÜÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ,
ÊÀÑÀÞÙÅÉÑß ÏÅÐÅÑÌÎÒÐÀ ÑÓÄÅÁÍÛÕ ÐÅØÅÍÈÉ
ÏÎ ÂÍÎÂÜ ÎÒÊÐÛÂØÈÌÑß ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ
Резюме
Рассмотрены проблемные вопросы пересмотра судебных решений по вновь открывшим?
ся обстоятельствам, в частности этапы такого пересмотра в соответствии с украинским зако?
нодательством. Автор обращает внимание на сроки проверки заявлений и сообщений о новых
обстоятельствах совершения преступления, поводы для возобновления производства по делу
в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Предлагается сократить сроки проведения
расследования вновь открывшихся обстоятельств. Также автор обосновывает необходимость
составления следователем итогового процессуального документа по результатам расследо?
вания и необходимость ознакомить осужденного, оправданного или лицо, относительно кото?
рого закрыто производство, с материалами расследования вновь открывшихся обстоятельств.
Oleg TATAROV
IMPROVEMENT OF PROCEDURAL ACTIVITY
ON JUDGEMENTS REVIEW UPON DISCOVERY OF NEW FACTS
Summary
The article deals with problem issues of judgements review upon discovery of new facts and in
particularly stages of the review according to the Ukrainian legislation. The author paid special atten?
tion to terms of inspection of statements and reports on new circumstances of crime commission,
grounds for case reopening upon discovery of new facts. The author proposed to shorten the terms
of investigation upon new facts discovery. The author also substantiated the necessity of final proce?
dural document preparation by investigator after finishing the investigation and necessity of familiar?
izing convict, acquitted person or person in respect of whom the procedure was dismissed with the
investigation materials of new facts discovered.
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інтереси держави; законність.
овітня кодифікація цивільного про
цесуального законодавства Украї
ни суттєво переосмислила механізм
правового регулювання участі прокурора у
цивільному процесі, що визначався ст. 13
Цивільного процесуального кодексу України
1963 року. При цьому змінено не лише назву
та зміст статті щодо участі прокурора в роз
гляді цивільних справ, а й більшість процедур
вчинення процесуальних дій прокурором, за
проваджено новий інститут цивільного про
цесу – представництво прокурором інтере
сів громадянина або держави в суді у випад
ках, визначених законом (невідомий раніше)
та темпорально унормовано його здійснен
ня. Це пов’язано з тим, що Цивільний проце
суальний кодекс України 2004 року (далі –
ЦПК України) значно вдосконалив вітчизняну
модель прокурорського представництва
(положення ст. 121 Конституції України щодо
представництва прокурором інтересів гро
мадянина або держави у суді були закріплені
у Главі 4 «Учасники цивільного процесу» у
статтях 45 та 46 ЦПК України), спрямувавши її
на відповідність міжнародним принципам і
стандартам цивільного процесу, включаючи
диспозитивність, змагальність, рівноправ
ність сторін, доступність до правосуддя тощо.
Водночас роль і значення діяльності
прокурора у цивільному судочинстві роз

Í

кривається, як правило, лише в контексті
Конституції України і Закону України «Про
прокуратуру», оскільки в ЦПК України це пи
тання ґрунтовно не врегульовано. У поперед
ній редакції ст. 13 Цивільного процесуаль
ного кодексу України 1963 року було сформу
льовано підстави вступу прокурора до участі
в справі, у чинній редакції нового ЦПК Украї
ни такі підстави відсутні.
Законодавчі новели щодо представ
ництва прокурором у цивільному процесі
потребують насамперед переосмислення
мети та завдань прокурора у цивільному
процесі, зокрема застереження випадків
виникнення правопорушень у межах цивіль
ного судочинства, а також пошуку механіз
мів, спрямованих на поліпшення якості охо
рони і захисту прав осіб та сприяння суду
цивільної юрисдикції в ухваленні законного
й обґрунтованого рішення у справі.
Особливої актуальності викладеному
надає той факт, що проблеми здійснення
прокурором представництва інтересів гро
мадянина або держави у суді досі не стали
предметом ґрунтовних наукових дослі
джень, незважаючи на те, що паспорт спе
ціальності 12.00.03 – цивільне право та
цивільний процес; сімейне право; міжна
родне приватне право, затверджений по
становою Президії ВАК України від 8 жовтня
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2008 року № 4506/7, серед напрямів науко
вих досліджень окремо передбачає напрям
«Прокурор у цивільному процесі», а існую
чий стан правового регулювання відносин у
цій сфері потребує вдосконалення. Доціль
но також зазначити, що за роки незалеж
ності України з цієї проблематики видано
лише один навчальний посібник [1] та захи
щена одна кандидатська дисертація [2].
Фрагментарно це питання розглядалося
в дисертаційних дослідженнях І.А. Павлу
нік [3], С.А. Чванкіна [4], Г.З. Лазько [5],
Н.Ю. Сакари [6] й окремих наукових статтях.
Відомо, що представництво прокурату
рою інтересів громадянина або держави в
суді (як новий процесуальний інститут) по
лягає у здійсненні прокурорами від імені
держави процесуальних та інших дій, спря
мованих на захист у суді інтересів громадя
нина або держави у випадках, визначених
законом. Здійснення такого представни
цтва є суспільно важливою конституційною
функцією органів прокуратури (п. 2 ст. 121
Конституції України). Право прокурора на
звернення до загального суду загальної
юрисдикції та вступ у відповідну цивільну
справу чітко обмежено представництвом
насамперед певної категорії громадян: лю
дей похилого віку, дітей, малозабезпечених
та інших осіб, які не спроможні самостійно
захистити свої права в суді, а також певних
інтересів держави. Приводом для представ
ництва прокурора в суді є саме звернення
до прокуратури фізичних осіб, тобто рішен
ня самої особи про необхідність її захисту
прокуратурою, при цьому така правова до
помога надається громадянам безоплатно,
тобто за рахунок держави, і спрямована на
захист конституційних прав найменш захи
щених верств населення. Така позиція
закріплена у чинному законодавстві, зокре
ма у ст. 361 Закону України «Про прокурату
ру», проекті нової редакції Закону України
«Про прокуратуру».
Визначаючи правову природу представ
ництва прокурора у цивільному судочинстві,
необхідно виходити із сутності інституту про
куратури як органу, який здійснює функцію
охорони закону, державноправових відно
син. Вступаючи у цивільний процес, проку
рор стає його учасником і підпорядковується
тим правилам, які регулюють процесуальну
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діяльність суб’єктів цього процесуального
права, але цей факт є внутрішнім стосовно
того, що прокурор передусім – представник
державного органу, який виконує правоза
хисну функцію. Відповідно до Конституції Ук
раїни (статті 121–123) прокуратура є ор
ганізаційно самостійним державноправо
вим інститутом влади, який не належить до
жодної з її гілок (ст. 6). Представляючи в суді
інтереси громадянина або держави, проку
рор реалізує винятково конституційні поло
ження, закріплені в статтях 3, 13 Основного
Закону, відповідно до яких держава зо
бов’язана забезпечувати захист прав і сво
бод громадян, а також усіх суб’єктів права
власності та господарювання.
Звертаючись до відповідного суду ци
вільної юрисдикції із позовною заявою про
захист прав і свобод громадянина, держав
них та суспільних інтересів, прокуратура
реалізовує конституційну функцію пред
ставництва, яка розглядається як один з
дійових засобів утвердження верховенства
права, зміцнення законності та правопоряд
ку. Прокурор – особливий суб’єкт цивільно
го процесу, і його участь у цивільному судо
чинстві зумовлена необхідністю виконання
функції представництва інтересів громадя
нина або держави у випадках, передбачених
законом (ч. 2 ст. 45 ЦПК України). Отже,
участь прокурора у цивільному процесі не є
різновидом ні загального, ні процесуально
го представництва. Більше того, недореч
ний розгляд цього питання в межах інститу
ту правової допомоги в цивільному судо
чинстві [7, 751]. Правовий статус прокурора
в цивільному процесі слід розглядати в кон
тексті функцій і завдань, покладених на про
куратуру як орган державної влади.
При такому підході мета участі прокуро
ра у цивільному процесі асоціюється з таки
ми державними функціями, як забезпечення
законності і поліпшення якості цивільного су
дочинства, нагляд за додержанням прав та
свобод людини і громадянина, що має реа
лізуватися шляхом притягнення винних осіб
до юридичної відповідальності (включаючи
дисциплінарну, адміністративну криміналь
ну) та представництва прокурорами інте
ресів громадян і держави, а також суспільних
інтересів у суді. Такий підхід до розуміння
мети участі прокурора не як нагляду проку
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рора за судом при здійсненні правосуддя, а
нагляду за додержанням прав, свобод люди
ни і громадянина під час розгляду справи су
дом відображує призначення прокуратури як
єдиного державного органу, що здійснює
нагляд за додержанням законності.
Отже, метою представництва прокуро
ром у цивільному процесі є поліпшення
якості охорони і захисту прав осіб, припи
нення правопорушень, ліквідація його
наслідків, а також застереження випадків
виникнення правопорушень у межах цивіль
ного судочинства, а завданням – вжиття у
цивільному судочинстві процесуальних дій,
спрямованих на ухвалення законного й
обґрунтованого рішення по справі щодо по
новлення порушених прав та законних інте
ресів громадянина і держави, усунення при
чин та умов, що сприяли правопорушенню.
Т.О. Дунас аргументовано доводить до
цільність закріплення обов’язку прокурора
реагувати на випадки виявлення зловмисної
домовленості представника однієї сторони з
другою стороною (ст. 232 ЦК України), що є
підставою для визнання правочину недій
сним, з можливістю використання заходів
прокурорського реагування, адже від належ
ним чином проведеної прокурором пере
вірки щодо виявлення неправомірних фактів
з боку представника однієї сторони, з іншою,
протилежною стороною правочину, залежа
тиме істинність встановлених судом фактів та
правовідносин сторін, що безпосередньо
вплине на ухвалення судом законного й
обґрунтованого рішення. Крім того, до однієї
з підстав залучення прокурора до участі у
справі з ініціативи суду автор обґрунтовано
відносить виявлення ознак злочинних дій або
бездіяльності осіб, якщо ці обставини були
встановлені при розгляді справи [8, 7].
Така модель процесуальної форми
представництва прокурором передбачає
можливість впливу його діяльності на виник
нення і розвиток цивільного судочинства,
коли прокурор ініціює відкриття відповідно
го провадження в справі або має залучатися
до участі в справі з метою перевірки наяв
ності чи відсутності ознак злочину або пра
вопорушення в діях осіб, які беруть участь в
справі. Ця модель передбачає надання про
курору прав особи, яка бере участь в справі,
але не є представником будьякої з осіб,

оскільки прокурор представлятиме в цивіль
ному процесі суспільні інтереси. Отже, най
першою підставою для залучення прокуро
ра до участі в цивільній справі, але не як
представника однієї із сторін, має стати ви
явлення ознак злочинних дій або бездіяль
ності, які були виявлені при розгляді справи,
що дозволить прокуратурі адекватно і вчас
но реагувати в таких ситуаціях на порушення
закону.
Це дає можливість зробити висновок,
що участь прокурорів у конкретних кате
горіях справ доцільно вважати обов’язко
вою саме в контексті забезпечення прав
громадян на об’єктивне і законне вирішення
їх прав та інтересів. Отож має існувати кон
кретний перелік справ, в яких: вірогідність
виникнення (виявлення) правопорушення
доволі висока і, крім того, при розгляді спра
ви можуть бути виявлені ознаки злочину або
такі ознаки можуть бути виявлені в змісті по
зовної заяви; громадянин не здатен захис
тити своїх прав через об’єктивні причини і
навіть не здатен укласти договір з адвока
том про правову допомогу.
В силу конституційної функції прокурату
ри, спрямованої на забезпечення прав гро
мадян та дотримання законності, важко од
нозначно визначити особливі процесуальні
права прокурора. Але його діяльність у
справі не можна обмежувати встановленими
для осіб, які беруть участь в справі, правами,
оскільки прокурор має бути наділений пра
вом ініціювати заміну законного представни
ка особи, коли останній не має права вести
справу в суді (ч. 3 ст. 43 ЦПК України) або
неналежно користується наданими йому
повноваженнями (ст. 232 ЦК України), вине
сення судом окремої ухвали (статті 320, 350
ЦПК України) тощо.
У зв’язку з цим викликають зауваження
деякі положення проекту нового Закону Ук
раїни «Про прокуратуру». Зокрема, законо
проектом (п. 1 ч. 2 ст. 40) фактично допус
кається прийняття судом рішення, яке дасть
змогу фізичним чи юридичним особам учи
няти протиправні діяння, що саме собою су
перечить як призначенню суду, так і тим за
вданням, вирішення яких покладається на
нього. У зв’язку з цим у п. 1 ч. 2 ст. 40 слова
«... які порушуються чи можуть бути порушені
внаслідок протиправних діянь фізичних або
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юридичних осіб» пропоную замінити слова
ми «... які порушуються чи можуть бути пору
шені фізичними або юридичними особами»,
а з п. 2 ч. 2 ст. 41 слово «протиправних» вилу
чити. Також у п. 1 ч. 2 ст. 41 законопроекту
після цифри «1» слід додати слова «частини
другої». Реалізація положення пункту 1 ч. 2
ст. 41 щодо загрози порушення інтересів
держави дає внаслідок протиправних дій
(бездіяльності) фізичних або юридичних осіб
можливість для використання прокуратури,
наприклад у рейдереському захопленні
підприємства, мотивуючи це загрозою в не
далекому майбутньому протиправними діян
нями фізичних чи юридичних осіб.
Потребують конкретизації критерії, згід
но з якими прокурор може вступити у
цивільний процес, тобто застосовані, але не
розкриті у ЦПК України поняття «інтереси
громадянина», «інтереси держави», «інтере
си суспільства». Це свідчить про можливість
прокурора виступати представником інте
ресів як окремого громадянина або групи
осіб, так і невизначеного кола осіб, оскільки
суспільні інтереси можуть складатися з інте
ресів громадян, які навіть не знають про
порушення їхніх прав, наприклад, терито
ріальні громади можуть не знати про еко
логічне забруднення певної місцевості.
З наведеного видно, що важливим напря
мом розвитку представництва прокурором у
цивільному судочинстві вбачається надання
йому прямого права – ініціювати в суді пер
шої інстанції процес при порушенні прав і
законних інтересів необмеженого та невиз
наченого кола осіб, що деякою мірою супе
речить принципу диспозитивності, але зу
мовлене прямою вказівкою в законодавстві
на можливість захисту суспільних інтересів,
у зв’язку з чим необхідно встановити у ЦПК
України відповідне пряме право прокурора з
цього приводу та визначити адекватну про
цедуру [9].
Право визначати наявність порушеного
інтересу або права як підставу для наступ
ного звернення до суду має належати
прокурору, який вправі звертатися до відпо
відного суду загальної юрисдикції за його
захистом або відмовлятися від такого звер
нення. Вважається, що при введенні в дію
закону про безоплатну правову допомогу
більшість питань має відійти до компетенції
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юристів (адвокатів). Однак має існувати пев
ний перелік питань, з яких звернення проку
рора до суду має вважатися обов’язковим.
Такий шлях обрав законодавець Молдови.
Велике значення для підвищення якості
цивільного судочинства має професійна
діяльність неупереджених суддів, принци
пових і кваліфікованих адвокатів, які мають
істотні переваги перед юридично необізна
ними громадянами й істотні гарантії їх недо
торканності. Але практика свідчить, що існу
ють непоодинокі випадки зловмисної домо
вленості між ними, а громадяни не здатні
належним чином довести ці обставини. Тому
саме на прокурорів має покладатися
обов’язок надавати об’єктивну оцінку діям
кожного із суб’єктів цивільного судочинства,
у тому числі суддів, використовувати всі
встановлені для прокуратури повноважен
ня, а не тільки цивільнопроцесуальні захо
ди, та в подальшому захищати порушені
права громадян і держави.
В.В. Долежан свого часу зробив слуш
ний висновок про те, що за прокурором слід
зберегти право офіційної критики рішень і
дій органів судової влади. При цьому проку
ратура не може давати обов’язкові приписи,
а лише апелювати з цього приводу до
відповідних судових інстанцій, які в кінцево
му підсумку і приймають остаточні рішення
[10, 184–188].
Вважаю, що повноваження прокурорів
щодо подання апеляцій доцільно уніфікувати
в ЦПК України з урахуванням як рівності прав
учасників процесу, так і особливої ролі проку
рора у забезпеченні законності, а також
єдності та централізації прокурорської систе
ми. Таким правом мають користуватися:
а) прокурори, які брали участь у розгляді
справи судами першої інстанції, до того ж
термін «прокурор» вживається у законі в
розумінні процесуальної фігури, а не посадо
вого становища; б) вищестоящі за службо
вим становищем працівники прокуратури, які
здійснюють її конституційні функції незалеж
но від їх участі в розгляді справи у першій
інстанції. Таке концептуальне положення вже
відтворено у Постанові Пленуму Верховного
Суду України від 24 жовтня 2008 року № 12
«Про судову практику розгляду цивільних
справ в апеляційному порядку» (п. 1) [11].
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бов’язки державного службовця як
елемент адміністративноправово
го статусу науковці пов’язують із
функціями державного органу, у межах яко
го він працює. Така точка зору свідчить, що
зміст правового статусу службовця перебу
ває у прямій залежності від посади, яку він
обіймає, та державного органу, до штатного
розпису якого ця посада належить.
Так, на думку В.В. Мозоль, специфічним
відособленим проявом управлінських функ
цій можна вважати функції окремої посадо
вої особи, що охоплюються, як правило,
функціями структурних підрозділів, а остан
ні, в свою чергу, – функціями органу. Поси
лаючись на І.Л. Бачило, можна стверджува
ти, що функції визначально впливають на
елементи правового статусу державного
службовця, входячи, як наслідок, до пере
ліку найважливіших ознак службовця [1,
185–186]. Цю точку зору здебільшого поді
ляють також і інші автори. Проте з нею не
погоджується Н.О. Армаш. Хоч вона і визнає
вплив функцій державного органу на фор
мування правового статусу державного
службовця, та разом із тим не відносить їх
до переліку елементів останнього.
Дана позиція, з одного боку, дає підста
ви для відокремлення названих вище право
вих конструкцій, а з другого – вказує на їх
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взаємообумовленість та тісний зв’язок.
Функції та обов’язки державного службовця
є елементами різних правових утворень. Ка
тегорію, що закріплюється за державним
органом або його структурним підрозділом,
являють собою функції, слугуючи, як наслі
док, для: поперше, правового визначення
їх основних напрямів роботи; подруге, роз
межування сфер функціонування певних
державних органів (структурних підроз
ділів); потретє, окреслення меж правового
статусу службовців, які проходять державну
службу у такому державному органі (струк
турному підрозділі). Підтвердження цьому
можна знайти у Законі України «Про держав
ну службу», де чітко виписано, що державна
служба являє собою професійну діяльність
осіб (така діяльність є їх обов’язком), спря
мовану на виконання завдань і функцій
держави (функції держави автоматично
трансформуються у функції відповідних дер
жавних органів). Ще одним доказом право
мірності нашої позиції можна вважати окремі
положення Кримінального кодексу України
(КК України), зокрема статей 364, 376, 409,
421, 428 тощо. Вказані статті передбачають
кримінальну відповідальність за неналежне
виконання певними суб’єктами покладених
на них обов’язків, а не функцій. Тобто саме
обов’язки є визначальним елементом

Адміністративне право
правового статусу особи, тоді як функції не
обхідно розглядати як головний елемент
правового статусу державного органу.
На державного службовця покладається
досить значний перелік обов’язків, які він
має виконувати сумлінно та на високому
професійному рівні. Перед тим як розгляну
ти основні з них, пропонуємо провести їх
групування.
Вивчення чинних нормативних актів, на
укової літератури, присвяченої дослідженню
інституту державної служби, свідчить, що
досить часто автори уникають класифікації
обов’язків державного службовця. Проте
такий підхід не сприяє їх глибокому та
всебічному аналізу, у зв’язку із чим визна
ється недосконалим. З огляду на викладене
пропонуємо сукупність обов’язків держав
ного службовця, з урахуванням характеру їх
виконання, передусім розподілити на пози
тивні і негативні (правові заборони). У пер
шому випадку мається на увазі виконання
обов’язку, яке полягає у вчиненні певних по
зитивних дій, спрямованих на реалізацію
(виконання) функцій державного органу.
У другому випадку йдеться про виконання
обов’язку щодо утримання службовця від
вчинення дій, які можуть завдати шкоди
інтересам конкретного державного органу
або інституту державної служби в цілому.
Позитивні обов’язки державного служ
бовця підлягають також подальшій градації
на пов’язані із: 1) виконанням державним
службовцем різноманітних управлінських
дій; 2) дотриманням правил внутрішнього
службового розпорядку; 3) професійною
(фаховою) підготовкою державного служ
бовця.
Отже, до обов’язків, пов’язаних із вико
нанням державним службовцем управлін
ських дій, необхідно віднести такі:
– діяти на підставі, в обсязі та у спосіб,
передбачені Конституцією та законами
України, а також укладеними й у встановле
ному порядку ратифікованими міжнародни
ми договорами України, на засадах чес
ності, справедливості, відповідальності,
відкритості й прозорості. Акти місцевих ор
ганів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування, прийняті у межах їхніх по
вноважень, що не суперечать закону, є та

кож обов’язковими до виконання державни
ми службовцями будьякого органу держав
ної влади;
– виконувати свої посадові обов’язки
чесно, неупереджено, не надавати будь
яких переваг і не виявляти прихильність до
окремих фізичних чи юридичних осіб,
політичних партій, рішуче виступати проти
антидержавних проявів і сил, які загрожують
порядку в суспільстві або безпеці громадян;
– шанобливо ставитися до керівників і
співробітників, дотримуватися високої куль
тури спілкування; не допускати дій і вчинків,
що можуть зашкодити інтересам державної
служби чи негативно вплинути на репутацію
державного службовця;
– з належною повагою ставитися до
прав, обов’язків і законних інтересів грома
дян, їх об’єднань, юридичних осіб, не допус
кати проявів бюрократизму, нестриманості
у висловлюваннях, або поводитися у спосіб,
що дискредитує орган державної влади чи
ганьбить репутацію державного службовця;
– виявляти толерантність і повагу до
різних релігійних організацій, шанування та
дотримання народних звичаїв, національних
традицій, встановленого протоколу у відно
синах із представниками міжнародних ор
ганізацій, іноземних установ та іноземців;
– діяти в межах своїх повноважень.
У разі одержання доручення, що суперечить
чинному законодавству, зобов’язаний не
відкладно в письмовій формі повідомити
про це керівникові, який дав доручення, а у
разі наполягання на його виконанні –
повідомити вищу за посадою особу;
– забезпечувати раціональне, ефектив
не та економічне використання матеріаль
них і фінансових ресурсів, доручених йому;
– берегти державну таємницю, інфор
мацію про громадян, що стала їм відома під
час виконання обов’язків, а також іншу
інформацію, яка згідно з законодавством не
підлягає розголошенню.
Важливе значення для належного функ
ціонування інституту державної служби має
також і виконання державними службовця
ми обов’язків, пов’язаних із дотриманням
правил внутрішнього службового розпоряд
ку, тобто визначеного нормами права по
рядку організації праці [2, 147]. Це пов’яза
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но з суспільно значимим характером дер
жавної служби, коли її учасники повинні ко
ординувати, узгоджувати свої дії, щоб до
сягти бажаних результатів. Саме тому пев
ний порядок при виконанні службових
обов’язків є об’єктивною необхідністю, умо
вою будьякої спільної роботи, колективної
праці, незалежно від її суспільної організації
[3, 401].
До цієї групи обов’язків державного
службовця можна віднести такі:
– своєчасно приходити на службу;
– дотримуватися встановленої трива
лості робочого часу;
– використовувати увесь робочий час
для продуктивної праці;
– своєчасно і точно виконувати розпо
рядження та вказівки керівника;
– повністю додержуватися вимог щодо
охорони праці, техніки безпеки, протипо
жежної охорони, передбачених відповідни
ми правилами та інструкціями;
– утримуватися від дій, що перешкоджа
ють іншим службовцям виконувати свої
службові обов’язки;
– вживати заходів до негайного усунен
ня причин і умов, які перешкоджають або ут
руднюють нормальне виконання службових
обов’язків.
Ефективність державного управління, як
вже було наголошено вище, безпосередньо
залежить від досконалого функціонування
інституту державної служби, який, у свою
чергу, має бути укомплектований високо
кваліфікованими спеціалістами. Отже, дер
жава зацікавлена систематично підвищува
ти фахову підготовку державних службовців,
покладаючи у зв’язку із цим на них відповідні
обов’язки, а саме:
– бути фахівцем у галузі права, політо
логії, економіки, державного управління,
фінансів, кадрового менеджменту, соціаль
них та гуманітарних наук, екології – держав
ним службовцям першоїтретьої категорій
посад;
– вільно орієнтуватися у соціально
політичній сфері, відбирати, аналізувати та
узагальнювати інформацію;
– мислити аналітично, бути обізнаним у
сучасних проблемах менеджменту, володіти
технологією адміністративної роботи, здат
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ністю продукувати нові ідеї, управлінські
рішення, соціальні технології тощо;
– досконало володіти державною мовою
(державні службовці, робота яких пов’язана
з формуванням і здійсненням міждержавних
зв’язків, мають володіти на рівні побутового
та професійного спілкування однією з іно
земних мов);
– державний службовець повинен мати,
як правило, повну вищу освіту, освітньо
кваліфікаційний рівень спеціаліста або
магістра за спеціальностями у галузі дер
жавного управління або іншими орієнтова
ними для державної служби спеціальностя
ми і постійно підвищувати кваліфікацію за
професійними програмами у цій галузі [4].
Другою групою обов’язків державного
службовця є так звані негативні обов’язки,
або правові обмеження, під якими пропо
нується розуміти обумовлені чинним зако
нодавством умови, заборони, правила, які
ставлять державних службовців у визначені
юридичні рамки, виходити за які їм заборо
нено [5, 25].
Встановлення обмежень для державних
службовців має своїм призначенням:
– забезпечити ефективну професійну
діяльність щодо виконання повноважень
державних органів;
– встановити перешкоди можливому
зловживанню державними службовцями
своїми обов’язками;
– не допустити конфлікту приватних
інтересів державного службовця і публічних
інтересів суспільства та держави;
– створити умови для незалежності
службової діяльності;
– гарантувати дотримання державними
службовцями прав і свобод громадян;
– забезпечити прозорість діяльності
державних органів [5].
Обмеження, які покладаються на дер
жавних службовців, зосереджено у декіль
кох нормативних актах, починаючи від
Конституції України і закінчуючи рядом зако
нодавчих актів. Так, наприклад, ст. 37 Кон
ституції України забороняє створення і
діяльність організаційних структур політич
них партій в органах виконавчої та судової
влади і виконавчих органах місцевого само
врядування, військових формуваннях, а
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також на державних підприємствах, у на
вчальних закладах та інших державних уста
новах і організаціях [6]. На виконання зазна
ченого конституційного положення у Законі
України «Про міліцію» та Законі України «Про
службу безпеки України» працівникам міліції
і працівникам служби безпеки України забо
ронено членство в політичних партіях,
участь у рухах, інших громадських об’єднан
нях, які переслідують політичні цілі [7; 8].
Найбільшу кількість обмежень загально
го порядку щодо державних службовців зо
середжено у Законі України «Про державну
службу» та Законі України «Про боротьбу з
корупцією» [9; 10]. Обмеження, про які
йдеться у названих нормативних актах, мо
жуть бути розподілені на дві великі групи.
Перша група об’єднує ті, що стосуються по
рядку прийняття особи на державну службу,
друга ж визначає межі поведінки державних
службовців під час проходження ними дер
жавної служби.
Обмеження для державних службовців
пов’язані із проходженням державної служ
би, спрямовані на забезпечення належного
виконання державнослужбових обов’язків
та недопущення зловживань службовим
становищем. До таких обмежень можна
віднести загальні заборони, які стосуються
державних службовців різних видів служби.
Державному службовцю забороняється:
діяти всупереч національним інтересам
України; вчиняти дії, що можуть бути розці
нені як використання свого службового ста
новища (корупційні діяння); виявляти всупе
реч інтересам справи упередження або при
хильність до будьякої організації або особи;
виявляти бюрократизм, відомчість [11].
Відповідно до ст. 16 Закону України «Про
державну службу» та Закону України «Про
боротьбу з корупцією», державний службо
вець не має права займатися підприєм
ницькою діяльністю безпосередньо чи через
посередників або бути повіреним третіх осіб
у справах державного органу, де він працює
[9 10]. Безпосереднє зайняття підприєм
ницькою діяльністю або опосередкована
участь у ній шляхом входження до складу
керівних органів підприємств, господар
ських товариств, організацій, спілок, об’єд
нань, кооперативів, що здійснюють підпри

ємницьку діяльність, сприяння цій діяльності
може призвести до надання такій організації
пільг, певних переваг або інших благ чи по
слуг. Порушення цієї заборони, якщо такі дії
не містять складу злочину, тягне за собою
адміністративну відповідальність, передба
чену Законом України «Про боротьбу з ко
рупцією».
Разом із тим необхідно зазначити, що
вказані обмеження не стосуються права
державного службовця на вкладання коштів
в акціонерні товариства, тримання акцій та
одержання дивідендів як рядовим акціоне
ром. Така діяльність, відповідно до чинного
законодавства, не вважається підприєм
ництвом [12].
Заборона займатися підприємницькою
діяльністю у будьяких її формах підкріплена
ще одним обмеженнямвимогою. У даному
випадку йдеться про ст. 13 Закону України
«Про державну службу», що зобов’язує дер
жавного службовця, який займає посади
третьоїсьомої категорій, щорічно подавати
відомості про доходи та зобов’язання фінан
сового характеру, в тому числі і за кордоном,
щодо себе і членів своєї сім’ї. Особи ж, які
обіймають посади державного службовця
першої і другої категорій, крім названих ви
ще відомостей, декларують також належне
їм та членам їхніх сімей нерухоме та цінне ру
хоме майно, вклади у банках і цінні папери.
Законодавством обмежується і право
державних службовців на трудову діяль
ність, у зв’язку із чим вони не можуть вико
нувати ще якусь іншу оплачувану роботу на
умовах сумісництва, крім наукової, викла
дацької, творчої діяльності, а також медич
ної практики.
Вказане обмеження, на думку Г. Ткач
[11], пов’язане з тим, що державний служ
бовець покликаний служити народу, а отже,
повинен повністю присвятити себе дер
жавній службі і дбати про її ефективність, не
відволікаючи свою увагу і сили на інші види
діяльності.
Коли йдеться про отримання держав
ним службовцем додаткових матеріальних
благ, не можна обійти увагою ще одну забо
рону, пов’язану з неможливістю прийняття
службовцем подарунків та послуг від фізич
них або юридичних осіб у зв’язку з його
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службовою діяльністю. Про це прямо вказа
но у п.п. а) та б) ст. 1 Закону України «Про
боротьбу з корупцією», де наголошено, що
дії державного службовця, пов’язані з прий
няттям ним матеріальних благ, послуг, пільг
або інших переваг, одержанням предметів
(послуг) шляхом їх придбання за ціною (та
рифом), яка є істотно нижчою від їх фактич
ної (дійсної) вартості, одержанням кредитів
або позичок, придбанням цінних паперів,
нерухомості або іншого майна з викорис
танням при цьому пільг чи переваг, не пе
редбачених чинним законодавством, визна
ються корупційними.
Однак разом із тим законодавець не
вирішив питання про можливість отримання
державним службовцем поздоровлень та
привітань на свята. На нашу думку, у норма
тивних актах має бути передбачена така
можливість для державного службовця,
зрозуміло, за умови чіткого визначення мак
симальної вартості можливого подарунка.
Вважаємо також за необхідне дещо удо
сконалити зміст окремих обмежень щодо
державних службовців. Так, вимагаючи від
державного службовця політичної нейт
ральності, законодавець має чітко вказати
на обов’язок особи у разі зарахування її на
державну службу припинити членство в
політичній партії на час проходження служ
би. Відсутність подібного законодавчого по
ложення призводить до того, що сьогодні
значна кількість державних службовців пе
ребуває у складі певних політичних сил, що,
зрозуміло, суперечить основним принци

пам інституту державної служби. З огляду на
це варто також доповнити Закон України
«Про державну службу» положенням, де має
бути вказано, що членство державного
службовця у політичній партії або іншому
об’єднанні громадян, яке переслідує полі
тичні цілі, є підставою для звільнення особи
з державної служби.
Підсумовуючи викладене з приводу об
межень щодо державних службовців, необ
хідно наголосити на тому, що вони:
– виступають складовим елементом
адміністративноправового статусу держав
ного службовця;
– запроваджуються лише у законодав
чому порядку;
– діють впродовж усього терміну пере
бування особи на державній службі;
– являють собою різновид обов’язків
державного службовця, так звані негативні
обов’язки;
– поділяються на два види: обмеження і
заборони. Відмінність між ними полягає в
тому, що заборони є більш категоричною
формою обмежень, у зв’язку з чим держав
ний службовець позбавлений можливості
взагалі реалізовувати певні права, напри
клад, право зайняття підприємницькою
діяльністю. Обмеження ж не виключають, а
звужують можливості державного службов
ця щодо реалізації певних прав;
– стосуються лише службової діяльності
державного службовця, а відтак, їх не можна
вважати обмеженнями конституційнопра
вового статусу особи.
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Резюме
Аналізуються негативні і позитивні обов’язки державного службовця та їх залежність від
функцій державного органу, у межах якого особа проходить державну службу.
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Резюме
Анализируются негативные и позитивные обязанности государственного служащего и их
зависимость от функций государственного органа, в пределах которого лицо проходит госу?
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The article deals with analysis of negative and positive duties of public official and their depend?
ence on the functions of certain state structure where certain official serves.
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Ключові слова: закупівля товарів, робіт і послуг для державних потреб; державне замов?
лення; бюджетні кошти; попередня оплата.
ід часу прийняття Бюджетного ко
дексу України (далі – БК України) не
вщухають суперечки про доцільність
законодавчо встановленої заборони попе
редньої оплати розпорядниками та одержу
вачами бюджетних коштів товарів, робіт і
послуг. Так, згідно зі ст. 51 БК України така
стадія виконання бюджету за видатками, як
здійснення платежів, відбувається лише
після настання юридичного факту отриман
ня товарів, робіт і послуг, якому передує
взяття бюджетних зобов’язань. У ч. 7 ст. 51
БК України чітко визначено, що «... розпо
рядник бюджетних коштів після отримання
товарів, робіт та послуг відповідно до умов
взятого бюджетного зобов’язання приймає
рішення про їх оплату та подає доручення на
здійснення платежу органу Державного каз
начейства України, якщо інше не передбаче
но нормативноправовими актами». Отже, в
БК України не передбачена можливість
здійснення попередньої оплати товарів,
робіт і послуг. Проте на сьогодні попередня
оплата здійснюється на підставі інших нор
мативноправових актів, зокрема виданих
Кабінетом Міністрів України.
Питання правового регулювання попе
редньої оплати товарів, робіт і послуг за до
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говорами державної закупівлі, що здійсню
ється за рахунок коштів бюджету, актуальні
передусім в умовах фінансової кризи й необ
хідності економії та ефективного використан
ня бюджетних коштів. Окремі їх аспекти ста
ли предметом розгляду, зокрема, таких уче
них, як Л. Костенко [1] та О. Пузеревич [2],
хоча в цілому, на жаль, наукові дослідження в
цій сфері практично не проводяться.
Виникнення такої ситуації зумовлено
тим, що згідно зі ст. 34 Закону України
«Про закупівлю товарів, робіт і послуг за дер
жавні кошти», який зараз втратив чинність
[3], замовник в договорах, укладених за
результатами процедур закупівлі, у разі
закупівлі товарів і послуг мав право передба
чати здійснення попередньої оплати на
строк, що не міг перевищувати 90 календар
них днів, а у разі закупівлі робіт – на строк,
що не міг перевищувати 180 календарних
днів, за умови одержання відповідного пози
тивного висновку Міжвідомчої комісії з пи
тань державних закупівель, згідно зі ст. 32
вказаного Закону.
На виконання зазначених положень цьо
го Закону Кабінетом Міністрів України прий
нято Постанову «Питання попередньої опла
ти товарів, робіт і послуг, що закуповуються

Фінансове право
за бюджетні кошти» від 9 жовтня 2006 року
№ 1404 [4] (далі – Постанова № 1404). У ній
перелічено випадки, коли в договорах про
закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні
кошти замовники можуть передбачати
відповідно до належним чином оформлено
го рішення головного розпорядника бю
джетних коштів попередню оплату. Однак,
незважаючи на те, що вказаний Закон втра
тив чинність, положення Постанови засто
совуються і сьогодні. Це суперечить, по
перше, БК України, подруге, принципам
співвідношення сили нормативноправових
актів законодавчої та підзаконної сили. Вка
зана Постанова № 1404 регулює питання
попередньої оплати товарів, робіт і послуг
за рахунок бюджетних коштів відповідно до
всіх договорів державної закупівлі, а не ли
ше договорів закупівлі, які є предметом пра
вового регулювання Положення про дер
жавну закупівлю [5]. Тобто незалежно від
вартості закупівлі та приналежності до ви
нятків, що не підпадають під дію вказаного
Положення.
Слід, однак, зазначити: незважаючи на
те, що у відносинах державної закупівлі роз
рахунки між замовниками (бюджетними ус
тановами та одержувачами бюджетних
коштів) та виконавцями здійснюються за
рахунок бюджетних коштів, відносини дер
жавної закупівлі не бюджетноправові, а
цивільноправові (господарськоправові).
Для таких відносин характерна юридична
рівність сторін, а саме замовника та вико
навця. Тобто бюджетна установа, на думку
Л. Костенко, «... як отримувач і розпорядник
бюджетних коштів не має будьяких приві
леїв чи пільг у рамках виконання своїх зо
бов’язань за договорами поставки» [1]. От
же, договірні відносини в сфері державних
закупівель (укладення договору, визначення
його істотних умов) регулюються приватним
правом, проте відносини щодо відпуску та
використання бюджетних коштів – публіч
ним, а саме нормами бюджетного права як
підгалузі фінансового права.
Так, до загальних умов попередньої оп
лати належать положення законодавства,
згідно з якими вона здійснюється лише в то
му випадку, якщо:

1) в актах уряду передбачено, що за
купівля саме цих товарів, робіт та послуг
можлива за попередньої оплати. Основний
загальний їх перелік міститься у Постанові
№ 1404, проте в ряді інших рішень Кабінету
Міністрів України передбачено додаткові ви
падки, за яких можлива попередня оплата;
2) до умов договору прямо включено по
ложення щодо попередньої оплати [4, ч. 1
п. 1];
3) в договорі передбачаються положен
ня щодо попередньої оплати лише відповід
но до належним чином оформленого рішен
ня головного розпорядника бюджетних
коштів в договорі [4, ч. 1 п. 1], який надав
бюджетні асигнування розпоряднику (одер
жувачу) бюджетних коштів;
4) вона здійснюється лише щодо тих
товарів, робіт і послуг, крім передплат періо
дичних друкованих видань, що згідно з дого
ворами передбачається поставити, викона
ти, надати протягом поточного бюджетного
року [4, ч. 2 п. 1];
5) додержано вимог щодо строку попе
редньої оплати до моменту виконання дого
вору виконавцем (не більше одного місяця,
трьох, шести тощо), встановленого в Поста
нові № 1404 або спеціально в інших актах
уряду, зокрема, строку:
– не більш як один рік у договорах щодо
матеріалів, конструкцій та виробів, не
обхідних для виконання будівельномонтаж
них робіт з улаштування навісу над трибуна
ми стадіону Національного спортивного
комплексу «Олімпійський» [6];
– не більш як шість місяців у контрактах
на закупівлю озброєння, військової і спеці
альної техніки з тривалим циклом вироб
ництва (понад три місяці) і на виконання
науководослідних робіт з розроблення озб
роєння, військової і спеціальної техніки, а та
кож робіт з підготовки виробництва і ство
рення спеціальних технологій та матеріалів
для їх виготовлення і модернізації [7];
– не більш як три місяці у договорах про
закупівлю пожежної техніки та обладнання
вітчизняного виробництва [8];
– не більше одного місяця в договорах
про закупівлю лікарських засобів і виробів
медичного призначення [9];
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6) додержано розміру частки вартості
закупівлі, в межах якого допускається попе
редня оплата. Так, передбачено, що попе
редня оплата закупівлі може здійснюватися
в розмірі:
а) загальні положення:
– до 30 відсотків щодо робіт та послуг,
попередня оплата яких може здійснюватися
в межах місячного строку з моменту попе
редньої оплати до моменту виконання дого
вору виконавцем [4, ч. 1 п. 1];
б) спеціальні положення, зокрема:
– до 30 відсотків вартості автобусів, виз
наченої у договорах про їх закупівлю,
шкільних автобусів для перевезення учнів
загальноосвітніх шкіл, які проживають у
сільській місцевості [10, п. 10];
– обсягом, що не перевищує 60 відсот
ків вартості матеріалів, конструкцій та ви
робів, необхідних для виконання будівель
номонтажних робіт з улаштування навісу
над трибунами стадіону Національного
спортивного комплексу «Олімпійський» [6];
– в межах 70 відсотків вартості кожного
етапу виробництва фільму, визначеного до
говором щодо створення та розповсюджен
ня національних фільмів [11];
– в розмірі 70 відсотків вартості у дого
ворах про закупівлю пожежної техніки та об
ладнання вітчизняного виробництва [8];
– до 95 відсотків здійснюється попередня
оплата за договорами про придбання житла
для військовослужбовців на умовах пайової
участі та на вторинному ринку згідно з
графіком фінансування будівництва [12, п. 3].
Слід наголосити, що порядок надання
дозволу головного розпорядника бюджет
них коштів щодо здійснення попередньої
оплати, одержання якого перед укладенням
договору державної закупівлі є обов’язко
вим згідно з Постановою № 1404, регу
люється відомчими нормативноправовими
актами: а) щодо мережі підпорядкованих
відповідальних виконавців бюджетних про
грам, наприклад, наказом Міністерства
фінансів України «Про деякі питання укла
дення договорів про здійснення закупівель
товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти»;
б) щодо власної мережі розпорядників та
одержувачів бюджетних коштів, наприклад,
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наказом Міністерства промислової політики
України від 30 жовтня 2008 року № 707, яким
затверджено Порядок надання дозволу на
попередню оплату товарів, робіт і послуг за
бюджетні кошти.
З одного боку, вимога законодавства
щодо здійснення попередньої оплати за до
говорами державної закупівлі за бюджетні
кошти лише на підставі оформленого рішен
ня головного розпорядника бюджетних
коштів посилює внутрішній бюджетний
фінансовий контроль за додержанням бюд
жетного законодавства організаціями, що
входять до мережі головного розпорядника
бюджетних коштів, а з другого, – створює
умови для зловживань та корупційних дій.
До спеціальних умов попередньої опла
ти належать положення законодавства,
згідно з якими вона здійснюється лише в то
му випадку, якщо:
1) у договорі вказано: якщо поставка то
вару не здійснена, сума попередньої оплати
підлягає поверненню. Так, наприклад, у разі,
коли протягом трьох місяців після внесення
попередньої оплати поставка шкільних ав
тобусів не здійснена, сума попередньої оп
лати підлягає поверненню розпоряднику
[10, п. 10];
2) додержано вимоги відомчих норма
тивноправових актів щодо здійснення по
передньої оплати [13, п. 4], в яких містяться
уточнення, зокрема, Порядку застосування
попередньої оплати при закупівлі товарів,
робіт і послуг за бюджетні кошти установа
ми, організаціями та підприємствами, які
належать до сфери управління Державного
комітету України по водному господарству,
затвердженого наказом цього комітету від
7 листопада 2008 року № 244.
Проте слід розмежувати положення за
конодавства, які регулюють питання визна
чення істотних умов договору державної за
купівлі, у тому числі й попередньої, вказані
вище, та положення законодавства, які ре
гулюють питання виділення коштів з бюдже
ту на здійснення такого попереднього пла
тежу. Перші положення встановлюють межі
господарських повноважень розпорядників
та одержувачів бюджетних коштів у сфері
укладення та виконання договорів держав
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ної закупівлі, а другі – обмежують бюджетні
повноваження цих суб’єктів як учасників бю
джетних правовідносин, що в свою чергу
може призвести до неможливості виконан
ня ними в повній мірі своїх обов’язків за до
говором, накладає на них обов’язок пере
глянути свої зобов’язання тощо. Отже,
навіть якщо норми господарського права
встановлюють досить широке коло повно
важень організаціямзамовникам щодо ук
ладення договорів державної закупівлі за
бюджетні кошти, зокрема щодо поперед
ньої оплати, однак норми бюджетного права
можуть передбачати додаткові обмеження,
які виникають в силу закону, в зв’язку з яки
ми положення договору, в тому числі і в
сфері попередньої оплати, виконуватись не
можуть, оскільки такі дії визнаватимуться
протиправними.
Бюджетноправові норми, що обмежу
ють можливість здійснення попередньої оп
лати, встановлюються з метою зменшення
дебіторської заборгованості в бюджетному
секторі. Так, бюджетноправові норми, що
встановлюють додаткові обмеження, згідно
з якими попередня оплата за договорами
державної закупівлі, навіть якщо вона пе
редбачена договором, не може здійснюва
тися в силу закону, містяться в Постанові
Кабінету Міністрів України «Деякі питання
організації бюджетного процесу» від 26 лис
топада 2008 року № 1036 (зі змінами та до
повненнями) [14. п. 6], прийнятій в розвиток
положень ч. 7 ст. 51 БК України. Так, в п. 6
вказаної постанови зазначено, що «... з ме
тою недопущення зростання дебіторської
заборгованості здійснювати розрахунки ви
ключно за фактично поставлені товари, ви
конані роботи і надані послуги, крім перед
плати періодичних друкованих видань, по
слуг поштового зв’язку, з авіаперевезення
державних офіційних і урядових делегацій
та Президента України, Голови Верховної
Ради України і його заступників, Прем’єр
міністра України та Першого віцепрем’єр
міністра України під час робочих поїздок,
робіт, пов’язаних з виготовленням марок ак
цизного збору для алкогольних напоїв та
тютюнових виробів, закупівлі путівок до дер
жавних підприємств «Міжнародний дитячий

центр «Артек» та «Український дитячий
центр «Молода гвардія», реалізації проектів,
що підтримуються міжнародними фінансо
вими організаціями, та проектів розвитку
транспортної інфраструктури відповідно до
пунктів 35 і 7 додатка 2 до Державної цільо
вої програми підготовки та проведення в
Україні фінальної частини чемпіонату Євро
пи 2012 року з футболу, затвердженої По
становою Кабінету Міністрів України від
22 лютого 2008 року № 107, передбачивши
попередню оплату робіт в розмірі не більш
як 30 відсотків вартості проекту, але не
більш як на 90 днів, створення науково
технічної продукції, утилізації звичайних
видів боєприпасів, не придатних для по
дальшого використання та зберігання,
фінансування інвестиційних проектів, що
реалізуються на підприємствах авіабуду
вання, обороннопромислового комплексу і
машинобудування, закупівлі бурошнекових
комплексів для технічного переоснащення
вугледобувних підприємств, закупівлі то
варів, робіт і послуг, передбачених абзаца
ми чотирнадцятим і п’ятнадцятим п.п. 2 п. 1
Постанови Кабінету Міністрів України «Пи
тання попередньої оплати товарів, робіт і
послуг, що закуповуються за бюджетні кош
ти» від 9 жовтня 2006 року № 1404, а також
випадків, визначених окремими рішеннями
Кабінету Міністрів України». Тезу «... а також
випадків, визначених окремими рішеннями
Кабінету Міністрів України», на нашу думку,
слід розуміти як таку, що передбачає прий
няття окремого рішення щодо конкретних
ситуацій в сфері державних закупівель, а не
рішення загального характеру. До таких
рішень слід віднести, зокрема, розпоряд
ження Кабінету Міністрів України «Про виді
лення коштів Стабілізаційного фонду для
придбання пожежної техніки та обладнання
вітчизняного виробництва» від 5 березня
2009 року № 224р, згідно з яким Міністерст
ву надзвичайних ситуацій України наказано
подати до кінця грудня 2009 року Міністерст
ву економіки України, Міністерству фінансів
України та Державному казначейству звіт про
використання коштів, виділених відповідно
до цього розпорядження; «Про здійснення
у 2009 році попередньої оплати за рахунок
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бюджетних коштів матеріалів, конструкцій та
виробів, необхідних для виконання буді
вельномонтажних робіт з улаштування
навісу над трибунами стадіону Національно
го спортивного комплексу «Олімпійський»
від 16 вересня 2009 року № 1142р, відпо
відно до якого зобов’язання щодо поперед
ньої оплати за рахунок бюджетних коштів
матеріалів, конструкцій та виробів реєстру
ються органами Державного казначейства
виключно у межах коштів, перерахованих на
рахунки Національного спортивного ком
плексу «Олімпійський»; «Про здійснення по
передньої оплати товарів, робіт і послуг, що
закуповуються за рахунок бюджетних коштів
для виконання плану першочергових заходів
на період до 2009 року з поліпшення еко
логічного стану м. Дніпродзержинська» від
29 липня 2009 року № 888р тощо.
Тривалий час у разі одержання поперед
ньої оплати за рахунок бюджетних коштів і
невиконання суб’єктами господарювання
протягом зазначеного в законодавстві
терміну договірних зобов’язань на них на
кладались штрафні санкції не нижче обліко
вої ставки Національного банку України з
дня отримання бюджетних коштів згідно з
наказом Міністерства фінансів України від
6 квітня 1998 року № 83, який втратив
чинність. Ці кошти зараховувались до за
гального фонду відповідного бюджету.
Реєстрацію вказаного наказу скасовано на
підставі Висновку Міністерства юстиції від
17 липня 2006 року № 12/70. Проте в Законі
України «Про Державний бюджет на
2009 рік», зокрема, до доходів загального
фонду державного бюджету (п. 15 ч. 1 ст. 2)
віднесено «... штрафні санкції внаслідок не
виконання укладених розпорядником бюд
жетних коштів угод з суб’єктами господарю
вання на придбання товарів, робіт і послуг
за рахунок коштів державного бюджету».
Відтак, хоч платіж згідно з вказаною
санкцією до доходів державного бюджету
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віднесено, на сьогодні немає законних
підстав для його нарахування та стягнення.
Отже, поперше, слід чітко відмежовувати
норми права, що встановлюють питання
визначення, розміру та строку попередньої
оплати як умови договору державної за
купівлі, та норми права, що регулюють
відносини в сфері здійснення попередньої
оплати за рахунок бюджетних коштів шля
хом взяття бюджетного зобов’язання та
відповідного здійснення платежу;
подруге, на сьогодні назріла необхід
ність чіткого врегулювання на рівні закону, а
не на підзаконному рівні, питання про мож
ливість здійснювати попередню оплату за
договорами державної закупівлі за бюд
жетні кошти, особливо враховуючи те, що в
ст. 4 БК України чітко встановлено: норма
тивними актами, які регулюють бюджетні
відносини, є, зокрема, Конституція України,
БК України, Закон України про Державний
бюджет, інші закони, що регулюють бюджет
ні відносини, та нормативноправові акти
Кабінету Міністрів України, прийняті на
підставі і на виконання БК України та інших
законів України, передбачених вище;
потретє, потрібно передбачити не
тільки дозволений відсоток авансування,
строк, на який надається попередня оплата
до моменту виконання договору виконав
цем, а й термін, упродовж якого невикорис
тані суми авансу повертаються замовнику;
почетверте, слід врегулювати питання
щодо відновлення штрафної санкції, що
накладалася на виконавців в розмірі не ниж
че облікової ставки Національного банку
України у разі невиконання суб’єктами гос
подарювання договірних зобов’язань про
тягом зазначеного в договорі терміну з дня
отримання бюджетних коштів, яка згідно з
наказом Міністерства фінансів України від
6 квітня 1998 року № 83 стягувалась до
2006 року у загальний фонд відповідного
бюджету.
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Íàòàë³ÿ ßÊÈÌ×ÓÊ
ÏÐÎÁËÅÌÈ ÏÐÀÂÎÂÎÃÎ ÐÅÃÓËÞÂÀÍÍß ÏÎÏÅÐÅÄÍÜÎ¯ ÎÏËÀÒÈ ÒÎÂÀÐ²Â,
ÐÎÁ²Ò ² ÏÎÑËÓÃ ÇÀ ÄÎÃÎÂÎÐÀÌÈ ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÇÀÊÓÏ²ÂË²,
ÙÎ ÇÄ²ÉÑÍÞªÒÜÑß ÇÀ ÐÀÕÓÍÎÊ ÊÎØÒ²Â ÁÞÄÆÅÒÓ
Резюме
Проаналізовано стан правового регулювання відносин у сфері державної закупівлі, що
здійснюється за кошти, мобілізовані до бюджетної системи України. Вказано, що питання поперед?
ньої оплати за договорами державної закупівлі підпадають під господарське та бюджетно?правове
регулювання. При цьому саме норми бюджетного права регулюють порядок витрачання коштів з
бюджету і тому мають враховуватися при визначенні умов договору державної закупівлі.

.
Íàòàëèÿ ßÊÈÌ×ÓÊ
ÏÐÎÁËÅÌÛ ÏÐÀÂÎÂÎÃÎ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈß ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÉ ÎÏËÀÒÛ ÒÎÂÀÐÎÂ,
ÐÀÁÎÒ È ÓÑËÓÃ ÏÎ ÄÎÃÎÂÎÐÀÌ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÇÀÊÓÏÊÈ,
ÊÎÒÎÐÀß ÎÑÓÙÅÑÒÂËßÅÒÑß ÇÀ Ñ×ÅÒ ÑÐÅÄÑÒÂ ÁÞÄÆÅÒÀ
Резюме
Проанализировано состояние правового регулирования отношений в сфере государственной
закупки, которая осуществляется за средства, мобилизованные в бюджетную систему Украины.
Указано, что вопросы предварительной оплаты по договорам государственной закупки подпадают
под хозяйственное и бюджетно?правовое регулирование. При этом именно нормы бюджетного
права регулируют порядок расходов средств из бюджета и потому должны учитываться при опре?
делении условий договора государственной закупки.
Natalia YAKYMCHUK
ISSUES OF LEGAL REGULATION OF ADVANCE PAYMENT FOR GOODS,
WORKS AND SERVICES UNDER CONTRACTS
OF PUBLIC PROCUREMENT
Summary
The legal regulation standing of relations in the public procurement that is realizing for budgetary
funds is analyzed in the article. It is noted that issues of advance payment are under the legal regulation
of the economic and budgetary law. Herein the budgetary legal norms regulate the budgetary spending
and therefore they have to be taken into consideration while concluding the contracts of public procure?
ment.
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²ëëÿ ØÓÒÀÊ,
äîêòîð þðèäè÷íèõ íàóê,
ïðîôåñîð êàôåäðè òåîð³¿ òà ³ñòîð³¿ äåðæàâè ³ ïðàâà
Ïðèêàðïàòñüêîãî þðèäè÷íîãî ³íñòèòóòó
Ëüâ³âñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó âíóòð³øí³õ ñïðàâ

ÄÅÔÅÊÒÈ ÄÅÔ²Í²Ö²É
Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ:
ÒÅÎÐÅÒÈÊÎ-ÌÅÒÎÄÎËÎÃ²×Í²
É ÒÅÕÍ²ÊÎ-ÞÐÈÄÈ×Í² ÀÑÏÅÊÒÈ*
Ключові слова: міжнародне право; дефініція; юридична інформація; дефекти техніко?юри?
дичного характеру; структура міжнародного акта; сфера застосування.

умовах становлення в Україні демо
кратичної, правової державності,
зміцнення механізмів законності й
забезпечення прав людини фундаменталь
ного значення набуває принцип змістовної
визначеності правотворчої діяльності, що
означає наявність гарантій доступності і
світоглядної сприйнятливості юридичної
інформації для всіх суб’єктів права. У реа
лізації цього принципу важлива роль нале
жить дефініціям понять. У постійно ево
люціонуючих соціальних координатах пра
вові дефініції втілюють у собі результати
теоретичного пізнання, показують, як відоб
ражуване явище реалізує себе насправді,
демонструють його суть, відмежовують від
інших об’єктів. За допомогою дефініції фор
мується значення терміна, який вводиться
вперше в комунікативний процес, або уточ
нюється значення того, що вже використо
вується [1, 163, 165; 2].
Дефініції не тільки посідають особливе
місце в різноманітному технікоюридичному
інструментарії національного законодав
ства, а й відіграють важливу роль у міжна
родних правових актах. Вони пронизують
практично всі види джерел міжнародного
права, знаходять своє відображення в інтер
____________

Â

* Початок. Закінчення статті читайте у «Вісни
ку Національної академії прокуратури України»
№ 4(16)’2009.

претаційних актах і дедалі активніше вхо
дять до сфери дії національного права. Тому
в контексті активізації тенденцій міжнарод
ноправової інтеграції України, введення
міжнародних стандартів у внутрішньодер
жавне середовище, ухвалення і ефективно
го виконання міжнародних зобов’язань
пильну увагу слід звернути на якість арсена
лу дефінітивного міжнародного права.
Проблема юридичних дефініцій постій
но перебуває в центрі уваги вітчизняних
правознавців. Помітною подією, що дістала
широкий позитивний резонанс у наукових
колах, став міжнародний круглий стіл на те
му: «Законодавча дефініція: логікогносео
логічні, політикоюридичні, моральнопси
хологічні і практичні проблеми», організова
ний юридичним факультетом Чернівецького
національного університету імені Юрія
Федьковича 21–23 вересня 2006 року. Ма
теріали цього заходу видано у Росії [3].
У науковій літературі недоліки чинного
права позначаються термінами «дефект»,
«помилка» [4–6].
Визначення і нормотворча фіксація де
фініцій як у сфері самої держави, так і на
міжнародному рівні – складний, тривалий
процес, що нерідко супроводжується різно
го роду дефектами технікоюридичного
характеру. У зв’язку з цим механічне копію
вання міжнародноправових принципів,
дефініцій і норм поза належним теоретико
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методологічним аналізом, абсолютизація їх
технікоюридичної якості й пріоритетності
дії у внутрішньодержавній сфері здатні
серйозно дестабілізувати розвиток націо
нальної правової системи, детермінувати в
сьогоденні і спровокувати у майбутньому
гострі протиріччя в процесах реалізації за
конів та інших нормативних правових актів.
Слід погодитися з П.М. Рабиновичем, що
«... методологічний плюралізм не повинен
перетворюватися на методологічний анар
хізм, методологічну нерозбірливість, свавіл
ля, «всеїдність». Адже таке перетворення
(а його симптоми можна часом спостерігати
як у державному праворозумінні, так і в
інших суспільних науках сучасної України) не
наближає, а віддаляє від положень, адекват
них предмету пізнання, гальмує формуван
ня практично корисних висновків» [7, 264].
Типологія дефектів дефініцій міжнародно
го права включає три основні групи: дефекти
розташування дефініцій у тексті міжнародно
го нормативноправового акта («дефекти на
сиченості»); дефекти логіки внутрішньої
змістовності («дефекти сприйнятливості»);
дефекти відповідності відображуваним юри
дичним фактам і суспільним стосункам («де
фекти об’єктивної релевантності»).
Перший різновид дефектності де?
термінований тією увагою, яка приділяється
дефініціям в актах міжнародного права. Слід
констатувати, що ставлення до цього
технікоюридичного засобу неоднозначне: у
суб’єктів міжнародної нормотворчості не
має єдиної позиції щодо цінності дефініцій,
тому в одних ситуаціях їм приділяється знач
на увага, а в інших вони ігноруються. Так,
Конвенція Організації Об’єднаних Націй
проти корупції (прийнята Генеральною
Асамблеєю ООН 31 жовтня 2003 року)*
містить сім дефініцій. Протоколи до Кон
венції про заборону або обмеження засто
сування конкретних видів звичайної зброї,
які можуть вважатися такими, що завдають
надмірних пошкоджень або мають невибір
кову дію (НьюЙорк, 10 жовтня 1980 р.), су
купно містять 20 визначень дефінітивів.
У ст. 2 Міжнародної конвенції про боротьбу
____________
* Текст згадуваних міжнародних актів опублі?
ковано у спеціальних виданнях, зокрема у таких,
як: «Бюлетень міжнародних актів», «Действующее
международное право: в 2?х т.» або на відповід?
них сайтах в Інтернеті.
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з допінгом у спорті (Париж, 19 жовтня
2005 р.) включено 25 визначень. В Ухвалі
Міжпарламентської асамблеї державучас
ниць СНД від 2 листопада 1996 року № 88
«Про рекомендаційний законодавчий акт
«Про протидію незаконному обігу наркотич
них засобів, психотропних речовин і прекур
сорів» використано 30 основних понять і виз
начень. Можна назвати рекордними 35 де
фініцій, які містяться в Договорі про відкрите
небо (Хельсінкі, 24 березня 1992 р.).
Повністю присвячена понятійній інтерпре
тації Резолюція, прийнята XXIX сесією Гене
ральної Асамблеї ООН (від 14 грудня 1974 р.)
«Визначення агресії». У ст. 1 цього документа
зазначено, що «... агресією є застосування
збройних сил державою проти суверенітету,
територіальної недоторканності або політич
ної незалежності іншої держави або якимось
іншим чином, несумісним зі Статутом Орга
нізації Об’єднаних Націй, як це встановлено
в сучасному визначенні» [8, 200].
Навпаки, жодної дефініції не містять, на
приклад, такі фундаментальні в загаль
носвітовому аспекті акти, як Загальна дек
ларація прав людини (прийнята на третій
сесії Генеральної Асамблеї ООН резолюцією
217 А (III) від 10 грудня 1948 р.), Статут Ор
ганізації Об’єднаних Націй з питань освіти,
науки і культури (Лондон, 16 листопада
1945 р.), а також такі найважливіші для роз
витку регіональної інтеграції акти, як Алма
Атинська декларація (АлмаАта, 21 грудня
1991 р.), Містобудівна хартія Співдружності
Незалежних Держав (Мінськ, 4 червня
1999 р.), Статут Співдружності Незалежних
Держав (Мінськ, 22 січня 1993 р.) та інші.
У тих випадках, коли міжнародні акти
містять конструкції дефінітивів, невизначе
ним залишається їх розташування у струк
турі документа. Найчастіше дефініції наво
дять у перших статтях, що зумовлено
необхідністю одразу визначитися із предме
том правового регулювання. Проте винятки
з цього правила непоодинокі. Так, єдина
дефініція Статуту ООН (СанФранциско,
26 червня 1945 р.) є в ч. 2 ст. 53: «... термін
«ворожа держава», як його застосовано в
пункті 1 даної статті, стосується будьякої
держави, яка протягом Другої світової війни
була ворогом будьякої з держав, що підпи
сали даний Статут» [9, 20].
У Протоколі IV (Додатковому протоколі)
до Конвенції про заборону або обмеження
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застосування конкретних видів звичайної
зброї, які можуть вважатися такими, що
завдають надмірних пошкоджень або не
мають вибіркової дії (Відень, 13 жовтня
1995 р.) єдина дефініція наводиться наоста
нок: «Стаття 4. Для цілей даного Протоколу
«постійна сліпота» означає незворотну і не
поправну втрату зору, яка викликає серйоз
ну інвалідність, і не лікується. Серйозна
інвалідність еквівалентна зниженню гостро
ти зору нижче 20/200 за таблицями Снелле
на, яка вимірюється на обох очах». А у Кон
венції Міжнародного союзу електрозв’язку
(Женева, 22 грудня 1992 р.) всі визначення
термінів вміщено окремо.
Як бачимо, при розташуванні дефініцій у
текстах міжнародних актів їх автори не до
тримуються якихось певних правил. Можна
зробити висновок, що з метою раціонально
го використання дефініцій доцільно не лише
наводити їх на початку міжнародного нор
мативноправового акта, а й у тому випадку,
коли кількість понять обмежити не вдається,
подавати їх визначення в примітках.
Вкрай негативним проявом цього різно
виду дефектності є вакуум дефінітиву, коли в
міжнародному правовому акті нема не тільки
власних дефініцій, а й зв’язку з іншими
нормативними правовими актами. У низці
міжнародноправових актів не надано визна
чень центральних, зовнішніх для сфери дії
цих актів понять. Ілюстрацією може служити
Конвенція ООН проти корупції (прийнята
Генеральною Асамблеєю ООН 31 жовтня
2003 р.). У ч. 1 ст. 3 цього акта чітко визначе
но сферу застосування: «... дана Конвенція
застосовується, згідно з її положеннями, до
попередження, розслідування і криміналь
ного переслідування за корупцію і до припи
нення операцій (заморожування), арешту,
конфіскації і повернення доходів від зло
чинів, визнаних такими відповідно до даної
Конвенції». Відповідні глави конвенції де
тально розкривають заходи з попередження
корупції (глава 2), питання криміналізації і
правоохоронної діяльності (глава 3), аспек
ти міжнародної співпраці і сприяння в
розслідуванні та в провадженні з цивільно
правових і адміністративних питань, пов’я
заних із корупцією (глава 4), заходи з повер
нення активів (глава 5), механізми технічної
допомоги і обміну інформацією (глава 6),
механізми здійснення (глава 7). Загалом до
кумент має 71 статтю з широким понятійним

апаратом. Логічно, що центральною тут по
винна бути дефініція поняття «корупція». Од
нак, як не дивно, цього нема.
Другий різновид дефектності пов’яза?
ний з логікою внутрішньої змістовності («де?
фекти сприйнятливості»). На відміну від
нормотворчості на національному, внутріш
ньодержавному рівнях, процес створення
міжнародних норм носить переважно пого
джувальний, координаційний характер. До
мовленість сторін про процедури, правила і,
зокрема, про дефініції, що використовують
ся, не поширюється на інші суб’єкти міжна
родного права й не торкається інших право
вих актів. Приєднання інших учасників
(наприклад, до конвенції) має також пого
джувальний характер. Кожна держава пого
джується і визнає для себе обов’язковими
раніше встановлені правоположення, серед
яких є й конструкції дефінітивів. Таким чи
ном, якщо з позиції національного права для
єдиного розуміння правоположень, понять,
норм та принципів потрібне їх постійне
взаємне узгодження і застосування стан
дартизованих технікоюридичних засобів та
методик, то на міждержавному рівні це узго
дження деколи ігнорується, що призводить
до виникнення такого негативного явища, як
дисонанс дефінітиву. Так, Договір про
колективну безпеку (Ташкент, 15 травня
1992 р.) спеціально присвячений вирішен
ню проблем попередження застосування
сили або загрози силою в міждержавних
відносинах. Концептуальним або стрижне
вим поняттям у цій сфері є визначення
воєнної агресії, помилковість кваліфікації
якої може спровокувати трагічні наслідки.
Проте у цьому договорі відповідної дефініції
нема. Відсутні тут і посилання на інші міжна
родні акти з цієї проблеми, зокрема на Резо
люцію «Визначення агресії», прийняту XXIX
сесією Генеральної Асамблеї ООН 14 грудня
1974 року.
Спроби змістовного, системного узго
дження дефініцій міжнародних актів носять
епізодичний характер, є поодинокими, а за
соби і методики, які використовуються при
цьому, залишаються поза єдиним концеп
туальним підходом. Для переважної біль
шості міжнародноправових актів спільним,
можна сказати традиційним, правилом ста
ла вказівка на те, що поняття і терміни вико
ристовуються тільки з метою конкретного
договору або конвенції. Це породжує один із
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головних дефектів дефініцій міжнародного
права – змістовну дисгармонію.
Відповідно до ст. 1 Конвенції Міжнарод
ної організації праці № 165 про соціальне
забезпечення моряків (переглянута) (Жене
ва, 9 жовтня 1987 р.) «... термін «моряк» оз
начає особу, яка працює за наймом будь
ким на борту морського судна, що займа
ється перевезенням вантажів або пасажирів
у комерційних цілях, використовується для
будьяких інших комерційних цілей або є
морським буксиром, за винятком осіб, які
працюють: 1) на малих суднах, включаючи
судна, основним рушієм яких є вітрило, не
залежно від наявності на них допоміжних
двигунів; 2) на таких суднах, як морські уста
новки для буріння нафтових свердловин і
бурові платформи, коли вони не використо
вуються в судноплавстві. Рішення про те, які
судна охоплюються відповідними підпункта
ми, приймається компетентним органом
кожного Члена Організації після консуль
тацій із найбільш представницькими ор
ганізаціями судновласників і моряків».
В іншому ракурсі дефініція «моряк» ви
кладається у ст. 1 Конвенції Міжнародної
організації праці № 185 про посвідчення
особи моряків (Женева, 19 червня 2003 р.):
«... стосовно даної Конвенції термін «моряк»
означає будьяку особу, яка працює за най
мом, зайнята або працює будьким на борту
судна, за винятком військових кораблів, за
звичай використовуваних в морському суд
ноплавстві» [10]. Як бачимо, основна ознака
визначення – вилучення військової сфери
діяльності.
Інша інтерпретація дефініції «моряк» є в
Конвенції Міжнародної організації праці
№ 180 про тривалість робочого часу моряків і
укомплектовування суден екіпажами (Жене
ва, 22 жовтня 1996 р.). У ст. 2d зроблено по
силання на національне законодавство:
«... термін «моряк» означає будьяку особу,
визначену таким чином національним законо
давством або колективними договорами, яка
працює за наймом на борту морського судна,
до якого застосовується дана Конвенція».
Очевидно, таке «розшифрування» істот
но ускладнює одноманітне розуміння дефі
ніцій «моряк», які використовують у міжна
родних і внутрішньодержавних правових
актах. Поперше, вагомий відбиток наклада
ють відмінності у напрямах, змісті й шляхах
розвитку національних законодавств різних
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держав. Подруге, залишається нез’ясова
ним зміст дефініції «законодавство», на яку
посилаються у конвенції. У теоретичному
правознавстві термін «законодавство» за
звичай використовують у двох значеннях:
вузькому – як сукупність законів, і широ
кому – як сукупність законів та підзаконних
нормативноправових актів. Зазначимо, що
національними органами конституційного
судочинства не вироблено чіткої правової
позиції. В рішенні Конституційного Суду
України від 9 липня 1998 року в справі по
конституційних зверненнях Київської міської
ради професійних спілок щодо офіційного
тлумачення ч. 3 ст. 21 Кодексу законів про
працю України (справа про тлумачення
терміна «законодавство») наголошується,
що цим терміном охоплюються чинні закони
України, міжнародні договори України, а
також ухвали Верховної Ради України, укази
Президента України, декрети і ухвали
Кабінету Міністрів України, прийняті у межах
їх повноважень відповідно до Конституції
України і законів України. Іншими словами,
дефініція «законодавство» виявилася без
межною, що істотно ускладнює її сприйнят
тя. Подібне тлумачення Конституційного
Суду України справедливо було піддане
критиці в юридичній літературі [11, 161] .
Ще більше ускладнюється ситуація, якщо
міжнародними актами абстрактно фіксують
ся як дефініції, так і коло суб’єктів їх інтерпре
тації. Конвенція Міжнародної Організації
Праці № 178 про інспекцію умов праці і побу
ту моряків (Женева, 22 жовтня 1996 р.) у ч. 7
ст. Id закріпила таке: «... термін «моряки» оз
начає осіб, які працюють за наймом будьким
на борту морського судна, до якого застосо
вується дана Конвенція. У разі виникнення
сумнівів щодо того, чи повинна та або інша
категорія осіб розглядатися як моряки сто
совно даної Конвенції, то це вирішується
центральним координуючим органом після
консультації із зацікавленими організаціями
судновласників і моряків» [11, 161].
Змістовна неузгодженість дефініцій, «су
веренна автономність» їх буття нерідко допу
скається в межах конкретного акта. Напри
клад, ст. 27 Конвенції про ядерну безпеку
(Відень, 20 вересня 1994 р.) конкретизує:
«1. Положення даної Конвенції не зачіпають
прав і зобов’язань (обов’язків) Договірних
сторін з охорони інформації від розкриття,
закріплених в їх законодавстві. Для цілей
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даної статті «інформація» включає, зокрема:
1) відомості особистого характеру; 2) ін
формацію, що охороняється правами інте
лектуальної власності або вимогами про
мислової або комерційної конфіденційності;
3) інформацію, що має відношення до націо
нальної безпеки або до фізичного захисту
ядерних матеріалів або ядерних установок.
2. Якщо в контексті даної Конвенції До
говірна сторона надає інформацію, яку вона
визначає як таку, що охороняється в поряд
ку, викладеному в пункті 1, така інформація
використовується тільки для цілей, для яких
вона була надана, і її конфіденційність до
тримується » [12].
У цій Конвенції термін «інформація» вжи
вається п’ять разів, однак його тлумачення
дається тільки стосовно названої статті. Що
у такому випадку розуміється під терміном
«інформація» в інших статтях, залишається
не з’ясованим.
Вагомий блок дефектів дефініцій міжна
родноправових актів пов’язаний із вадами
їх змістовного конструювання. Традиційно з
позиції юридичної техніки змістовна конст
рукція дефініції утворюється шляхом пере
рахування казуїстичної частини або ознак
поняття чи шляхом узагальненої формули,
яка охоплює загалом, в абстрактному ви
гляді, всі ознаки поняття (через найближчий
рід і видову відмінність) [13, 129; 14, 135; 15].
Прикладом деструктивного оперування
дефініціями, що ускладнюють процес засто
сування права, перешкоджають меті коор
динації дефінітиву, є вживання альтернатив
них конструкцій дефінітивів. У ч. 18 ст. 3
ухвали Міжпарламентської Асамблеї дер
жавучасниць СНД від 2 листопада 1996 ро
ку № 88 «Про рекомендаційний законодав
чий акт «Про протидію незаконному обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин
і прекурсорів» наводиться таке визначення:
«... наркоманія – хворобливий психічний
стан, викликаний хронічною інтоксикацією
внаслідок зловживання наркотичними засо
бами або психотропними речовинами, який
характеризується психічною або фізичною
залежністю від них». І тут же пропонується
інший варіант визначення – «... захворюван
ня, обумовлене залежністю від наркотично
го засобу або психотропної речовини» [16].
До поширених логікосмислових де
фектів міжнародноправових дефініцій на
лежить полісемія понятійних конструкцій.

Це явище викликане прагненням суб’єктів
міжнародної нормотворчості охопити яко
мога більше його ознак з метою збільшення
кількості потенційних учасників міжнародно
го договору.
Стаття 1 Декларації принципів терпи
мості (затверджена резолюцією 5.61 Гене
ральної конференції ЮНЕСКО від 16 листо
пада 1995 р.) має назву «Поняття терпи
мості». Водночас її зміст не дає змоги
однозначно виділити з тексту відповідну
дефініцію: «1.1. Терпимість означає – поша
на, схвалення і належне розуміння різно
манітних культур нашого світу, наших форм
самовираження і способів прояву людської
індивідуальності. Їй сприяють знання, від
вертість, спілкування і свобода думки, со
вісті і переконань. Терпимість – це гармонія
в розмаїтті. Це не тільки моральний борг,
але й політична і правова потреба. Терпи
мість – це чеснота, яка робить можливим
досягнення миру і сприяє заміні культури
війни культурою миру. 1.2. Терпимість – це
не поступка, поблажливість або потурання.
Терпимість – це насамперед активне став
лення, що формується на основі визнання
універсальних прав і основних свобод люди
ни. За жодних обставин терпимість не може
служити виправданням зазіхань на ці ос
новні цінності, терпимість повинні виявляти
окремі люди, групи і держави. 1.3. Тер
пимість – це обов’язок сприяти затверджен
ню прав людини, плюралізму (зокрема куль
турного плюралізму), демократії і правопо
рядку. Терпимість – це поняття, що означає
відмову від догматизму, від абсолютизації
істини і затверджує норми, встановлені в
міжнародних правових актах в галузі прав
людини. 1.4. Прояв терпимості, який спів
звучний повазі прав людини, не означає
терпимого ставлення до соціальної неспра
ведливості, відмови від своїх або поступки
чужим переконанням. Це означає, що кожен
має право дотримуватись своїх переконань і
визнає таке ж право за іншими. Це означає
визнання того, що люди за своєю природою
розрізняються за зовнішніми даними, стату
сом, мовою, поведінкою, системою цін
нісних орієнтирів і володіють правом жити в
світі і зберігати свою індивідуальність. Це
також означає, що погляди однієї людини не
можуть бути нав’язані іншим» .
Яким чином можна використовувати та
ке широке поняття, з’ясувати складно.
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Натомість протилежний бік проблеми –
зайва світоглядна доступність дефініції. Як і
кожне позитивне явище, простота та до
ступність понятійного матеріалу може бути
доведена і до крайнощів, коли вона втрачає
свої позитивні властивості. Наприклад, важ
ко назвати змістовним поняття «портові ро
боти», що використовується в ст. 1 Конвенції
Міжнародної організації праці № 152 про
техніку безпеки і гігієну праці на портових
роботах (Женева, 25 червня 1979 р.):
«... в цілях даної Конвенції поняття «портові
роботи» охоплює всю або якусь частину ро
боти із завантаження або розвантаження
будьякого судна, а також будьяку пов’яза
ну з цим роботу; визначення такої роботи
встановлюється національним законодавст
вом або практикою. При розробці і перегляді
цього визначення проводяться консультації
з організаціями зацікавлених підприємців і
працівників, або вони іншим чином беруть
участь в цьому» [17].
Неважливими в інформаційному сенсі
слід визнавати ті дефініції, які фіксують за
гальновідомі, стійкі поняття. Так, у ст. 2 Кон
венції про надання продовольчої допомоги
(Лондон, 13 квітня 1999 р.) даються такі
визначення: «v) «Конвенція» означає Кон
венцію про надання продовольчої допомоги
1999 року; хіі) «Учасник» означає сторону
даної Конвенції; хіх) «тонна» означає мет
ричну тонну в 1000 кілограмів; xviii) «Секре
таріат» означає Секретаріат Міжнародної
ради по зерну; ххііі) «ВТО» означає Все
світню торговельну організацію» .
Інший приклад. У ст. 1 Конвенції про
привілеї і імунітет Євразійського економіч
ного співтовариства (Мінськ, 31 травня
2001 р.) зазначено: «... для цілей даної Кон
венції наведені нижче терміни означають:
ЕврАзЄС – Євразійське економічне співто
вариство» [18]. Тут розшифровано загаль
новідому абревіатуру, яка терміном або виз
наченням, звичайно, бути не може.
Через недотримання правил юридичної
техніки дефініціювання термінів, недотри

мання прийомів формулювання дефініцій
виникають протиріччя в арсеналі понять
міжнародного права. Так, у ст. 1 Міжнарод
ної Конвенції про ліквідацію всіх форм расо
вої дискримінації (НьюЙорк, 7 березня
1966 р.) зафіксовано: «... в даній Конвенції
вислів «расова дискримінація» означає
будьяку відмінність, винятки, обмеження
або перевагу, засновану на ознаках раси,
кольору шкіри, родового, національного або
етнічного походження, що мають на меті або
є наслідком знищення і применшення виз
нання, використання або здійснення на
рівних засадах прав людини і основних сво
бод у політичній, економічній, соціальній,
культурній або будьяких інших сферах
суспільного життя» [19, 64]. А в ч. 2 цієї ж
статті зазначається таке: «... дана Конвенція
не застосовується до відмінностей, ви
нятків, обмежень або переваг, які держави
учасниці даної Конвенції проводять або роб
лять між громадянами і негромадянами».
Безумовно, у Конвенції, що має наддер
жавний характер і силу в міждержавному
просторі, орієнтує держави на уніфікацію
підходів до вирішення проблеми дискримі
нації, подібні застереження неприпустимі.
У преамбулі Конвенції абсолютно справед
ливо зазначено: «Загальна декларація прав
людини проголошує, що всі люди народжу
ються вільними і рівними в своїй гідності та
правах і що кожна людина повинна володіти
всіма правами і свободами, проголошеними
в ній, якої б то не було відмінності, зокрема
без відмінності за ознакою раси, кольору
шкіри або національного походження, вва
жаючи, що всі люди рівні перед законом і ма
ють право на однаковий захист закону від
будьякої дискримінації і від будьякого
підбурювання до дискримінації» [19, 89].
Таким чином, маємо змішування об’єк
тів понять: в одному випадку (у преамбулі)
йдеться про всіх людей, а в другому – ро
биться виняток за ознакою приналежності
до конкретної держави, що робить зміст та
ких міжнародних актів суперечливим.
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ÄÅÔÅÊÒÈ ÄÅÔ²Í²Ö²É Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ:
ÒÅÎÐÅÒÈÊÎ-ÌÅÒÎÄÎËÎÃ²×Í² É ÒÅÕÍ²ÊÎ-ÞÐÈÄÈ×Í² ÀÑÏÅÊÒÈ
Резюме
Характеризується значення дефініцій понять, які використовуються у міжнародному праві, у
наданні вичерпної, точної і доступної для сприйняття інформації про об’єкти, які мають вузько?
спеціалізовану сферу застосування, визначається типологія дефектів, які певним чином позна?
чаються на якості арсеналу дефініцій, що використовуються у міжнародних конвенціях, резо?
люціях, протоколах та інших правових актах.
Èëüÿ ØÓÒÀÊ
ÄÅÔÅÊÒÛ ÄÅÔÈÍÈÖÈÉ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ:
ÒÅÎÐÅÒÈÊÎ-ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ È ÒÅÕÍÈÊÎ-ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÀÑÏÅÊÒÛ
Резюме
Характеризуется значение дефиниций понятий, используемых в международном праве с
целью предоставления исчерпывающей, точной и доступной для восприятия информации об
объектах, имеющих узкоспециализированную сферу применения. Дается определение типоло?
гии дефектов, влияющих определенным образом на качество арсенала дефиниций, которые ис?
пользуются в международных конвенциях, резолюциях, протоколах и других правовых актах.
Illya SHUTAK
DEFECTS OF INTERNATIONAL LAW DEFINITIONS:
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL & THECHNICAL AND JURIDICAL ASPECTS
Summary
The article deals with characteristics of definitions, used in the international law to secure exhaus?
tive, exact and understandable information on the objects of very special application. The typology of
quality guarantying the arsenal of definitions, normally used in the international conventions, resolu?
tions, protocols and other legal acts is defined.
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аполеглива та копітка робота проку
ратури області щодо координації
діяльності правоохоронних органів у
протидії злочинності дала змогу досягти пев
ного поліпшення криміногенної обстановки.
Нинішнього року зменшилась кількість
грабежів, розбійних нападів, умисних
убивств, тяжких тілесних ушкоджень, що
спричинили смерть потерпілого, хуліганств,
вимагань, злочинів, пов’язаних із незакон
ним обігом наркотичних речовин. При цьому
розкриття злочинів покращилось порівняно
з минулим роком з 83,5% до 84,5%.
Більш уважним і прискіпливим був нагляд
за розслідуванням кримінальних справ слід
чими органів прокуратури. Як наслідок, поточ
ного року закінчено провадженням 584 кри
мінальні справи, 573 з яких направлено до
суду з обвинувальним висновком, відшкодо
вано в ході слідства понад 11 млн гривень.
У цьому році направлено до суду кримі
нальну справу стосовно керівника відділен
ня ЗАТ КБ «Приватбанк», такої собі сучасної
СонькиЗолотої Ручки, яка за пособництва
іншої аферистки підроблювала документи
на грошові перекази фізичних осіб. Діючи в
злочинному тандемі, ці особи привласнили
та легалізували коштів на загальну суму по
над 850 тис. гривень.
Обласна прокуратура забезпечує ефек
тивну протидію організованій злочинності.
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Так, цьогоріч знешкоджено 20 організованих
злочинних угруповань, що діяли на території
області. За направленими до суду криміналь
ними справами до відповідальності притяг
нуто 68 осіб, якими у складі організованих
злочинних груп скоєно 443 злочини.
На даний момент судом розглядається
кримінальна справа щодо членів злочинної
групи з 4 осіб, які, діючи за принципом фінан
сової піраміди, під прикриттям діяльності
компанії «Інтвей», шахрайським шляхом за
володіли коштами громадян на значні суми.
Нещодавно постала перед судом зло
чинна організація у складі 7 осіб, які заво
лоділи грішми вкладників кредитної спілки
«Партнерський кредит».
Прокуратура області направила до суду
кримінальну справу щодо стійкої злочинної
групи під керівництвом лікаряхірурга
міської клінічної лікарні, яка упродовж двох
років займалася придбанням і збутом нар
котичних засобів, отруйних сильнодіючих
лікарських препаратів та прекурсорів, а та
кож організувала й утримувала три притони
для вживання цих речовин.
Направлено до суду кримінальну справу
щодо організованої злочинної групи, яка ор
ганізувала незаконне переправлення через
державний кордон України 142 іноземних
громадян, виготовила 392 завідомо підроб
лені документи, що дало змогу іноземцям
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продовжити термін перебування в Україні
без відповідних законних підстав. У ході
слідства виявлено 1 210 злочинів, скоєних
цим угрупованням.
Прокуратура області вдається до рішу
чих заходів щодо додержання вимог митно
го законодавства. Це викликано тим, що
сьогодні 7 торговельних портів Одещини –
гарячі точки не тільки для митників, а й
підприємливих ділків, які вдаються до різно
го роду махінацій під час митних процедур.
Ми добре розуміємо ту відповідаль
ність, що покладається на органи прокура
тури щодо забезпечення законності на кор
доні, запобігання незаконному ввезенню то
варів, попередження значних втрат бюджету
від незаконних оборудок при здійсненні
імпортних та експортних операцій.
Питання додержання вимог митного за
конодавства, боротьби з контрабандою на
Одещині набуває особливої актуальності,
що пояснюється географічним розташуван
ням регіону. Це вихід до Чорного моря та
діяльність 7 морських торговельних портів,
через які імпортуються та експортуються
вантажі не лише підприємствами Одеської
області, а й інших регіонів.
Саме від діяльності такої важливої галузі
залежить надходження платежів до бюджету
і наявність робочих місць для громадян, зай
нятих у сфері транспортних послуг, обслуго
вування портів, торгівлі тощо.
Якщо на економічні чинники органи про
куратури впливати не можуть, то усунення
порушень на кордоні, забезпечення закон
ності в діяльності митних органів є одним із
пріоритетів нашої діяльності. Тому працівни
ки прокуратури властивими їм засобами на
магаються покласти край незаконному пе
реміщенню товарів та цінностей через мит
ний кордон держави.
Особливо важливим є те, що в тісній
співпраці з правоохоронними органами об
ласті прокуратурою викрито та знешкодже
но низку схем контрабандного ввезення в
Україну товарів та ухилення від сплати мит
них платежів, реалізація яких завдавала
мільйонних збитків державному бюджету.
Передусім – це так звані інтелектуальні
схеми, що використовувалися «білокомірце
вими» злочинцями. Скажімо, ввезення това

рів фізичними особамипідприємцями на під
ставі рішень судів про звільнення від сплати
ПДВ, заниження митної вартості нових авто
мобілів внаслідок їх декларування як розібра
них та пошкоджених у результаті природних
стихійних явищ, пільгове оформлення ім
портних вантажів, які декларувалися від імені
громадянина, визнаного інвалідом, тощо.
За однією з таких схем окремими
суб’єктами підприємницької діяльності –
фізичними особами, із застосуванням судо
вих рішень на територію України за зовніш
ньоекономічними контрактами ввозилися
товари без сплати сотень мільйонів гривень
на додану вартість.
Протиправні дії з митного оформлення
товарів, ввезених трьома підприємливими
ділками за вказаною схемою, припинено ли
ше за втручання прокуратури області. Пору
шено кримінальні справи, оскаржено усі не
законні судові рішення, внесено приписи
керівникам митних установ про усунення по
рушень закону. Це змусило даних суб’єктів
розмитнювати товари на загальних підста
вах, що додало до бюджету 200 млн гривень.
За нинішніх умов найбільш поширеними
є звичайні, так би мовити, контрабандні схе
ми. Це переміщення товарів поза митними
постами, або приховування їх від митного
контролю, так звана «чорна контрабанда».
Намагання зменшити митні відрахування за
рахунок зменшення кількості вантажу, не
правильно вказаних цін, якості товарів, їх
найменування («сіра контрабанда»).
Протидія правоохоронних органів спо
нукає злочинців з метою отримання надпри
бутків вдосконалювати схеми, шукати інших
шляхів обходу закону.
На жаль, не завжди митні органи стоять
на сторожі інтересів держави. Лише у поточ
ному році за вчинення злочинів притягнуто
до кримінальної відповідальності 14 праців
ників митниці.
Приміром, заарештовані та постали пе
ред судом заступник начальника Південної
митниці, начальник відділу митного оформ
лення вантажів цієї митниці, інспектор
відділу, які, діючи за попередньою змовою,
через інспекторів митного посту «Іллі
чівськ», отримували гроші від суб’єктів
підприємницької діяльності за невжиття
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заходів митного контролю вантажів. Усього
за період злочинної діяльності ними було
зібрано майже 324 тис. доларів.
Цього року органами прокуратури пору
шено 6 кримінальних справ щодо митників,
які своїми діями сприяли заниженню митної
вартості товарів, з яких у 2 кримінальних
справах збитки становлять понад 4 млн гри
вень.
Водночас не хотілося б звести проблему
тільки до працівників митних органів, адже
серйозні порушення вимог закону допуска
ються працівниками інших органів держав
ного контролю, які здійснюють свою
діяльність на кордоні та мають попереджати
про надходження на територію України
шкідливих для здоров’я громадян товарів, і
насамперед – продуктів харчування.
Особлива увага прокуратури приділяєть
ся питанням законності ввезення м’яса і
м’ясопродуктів. Два роки тому прокуратурою
області виявлені факти ввезення 54 контей
нерів з мороженими м’ясопродуктами похо
дженням з Китаю, які з вини службових осіб
Одеської регіональної служби державного
ветеринарносанітарного контролю і нагляду
на державному кордоні та транспорті були
ввезені на територію порту на порушення
існуючої заборони Державного департамен
ту ветеринарної медицини. За цими фактами
порушено 4 кримінальні справи стосовно
службових осіб Регіональної служби, щодо
яких вже винесені обвинувальні вироки.
З метою запобігання можливому роз
повсюдженню даної партії м’ясопродуктів
на території України у лютому 2009 року
прокуратура звернулася до суду з позовом
про примусове вивезення вказаних контей
нерів. Як результат, у квітні ДП «КоскоОде
са судноплавство і торгівля» добровільно
здійснило завантаження цих контейнерів та
вивезло їх за межі нашої держави.
Ще одне дуже важливе та надзвичайно
актуальне для нашого регіону питання, яке
не виходить зпід контролю та нагляду, – це
порушення законодавства у сфері земель
них відносин. Дуже часто ці порушення є
хрестоматійними зразками корупційних
діянь і хабарництва, а з цими явищами ми
ведемо непримиренну боротьбу.
Особливо складною є ситуація із зе
мельними ділянками в районах, які мають
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вихід до Чорного моря та лиманів і являють
собою ласий шматок для усіляких аферистів
і чиновниківкорупціонерів, котрі звикли на
живатися за рахунок держави.
Хочу сказати, що прокуратурою Одесь
кої області впродовж поточного року прове
дено результативні перевірки з питань до
держання законодавства у сфері земельних
відносин та охорони земель, за наслідками
яких викрито численні випадки незаконного
вилучення земель із державної та комуналь
ної власності, протиправної зміни їх цільо
вого призначення, самовільного та нецільо
вого використання і забруднення тощо.
Проведенню перевірок передував де
тальний аналіз звернень громадян, народ
них депутатів України, повідомлень в засо
бах масової інформації щодо стану закон
ності у сфері земельних відносин та даних
органів державного контролю.
Особлива увага приділялася питанням
ефективності та законності діяльності дер
жавних органів контролю. Прокуратурою об
ласті перевірені всі контролюючі органи об
ласного рівня, відповідальні за здійснення
контрольних функцій у сфері земельних
відносин.
Виявлено численні порушення в діяль
ності органів контролю, у зв’язку з чим
керівникам Головного управління земельних
ресурсів в Одеській області, обласної держ
земінспекції, обласної екологічної інспекції,
Державного управління охорони навколиш
нього середовища в Одеській області, Дер
жавної екологічної інспекції з охорони
довкілля ПівнічноЗахідного регіону Чорного
моря внесені подання, за результатами роз
гляду яких вже 17 посадових осіб притягнуті
до дисциплінарної відповідальності.
Особливо актуальними у цьому році бу
ли питання законності рішень органів місце
вого самоврядування із земельних питань,
використання постановлених з порушенням
закону або підроблених судових рішень при
набутті права власності чи користування
земельними ділянками, цільового викорис
тання земель, законності проведення буді
вельних робіт тощо.
Мала гучний резонанс кримінальна
справа, порушена прокуратурою області
стосовно заступника голови Білгород
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Дністровської райдержадміністрації, депу
тата Підгірненської сільської ради цього
району та його пособника, які вимагали
2 160 000 доларів США від громадянина за
надання йому в оренду 8 га землі для веден
ня особистого селянського господарства.
Злочинці таки отримали частину хабара на
суму 2 000 000 грн. Проте за скоєне постали
перед судом. У травні поточного року виро
ком суду обидва засуджені до 10 та 8 років
позбавлення волі.
Уже в суді кримінальна справа поруше
на прокуратурою стосовно голови Балтської
районної державної адміністрації, який за
пособництва депутата Одеської обласної
ради вимагали та одержали хабар у розмірі
100 тис. грн за укладення договору оренди
землі. А також стосовно заступника голови
Любашівської РДА, депутата цієї ж райради,
який разом із пособником за надання
дозволу на розробку технічної документації
на земельну ділянку вимагав та одержав
15 тис. доларів США.
Найближчим часом ми направимо до су
ду ряд не менш резонансних кримінальних
справ, порушених у 2009 році стосовно го
лови Котовської райдержадміністрації, де
путата районної ради, голови Нерубайської
сільської ради Біляївського району і депута
та Біляївської районної ради, голови Ново
долинської сільської ради Овідіопольського
району. Всі вони за сприяння в земельних
питаннях вимагали та отримали від грома
дян хабарі у значних розмірах, причому як у
гривнях, так і в доларах США та євро.
За результатами прокурорських переві
рок порушено 32 кримінальні справи, внесе
но 213 протестів, 224 приписи та подання,
вимоги яких розглянуто і задоволено. За

складеними прокурорами протоколами до
різних видів відповідальності притягнуто
205 посадових осіб, 11 посадовців притяг
нуто судом до відповідальності за корупційні
діяння. Відшкодовано 1,7 мільйона гривень
завданих незаконними оборудками з зем
лею збитків, до комунальної власності по
вернуто близько 815 гектарів землі.
Нещодавно порушено кримінальну
справу щодо посадових осіб Одеської регіо
нальної філії Центру державного земельно
го кадастру, відділу держкомзему в Овідіо
польському районі та посадових осіб ТОВ
«Геоконсалтінг», наслідком злочинних дій
яких стало виготовлення та оформлення на
підставі підробленого судового рішення за
заниженою на 4,3 млн грн експертною гро
шовою оцінкою державного акта на право
власності на земельну ділянку площею
0,78 гектара в Овідіопольському районі.
Розслідується кримінальна справа щодо
посадових осіб Біляївської райдержадміні
страції, Біляївського відділу земельних ре
сурсів, які на підставі договорів міни, укла
дених Біляївською райдержадміністрацією з
19 громадянами, земельні ділянки площею
майже 35 гектарів, розташовані на території
Усатівської сільської ради, вилучили із дер
жавної власності та передали у власність
громадян. І все це на підставі підроблених
посадовцями Біляївської райдержадміні
страції та відділу земельних ресурсів витягів
з технічної документації, актів встановлення
меж в натурі та заяв громадян, які на той час
померли.
У статті наведено лише окремі факти
беззаконня, викриті прокуратурою Одеської
області у поточному році, на які принципово
відреаговано.
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Резюме
Наведено численні приклади, що відображають ефективність наглядової діяльності органів
прокуратури Одеської області. Більшість із них ілюструють результати цієї роботи на найефек?
тивніших напрямах, а саме: боротьба з організованою злочинністю, корупцією, нагляд за до?
держанням вимог Земельного та Митного кодексів України.
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Âàñèëèé ÏÐÈÑßÆÍÞÊ
ÑÒÀÁÈËÈÇÀÖÈß ÊÐÈÌÈÍÎÃÅÍÍÎÉ ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÈ
ÊÀÊ ÐÅÇÓËÜÒÀÒ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÃÎ ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈß ÊÎÐÐÓÏÖÈÈ
(Èç ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ïðîêóðàòóðû Îäåññêîé îáëàñòè)
Резюме
Приведены многочисленные примеры, которые отображают эффективность надзорной
деятельности органов прокуратуры Одесской области. Большинство из них иллюстрируют ре?
зультаты этой работы на наиболее эффективных направлениях, а именно: борьба с организо?
ванной преступностью, коррупцией, надзор за исполнением требований Земельного и Тамо?
женного кодексов Украины.
Vasyl PRYISIAZHNIUK
STABILIZATION OF CRIMINAL SITUATION AS THE RESULT
OF EFFECTIVE CORRUPTION COUNTRACTION
(From the practice of Odessa Regional Prosecutor’s Office)
Summary
The article deals with many best practice examples of effective supervision activity of prosecu?
tor’s offices of Odessa region. The majority of practice examples are connected with the such areas
of prosecutorial activities as: organized crime and corruption combating, supervision on execution of
Land Code and Customs Code of Ukraine.

Àíäð³é Ã²ËÜ,
ïðîêóðîð Âîëèíñüêî¿ îáëàñò³,
äåðæàâíèé ðàäíèê þñòèö³¿ 3 êëàñó,
ïî÷åñíèé ïðàö³âíèê ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè

ÍÀ ØËßÕÓ ÂÅÐÕÎÂÅÍÑÒÂÀ
ÏÐÀÂÀ ÒÀ ÇÀÊÎÍÓ
(Äî 70-ð³÷÷ÿ ñòâîðåííÿ ïðîêóðàòóðè
Âîëèíñüêî¿ îáëàñò³)
Ключові слова: прокуратура; кадрове забезпечення; правопорядок; боротьба зі зло?
чинністю; верховенство закону.
рацівники органів прокуратури Во
линської області, як і їх колеги з усіх
регіонів України, стоять на варті за
хисту інтересів своєї держави та її громадян.
З нагоди свята привітання усім проку
рорськослідчим працівникам Волинського
краю надіслав Генеральний прокурор Ук
раїни О.І. Медведько: «Щиро вітаю вас із
визначною датою – 70річчям створення
прокуратури Волинської області! У непрості
передвоєнні роки, коли на нашу спільну

Ï
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історичну Батьківщину і Україну, зокрема,
насувалась реальна загроза підступного
фашистського поневолення, було створено
прокуратуру Волинської області.
Сімдесят років – тривалий і непростий
проміжок часу, який був ущерть наповнений
буремними історичними подіями. Волинські
прокурори зі зброєю в руках захищали не
лише цінності конституційного ладу, а й
свою рідну землю від жорстоких ворогів,
своїм високим професіоналізмом, праце

Прокурорська та слідча практика
здатністю, гідною працею рідній Україні за
служили справедливе визнання та повагу.
І зараз суспільно важливим та вагомим
є ваш внесок у справу утвердження закон
ності в нашій державі».
Цими словами Генеральний прокурор
України засвідчив глибоку повагу до бага
тьох поколінь прокурорських працівників
Волині та висловив щиру вдячність за їх не
легку працю.
Прокуратура Волинської області ство
рена 15 грудня 1939 року, в надзвичайно
складний історичний період. 1 вересня
1939 року гітлерівська Німеччина своїм
віроломним нападом на Польщу розв’язала
Другу світову війну. 17 вересня частини Чер
воної Армії перейшли кордон вже неісную
чої Польської держави і за 12 днів зайняли
Волинь. Нова влада почала створювати
свою адміністративноправову систему.
Першим прокурором Волинської об
ласті в січні 1940 року було призначено
О.Я. Симоненка, який працював на цій по
саді порівняно недовго – до липня 1941,
тобто до початку Великої Вітчизняної війни.
Штатним розписом тогочасної прокура
тури Волинської області передбачались по
сади двох заступників прокурора області, які
у 1939 році обіймали С.С. Губатенко та
І.С. Макаренко; п’яти начальників відділів:
слідчого (Р.Ф. Калюжний), судовоцивільно
го (К.К. Самтелік), по нагляду за робітничо
селянською міліцією (Г.Н. Орел), загального
нагляду (А.П. Осіпов), кримінальносудово
го (ЧумакЧумаченко); п’яти помічників про
курора області: з питань спеціальних справ
(М.Ф. Редькін), по нагляду за місцями поз
бавлення волі (А.Ф. Сердюков), по розгляду
скарг (І.Н. Горбунов), по кадрах (С.А. Неми
ровська), по загальному нагляду (В.П. Ко
робко); дві – старших слідчих (Т.П. Трофи
менков і Н.Т. Кугуб).
Були також чотири посади прокурорів:
м. Луцьк (В.С. Загорулько), м. Володи
мирВолинськ (С.Ф. Корчагін), м. Ковель
(М.П. Клименко), м. Любомль (М.С. Філєв) та
25 прокурорів районів: Горохівського (Т.П. Ба
сун), Любешівського (А.Д. Амелькін), Озю
тичівського (П.А. Кобенко), Рожищенського
(М.Р. Полижай), Седлищанського (К.Р. Сергі
єнко), Сенківичівського (К.З. Олизько), Бере

стечківського (І.Д. Дмитрієв), Вербського
(П.І. Буряк), Голобського (Ф.І. Хоменко), За
болотськівського (П.Т. Богданов), КаміньКа
ширського (Н.А. Ботнов), Колківського
(С.А. Ільченеко), Локачинського (І.Ф. Мик
лишко), Луцького (С.В. Матвєєв), Маневичів
ського (Ф.С. Кусакін), Оликського (М.Н. Даль
ченко), Ратнівського (В.Ф. Бондаренко), Тор
чинського (Д.М. Кузнецов), Турійського
(А.Ю. Кадук), Устилугського (І.Т. Откаленко),
Цуманського
(І.Д. Хохров),
Шацького
(І.Г. Школяр), а також чотири народних слід
чих: м. Ковель, Озютичівського, Маневичів
ського та Рожищенського районів (відповідно
Н.Л. Зоценко, Коротун, Паскалов і Патиман).
22 червня 1941 року розпочалася Вели
ка Вітчизняна війна, що повністю зруйнува
ла і без того хитку правоохоронну систему
Волині. Більшість працівників прокуратури
демобілізували в Червону Армію, інших ра
зом із документами й архівами евакуювали
вглиб країни. Чимало з них продовжили
свою роботу в органах прокуратур Росій
ської Федерації та інших республік.
Багато працівників прокуратури Во
линської області не повернулося з фронтів
Великої Вітчизняної. Серед них – і колишній
прокурор м. Ковель А.Я. Бондаренко, який
загинув у серпні 1943 року.
У лавах захисників нашої держави тієї бу
ремної пори були: прокурор області у 1940–
1941 та 1944–1952 роках О.Я. Симоненко
(нагороджений орденом Червоної Зірки і ме
даллю «За перемогу над Німеччиною у Ве
ликій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.»);
І.Д. Федорко, який працював в органах про
куратури з 1940 по 1976 рік, був прокурором
м. Ковель (нагороджений медалями «За бо
йові заслуги», «За оборону Сталінграда»,
«За перемогу над Німеччиною», «За оборону
Києва», «За взяття Будапешта»); С.О. Бори
сюк, який з 1970 до 1980 року обіймав поса
ду прокурора ВолодимирВолинського райо
ну (нагороджений медалями «За взяття Бер
ліна», «За визволення Варшави», «За бойові
заслуги», «За перемогу над Німеччиною у
Великій Вітчизняній війні 1941– 1945 рр.»,
«За оборону Києва» та іншими); С.Д. Гаври
люк – колишній старший помічник прокурора
області по нагляду за слідством в органах
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державної служби (нагороджений орденом
Червоної Зірки та медалями «За взяття Буда
пешта», «За взяття Відня», «За визволення
Праги», «За перемогу над Німеччиною у
Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.»;
С.О. Поліщук, який працював слідчим про
куратури Заболотнівського району, стар
шим слідчим, прокурором відділу, старшим
помічником прокурора обласної прокурату
ри (нагороджений орденами Вітчизняної
війни І ступеня, Червоної Зірки, медалями
«За оборону Києва» та 10 іншими бойовими
нагородами).
Орденом Слави ІІІ ступеня та багатьма
медалями нагороджені колишні працівники
апарату обласної прокуратури М.О. Максим
чук і П.Г. Шевчук. Орден Вітчизняної війни та
інші бойові відзнаки мають колишній про
курор області М.М. Найденко, колишні за
ступники прокурора області В.Д. Пічко та
П.З. Кузьменко, колишній начальник слідчо
го відділу прокуратури області І.Й. Шабель
ко, колишній прокурор КаміньКаширського
району І.А. Марущак, колишні начальник
відділу роботи з кадрами О.Г. Гайдученко та
старший помічник обласного прокурора
П.С. Слюсар, а також робітник апарату
обласної прокуратури К.І. Абрамов.
На початку 1944 року м. Луцьк і більша
частина Волинської області були звільнені
від фашистів. Розпочалась робота з налаго
дження мирного життя, відновлення діяль
ності радянських органів і установ.
У січні 1944 року прокурором Волин
ської області знову призначають О.Я. Симо
ненка, який працював на цій посаді до ве
ресня 1952 року.
Кадрове забезпечення обласної, мі
ських і районних прокуратур відбувалося за
рахунок колишніх юристів, демобілізованих
офіцерів Червоної Армії, випускників спе
ціальних юридичних курсів та Харківського
юридичного інституту і Київського держав
ного університету. В 1945–1946 роках на
Волинь направляються демобілізовані
військовослужбовці Б.М. Левтринський,
М.Г. Наумчик, І.Д. Федорко, С.І. Потапов,
О.О. Никонов, випускники Харківського юри
дичного інституту Н.С. Білецька, І.І. Целуйко,
О.К. Карпенко, О.В. Грозний, М.Д. Сухоно
сенко, В.С. Гарькавая, випускник Київського
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державного університету Д.Л. Кравець та
інші, які плідно працюють на різних посадах
в органах місцевої прокуратури.
Регіональна влада й правоохоронні ор
гани вели безкомпромісну боротьбу з по
рушниками закону і комуністичної моралі.
Суворо карались злочини, що мали у своєму
складі факти введення в оману держави з
метою збагачення, а також зловживання
службовим становищем.
Першочерговим завданням місцевої
прокуратури стала ліквідація наслідків тим
часової окупації території області, відрод
ження радянського правопорядку, посилен
ня боротьби зі злочинними проявами тощо.
У центрі уваги прокурорів і слідчих ор
ганів прокуратури постійно перебували пи
тання охорони державної власності, вико
нання законів про зміцнення трудової дис
ципліни в промисловості та сільському
господарстві, своєчасного й повного задо
волення потреб фронту і тилу в сільськогос
подарській продукції. У загальнонаглядовій
роботі органів прокуратури важливе місце
посідали питання охорони прав військово
службовців, членів їх сімей, інвалідів Великої
Вітчизняної війни.
Багато уваги і часу прокуратура та слідчі
органи приділяли виявленню й розслідуван
ню злочинів фашистських загарбників. Чи
мало слідчих справ порушувалось проти
бійців ОУНУПА.
У той час в лісах Волині продовжували
свою боротьбу за волю і незалежність Украї
ни збройні загони ОУНУПА. Озброєні фор
мування УПА почали створюватись на тери
торії Волинської області ще 1942 року. Їхні
бійці у переважній більшості були справжні
ми патріотами, чесними й відданими своїй
справі людьми. Їх протистояння радянській
владі, збройний опір і величезні, часом
цілком безвинні жертви – трагічна сторінка в
житті українського народу. Але такою була
наша історія, і ми мусимо її пам’ятати.
У всіх райцентрах Волинської області
створювались винищувальні батальйони, а у
селах – загони і групи охорони громадсько
го порядку. У 1944–1945 роках тут діяло
30 винищувальних батальйонів, до складу
яких входило 2 662 бійців, і 433 загони само
охорони, в яких налічувалось 4 264 особи.

Прокурорська та слідча практика
У цій жорстокій і безкомпромісній бо
ротьбі були втрати й серед прокурорських
працівників. Так, 25 вересня 1944 року про
курор Седлищанського району Г.П. Повітко
разом із районними керівниками проводили
хлібозаготівлю в с. Велимче, де на них було
здійснено напад 150 бійців УПА. У нерівному
бою загинули всі працівники районного апа
рату, в тому числі й Г.П. Повітко.
Однак траплялися й випадки поро
зуміння і навіть неабиякої витримки ворогу
ючих сторін. Колишній молодший лейтенант
Локачинського РВ НКДБ Микола Родін при
гадує такий епізод.
Влітку 1945 року в одному із сіл Лока
чинського району комісія розподіляла серед
селян землю. Ввечері її члени, в т.ч. завіду
вач райземвідділом та прокурор району
А.П. Сольоний, заїхали повечеряти на хутір.
Раптом до хати зайшло чоловік шість бан
дитів. Ватажок разом із господарем вийшли
на кухню, інші тримали всіх присутніх під
прицілом. Про що вони розмовляли – неві
домо, але коли повернулися, то сіли за стіл і
всі разом повечеряли. А потім пішли, нікому
не завдавши шкоди.
Ця пригода не скомпрометувала
А.П. Сольоного, який працював на посаді
районного прокурора до 1951 року, а потім
відбув у розпорядження прокуратури УРСР.
У другій половині 40х – на початку 50х
років XX ст. головними у роботі місцевої про
куратури залишались питання збереження
державної та колгоспної власності, бороть
ба з хабарництвом і бандитизмом.
Ветеран Волинської прокуратури І.Д. Фе
дорко так згадував про свою роботу: «… У со
рок шостому році призначили мене слідчим
обласної прокуратури і одразу доручили про
вести дізнання у справі розкрадання соціа
лістичної власності в Луцьку. Тоді, як відомо,
були важкі повоєнні роки. І ось один із пра
цівників служби постачання, користуючись
своїм становищем, вкрав тонну борошна.
Доказів не було. Нелегко довелось мені тоді.
Але врештірешт злочинця знайшли».
У 1952 році на посаду прокурора області
призначено радника юстиції І.І. Корчака,
який працював начальником слідчого
відділу прокуратури Львівської області.

24 травня 1955 року було затверджено
Положення про прокурорський нагляд в
СРСР, яке не лише поновлювало демокра
тичні принципи організації і діяльності про
куратури, а й розширило права та регулюва
ло діяльність її органів, а також регламенту
вало централізований устрій прокуратури.
Тепер органи прокуратури на місцях повинні
були здійснювати нагляд за законністю не
залежно від впливу місцевих органів влади і
підпорядковувались лише Генеральному
прокурору.
Станом на 1 січня 1958 року у штаті про
курорськослідчих працівників Волинської
області був 91 співробітник. З них 18 працю
вали в обласній прокуратурі, 8 – міжрайонни
ми прокурорами, 12 очолювали районні про
куратури. Помічниками прокурорів міст і
районів працювало 17 чоловік, слідчими – 36.
У 1960 році прокурором Волинської об
ласті призначено волинянина Г.О. Назарука,
який народився 1913 року в с. Кошари
Ковельського району Волинської області.
Указом Президії Верховної Ради СРСР у
1963 році йому було присвоєно класний чин
державного радника юстиції 3 класу.
Законодавчою основою діяльності ор
ганів прокуратури у боротьбі зі злочинністю
в цей період стали нові Кримінальний і
Кримінальнопроцесуальний кодекси УРСР,
які затверджені Верховною Радою УРСР
28 грудня 1960 року та набули чинності
1 квітня 1961 року.
Принципова особливість нового проце
суального кодексу – закріплена в ньому
струнка система правових гарантій для
учасників кримінального процесу (ст. 21, на
приклад, гарантувала обвинуваченому пра
во на захист та забезпечувала охорону його
особистих і майнових прав).
У 1974 році на посаду прокурора Во
линської області призначено радника юс
тиції М.П. Коваленка, який до цього працю
вав прокурором Печерського району
м. Київ. Заступниками прокурора області в
цей час були П.Г. Думало та П.З. Кузьменко.
Удосконалюється розстановка проку
рорських кадрів, підвищується їх фаховий і
професіональний рівень. Станом на 1 січня
1975 року в прокуратурі Волинської області
налічувалось 25 атестованих працівників.

99

ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ 3’2009
У 1976 році прокурором Волинської об
ласті призначено старшого радника юстиції
М.М. Найденка, який очолював прокуратуру
13 років.
У цей період на Волині активізувалася
кримінальноправова боротьба з одним із
найбільш тяжких і суспільно небезпечних
злочинів – хабарництвом.
«Болячки» соціалістичної системи – зло
вживання службовим становищем корумпо
ваних партійних та господарських чинов
ників, спекуляції, крадіжки, хабарі – були
показовими під час розслідування резо
нансних кримінальних справ. Одну з них по
рушив прокурор м. Нововолинськ Є.П. Шам
ринський. Серйозні звинувачення в отри
манні великих сум хабарів були пред’явлені
генеральному директорові виробничого
об’єднання «Укрзахідвугілля» Герою Соціа
лістичної Праці Кізубу, його заступникові
Радіонову, начальникові шахтоуправління
«Жовтневе» Скалюку, іншим посадовим осо
бам м. Нововолинськ та керівникам шахт
сусіднього м. Червоноград.
Було доведено численні факти виділен
ня автомобілів «ГАЗ24 Волга» за хабарі та їх
перепродажу за спекулятивними цінами.
Вищеназвані посадовці незаконно отрима
ли 33 690 крб, а загальна сума наживи від
спекуляцій становила 51 600 карбованців.
До кримінальної відповідальності було
притягнуто 21 особу. Всі керівникихабарни
ки були засуджені та отримали чималі стро
ки позбавлення волі. Зокрема, колишній Ге
рой Соціалістичної Праці Кізуб – 12 років
ув’язнення. Арешт накладено на грошові
вклади колишніх посадовців, власні авто
машини, інші цінності на загальну суму
200 тис. крб, які було конфісковано судом
у дохід держави.
Рейтинг прокуратури у ті роки значно
зріс, люди вірили у справедливість і торже
ство закону. Зрозуміло, що окремих партій
них функціонерів не задовольняла така
робота прокуратури і вони докладали ти
танічних зусиль, щоб дискредитувати проку
рора області М.М. Найденка, який разом з
працівниками органів прокуратури Волині
викривав високопоставлених посадовців.
У 1987 році газета «Правда» опублікува
ла надзвичайно резонансну статтю з промо
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вистою назвою «Підніжка прокурору». Це –
копія листа прокурора Волинської області
Миколи Найденка, який він надіслав у цент
ральний комітет компартії України, принци
пово реагуючи на порушення законності
партійними та господарськими керівниками
краю. Як приклад у ньому наводилися резо
нансні кримінальні справи, що порушува
лись на той час органами прокуратури Во
лині. Окрім спекуляцій з автомобілями у
м. Нововолинськ були викриті факти краді
жок народного добра в особливо великих
розмірах у системі побутового обслугову
вання на фірмі «Волинянка».
Багато галасу здійняло на Волині роз
слідування злочинної діяльності хабарників
з Луцького міськвиконкому та інших уста
нов, які займались розподілом житла. На
лаві підсудних опинився тодішній голова
міськвиконкому Литвиненко. У березні
1986 року за вироком Волинського облас
ного суду він був засуджений до п’яти років
позбавлення волі.
Резонанс від публікації листа прокурора
Волині у центральній газеті, головному ідео
логічному рупорові компартії колишнього
СРСР, був надзвичайно великим. Як і непід
купний авторитет, який здобув прокурор
М.М. Найденко. Указом Президії Верховної
Ради СРСР від 8 липня 1988 року йому при
своюється високий класний чин державного
радника юстиції 2 класу.
У віці 62 років, 31 із яких М.М. Найденко
присвятив прокурорськослідчій роботі, він
пішов на заслужений відпочинок.
Працівники Волинської прокуратури
у 80х – на початку 90х років XX ст. демонст
рують високий професіоналізм та велику
відповідальність під час виконання своїх
службових обов’язків.
Півстоліття відпрацював у органах про
куратури В.Д. Пічко. На Волині Веніамін
Дмитрович з 1945 року. Був помічником
прокурора ВолодимирВолинського району,
прокурором Устилугського, Любешівського,
Любомльського та Нововолинського райо
нів, прокурором м. Нововолинськ, першим
заступником прокурора Волинської області.
Йому доводилось підтримувати обвину
вачення у найскладніших і найважчих спра
вах – умисних убивствах, хабарництві, роз

Прокурорська та слідча практика
краданні державного майна в особливо ве
ликих розмірах. Саме Веніамін Пічко був
державним обвинувачем у розслідуваній
1984 року справі про отримання хабарів та
спекуляцію автомобілями посадовими осо
бами шахт м. Нововолинськ.
За високі показники в роботі, опера
тивність і принциповість у здійсненні проку
рорського нагляду за додержанням законів
та розслідуванням злочинів В.Д. Пічко за
охочувався Генеральним прокурором СРСР
О.М. Рекунковим.
Наступним прокурором Волинської об
ласті і останнім, який був призначений нака
зом Генерального прокурора СРСР від
22 лютого 1989 року, став старший радник
юстиції І.Д. Заплотинський. До цього при
значення він працював першим заступни
ком прокурора Львівської області.
Визначальними рисами прокуратури
Волинської області на початку 90х років
XX ст. були високий рівень професіоналізму
та оперативної майстерності, що неоднора
зово підтверджувалось під час розгляду
різних за ступенем та складністю криміналь
них справ.
24 серпня 1991 року Верховна Рада Ук
раїнської РСР проголосила створення суве
ренної незалежної держави – України. Роз
почалась активна діяльність зі створення її
правової бази. У Законі України «Про проку
ратуру», прийнятому Верховною Радою Ук
раїни 5 листопада 1991 року, визначено за
вдання, функції і повноваження органів про
куратури.
Проте цей історичний період виявився
досить складним у роботі Волинської про
куратури. 1990–1993 роки стали часом
нестримного зростання кримінальних пра
вопорушень. Різка зміна відносин власності,
вульгарна приватизація, масова поява
шахрайських фінансових пірамід та псевдо
банків, хвиля їх банкрутств, зростаюче без
робіття не тільки поглибили соціальне роз
шарування населення, а й загострили міжу
собну боротьбу за сфери впливу між
конкуруючими угрупованнями.
У цей скрутний для країни час Волин
ською прокуратурою керував М.В. Косюта,
який доклав чимало зусиль, щоб не допус
тити обвалу злочинності, корумпованості

посадових осіб, порушень законності. До
призначення прокурором Волинської об
ласті Михайло Васильович працював за
ступником голови Тернопільського обласно
го суду в кримінальних справах.
У 1998 році на посаду прокурора Во
линської області було призначено старшого
радника юстиції В.Т. Губика, який до цього
обіймав посаду першого заступника проку
рора м. Севастополь. Першим заступником
прокурора області працював Є.П. Шамрин
ський, а заступниками – В.С. Польовий та
О.Т. Піддубний.
Важливою умовою забезпечення право
вої охорони конституційного порядку в цей
час стала взаємодія правоохоронних ор
ганів у боротьбі зі злочинністю. Ситуація ви
магала координації у загальнодержавному
масштабі, активізації зусиль з протистояння
криміналітету. Провідна роль у забезпеченні
такої координації належала прокуратурі.
Указом Президента України «Про вдоскона
лення координації діяльності правоохорон
них органів по боротьбі з корупцією та ор
ганізованою злочинністю» від 12 лютого
2000 року № 229/2000 саме координація
діяльності по боротьбі зі злочинністю, в тому
числі з її проявами в організованих формах,
а також із корупцією покладена на прокура
туру. Ці повноваження закріплено в ст. 10
Закону України «Про прокуратуру» [1].
З 2002 року прокуратуру Волинської об
ласті очолювали такі відомі українські проку
рори, як О.В. Баганець (нині – прокурор
Львівської області), А.І. Гіль, М.М. Франтов
ський (нині – прокурор Житомирської об
ласті), які зробили чималий внесок у станов
лення і подальший розвиток органів проку
ратури на Волині.
З 2007 року прокуратуру Волинської об
ласті знову очолює державний радник юс
тиції 3 класу А.І. Гіль.
Нині в апараті прокуратури Волинської
області працює прокурор області і чотири
його заступники, 12 начальників відділів,
10 старших помічників прокурора, 45 стар
ших прокурорів, прокурорів відділів та
помічників прокурора, один прокуроркри
міналіст, п’ять слідчих з особливо важливих
справ та старших слідчих слідчого відділу
прокуратури області.
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Усього в органах прокуратури Волин
ської області працює 231 прокурорсько
слідчий працівник. У міських, районних,
міжрайонних та прирівняних до них проку
ратурах працюють 19 прокурорів, 11 заступ
ників, 96 старших помічників і помічників
прокурорів міст, районів та прирівняних до
них прокуратур, 25 старших слідчих і слідчих
міжрайпрокуратур.
Вісім прокурорськослідчих працівників
Волині нагороджено знаком «Почесний
працівник прокуратури». Це – прокурор об
ласті А.І. Гіль, перший заступник прокурора
області В.О. Веселуха, заступник прокурора
області В.Й. Куренда, начальник відділу на
гляду за додержанням законів органами
СБУ, Державної митної служби та Державної
прикордонної служби України В.О. Ясель
ський, начальник організаційноконтроль
ного відділу Є.М. Турчинський, прокурор
Ківерцівського району О.М. Романовський,
помічник прокурора області В.М. Лотоць
кий, заступник прокурора Горохівського
району Т.О. Костюк. 35 років пропрацювала
в апараті прокуратури області почесний
працівник прокуратури України С.С. Бори
сюк. У прокуратурі Волинської області пра
цювало два прокурорськослідчих працівни
ки, яким було присвоєно почесні звання
«Заслужений юрист України» – начальник
слідчого відділу прокуратури Волинської об
ласті І.Й. Шабелько та прокурор м. Луцьк
Т.П. Гузар.
Зразком для молодих працівників є ве
терани органів прокуратури Волині: перший
заступник прокурора області В.О. Веселуха,
заступник прокурора області В.Й. Куренда,
начальник організаційноконтрольного від
ділу Є.М. Турчинський, начальник відділу ро
боти з кадрами В.С. Ващук, старший поміч
ник прокурора області з питань захисту інте
ресів громадян та держави при виконанні
судових рішень В.В. Шевчик, старший про
курор відділу нагляду за розслідуванням
кримінальних справ слідчими органів проку
ратури С.П. Дунець, прокурор Ківерцівсько
го району О.М. Романовський, прокурор Ло
качинського району П.І. Воробій, перший за
ступник прокурора м. Луцьк М.Д. Біляк,
заступник прокурора Горохівського району
Т.О. Костюк, прокурор відділу підтримання
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державного обвинувачення в судах Б.С. Смо
люк, помічник Ковельського міжрайонного
прокурора В.В. Дордюк.
Вагомим є внесок у боротьбу зі зло
чинністю та зміцнення законності працівни
ків апарату прокуратури області та міських,
районних, міжрайонних та прирівняних до
них прокуратур. Зокрема начальника відділу
захисту майнових, інших особистих прав і
свобод громадян та інтересів держави
В.В. Веніславського, начальника відділу на
гляду за додержанням законів спецпідроз
ділами та іншими установами, які ведуть бо
ротьбу з організованою злочинністю,
Г.І. Парфелюка, начальника відділу підтри
мання державного обвинувачення в судах
О.В. Шпоти, начальника слідчого відділу
прокуратури області Є.М. Блащука, старшо
го помічника прокурора області з міжнарод
ноправових доручень Ю.Ф. Пічугіної, стар
шого помічника прокурора області з питань
захисту прав і свобод неповнолітніх А.М. Це
хоша, старшого помічника прокурора об
ласті О.І. Опалінської, а також прокурорів і
старших прокурорів відділів апарату проку
ратури Волинської області О.П. Демчука,
С.П. Дунця, Б.С. Смолюка, І.А. Гершкевича,
П.І. Ариванюка, В.І. Цемаха, С.Я. Ткачука,
А.І. Рибака, Є.М. Скучинського.
Сумлінно виконують свої нелегкі обов’яз
ки прокурор м. Луцьк О.Л. Решетник, проку
рор Ковельської міжрайонної прокуратури
С.М. Масалов, прокурор Любомльської
міжрайонної прокуратури В.С. Лебедюк,
прокурор м. Нововолинськ О.М. Сліпчук,
прокурор Рожищенського району О.Є. Шам
ринський, прокурор КаміньКаширського
району А.А. Кучер, прокурор Луцького райо
ну В.М. Троц, перший заступник прокурора
м. Луцьк М.Д. Біляк, заступник прокурора
м. Нововолинськ Л.Р. Герасимчук, заступник
прокурора Горохівського району Т.О. Костюк.
Успішно працюють слідчі в особливо
важливих справах прокуратури області
І.І. Касарда та В.В. Хилюк, слідчий в особли
во важливих справах прокуратури м. Луцьк
В.А. Денищук, старший слідчий Ковельської
міжрайонної прокуратури М.М. Андрейцев,
старший слідчий прокуратури м. Новово
линськ М.Й. Троцюк, старший слідчий Воло
димирВолинської міжрайонної прокуратури

Прокурорська та слідча практика
В.А. Корнесюк, слідчий прокуратури Го
рохівського району С.А. Хринюк, слідчий
прокуратури КаміньКаширського району
В.І. Гаврилюк, слідчий прокуратури Луцько
го району Р.В. Кузьміч, слідчий прокуратури
Рожищенського району О.Я. Каліщук, слід
чий прокуратури Старовижівського району
О.П. Нечая та інші.
Активну участь у зміцненні законності та
боротьбі зі злочинністю беруть працівники
прокуратури області, які виконували свій
інтернаціональний обов’язок в Афганіста
ні, – старший прокурор відділу представ
ництва інтересів громадян та держави в

судах С.С. Загоруйко, прокурор відділу на
гляду за додержанням законів органами
внутрішніх справ при проведенні оператив
норозшукової діяльності, дізнання та досу
дового слідства І.А. Гершкевич, помічник Во
лодимирВолинського міжрайонного проку
рора В.В. Вовк.
Прокурорськослідчі працівники Волині,
свідомо обравши свою нелегку професію,
чесно й сумлінно служать високим ідеалам
верховенства Закону та Справедливості,
щедро діляться досвідом з молодими коле
гами, на власному прикладі виховують зраз
кові прокурорські кадри.
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Àíäð³é Ã²ËÜ
ÍÀ ØËßÕÓ ÂÅÐÕÎÂÅÍÑÒÂÀ ÏÐÀÂÀ ÒÀ ÇÀÊÎÍÓ
(Äî 70-ð³÷÷ÿ ñòâîðåííÿ ïðîêóðàòóðè Âîëèíñüêî¿ îáëàñò³)
Резюме
Висвітлюється 70?річна історія створення, становлення та розвитку прокуратури Волин?
ської області. Особлива увага звертається на самовіддану працю прокурорсько?слідчих
працівників Волині зі зміцнення законності й правопорядку.
Àíäðåé ÃÈËÜ
ÍÀ ÏÓÒÈ ÂÅÐÕÎÂÅÍÑÒÂÀ ÏÐÀÂÀ È ÇÀÊÎÍÀ
(Ê 70-ëåòèþ ñîçäàíèÿ ïðîêóðàòóðû Âîëûíñêîé îáëàñòè)
Резюме
Освещается 70?летняя история создания, становления и развития прокуратуры Волын?
ской области. Особое внимание обращается на самоотверженный труд прокурорско?следст?
венных работников Волыни по укреплению законности и правопорядка.
Andriy HIL’
ON THE WAY TO RULE OF LAW AND JUSTICE
Summary
The article deals with 70 years of Volyn Regional Prosecutor’s Office history of development. The
author paid special attention to prosecutorial officers of Volyn Region devoted work on strengthening
law and order.
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оррупция – глобальная проблема,
опасное социальное явление, во все
времена представляющее собой
серьезную угрозу для стабильного и без
опасного развития государств.
Коррупция в ее глобальных масштабах
может пошатнуть стабильность всей миро
вой финансовой системы. В связи с этим
точнее будет сказать, что она как явление
представляет собой универсальное свойст
во любого государства, которое потенциаль
но опасно и в определенных условиях со
циального бытия может привести к появле
нию проблем, ставящих под сомнение само
существование такого государства.
Неслучайно Президент Республики Ка
захстан Н.А. Назарбаев в своем Послании
народу Казахстана «Казахстан2030. Про
цветание, безопасность и улучшение благо
состояния всех казахстанцев» в качестве
одного из семи основных приоритетов на
шего государства назвал решительную и
беспощадную борьбу с коррупцией. При
этом он особо отметил, что только эффек
тивное сдерживание коррупции является
общепризнанным условием построения
правового государства.
В Государственной программе борьбы
с коррупцией на 2006–2010 годы также
отмечается, что коррупция тормозит про
цесс социальноэкономического развития,

Ê
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создания рыночной экономики, привлече
ния инвестиций и негативно воздействует
на политические и общественные институты
демократического государства, представ
ляя собой серьезную угрозу будущему раз
витию страны [1].
Таким образом, политическая воля со
стороны высшего должностного лица стра
ны – Президента Республики проявлена ре
шительно. Однако следует констатировать,
что Республика Казахстан в борьбе с кор
рупцией по различным, требующим глубо
кого исследования причинам пока сущест
венных положительных результатов еще не
добилась.
Прежде необходимо внимательно изу
чить природу этого социально опасного яв
ления. Изначально коррупция представляет
собой социальноправовое явление, обус
ловливающее необходимость борьбы с
нею. Это объясняется множеством причин.
Вопервых, тем, что коррупция деформиру
ет существующие законные методы и меха
низмы управления обществом. Вовторых,
тем, что деятельность участников коррупци
онных взаимоотношений противозаконна.
Более того, коррупция разлагающе воздей
ствует на власть и собственность, а порой
может привести даже к слиянию власти и
криминала. Именно в этом ее вред и серь
езная опасность.

Зарубіжний досвід
Вот лишь некоторые факты, подтверж
дающие масштабы коррупционной деятель
ности. Так, по подсчетам специалистов,
«… ежегодно в Казахстане только 1 млрд
200 млн долларов США уходит на взятки чи
новникам. Из них 100 млрд тенге – предста
вителям строительной индустрии, 10 млрд
тенге – таможенным службам и т.д.» [2].
Уровень коррупции возрастает, меняют
ся ее формы, и не только в Казахстане, но и
во всем мире. Непринятие радикальных эф
фективных мер в борьбе с ней приводит к то
му, что из криминальной, экономической и
социальной проблемы она может перерасти
в политическую и приобрести масштабы на
ционального бедствия, подрывающего ос
новы конституционного строя страны.
Учитывая изложенное, в данной статье
мы поставили следующую задачу: раскрыть
суть проблемы коррупции, дать наиболее
точную формулировку ее понятия как со
циального феномена, а также ответить на
следующие вопросы:
1. Что же такое коррупция?
2. Каковы ее внутреннее содержание и
природа?
3. При каких условиях она возникает и
почему?
4. В каких формах она может прояв
ляться?
В словаре русского языка С.И. Ожегова
слово «коррупция» употреблялось, когда
речь шла о продажности в буржуазных стра
нах должностных лиц и политических деяте
лей [3, 246]. Данный термин происходит от
латинского «corrumpo» и означает «портить,
развращать» [4].
Для глубокого и всестороннего изуче
ния любого социального явления необходи
мо разобраться в его внутренней сути –
природе. Прежде всего следует четко раз
граничить его внутреннее содержание, при
чины и условия возникновения. Это стано
вится возможным только в том случае, когда
социальное явление достигает в своем раз
витии определенного целостного состоя
ния, позволяющего ему играть определен
ную социальную роль.
Корни коррупции скрываются в механиз
ме осуществления государственной власти.
Перерождение государства и изменение его
социальной роли под влиянием коррупции

проявляется в сосредоточении власти в ру
ках отдельных корпоративных и социальных
групп. В свою очередь коррупция свидетель
ствует о том, что власть перестает служить
общественным интересам и в условиях со
циального расслоения представляет собой
«организованное насилие» [5].
Ю.В. Голик и В.И. Карасев в своем науч
ном исследовании «Коррупция как феномен
социальной деградации» дают ряд весьма
интересных доктринальных определений
коррупции:
«Коррупция есть форма девиантного
поведения государственных служащих или
самого государства как реакция на измене
ние фундаментальных параметров социаль
ной жизнедеятельности»;
«Коррупция – это социальный феномен
сращивания административного ресурса
государства и финансовой власти капитала
путем деформации правового поля их
взаимного функционирования»;
«Коррупция – социальный феномен
дисфункции государства на основе процес
са вышедшей за экономические границы
социальной капитализации, превращаю
щий естественное поле общественных
отношений в виртуальное пространство
макроэкономических отношений путем сня
тия правовых и нравственных ограничений с
целеполагания максимизации корпоратив
ной или личной прибыли» [6, 298–300].
По мнению В.В. Лунеева, «коррупция –
это когда лицо, находясь в органах государ
ственной власти, использует должностное
положение во имя личных, групповых или
корпоративных интересов в ущерб государ
ственным» [7].
Исходя из анализа теоретического по
нятия признаков коррупции и различных ви
дов ответственности, коррупцию можно
охарактеризовать как совокупность граж
данскоправовых деликтов, дисциплинар
ных и административных проступков, а так
же уголовно наказуемых деяний. В основе
коррупции лежит стремление носителей
власти к обладанию материальными блага
ми и средствами их достижения. Обладание
властью и ее использование для них есть
средство достижения материальных благ,
пребывание в привилегированном положе
нии, а также стабилизатор, сохраняющий

105

ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ 3’2009
постоянство сложившегося положения. Этим
объясняется поразительная живучесть кор
рупции, практическая невозможность ее
уничтожения.
Следует признать, что правовая приро
да коррупции двойственна и определяется
формами ее проявления. С одной стороны,
проявления коррупции попадают в сферу
регулирования норм права и являются пра
вонарушением, с другой стороны, она не
редко рассматривается как злоупотребле
ние публичным статусом. Таким образом,
формы коррупции представляют собой за
висящие от конкретных социальноэконо
мических условий способы достижения кор
рупционерами своих целей, связанных с
удовлетворением ими личных, групповых и
корпоративных интересов.
Уголовный кодекс Республики Казах
стан (далее – УК РК) не содержит определе
ния понятия коррупции как социальнопра
вового явления. Это решение обусловлено
тем, что одна из ключевых категорий уго
ловного права – устоявшееся понятие пре
ступления как единичного деяния или сово
купности единичных деяний.
Вместе с тем Закон Республики Казах
стан «О борьбе с коррупцией» от 2 июля
1998 года содержит следующее определе
ние коррупции: «Не предусмотренное зако
ном принятие лично или через посредников
имущественных благ и преимуществ лица
ми, выполняющими государственные функ
ции, а также лицами, приравненными к ним,
с использованием своих должностных пол
номочий и связанных с ними возможностей,
а равно и подкуп данных лиц путем предо
ставления им физическими и юридическими
лицами указанных благ и преимуществ» [8].
Вопервых, поведение участников кор
рупционных отношений всегда выражается
в действии или бездействии, направленном
на достижение поставленной цели.
Вовторых, преступные деяния корруп
ционеров совершаются по их воле и с пол
ным осознанием противоправности своего
поведения, нарушающего уголовноправо
вые запреты и наносящего ущерб общест
венным интересам.
Втретьих, все преступные коррупцион
ные проявления социально опасны и нано
сят вред интересам личности, государства
и общества.
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В настоящее время законодатель к кор
рупционным преступлениям в примечании к
ст. 307 УК РК относит 13 общественно опас
ных деяний, предусмотренных:
1) п. «г» ч. 3 ст. 176 УК РК (присвоение
или растрата вверенного чужого имущест
ва, совершенные лицом, уполномоченным
на выполнение государственных функций,
либо приравненным к нему лицом, если они
сопряжены с использованием своего слу
жебного положения);
2) п. «в» ч. 2 ст. 192 УК РК (лжепредпри
нимательство, совершенное лицом, упол
номоченным на выполнение государствен
ных функций, либо приравненным к нему
лицом, если они сопряжены с использова
нием им своего служебного положения);
3) п. «а» ч. 3 ст. 193 УК РК (легализация
денежных средств или иного имущества,
приобретенного законным путем лицом,
уполномоченным на выполнение государст
венных функций, либо приравненным к не
му лицом, если они сопряжены с использо
ванием им своего служебного положения);
4) п. «а» ч. 3 ст. 209 УК РК (экономичес
кая контрабанда, совершенная лицом,
уполномоченным на выполнение государст
венных функций, либо приравненным к не
му лицом, если они сопряжены с использо
ванием им своего служебного положения);
5) ст. 307 УК РК (злоупотребление долж
ностными полномочиями);
6) п. «в» ч. 4 ст. 308 УК РК (превышение
власти или должностных полномочий в це
лях извлечения выгод и преимуществ для
себя или других лиц или организаций либо
нанесение вреда другим лицам или органи
зациям);
7) ст. 330 УК РК (незаконное участие в
предпринимательской деятельности);
8) ст. 311 УК РК (получение взятки);
9) ст. 312 УК РК (дача взятки);
10) ст. 313 УК РК (посредничество во
взяточничестве);
11) ст. 314 УК РК (служебный подлог);
12) ст. 315 УК РК (бездействие по службе);
13) ст. 380 УК РК (злоупотребление влас
тью, превышение или бездействие власти).
Из 13 составов преступлений, отнесен
ных законодателем в примечании к ст. 307
УК РК к коррупционным преступлениям, во
семь составов заключены в главе 13 УК РК:

Зарубіжний досвід
1) ст. 307 УК РК – злоупотребление
должностными полномочиями;
2) п. «в» ч. 4 ст. 308 УК РК – превышение
власти или должностных полномочий в це
лях извлечения выгод и преимущества для
себя или других лиц или организаций либо
нанесение вреда другим лицам или органи
зациям;
3) ст. 310 УК РК – незаконное участие в
предпринимательской деятельности;
4) ст. 311 УК РК – получение взятки;
5) ст. 312 УК РК – дача взятки;
6) ст. 313 УК РК – посредничество во
взяточничестве;
7) ст. 314 УК РК – служебный подлог;
8) ст. 315 УК РК – бездействие по службе.
Внесение изменений и дополнений в
действующий УК РК и меры усиления ответ?
ственности за коррупцию следует, конечно
же, признать вынужденными мерами, по?
скольку уголовно?правовое воздействие по
своей сути, объему и содержанию носит су?
губо репрессивный характер и применяется
во всех случаях, когда не срабатывает меха?
низм профилактики преступления.
Причиной возникновения и роста кор
рупции является, прежде всего, большой
эгоизм, алчность человека, а также кризис в
обществе; своевольное перераспределе
ние материальных средств; незаконное
проведение экономических реформ; изме
нение социальных ценностей и морали; па
дение общего культурного уровня масс.
К злоупотреблениям публичным стату
сом относятся коррупционный лоббизм,
протекционизм, олигополия, непотизм. Их
природа до конца не изучена, а общности
признаков недостаточно для отнесения их к
правонарушениям.
При этом, если общеуголовная преступ
ность возникла с появлением частной соб
ственности, то коррупционная – со времени
возникновения государства и его бюрокра
тического аппарата.
Об общемировых масштабах коррупции
свидетельствуют данные и специальные ис
следования, проводимые отдельными меж
дународными институтами, занимающимися
анализом проблемных вопросов коррупции в
государствах. Так, согласно рейтингу Транс
перенси Интернешнл (ТИ), опубликованному
за 2008 год, по уровню коррупции Казахстан
занял 145 место из 180 стран. В прошлом го

ду Казахстан находился на 150 месте по ин
дексу восприятия коррупции (ИВК), которое
он тогда делил с несколькими странами СНГ:
Азербайджаном, Беларусью, Кыргызстаном
и Таджикистаном. В отличие от Казахстана,
который поднялся в этом рейтинге со 150
места в 2007 году на 145 в этом году, другие
страны ухудшили свои позиции. В частности,
Азербайджан в этом году находится на 158
месте, Беларусь и Таджикистан – на 151,
Кыргызстан разделил 166 место с Узбекис
таном и Туркменистаном.
Индекс восприятия коррупции ТИ за
2008 год ясно показывает, что в ЮгоВос
точной Европе и бывших советских респуб
ликах она остается серьезной проблемой.
Каждая из этих 20 стран набрала меньше,
чем по 5 баллов (из возможных 10), что яв
ляется показателем высокого уровня вос
приятия коррупции в большинстве этих
государств. Лишь в Грузии наблюдается не
которое улучшение, тогда как оценки Рос
сии (147) и Украины (134) продолжают сни
жаться. Оценки большинства стран Сред
ней Азии остаются на все том же низком
уровне или даже значительно падают, как
видно на примере Кыргызстана: количество
баллов, набранных этой страной, упало с
2,1 в 2007 году до 1,8 в 2008 году.
В исследовании компании Global Integ
rity за 2008 год Казахстан попал в группу
стран, которые, по мнению экспертов, до
статочно успешно борются с коррупцией.
На первый взгляд объективность индек
са восприятия коррупции вызывает сомне
ние, так как само по себе «восприятие» –
явление субъективное, однако анализ прак
тики исследований Transparency International
показал обратное.
ИВК основан на системе социологичес
ких исследований и обзоров, проводящих
ся независимыми международными орга
низациями и институтами, такими как
Фридом Хаус, Всемирный Банк, Базель
ский Университет, Всемирный Экономиче
ский Форум и др.
Основой при расчете индекса корруп
ции стала следующая концепция: комбина
ция нескольких источников данных, объеди
ненных в единый показатель, увеличивает
надежность каждого источника в отдельнос
ти. Таким образом, погрешность одного из
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источников может быть сбалансирована
включением в совокупный индекс, по край
ней мере, двух других [9].
В целом очень важно введение общедо
ступных и эффективных процедур инфор
мирования общественности о ходе борьбы
с коррупцией. Практика свидетельствует об
отсутствии необходимого уровня инфор
мированности гражданского общества в
вопросах антикоррупционной политики
государства. Для этого следует признать
необходимым осуществление мероприятий
по пропаганде знаний и соблюдению анти
коррупционного законодательства, органи
зовать в государственных органах и среди
населения занятия по изучению антикор
рупционного законодательства, круглые
столы, семинары для обсуждения действий
по реализации антикоррупционной полити
ки с целью создания атмосферы нетерпи
мости к фактам вымогательства со стороны
представителей органов власти.
Коррупция очень многолика и пронизы
вает самые разные сферы общественной
жизни, поэтому антикоррупционное законо
дательство должно постоянно совершен
ствоваться. В борьбе с ней необходимо
использовать все правовые средства: и дис
циплинарные, и административные, и граж
данскоправовые, и уголовноправовые. От
сутствие мониторинга причин возникнове
ния коррупции в государственных органах,
оценки ее уровня и структуры, анализа эф
фективности антикоррупционных мероприя
тий отрицательно влияет на конечные ре
зультаты противодействия ей.
Поскольку существует порядок ранжи
рования стран по ИВК, то такой подход це
лесообразно использовать и внутри госу
дарства. Исследовать по ИВК необходимо
все государственные органы и организа
ции, подверженные коррупции. По резуль
татам ИВК можно определять наиболее
благополучные в этом отношении минис
терства, ведомства и организации. Затем в
рамках бюджетных средств, выделенных на
их содержание, разработать систему диф
ференцированной оплаты труда для со
трудников с учетом их реального вклада в
борьбу с коррупцией. Служащим государст
венных органов и организаций, добившим
ся успехов, целесообразно предусмотреть
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применение мер материального и мораль
ного поощрения.
В противном случае сотрудники должны
подвергаться дополнительным ограничени
ям, а их руководители, работники служб
обеспечения безопасности и внутреннего
аудита, кадров должны быть привлечены к
дисциплинарной или иной ответственности.
Стимулирование, как правило, должно со
четаться с определенными ограничениями,
компенсацией причиненного ущерба.
Интенсивная работа над проблемами
коррупции в последнее время привела
большинство исследователей к мнению о
том, что одни только «карательные опера
ции», применяемые с соблюдением суро
вых санкций уголовного закона, лишь спо
собствуют обострению этого явления. Как
показывает опыт борьбы с коррупцией, да
же четко разработанной системы превен
тивных мер подчас бывает недостаточно.
Реформирование сферы услуг, устранение
мотивации у чиновников для вступления в
коррупционные отношения, стремление к
абсолютной прозрачности государственной
деятельности следует признать наиболее
очевидными целями борьбы с коррупцией.
Низкий уровень заработной платы чиновни
ков, закрытость или даже секретность фи
нансирования являются далеко не самыми
существенными условиями коррупции.
В демократических странах государст
венные органы в своей деятельности,
направленной на противодействие преступ
ности в целом и коррупции в частности, от
водят важную роль гражданскому обществу.
А именно – созданию механизмов участия
его институтов в реализации концепции
оценки пораженности коррупцией государ
ственных органов. Социальноправовой
контроль над коррупционной деятельнос
тью не может быть осуществлен в полной
мере без активного сотрудничества госу
дарственных контролирующих органов с
общественными организациями и отдель
ными гражданами. Поэтому необходимо
разработать способы и средства, с помо
щью которых можно получать объективную
информацию о коррупции чиновников.
Коррупционная преступность – это нега
тивное социальноправовое явление. Соци
альный и правовой аспекты коррупционной

Зарубіжний досвід
преступности являются едиными неразде
лимыми признаками. Коррупционная пре
ступность социальна, потому что состоит из
преступлений, совершаемых членами об
щества против общества, то есть носит ан
тиобщественный характер. Коррупционные
преступления имеют и правовую характери
стику, они описаны в уголовном законе и яв
ляются нарушениями норм права.

Определение природы коррупции и ис
следование ее видов позволяет сделать вы
вод о сложности, многогранности данного
явления, необходимости детального изуче
ния его внутренней сути, причин и условий
возникновения, форм проявления в реаль
ной жизни. В настоящее время эта пробле
ма приобрела особую актуальность в усло
виях формирующегося государства.
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Ñàðêèòáåê ÌÎËÄÀÁÀªÂ
ÊÎÐÓÏÖ²ß ßÊ ÑÎÖ²ÀËÜÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÅ ßÂÈÙÅ
Резюме
Досліджуються проблеми корупції, її внутрішній зміст, причини виникнення, а також форми
її прояву в сучасних умовах. Виходячи з цього, автор зробив спробу проаналізувати корупцію як
соціально?правове явище. Обґрунтовується висновок про вдосконалення антикорупційного за?
конодавства й важливість загальнодоступних, ефективних процедур інформування громад?
ськості про хід боротьби з корупцією.
Ñàðêûòáåê ÌÎËÄÀÁÀÅÂ
ÊÎÐÐÓÏÖÈß ÊÀÊ ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÎÅ ßÂËÅÍÈÅ
Резюме
Исследуются проблемы коррупции, ее внутреннее содержание, причины возникновения,
а также формы ее проявления в современных условиях. Исходя из этого, автор предпринял по?
пытку проанализировать коррупцию как социально?правовое явление. Обосновывается вывод
о совершенствовании антикоррупционного законодательства и важности общедоступных,
эффективных процедур информирования общественности о ходе борьбы с коррупцией.
Sarkitbek MOLDABAEV
CORRUPTION AS SOCIAL AND LEGAL PHENOMENON
Summary
The article deals with the problems of corruption, its internal content, determinants and forms of
display in modern conditions. The author successfully tried to analyse corruption as social and legal
phenomenon. The author made a conclusion on legislation amendment necessity and importance of
popular and effective procedures of public information on corruption combating.

109

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО
Àíäð³é ÙÀÑÍÈÉ,
çäîáóâà÷ â³ää³ëó ïðîáëåì êðèì³íàëüíîãî ïðàâà,
êðèì³íîëîã³¿ òà ñóäîóñòðîþ
²íñòèòóòó äåðæàâè ³ ïðàâà ³ì. Â.Ì. Êîðåöüêîãî,
ïåðøèé çàñòóïíèê ïðîêóðîðà Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ó ì. Êèºâ³,
ñòàðøèé ðàäíèê þñòèö³¿

²ÑÒÎÐÈ×ÍÈÉ ÀÑÏÅÊÒ
ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÎ¯ ÏÐÎÒÈÄ²¯
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÍÞ ÑÓÄÄßÌÈ
ÇÀÂ²ÄÎÌÎ ÍÅÏÐÀÂÎÑÓÄÍÎÃÎ ÂÈÐÎÊÓ
Ключові слова: правосуддя; кримінальна відповідальність суддів; завідомо неправосуд?
ний вирок; пам’ятки історії кримінального права.
юдство ще з найдавніших часів усві
домлювало важливість існування су
дів у своєму житті, головна мета яких
полягала не лише в розв’язуванні спорів між
людьми, а й у спонуканні їх до відмови від та
ких форм поведінки, які б загрожували інте
ресам спільноти. У стародавніх східних дер
жавах судочинство мало сакральні повнова
ження, що давало право суддям приймати
рішення «від імені Бога», які не підлягали ос
карженню. Цілком зрозуміло, що правосуддя
у повному сенсі цього слова не могло існува
ти та відтворюватись за таких умов.
Витоки законодавства, що передбачає
кримінальноправову протидію злочинам
проти правосуддя, правомірно пов’язувати
з виникненням та розвитком держави і пра
ва. Весь процес розвитку суспільства про
низаний прагненням до створення справед
ливого правосуддя. В досягненні цієї мети
важливу роль відіграє кримінальноправова
протидія злочинним посяганням на право
суддя. В історії кримінального права вона
здійснюється шляхом встановлення відпові
дальності за суспільно небезпечні діяння,
що вчинюються особами, які здійснюють
правосуддя (так би мовити, посягання «зсе
редини»), та шляхом встановлення відпо
відальності за злочини, що вчинюються
іншими особами, які не мають влади у цій
сфері (тобто посягання «ззовні»). Особливо
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суспільно небезпечними злочинами проти
правосуддя є ті, що вчинюються самими
суддями, які використовують свої службові
повноваження в злочинних цілях.
На сьогодні відсутні комплексні наукові
дослідження проблеми історичної ґенези
кримінальноправової протидії постановлен
ню суддями завідомо неправосудного вироку.
Лише деякі аспекти цього питання досліджу
вали у своїх роботах Д.І. Багалій, М.П. Васи
ленко, С.Є. Дідик, О.О. Кваша, О.М. Лазарев
ський, Л.В. Лобанова, М.М. Музиченко й
інші науковці. Тому спробуємо охарактери
зувати історичний розвиток кримінально
правової протидії постановленню суддями
завідомо неправосудного вироку в пам’ят
ках історії кримінального права.
У Руській Правді (вона дійшла до нас у
понад 110 списках XIII–XVIII століть, за особ
ливістю яких можна виділити три пам’ятки:
Коротку Правду, Просторову Правду і Ско
рочену Правду) окремо не передбачалася
відповідальність суддів за постановлення
завідомо неправосудного вироку. Аналіз
відповідних правових норм дає підстави
стверджувати, що Руська Правда передба
чала відповідальність за такі неправомірні
діяння, які учинялися щодо тих осіб, які
здійснювали правосуддя: вбивство княжого
тіуна, що на той час виконував судові функції
та представляв судову владу у князівстві, –

Трибуна молодого вченого
ст. 22 короткої редакції Руської Правди
[1, 153]; вбивство представника судової
влади; незаконне втручання в діяльність су
ду; обвинувачення у вчиненні злочину не
винної особи та завідомо неправдивий до
нос – у просторовій редакції Руської Правди
[2, 150]. Незважаючи на те, що система
кримінальноправових норм, які передбача
ли б відповідальність за посягання на право
суддя Київської Русі в цілому та за постанов
лення суддями завідомо неправосудного
вироку, зокрема у Руській Правді, ще не
сформувалася, однак, як слушно зазначає
С.Є. Дідик, «… можна з упевненістю ствер
джувати, що в «Руській Правді» закріпилися
зачатки становлення правосуддя як об’єкта
кримінальноправової охорони» [3, 37].
Руська Правда діяла до моменту прий
няття Литовського статуту 1529 року на те
рені тих українських земель, які увійшли до
складу Великого Князівства Литовського, а
також на Галичині у складі Речі Посполитої.
Аналіз Литовських статутів 1529, 1566 та
1588 років наочно демонструє, що у них, як і
в Руській Правді, не передбачалася кримі
нальна відповідальність за постановлення
суддями завідомо неправосудного вироку.
У статутах була встановлена кримінальна
відповідальність за неправомірні дії особи
щодо судді (побиття або вбивство тіуна чи
пристава – артикул 3 розділу 11 Литовсько
го Статуту 1529 року), проте в окремих арти
кулах передбачалася відповідальність за не
законні дії тих осіб, які здійснювали право
суддя – побиття суддею (артикул 20 розділу
6 Литовського Статуту 1529 року), «хто бы
выпустил с казни осаженного злочинцу, або
виновного» (артикул 13 розділу 1 Литов
ського Статуту 1529 року) [4, 61–63], отри
мання винагороди та вирішення справи по
дружбі (артикул 39 розділу 3 Литовського
Статуту 1566 року) [4, 112].
Судебник 1497 року (або Судебник Іва
на ІІІ) об’єднав місцеві закони та взяв за
основу судні грамоти. На думку відомого
наукового дослідника М.Ф. Владимирсько
гоБуданова, Судебник і змістовно, і редак
ційно поступався Псковській судній грамоті
[5, 147]. У ньому, як і в судних грамотах,
формулювалося ряд загальних засад здійс
нення правосуддя, які, в тому числі, були

своєрідною протидією постановленню суд
дями завідомо неправосудного вироку. За
значимо, що на той час правосуддя здійсню
валося членами Боярської Думи, однак до
боярського суду допускалися представники
інших станів – дяки, які вибиралися князем
та були його надійною опорою. Зорема, у
ст. 1 Судебника заборонялося суддям брати
«посули» (які розглядалися не зовсім як ха
бар, а як винагорода за сумлінність у вирі
шенні справи). Стаття 19 Судебника визна
чала, що неправовий акт судді повинен бути
відмінений («та грамота не в грамоту») і на
давала позивачу право повторного розгляду
справи. Однак у ньому не передбачалася
відповідальність судді за постановлення не
правосудного вироку [5, 152].
Судебник 1550 року, джерелами якого
були Судебник 1497 року, а також судові
грамоти, вперше в історії кримінального
законодавства визначав не лише загальні
засади правосуддя у державі, а й встанов
лював кримінальну відповідальність за по
становлення завідомо неправосудного
рішення. Зазначимо, що Судебник вперше
розмежовував судову помилку та умисний
злочин тих осіб, які здійснювали правосуд
дя. Так, у ст. 2, в основу якої була покладена
ст. 19 Судебника 1497 року, не лише вста
новлювалася необхідність перегляду непра
вильного судового рішення, а й спеціально
обумовлювався випадок, коли неправильне
рішення винесене суддями безхитрісно,
тобто внаслідок добросовісної омани, по
милки або недосвідченості судді. В цьому
разі помилкове рішення анулювалося, а сто
рони отримували право на перегляд справи.
Судді до відповідальності за постановлення
такого рішення не притягалися, оскільки в їх
діях не було складу злочину. Статтею 3 упер
ше уводиться відповідальність за таємний
«посул», тобто хабар, суддям та дякам. Що
правда, відповідальність за отриманий ха
бар була відносно м’якою – найбільше, що
їм загрожувало, – це погашення позову та
сплата у потрійному розмірі судових витрат і
мит. Дяка ж за отримання посулу належало
«кинуть в тюрьму».
Новгородська, Псковська судні грамоти,
а також Судебники 1497, 1550 років не по
ширювали свою дію на територію україн
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ських земель, але вони стали основою Со
борного уложення 1649 року, яке діяло
з кінця ХVІІІ ст. на території частини Право
бережної України, що увійшла до складу
Російської імперії. В Уложенні містилася ок
рема глава Х «Про суд», в якій відслідко
вується більшменш визначена система зло
чинів проти правосуддя, серед яких чільне
місце займало постановлення неправосуд
ного рішення. Як і в Судебнику 1550 року,
в Уложенні чітко розмежовувалися судова
помилка при прийнятті рішення суддею та
умисне постановлення неправосудного
рішення. Стаття 10 Уложення встановлювала
відповідальність, хоч і не визначену, за вине
сення неправосудного рішення через по
милку: «А будит которой Боярин или Околь
ничей, или Думной человек, или Дьяк, или
кто ни буди судия просудится, и обвинит ко
го не по суду без хитрости, и сыщется про то
допряма, что он то учинил без хитрости, и
ему за то, что государь укажет» [6, 102].
Згідно зі ст. 5 глави Х зазначеного Уло
ження караним було умисне винесення
завідомо неправосудного рішення в резуль
таті одержання хабара: «А будет который
боярин или околничей, или думной человек,
или дияк, или иной какой судья, исца или от
ветчика по посулом, или по дружбе, или по
недружбе правого обвинит, а виноватого
оправит, а сыщется про то допряма, и на тех
судьях взяти исцов иск втрое, и отдати исцу,
да и пошлины и пересуд и правой десяток
възяти на государя на них же. Да за ту же ви
ну у боярина, и у околничего, и у думного че
ловека отняти честь. А будет который судья
такую неправду учинит не из думных людей,
и тем учинити торговая казнь, и въпередь
им у дела не быти» [6, 100]. Санкція цієї
статті, як бачимо, передбачала не лише
майнову відповідальність, а й тілесні пока
рання («торговая казнь»), приниження честі
й позбавлення права брати участь у відправ
ленні правосуддя.
З середини ХVІІ століття поступово по
чинає формуватися Українська державність,
а також норми загального права, якими ке
рувалися суди у процесі розгляду справ. Ці
норми виникли з козацького звичаєвого
права та набули характеру загальнонаціо
нальних. У науковій літературі немає згадки
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про встановлення кримінальної відповідаль
ності за злочини проти правосуддя в істо
ричних пам’ятках цього періоду.
Із середини XVIII століття дедалі відчут
нішим стає вплив російського права на ук
раїнських землях. У 1743 році за наказом
Анни Іоанівни були внесені зміни та додатки
до Зводу законів, за якими судиться мало
російський народ, що фактично був комен
тарем до литовських статутів. У ньому пе
редбачалася відповідальність суддів перед
Богом за їх протиправні вчинки при відправ
ленні правосуддя: «Всяким судиям ведать
должно как тяжкий есть грех под видом пра
ва человека неправедно погубить, или на
здоровию изувечить, либо честь его ли
шить, и для того надлежит прилежно пред
разсуждать, кого и в каких делах опорочен
ного либо оговоренного достойно взять в
роспрос или на мучение, а кого от сего и ос
вободить, ведая же над собой праведного
судию всех Бога и Его страшного суда бо
ясь, дабы невинная кров от рук их не была
взыскана и отмщение Божие за неправость
не последовало с великим зазсуждением и
опасением приступать должны к самому му
чения делу…» – артикул 1 глави 25 [7, 208].
У період Гетьманщини XVII–XVIII ст.
російський уряд приділяв особливу увагу
становищу правосуддя на українських зем
лях, оскільки на той час суттєво збільшилася
кількість апеляцій на рішення судів та скарг
на неправомірні дії суддів. В Інструкції геть
мана Апостола 1730 року з метою зменшен
ня кількості таких апеляцій і скарг встанов
лювалася відповідальність суддів за поста
новлення неправосудного рішення, за що
«... суддів теж карано або штрафовано, коли
доведено їхню необ’єктивність» [8, 156]. Ін
струкція Колегії чужоземних справ 1732 ро
ку зобов’язувала Семена Наришкіна, мініст
ра при гетьмані, наглядати за «суддями ге
неральними великоросійськими», щоб вони
судили по правді, без зволікання, не брали
хабарів і були прикладом для суддів україн
ського походження. Якщо міністр виявляв,
що судді українського походження вирішу
ють справи не по правді, а кривдять тих, хто
позивається, він повинен був винести таким
суддям догану та повідомити про це гетьма
на [8, 157].

Трибуна молодого вченого
В ордері гетьмана Кирила Розумовсько
го 1751 року зазначалося: «... після розгляду
справ, якщо виявиться, що судді когось не
справедливо звинуватили, тих штрафувати
й зі штрафу ображених нагороджувати.
Суддів полкових і магістратових судів за ви
несення несправедливого вироку карати
штрафом у 12 крб., суддів Генерального су
ду – штрафом у 120 крб.» Штрафи за непра
вовий вирок з суддів полкових і магістрато
вих судів стягував Генеральний суд, а з
суддів Генерального суду – Генеральна кан
целярія [8, 345–346]. Отже, саме в період
Гетьманщини вперше була встановлена
кримінальна відповідальність за постанов
лення суддями неправосудного вироку.
А це, у свою чергу, наочно демонструє поси
лення кримінальноправової охорони пра
восуддя в цілому.
Наприкінці ХVІІІ ст. відбувається поділ
Польщі між Росією, Австрією і Пруссією та
перехід земель України, Литви й Білорусії на
схід від Бугу до Росії. На цій території почи
нає діяти російське законодавство. У право
вих пам’ятках цієї доби, як правило, кримі
нальна відповідальність суддів не передба
чалася, однак встановлювалися основні
засади здійснення правосуддя, окремі з
яких стосувалися протидії постановленню
суддями неправосудного рішення. Зокрема,
у ст. 5 Новгородської судної грамоти перед
бачалася заборона втручатися у діяльність
суду, а самим суддям заборонялося брати
хабарі та вирішувати справу по дружбі
(ст. 26) [9, 96]. У Псковській судній грамоті
було встановлено, що судді не можуть вико
ристовувати повноваження з корисливою
метою або з метою помсти, а саме право
суддя має бути справедливим, судити
потрібно так, щоб не засудити невинного і
не виправдати винного (ст. 3). У ст. 4 цієї
грамоти вміщено заборону одержання суд
дями незаконної винагороди, а в ст. 77 пе
редбачалася відповідальність суддів за не
праведний суд перед Богом («И судьям
псковским и посадникам погородским и
старостам пригородским по тому же крест
целовать на том, што им судити право по
крестному целованию; а не судить право,
ино суди им бог въ страшний день второго
пришествия Христова») [9, 119].

У Короткому нарисі процесів або судових
позовів (разом з Артикулом воїнським є до
датком до Військового статуту Петра І, за
тверджений 30 березня 1716 року), який
містив у собі виклад процесуальних законів, в
ст. 8 глави 1 передбачалася відповідальність
за винесення неправосудного вироку суд
дею: «Ежели он напротив в неправомерном
приговоре похлебствен причинится, то,
сверх лишении чина его, надлежит ему еще
иное жестокое учинить наказание» [1, 322].
В Уложенні про покарання кримінальні
та виправні 1845 року виділяється більш
чітка система злочинів проти правосуддя
(порівняно з вище розглянутими історични
ми пам’ятками), яке розглядається як об’єкт
кримінальноправової охорони. Основним
було те, що останнє пов’язувалося з діяль
ністю його представників, які безпосеред
ньо приймали рішення у кримінальних або
цивільних справах, а також здійснювали на
гляд за обґрунтованістю і законністю їх ви
несення. Неправосуддя, умисне винесення
неправосудного вироку, незаконне звіль
нення від покарання або призначення
необґрунтовано м’якого покарання тощо
об’єднані у главу «Про неправосуддя». По
ряд з цим законодавець не відносив до них
порушення правил розслідування криміна
льних справ, застосування недозволених
методів слідства, невжиття належних за
ходів до своєчасного розслідування. Вони
об’єднані в окрему главу «Про злочини і про
ступки чиновників при слідстві і суді».
У Кримінальному уложенні 1903 р. зако
нодавець у главі VII «Про протидію право
суддю» об’єднав злочини, які вчинюються
особами, що не є представниками право
суддя, але зобов’язані сприяти його здій
сненню, а також ті, які перешкоджають вико
нанню завдань правосуддя. У такому вигляді
Кримінальне уложення проіснувало до відо
мих подій 1917 р. [10].
У перших кримінальних кодексах ра
дянської епохи законодавець не визнав за
необхідне якось виділити злочини проти
правосуддя і помістив склади про винесен
ня суддями неправосудного вироку та вима
гання хабара з метою наступного викриття
хабародавця у главу «Про посадові зло
чини». Так, у главі ІІ Особливої частини
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КК УРСР 1922 року «Посадові (службові)
злочини» передбачалася кримінальна від
повідальність за постановлення суддями з
корисливих чи інших особистих мотивів не
правосудного вироку. Такі діяння каралися
позбавленням волі на строк не менше трьох
років з відстороненням від суддівських по
сад, а за особливо обтяжуючих обставин –
вищою мірою покарання (смертною карою)
[11, 575]. Як бачимо, кримінальна відпові
дальність на той час наставала лише за не
правосуддя у кримінальному судочинстві.
1 січня 1927 року набрав чинності новий
КК УРСР [12]. Він мало чим відрізнявся від
свого попередника та КК РСФСР 1926 року.
Як і раніше, кримінальна відповідальність за
винесення неправосудного вироку перед
бачалася у розділі ІІІ Особливої частини
«Службові злочини». На відміну від КК УСРР
1922 року та КК РСФСР 1926 року, у ст. 102
КК УРСР 1927 року встановлювалася кримі
нальна відповідальність не лише за ухвален
ня з корисливих або інших особистих мо
тивів неправосудного вироку, а й рішення та
інших постанов. Також, на відміну від вище
зазначених кодексів, КК УРСР 1927 року
передбачав за вчинення цього злочину по
карання у виді позбавлення волі на строк не
менше як один рік, а відповідно до постано
ви ЦВК і РНК УРСР від 4 листопада 1927 ро
ку з санкції цієї статті вилучено такий вид по
карання, як смертна кара.
У 1960 році вперше злочини проти пра
восуддя виокремлюються у самостійний
розділ в новому КК УРСР [12]. У ст. 176 цього
Кримінального кодексу передбачалася від
повідальність за винесення суддями з корис
ливих мотивів або іншої особистої заінтере
сованості завідомо незаконного вироку,
рішення, ухвали або постанови. Такі дії кара
лися позбавленням волі на строк до п’яти
років. Якщо в результаті вчинення дій наста
вали тяжкі наслідки, то винний підлягав пока
ранню у виді позбавлення волі на строк до
восьми років. Слід зазначити, що порівняно з
КК УРСР 1922 і 1927 рр. та КК УРСР 1960 р.,
у ст. 176 встановлено відповідальність за всі
види неправосудних судових актів. Також
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передбачалася відповідальність суддів у
ст. 1811 «Невжиття заходів безпеки щодо
осіб, взятих під захист» і в ст. 1812 «Розголо
шення відомостей про заходи безпеки щодо
осіб, взятих під захист», а також низці статей
глави VІІ «Посадові злочини».
У чинному КК України 2001 року кримі
нальна відповідальність за злочини проти
правосуддя передбачається у самостійному
розділі XVIII Особливої частини. Відпові
дальність суддів за постановлення завідомо
неправосудного вироку, рішення, ухвали
або постанови встановлена у ст. 375 КК. Такі
дії караються обмеженням волі на строк до
п’яти років або позбавленням волі на строк
від двох до п’яти років. Якщо вони спричи
нили тяжкі наслідки, то такі дії караються по
збавленням волі на строк від п’яти до вось
ми років.
Таким чином, ми спостерігаємо в істо
ричному розвитку складний і суперечливий
процес становлення на теренах України
норм кримінального законодавства, що пе
редбачає відповідальність суддів. В окремих
кримінальноправових пам’ятках ХІХ ст.,
якот Уложенні про покарання кримінальне і
виправне 1845 року, чітко систематизується
відповідальність суддів за вчинення зло
чинів проти правосуддя. Слід зазначити, що
деякі з цих кримінальноправових норм ак
туальні й нині. Зокрема, ті, що передбачали
відповідальність суддів за необережні зло
чини. Звичайно, порівняно з чинним законо
давством вони своєрідні, однак їх охорон
ний потенціал достатньо високий. Аналіз
історикоправового інституту кримінальної
протидії постановленню суддями завідомо
неправосудного вироку свідчить, що, незва
жаючи на тривалий досвід його розвитку,
проблема створення оптимальної моделі
відповідних кримінальноправових норм на
даний час залишається не вирішеною. Тому
окремі законодавчі підходи історикоправо
вої спадщини кримінальної протидії поста
новленню суддями завідомо неправосудно
го вироку можуть бути використані для
корегування та удосконалення чинних кри
мінальноправових норм.
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ст. 98 Кримінального кодексу Украї
ни (далі – КК України) законодавець
передбачає систему покарань для
неповнолітніх злочинців. Як і в загальній си
стемі покарань, вони також поділяються на
основні, додаткові і ті, що можуть бути за
стосовані і як основні, і як додаткові. Супе
речливим у цій градації є законодавчий
підхід до такого покарання, як позбавлення
права обіймати певні посади або займатися
певною діяльністю. Адже воно може бути за
стосоване до неповнолітніх тільки як додат
кове. При цьому законодавець на відміну від
усіх інших покарань не скорочує строки у ви
падку призначення його неповнолітнім. Та
кий неоднозначний підхід щодо вказаного
покарання обумовлює необхідність окремо
го дослідження особливостей його застосу
вання до неповнолітніх злочинців.
Проблемам застосування до неповно
літніх додаткових покарань в юридичній
літературі присвячено недостатньо уваги.
Аналізуючи покарання, які можуть бути за
стосовані до неповнолітніх, вчені здебіль
шого звертали увагу на основні. Враховуючи
те, що в чинному КК України позбавлення
права обіймати певні посади або займатися
певною діяльністю може бути застосоване
до неповнолітніх тільки як додаткове пока
рання, особливості його застосування, як
правило, залишилися поза увагою вчених.
Отож у статті розглянемо особливості
застосування до неповнолітніх додаткового
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покарання у виді позбавлення права обійма
ти певні посади або займатися певною
діяльністю, а також внести відповідні пропо
зиції щодо вдосконалення КК України в час
тині, що стосується регламентації вказаного
покарання.
У системі покарань в ст. 51 КК України
законодавець вже традиційно для вітчизня
ного кримінального законодавства перед
бачає таке покарання, як позбавлення права
обіймати певні посади або займатися пев
ною діяльністю. В КК України 2001 року пе
редбачено певні зміни щодо застосування
цього покарання. Так, мінімальні та макси
мальні строки його застосування, залежно
від того, призначається воно як основне чи
додаткове – різні; на відміну від тих, що були
встановлені КК УРСР 1960 року. Відповідно
до ч. 1 ст. 55 КК України позбавлення права
обіймати певні посади або займатися пев
ною діяльністю може бути призначене як ос
новне покарання на строк від двох до п’яти
років або як додаткове на строк від одного
до трьох років. На нашу думку, підхід законо
давця щодо строків цього покарання потре
бує удосконалення. Йдеться про те, що до
даткове покарання за своїм функціональним
призначенням спрямоване на корегування
впливу основного покарання, яке у собі
містить основний тягар правообмежень.
З урахуванням цього положення додаткове
покарання за жодних умов не може бути су
ворішим за основне, адже в іншому випадку
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порушуються правила поділу покарань на
основні і додаткові. Нескладно помітити, що
в ч. 1 ст. 55 КК України законодавець пору
шує цей концептуальний принцип, оскільки
строк розглядуваного додаткового покаран
ня може перевищувати строк основного.
Вважаємо, що законодавцю варто чітко
встановити різницю у строках застосування
позбавлення права обіймати певні посади
або займатися певною діяльністю таким чи
ном, щоб відокремити основне покарання
від додаткового. З огляду на це можна
підтримати позицію вчених, які вважають,
що позбавлення права обіймати певні поса
ди або займатися певною діяльністю як до
даткове покарання може застосовуватися
тільки до тих основних покарань, які є більш
суворими [1, 301].
На жаль, це не єдине недопрацювання
законодавчого формулювання розглядува
ного покарання. Законодавець приділив
недостатньо уваги формулюванню санкцій
статей Особливої частини КК України саме
щодо покарання у виді позбавлення права
обіймати певні посади або займатися пев
ною діяльністю. Так, в ряді випадків, зокре
ма, в п’яти статтях Загальної частини та
в санкціях двадцяти трьох статей Особливої
частини КК України він називає його
«позбавлення права обіймати певні посади
або займатися певною діяльністю». В одній
статті Загальної частини та ста семи санк
ціях статей Особливої частини КК України
він називає його «позбавлення права обій
мати певні посади чи займатися певною
діяльністю». В санкції ч. 5 ст. 143 КК України
це покарання взагалі названо як «позбав
лення права обіймати певні посади і займа
тися певною діяльністю» [2].
Вчені висловлювали пропозиції щодо
необхідності чітко визначити в кримінально
му законі перелік посад та видів діяльності,
позбавити права обіймати чи займатися
якими має право суд. У такий спосіб пропо
нується досягти максимального звуження
судового угляду при призначенні цього по
карання [3, 118]. На нашу думку, навряд чи
такий підхід до вказаного покарання покра
щить ефективність правозастосування.
Сфера судового угляду в такому випадку
справді суттєво звузиться, проте відповідно

так само звузиться і сфера застосування да
ного виду покарання. Адже казуальний під
хід до визначення переліку посад та видів
діяльності суттєво обмежить можливість за
стосування даного покарання. Такий висно
вок однозначно випливає із правил фор
мальної логіки щодо співвідношення змісту
та обсягу понять. Чим більше у змісті понят
тя ознак, тим вужчий його обсяг, і навпаки.
Крім того, навряд чи законодавцю вдасться
навести вичерпний перелік усіх видів посад
та професій, які суд може заборонити відпо
відно займати або опановувати засуджено
му. З огляду на викладене існуючий законо
давчий підхід щодо формулювання даного
виду покарання варто визнати більш вда
лим. Вказану проблему можна усунути шля
хом правильного правозастосування. Так,
прийнявши рішення про позбавлення права
обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю, суд у вироку повинен сформулю
вати це таким чином, щоб засуджений не мав
права обіймати вказані посади в будьякій
галузі господарства або сфері діяльності, а
також був позбавлений можливості обіймати
посади або займатися діяльністю, за своїм
характером і обсягом повноважень однако
вими з тими, використовуючи які, він вчинив
злочин. До посад, на обіймання яких можли
ва заборона, можуть належати платні та
безоплатні, постійні і тимчасові, виборні й ті,
що обіймаються за призначенням. При цьому
сфера застосування даного виду покарання
може охоплювати не тільки посадових чи
службових осіб, вона поширюється на необ
межене коло професій (водії авто й елек
тротранспорту, програмісти тощо) [4, 74].
У ст. 51 КК України простежується по
зиція законодавця створити систему пока
рань, в якій би вони були розміщені від най
легшого до найтяжчого. Щоправда, в такому
разі законодавець не до кінця послідовний.
Так, позбавлення права обіймати певні по
сади або займатися певною діяльністю вва
жається більш тяжким покаранням, ніж
штраф. Із цим, на наш погляд, варто погоди
тися, оскільки це покарання вражає не
тільки майнові права засудженого, а також і
його трудові права, що в цілому позна
чається на правовому статусі особи. Проте в
п. 3 ст. 89 КК України, коли йдеться про
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строки погашення судимості, вказано, що
особи, засуджені до позбавлення права
обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю, після виконання цього покаран
ня визнаються такими, що не мають суди
мості. Але особи, засуджені до штрафу, ви
знаються такими, що не мають судимості,
лише в тому випадку, коли вони протягом
року з дня відбуття покарання (основного та
додаткового) не вчинять нового злочину.
Очевидно, що законодавець мав би відпо
відно збільшити строки судимості у випадку
застосування до особи покарання у виді
позбавлення права обіймати певні посади
або займатися певною діяльністю.
Окремо необхідно розглянути питання
про обчислення строків цього додаткового
покарання. Так, в ч. 3 ст. 55 КК України вка
зано, що у випадку призначення позбавлен
ня права обіймати певні посади або займа
тися певною діяльністю як додаткового
покарання до арешту, обмеження волі, три
мання в дисциплінарному батальйоні або
позбавлення волі на певний строк – воно по
ширюється на увесь час відбування основ
ного покарання і до того ж на строк, вста
новлений вироком. Нескладно помітити, що
у таких випадках фактично строк додатково
го покарання штучно збільшується. Так, на
приклад, якщо неповнолітньому призначено
покарання у виді позбавлення волі на строк
п’ять років і вказане додаткове покарання на
строк три роки, то фактично неповнолітній
буде позбавлений відповідного права про
тягом восьми років. Вивчення наукової літе
ратури засвідчує, що увагу вчених вже при
вертала недосконалість розглядуваних за
конодавчих положень, а відтак висувались
різні пропозиції щодо шляхів її усунення. У
першому варіанті вирішення цієї проблеми
запропоновано обчислювати строки цього
додаткового покарання одночасно з обчис
ленням строків відбування засудженим ос
новного покарання незалежно від його виду.
У другому наголошено на необхідності
відстрочувати відбування цього покарання і
обчислювати його строки після припинення
відбування засудженим основного покаран
ня у виді позбавлення волі, арешту, триман
ня в дисциплінарному батальйоні, обмежен
ня волі [5, 7–8; 6, 116]. Вважаємо найбільш
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вдалим саме другий варіант. На перший по
гляд може скластися враження, що під час
відбування неповнолітнім основного пока
рання він матиме можливість займатися
певною діяльністю чи обіймати певні поса
ди. Формально це так. Проте така формаль
на можливість суттєво обмежується об’єк
тивними умовами відбування основного по
карання, пов’язаного з ізоляцією. В даному
випадку ми вважаємо, що адміністрація
відповідної виправної установи має всі мож
ливості для того, щоб фактично не дати
можливість засудженому виконувати відпо
відну роботу, або ж навпаки, з урахуванням
особи засудженого надати йому відповідну
можливість і полегшити у такий спосіб тягар
відбування основного покарання. Хоча з
формальної точки зору відповідно до ч. 3
ст. 30 Кримінальновиконавчого кодексу Ук
раїни (далі – КВК України) адміністрація
арештного дому, кримінальновиконавчої
установи, командування дисциплінарного
батальйону, військової частини чи начальник
гарнізону, де відбуває покарання особа, за
суджена до додаткового покарання у виді
позбавлення права обіймати певні посади
або займатися певною діяльністю, не може
використовувати працю засудженого на ро
ботах, виконання яких йому заборонено
згідно з вироком суду. Крім того, вважаємо,
що у період відбування основного покаран
ня, пов’язаного з ізоляцією, засуджений
не зможе повною мірою відчути каральний
та виправний ефект від розглядуваного до
даткового. Це обумовлюється певною при
чиною, а саме: як вже було зазначено, при
відбуванні основного покарання, пов’язано
го з ізоляцією, у більшості випадків засудже
ний фактично і так позбавлений відповідних
прав. Тому зміст додаткового покарання у
виді позбавлення права обіймати певні по
сади або займатися певною діяльністю мо
же бути ефективним засобом реалізації
цілей покарання тільки у тих випадках, коли
засуджений перебуває на волі.
Регламентуючи у ч. 2 ст. 98 КК України
застосування даного виду покарання до не
повнолітніх, законодавець неоднозначно
підходить до вирішення питання про те, чи
повинно застосування цього покарання до
неповнолітніх мати особливості порівняно

Трибуна молодого вченого
з застосуванням його до дорослих зло
чинців. З одного боку, він передбачає особ
ливий порядок його застосування до непо
внолітніх. Проте, з другого боку, не зрозумі
ло, чи відповідає такий порядок загальній
тенденції до диференціації кримінальної
відповідальності неповнолітніх у бік її по
м’якшення? Так, у переліку основних пока
рань, що можуть бути застосовані до непо
внолітніх, його не передбачено. Проте воно
наявне серед додаткових покарань. Причо
му в даному випадку застосування його до
неповнолітніх відбувається на загальних за
садах, тобто без жодних особливостей що
до його змісту та строків, на які воно може
застосовуватися. Детально не розглядаючи
питання про систему основних покарань, які
можуть бути застосовані до неповнолітніх,
зазначимо: з огляду на доцільність існуван
ня якомога більшого переліку покарань, не
пов’язаних із позбавленням волі, законо
давче обмеження застосування даного по
карання як основного до неповнолітніх вва
жаємо явно невиправданим [7, 168–170; 8,
56–59]. Вказане покарання має цілу низку
переваг порівняно із покараннями, пов’яза
ними з ізоляцією, а саме: а) засуджені до
цього покарання не ізолюються від суспіль
ства; б) вони самі облаштовують свій побут,
перебуваючи в умовах якісної санітарії й
гігієни; в) матеріальне становище цих осіб
залежить від них, вони можуть самостійно
забезпечувати себе; г) позбавлення права
обіймати певні посади або займатися пев
ною діяльністю не призводить до тяжких
змін у психіці засуджених [5, 6–7].
Варто погодитися з ученими, які вважа
ють, що застосування цього покарання до
неповнолітніх не може спричинити шкоду їх
здоров’ю або фізичному та психічному роз
витку, на відміну від покарань, пов’язаних з
ізоляцією. Сама сутність даного покарання
інша. Адже відповідно до ст. 34 КВК України,
засуджений до покарання у виді позбавлен
ня права обіймати певні посади або займа
тися певною діяльністю зобов’язаний вико
нувати вимоги вироку суду, надавати
кримінальновиконавчій інспекції докумен
ти, пов’язані з виконанням цього покарання,
повідомляти інспекцію про місце роботи
і проживання чи їх зміну, з’являтися за вик

ликом до кримінальновиконавчої інспекції.
Засудженому забороняється без дозволу
кримінальновиконавчої інспекції виїжджати
за межі України. Зрозуміло, що наведені об
меження цілком можуть бути покладені на
неповнолітніх без істотної шкоди їхнім за
конним правам та інтересам. Крім того,
доцільність застосування цього покарання
до неповнолітніх обумовлюється також і
тим, що багато з них займаються діяльністю,
яка потенційно може призвести до шкідли
вих наслідків – комп’ютерне програмування,
мисливське полювання, управління транс
портними засобами тощо [9, 99].
Формально застосування даного пока
рання можливе лише за наявності таких
умов: 1) вчинений особою злочин за своїм
характером був пов’язаний з посадою або
діяльністю, яку відповідно обіймала особа
або якою займалася; 2) під час вчинення
злочину особа обіймала певну посаду або
займалася певною діяльністю, яка вимагала
спеціального дозволу, знань чи навиків;
3) збереження за винним права обіймати
певну посаду або займатися певною діяль
ністю є недопустимим з метою попереджен
ня вчинення злочинів аналогічного характе
ру [1, 296–297]. Звертаємо увагу, що в ч. 2
ст. 55 КК України вказано: зазначене пока
рання призначається як додаткове за умо
ви, що злочин було вчинено за посадою або
у зв’язку із зайняттям певною діяльністю,
але не наголошено, що йдеться про вико
нання певних трудових функцій. З огляду на
це не вбачаємо за можливе цілком погоди
тися з Р.М. Гурою, який вважає, що караль
ний потенціал розглядуваного покарання
реалізується у двох формах: 1) у формі при
пинення трудового договору із засудженим,
який обіймає певну посаду, або анулювання
дозволу на заняття певною діяльністю; 2) у
формі відмови засудженому в укладанні
трудового договору на обіймання певної по
сади або видачі дозволу на заняття певною
діяльністю [5, 8]. Адже річ у тім, що непо
внолітні, як було вказано вище, мають бага
то об’єктивних можливостей для того, щоб
заподіяти шкоду об’єктам кримінальнопра
вової охорони у зв’язку із зайняттям певною
діяльністю, яка при цьому не пов’язана із
виконанням ними трудових функцій. При

119

ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ 3’2009
цьому важливо зазначити, що відповідно до
ст. 188 Кодексу законів про працю України
можливості працевлаштування неповно
літніх значно вужчі порівняно з об’єктивно
існуючими у них можливостями займатися
певними видами діяльності, які потенційно є
небезпечними. Крім того, на сьогодні офі
ційна статистка свідчить: значна частина
неповнолітніх фактично працюють і до
досягнення ними віку, з якого дозволяється
працевлаштування. А це також надає їм
можливості використовувати певні види
діяльності для заподіяння шкоди об’єктам
кримінальноправової охорони [10]. Таким
чином, якщо акцентувати увагу тільки на об
меженні трудових прав засудженого до да
ного виду покарання, сфера його застосу
вання до неповнолітніх буде невиправдано
звужена.
У п. 17 Постанови Пленуму Верховного
Суду України «Про практику призначення су
дами кримінального покарання» від 24 жовт
ня 2003 року № 7 відтворюється законодав
че положення про можливість застосування
цього покарання лише у випадках, якщо вчи
нення злочину було пов’язане з посадою
винного або із заняттям ним певною діяль
ністю. Можна погодитися з позицією Плену
му: обставина, коли до постановлення виро
ку підсудний вже не обіймав посаду або не
займався діяльністю, з якими було пов’яза
не вчинення злочину, не є перешкодою для
застосування цього покарання. Разом із тим
спірним, на наш погляд, є інше положення,
передбачене п. 18 вказаної постанови.
В ньому йдеться про те, що суд не має пра
ва призначати покарання у виді позбавлен
ня права керування транспортними засо
бами особі, яка фактично його не мала.
Вважаємо, в даному випадку немає ні фор
мальних, ні змістовних перешкод для засто
сування даного покарання в частині позбав
лення права займатися певною діяльністю.
Передусім таке застереження безпосеред
ньо не випливає із правил застосування да
ного покарання, передбачених у ст. 55 КК
України. Крім того, на нашу думку, цілком
логічно надати суду право позбавити винно
го, який вчинив злочин у зв’язку з певною
діяльністю, в майбутньому отримати таке
право, яким він вже фактично незаконно ко
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ристувався для вчинення злочину. В іншому
випадку особа, яка вчинила злочин, не маю
чи формально певного права на здійснення
відповідної діяльності, безпідставно опиня
лася б у кращому становищі порівняно з
особою, яка вчинила той самий злочин,
формально маючи таке право. Такий висно
вок є досить актуальним щодо неповнолітніх
злочинців. Так, якщо неповнолітній ще не
встиг отримати права на керування транс
портними засобами, проте вже вчинив зло
чин, пов’язаний із незаконним керуванням
транспортним засобом, за який у санкції
статті передбачено можливість застосуван
ня цього покарання, непризначення його не
повнолітньому фактично може об’єктивно
зумовити вчинення ним нового аналогічного
злочину і не дасть йому повною мірою відчу
ти покарання, що має виходити з природи
вчиненого злочину.
Взагалі підходи різних законодавців що
до можливості застосування цього покаран
ня до неповнолітніх неоднозначні. Так, зок
рема, Основи 1991 року взагалі не передба
чали його застосування до неповнолітніх.
Кримінальний кодекс Російської Федерації
(далі – КК Російської Федерації) (ст. 47) та
Кримінальний кодекс Республіки Білорусь
(далі – КК Республіки Білорусь) (ст. 51) пе
редбачають покарання у виді позбавлення
права обіймати певні посади або займатися
певною діяльністю, проте дещо інакше фор
мулюють його щодо неповнолітніх. Так,
відповідно до ст. 88 КК Російської Федерації
та ст. 119 КК Республіки Білорусь непо
внолітні можуть бути позбавлені лише права
займатися певною діяльністю, проте нічого
не вказано про заборону обіймати певні по
сади. Вважаємо, таке формулювання цього
покарання щодо неповнолітніх варто визна
ти правильним. Річ у тім, що в науковій літе
ратурі вже давно обговорюється питання
про можливість неповнолітніх бути суб’єкта
ми злочинів, пов’язаних із перебуванням їх
на посаді [11; 7, 49]. Ми не будемо його
детально розглядати, оскільки вирішення
виходить за межі дослідження. Зазначимо
лише, що аргументи вчених, які заперечу
ють таку можливість, видаються переконли
вими. Адже перебування на певній посаді
завжди передбачає не тільки повну, а й під
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вищену відповідальність. До того ж не тільки
за свої діяння, а й в окремих випадках – за
діяння своїх підлеглих. Зрозуміло, це не
характерно для правового становища не
повнолітніх згідно з нашим законодавством.
У зв’язку із цим, на нашу думку, доцільно
відмовитись від застосування цього пока
рання до неповнолітніх в частині позбавлен
ня права обіймати певні посади, оскільки
його застосування не має сенсу. Крім того,
таке його законодавче формулювання може
бути використане як додатковий аргумент
при вирішенні питання про можливість не
повнолітнього бути суб’єктом службових чи
інших злочинів, пов’язаних із обійманням
певних посад.
На наш погляд, важко переоцінити по
тенційні можливості застосування до непо
внолітніх додаткового покарання, що роз
глядається. Воно має низку переваг навіть
порівняно з таким покаранням, як штраф.
Адже в даному випадку неповнолітній прак
тично щодня відчуває на собі тягар певних
правообмежень, на відміну від одномомент
ної сплати штрафу. В такому випадку віднос
но несуворий зміст покарання не дасть
можливість неповнолітньому відчути вихід
із кримінальної юрисдикції. Крім того, висо
ка ефективність застосування даного виду
додаткового покарання неповнолітнім може
бути аргументована також і можливістю суду
обмежити не тільки трудові права, а й інші
права та свободи неповнолітнього у різних
сферах життєдіяльності. Таке розуміння ба
гатофункціональності цього покарання, на
наш погляд, дасть змогу переважно саме за
рахунок нього домогтися суттєвого скоро
чення застосування до неповнолітніх пока
рань, пов’язаних з ізоляцією.
Відзначаючи високий потенціал даного
виду покарання, не можна не погодитися з
ученими, які зауважують, що цей потенціал
фактично зводиться нанівець через відсут
ність ефективного контролю за його виконан
ням. Законодавець за таких обставин мав би
подумати насамперед про те, яким чином
забезпечувати контроль над особами, засуд
женими до цього покарання, не посилюючи
при цьому кримінальної відповідальності за
ухилення від його відбування, оскільки, як по
казала практика, криміналізація вказаного

діяння не дає бажаного результату [12,
777–778]. З цього приводу Р.М. Гура вважає,
що для підвищення ефективності виконання
такого покарання необхідно: поперше, на
законодавчому рівні закріпити дійовий
механізм контролю за виконанням розгля
дуваного покарання; подруге, проводити
постійну роботу з персоналом кримінально
виконавчих інспекцій, спрямовану на підви
щення їхньої фаховості, правосвідомості й
моральної відповідальності за якість своєї
діяльності; потретє, поліпшити матеріальне
та кадрове забезпечення кримінальновико
навчих інспекцій [5, 6]. Не заперечуючи в
цілому запропонований підхід, вважаємо,
що він потребує адаптації до реалій сього
дення. Річ у тім, що існуюча система функ
ціонування кримінальновиконавчих інспек
цій, на які покладено виконання цього пока
рання, навряд чи дасть змогу підвищити
правосвідомість та моральну відповідаль
ність персоналу, який у сучасних умовах і так
працює переважно заради ідеї. Покращення
матеріальних та технічних умов праці за су
часних економічних умов також може стати
реальним лише у далекому майбутньому.
Вважаємо, що ця ідея може бути реалізова
на здебільшого за рахунок розширення прав
працівників кримінальновиконавчих інспек
цій, а також збільшення кола обов’язків, по
кладених на засудженого відповідно до
умов відбування даного покарання, визна
чених у КВК України. Йдеться про надання
безперешкодного доступу працівників кри
мінальновиконавчої інспекції до помешкан
ня, місця роботи та навчання, про мож
ливість покладення на неповнолітнього
обов’язку періодично протягом дня телефо
нувати відповідному працівникові криміна
льновиконавчої інспекції і звітуватися про
місцеперебування, джерела отриманих до
ходів тощо.
Враховуючи загальну тенденцію законо
давця до скорочення строків та розмірів по
карань, які можуть бути застосовані до
неповнолітніх, порівняно з розмірами пока
рань дорослих злочинців, необхідно зверну
ти увагу на строки розглядуваного покаран
ня у випадку його застосування як додатко
вого до неповнолітніх злочинців. Адже
законодавець не передбачає жодних скоро
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чень строків даного покарання у випадку йо
го застосування до неповнолітніх, що, на
наш погляд, без достатніх для того підстав є
винятком із загального правила гуманізації
кримінального законодавства і особливос
тей прояву такої гуманізації щодо непо
внолітніх [6, 116]. Враховуючи те, що в чин
ному КК України законодавець використо
вує, за загальним правилом, коефіцієнт «– 2»
для скорочення строків та розмірів різних
покарань неповнолітніх, можна запропону
вати використання даного коефіцієнта і для
скорочення строку цього покарання. Так, зо
крема, максимальний розмір штрафу для
неповнолітніх скорочено вдвічі, так само ско
рочено максимальний та мінімальний строки
громадських робіт, а також максимальний
строк виправних робіт. З огляду на викладе
не межі строків даного покарання у випадку
його застосування до неповнолітніх можуть
бути від шести місяців до півтора року.
Таким чином, проаналізувавши законо
давчу регламентацію застосування до непо
внолітніх покарання у виді позбавлення пра
ва обіймати певні посади або займатися
певною діяльністю, доходимо таких вис
новків.
Послідовно дотримуючись ідеї гуманіза
ції кримінальної відповідальності непо
внолітніх, одним із проявів якої є скорочення
строків та розмірів покарань порівняно із

розмірами покарань, передбаченими для
дорослих злочинців, пропонуємо вдвічі ско
ротити мінімальний та максимальний стро
ки даного додаткового покарання щодо не
повнолітніх.
Застосування розглядуваного покаран
ня до неповнолітніх злочинців може бути до
сить ефективним засобом індивідуалізації
кримінальної відповідальності щодо них.
Проблема підвищення ефективності його
застосування може бути вирішена шляхом
удосконалення та розширення переліку
обов’язків, які входять до змісту даного по
карання, а також відповідного збільшення
прав працівників кримінальновиконавчої
інспекції під його виконання.
У порядку de lege fеrendе пропонуємо
максимально розширити застосування да
ного покарання до неповнолітніх шляхом
вказівки на можливість його застосування і
як основного, і як додаткового.
З метою розширення сфери застосу
вання розглядуваного покарання обґрунто
вано позицію, згідно з якою позбавлення
права займатися певною діяльністю може
бути застосоване до неповнолітніх не тільки
у тих випадках, коли мало місце фактичне
зловживання під час вчинення злочину
відповідним правом, а й у випадках, коли не
повнолітній використав його для вчинення
злочину.
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Монографічне дослідження Н.Я. Яким
чук «Розпорядники бюджетних коштів: сис
тема та правовий статус»* є вельми актуаль
ним в сучасних умовах запровадження нової
концепції правового регулювання відносин у
сфері публічних фінансів. Присвячене воно
одній із найбільш важливих і гострих про
блем сучасної фінансовоправової науки, що
має велике наукове й практичне значення.
Дана монографія є однією перших
спроб наукового осмислення як самої кате
горії «розпорядник бюджетних коштів», так і
їх системи, взаємодії її ланок між собою та з
іншими суб’єктами, наділеними бюджетною
компетенцією, окремих факторів реалізації
елементів цього правового статусу та пере
думов його одержання. Слід зазначити, що
на окремі елементи правового статусу роз
порядників бюджетних коштів та окремі пи
тання їх участі в бюджетному процесі вказу
вали у своїх дослідженнях вчені з фінансово
го права. Проте комплексний аналіз цієї
проблематики сучасна фінансовоправова
думка, на жаль, оминула своєю увагою. Тому
важливо, що автором монографії на базі
глибокого наукового аналізу доробків нау
ковців у цій сфері проведено всебічне
дослідження правового статусу розпоряд
ників бюджетних коштів, проаналізовано ха
рактеристику окремих складових як власне
цього правового статусу, так і особливостей
його набуття. Звертає на себе увагу обра
ний автором підхід до розгляду актуальної
проблеми загалом та зокрема через
дослідження теоретикоправових і теорети
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кометодологічних засад правового інститу
ту й правового статусу розпорядників бюд
жетних коштів.
Так, на підставі вивчення законодавчих
актів автор доходить висновку про існування
інституту розпорядників бюджетних коштів
як окремого підрозділу в системі бюджетно
го права, норми якого регулюють відносини,
стороною в яких виступають суб’єкти саме в
статусі розпорядника бюджетних коштів.
Важливого значення набуває сьогодні й
аналіз стану бюджетного законодавства та
напрямів його вдосконалення під кутом зору
потреб належного правового закріплення як
власне правового статусу розпорядників
бюджетних коштів, правового положення
бюджетних установ, що його одержують, а
також правового регулювання відносин, в
яких вказані суб’єкти є учасниками. Не
менш важливим є і інститут бюджетнопра
вової відповідальності розпорядників бю
джетних коштів, дослідження якого дало ав
тору змогу розкрити проблеми втілення в
законодавстві та на практиці принципів за
конності у сфері видатків і відповідальності
учасників бюджетноправових відносин за
вчинені бюджетні правопорушення.
Розглядаючи питання організації, тео
ретичні та практичні аспекти правового ре
гулювання системи розпорядників бюджет
____________
* Я к и м ч у к Н.Я. Розпорядники бюджетних
коштів: система та правовий статус: моногр. /
Якимчук Н.Я. – Чернівці: Видавництво Черніве?
цького національного університету, 2009. – 647 с.

Рецензії
них коштів, автор слушно наголошує на то
му, що право (режим), на якому закріплю
ються за бюджетною установою кошти, та
право на доходи від плати за послуги, що
надаються бюджетним установам, регу
люється саме нормами бюджетного права.
В умовах реформування економіки України,
пов’язаної з функціонуванням різних форм
власності, автор ставить питання щодо пе
регляду характеру і змісту бюджетних відно
син, безпосередньо пов’язаних із правом
власності на кошти бюджетів, що мобілізу
ються до публічних фондів коштів держави.
В цьому плані цікавим є звернення до науки
цивільного права другої половини XIX ст. –
початку XX ст., зокрема до дореволюційної
юридичної конструкції казнидержави як
суб’єкта цивільного права, що не була
сприйнята радянським цивільним правом,
але має вагомі підстави, зважаючи на досвід
інших пострадянських держав, відродитися
в сучасному цивільному законодавстві,
оскільки є необхідність чіткого врегулюван
ня майнових відносин у публічному секторі
економіки.
Сміливим є особистий підхід автора що
до визначення та тлумачення таких кате
горій, як «управління публічними фінанса
ми» та «публічні фінанси», що складаються з
елементів: «управління» та «публічні фінан
си», а також щодо визначення місця розпо
рядників бюджетних коштів у даній системі.
В монографічному дослідженні аналіз сут
ності розпорядження коштами бюджету
вперше проводиться в двох площинах: 1) як
елемента управління публічними фінанса
ми; 2) як елемента реалізації майнових
прав, якими наділяються розпорядники бю
джетних коштів щодо здійснення ними ви
датків та кредитування з бюджету. Автор на
голошує, що розпорядники бюджетних
коштів наділені правом розпоряджатися ко
штами лише в певних межах, передбачених
бюджетними призначеннями та лімітами
бюджетних асигнувань і відповідно до за
тверджених кошторисів.
Досить детально розглянуто питання
системи розпорядників бюджетних коштів,
взаємозв’язку рівнів даної системи, кола

повноважень, якими вони наділені. Дуже
важливим є те, що вперше досліджено ста
тус і місце в даній системі одержувачів бю
джетних коштів.
Окремо автор розглядає проблеми бю
джетноправової відповідальності розпо
рядників бюджетних коштів та правового
регулювання порядку застосування до роз
порядників бюджетних коштів заходів бю
джетноправової відповідальності. Особис
те бачення підходів щодо таких правових
категорій, як «фінансова дисципліна», «по
зитивна відповідальність», «бюджетне пра
вопорушення», «бюджетний проступок»,
«фінансовоправова відповідальність», «бю
джетно правова відповідальність», «заходи
бюджетноправової відповідальності», ви
кладене з урахуванням сучасних наукових
течій та наукових дискусій з цих питань, на
дає монографічному дослідженню ще біль
шої цінності.
Актуальністю теми, сучасною новизною
змістовного дослідження є визначення ав
тором проблем правового статусу розпо
рядників бюджетних коштів у бюджетному
процесі. Вперше розглядається і дається
визначення правового положення розпо
рядників бюджетних коштів та підстав і про
цесу реалізації ними елементів статусу на
таких стадіях, як складення, розгляд та за
твердження бюджету, його виконання і
звітування. На особливу увагу заслуговує
аналіз правового положення розпорядників
бюджетних коштів не лише на стадії вико
нання бюджету за видатками, а й на стадії
його виконання за доходами та кредитуван
ням бюджету.
Структура монографічного дослідження
є логічною, а виклад – завершеним. Тому пе
реконаний, що монографія містить ряд
принципово важливих для науки фінансово
го права положень і обґрунтованих вис
новків, є сучасною та актуальною. Вона роз
рахована на науковців, викладачів і фахівців
державних органів, аспірантів та студентів
юридичних, фінансовоекономічних вузів,
які хочуть поглибити свої знання з питань
фінансового права, а також слугуватиме по
дальшим дослідженням в даній галузі.
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Щиро вітаємо з 55річним ювілеєм рек
тора Національної академії прокуратури Ук
раїни державного радника юстиції 2 класу,
заслуженого юриста України, почесного
працівника прокуратури України, кандидата
юридичних наук, доцента Середу Григорія
Порфировича.
Народився Середа Г.П. 21 листопада
1954 року на Полтавщині. З юнацьких років
він твердо вирішив присвятити себе юрис
пруденції. Закінчивши Чернігівський юри
дичний технікум і відслуживши строкову
службу в Збройних силах, вступає до Хар
ківського юридичного інституту (нині –
Національна юридична академія України
імені Ярослава Мудрого), який закінчує з
відзнакою. У 1979 році починає працювати в
органах прокуратури. Кар’єрні сходи ювіля
ра – приклад справжнього прокурора, без
межно відданого ідеалам справедливості.
Свого часу він став одним із наймолодших
районних прокурорів. Опанував і такі важливі
напрями службової діяльності, як органі
заційна та кадрова робота. Виявивши схиль
ність до управлінської діяльності, вступив на
навчання до Київського інституту політології
та соціального управління, який також закін
чив з відзнакою. У складний період суспіль
них перетворень початку 1990х років пра
цював прокурором одного з найбільших
промислових міст Полтавщини – Кременчу
ка. Згодом його призначають першим за
ступником прокурора Полтавської області, а
потім прокурором Закарпатської, Луганської,
Київської областей. Працював першим за
ступником Генерального прокурора України.
Практичну діяльність він вдало поєдну
вав із науковою, працюючи над кандидат
ською дисертацією, яку успішно захистив у
2000 році.
З 2000 року працював заступником
Міністра юстиції України, головою Держав
ного комітету у справах національностей та
міграції.
Але покликанням душі ювіляра залиша
лася прокуратура. Тому й повернувся він у
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2002 році до нелегкої прокурорської робо
ти – прокурором Запорізької, а згодом Пол
тавської областей.
У квітні 2005 року Середу Г.П. як досвід
ченого прокурора, вмілого організатора і
цілеспрямованого науковця призначають
ректором Академії прокуратури України. Тут
повною мірою розкрився його талант як вче
ного, педагога та організатора.
Під керівництвом Григорія Порфировича
Середи в єдиному у системі прокуратури
вищому навчальному закладі проведено
ліцензування, державну акредитацію, широ
комасштабну реорганізацію. Академія отри
мала національний статус. Суттєво зміцнено
її матеріальнотехнічну базу. Сформовано
потужний науковопедагогічний колектив,
понад 60 відсотків якого має досвід роботи в
органах прокуратури. Середа Г.П. робить
все, щоб в Україні була реалізована євро
пейська модель професійної підготовки
прокурорів, щоб викладачі Академії з числа
прокурорів опановували науку, а науковці
максимально наближалися до прокурор
ської практики.
Держава і юридична спільнота гідно
оцінили невтомну працю ювіляра. Його на
городжено орденом «За заслуги» ІІІ ступеня,
Грамотою та Почесною грамотою Верховної
Ради України, Почесною грамотою Кабінету
Міністрів України, багатьма відомчими
відзнаками. У поточному році він став пере
можцем Всеукраїнського конкурсу «Юрист
року» в номінації «Юриствчений».
Колектив Національної академії проку
ратури України, редакційна рада та редак
ційна колегія «Вісника Національної академії
прокуратури України» щиро вітають ректора
та голову редакційної ради з ювілеєм і бажа
ють йому міцного здоров’я, творчої наснаги,
невичерпного оптимізму.
Нехай Ваші, Григорію Порфировичу, по
чинання завжди супроводжує успіх, всі пла
ни та задуми здійснюються, а повага та
підтримка прокурорського загалу надихає
на нові звершення!

ЖИТТЯ АКАДЕМІЇ

ÕÐÎÍ²ÊÀ Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÈÕ ÇÂ’ßÇÊ²Â
З червня по жовтень 2009 року в Націо
нальній академії прокуратури України відбу
лись наступні події міжнародного характеру.
10 липня 2009 року в Національній ака
демії прокуратури України відбувся організо
ваний за сприяння Генеральної прокуратури
України, Міжнародної організації з міграції,
Академії Європейського права та Міністерства
закордонних справ Люксембургу круглий стіл
на тему «Практична імплементація положень
Другого додаткового протоколу до Європейсь
кої конвенції про взаємну правову допомогу
у кримінальних справах в українське законо
давство». У його роботі взяли участь начальник
міжнародноправового управління Генераль
ної прокуратури України Віталій Касько та
інші представники Генеральної прокуратури
України, директор Департаменту міжнародно
го приватного права Міністерства юстиції Ук
раїни Катерина Шевченко, керівник проектів
Академії Європейського права Мальте Бейєр,
старший окружний прокурор міста Вупперталь
Федеративної Республіки Німеччина БартолоJ
меус ДжексонJКльонтер, головний держав
ний прокурор Генеральної прокуратури Ко
ролівства Швеція Анетта фон Зюдов, націо
нальний представник Люксембургу в Євроюсті
Карлос Цаен. Національну академію прокура
тури України на круглому столі представляли
проректор Академії – директор Інституту підго
товки кадрів Олександр Толочко і начальник
відділу організаційної роботи, міжвузівських та
міжнародних зв’язків – вчений секретар Ака
демії Богдан Лизогуб.
З 6 по 10 вересня 2009 року ректор Ака
демії Григорій Середа взяв участь у роботі
Чотирнадцятої щорічної конференції «Успішна
прокурорська діяльність; методи і способи до
сягнення» та Загальних зборів Міжнародної
асоціації прокурорів, які проходили у Києві.
Учасниками конференції були представники
органів прокуратури 77 країн світу та 8 міжна
родних організацій.
У рамках роботи конференції 7 вересня
2009 року в Національній академії прокурату
ри України під головуванням ректора Григорія
Середи відбулось робоче засідання, темою
якого стала «Професійна підготовка проку
рорів (навчання)». Участь у ньому взяли пред
ставники органів прокуратури близько 40 країн
світу, зокрема Аргентинської Республіки, Рес

публіки Казахстан, Китайської Народної Рес
публіки, Королівської прокурорської служби
Сполученого Королівства Великої Британії та
Північної Ірландії, Королівства Нідерландів,
Сінгапуру і багатьох інших. Під час його роботи
із співдоповідями виступили заступник дер
жавного прокурора управління кримінальної
юстиції Генеральної прокуратури Сінгапуру
Джеймс Еліша Лі Хан Леонг, директор про
грам Інституту судових експертиз Королівства
Нідерланди Перрі Куек та проректор
Національної академії прокуратури України –
директор Інституту підготовки кадрів ОлекJ
сандр Толочко.
8 вересня 2009 року Національну ака
демію прокуратури України відвідали Гене
ральний прокурор Чеської Республіки Рената
Весецька та заступник Генерального прокуро
ра Чеської Республіки Зденек Коуделка, які
зустрілись із ректором Академії Григорієм СеJ
редою, керівництвом Академії, а також висту
пили перед професорськовикладацьким
складом, студентами та слухачами з інфор
мацією про діяльність прокуратури Чехії.
9 вересня 2009 року Національну ака
демію прокуратури України відвідала деле
гація Верховної народної прокуратури Китай
ської Народної Республіки на чолі із заступни
ком Верховного народного прокурора КНР
Ханмінь Ке, члени якої зустрілись з ректором
Академії Григорієм Середою, ознайомились
із діяльністю Академії у сфері підготовки та
підвищення кваліфікації кадрів для органів
прокуратури і відвідали Музей прокуратури
України.
9 вересня 2009 року Національну ака
демію прокуратури України відвідала делегація
Королівської прокурорської служби Сполуче
ного Королівства Великобританії та Північної
Ірландії у складі Ендрю Бекстера та Балджит
Юбі, які виступили перед студентами і науко
вопедагогічним складом з лекціями про діяль
ність прокурорської служби Сполученого Ко
ролівства Великобританії і Північної Ірландії.
15–20 вересня 2009 року ректор Ака
демії Григорій Середа та завідуючий кафед
рою теорії держави і права Інституту підготов
ки кадрів Академії Семен Стеценко взяли
участь у роботі 24 Всесвітнього конгресу з
філософії права та соціальної філософії, який
проходив у столиці Китайської Народної Рес
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публіки – місті Пекіні. Під час роботи конгресу
ректор Академії Григорій Середа виступив на
засіданні секції «Практична юриспруденція» з
доповіддю «Нормативне забезпечення діяль
ності органів прокуратури України (національні
традиції та виклики глобалізації)». Члени деле
гації брали активну участь в обговоренні до
повідей на пленарних засіданнях, у дискусіях
під час секційних засідань з питань протидії те
роризму, захисту прав людини та свободи і ут
вердження верховенства права. Крім того,
ректор Академії Григорій Середа провів
зустріч із представниками Китайського юри
дичного товариства і ознайомився з діяльністю
Національного прокурорського коледжу Ки
тайської Народної Республіки.
З 30 вересня по 2 жовтня 2009 року деле
гація Національної академії прокуратури України
на чолі з її першим проректором Миколою
Якимчуком взяла участь у семінарі «Підготовка
функціонерів судової влади як наріжний камінь
забезпечення розбудови правової держави:
досвід державчленів ЄС та їх Східноєвропей
ських сусідів» у м. Тбілісі, Грузія. До складу деле
гації увійшли заступник директора Інституту
підвищення кваліфікації кадрів Іван ПрисяжJ
нюк, начальник відділу організаційної роботи,
міжвузівських та міжнародних зв’язків – вчений
секретар Академії Богдан Лизогуб та доцент
кафедри теорії держави і права Інституту під
готовки кадрів Академії Тетяна Погорєлова.
6 та 29 жовтня 2009 року в Академії для
слухачів Інституту підвищення кваліфікації
кадрів були проведені лекції радника з право
вих питань Посольства США в Україні Девіда
Льюіса на тему «Кримінальне переслідування
та розслідування складних злочинів: міжна
родний досвід». Під час лекцій розглядались
такі питання, як роль прокуратури у криміналь
ному судочинстві, принципи предметної
спеціалізації, відносини прокуратури з іншими

установами, міжнародні стандарти щодо ролі
прокурора, методи розслідування складних
злочинів у США та в Україні, зокрема спеціальні
та негласні слідчі дії, захист свідків, важливість
конфіскації майна та приклади її застосування
в США.
8–9 жовтня 2009 року в Національній
академії прокуратури України працювала де
легація експертів Спільної програми Ради
Європи та Європейської Комісії «Прозорість та
ефективність функціонування судової системи
України: компонент державної служби» у скла
ді постійного експерта Ральфа Аллевельдта,
експерта Ради Європи, викладача Школи
підготовки суддів та прокурорів Португальсь
кої Республіки Педро Вердельо та старшого
радника з правових питань зазначеної програ
ми Ірини Зарецької. В перший день члени де
легації зустрілись із керівництвом Академії. Під
час зустрічі обговорювались питання стану
професійної підготовки прокурорів в Україні,
налагодження співпраці з європейськими ін
ституціями в частині оптимізації системи під
готовки кадрів для органів прокуратури і про
ведення незалежної європейської експертизи
підготовки та підвищення кваліфікації кадрів в
Україні. Потім відбулась зустріч експертів Ради
Європи зі слухачами Інституту підвищення
кваліфікації кадрів Академії, під час якої екс
пертами вивчалася система підвищення квалі
фікації прокурорськослідчих працівників в
Україні. Протягом другого дня візиту члени де
легації зустрічались зі студентами та науково
педагогічними працівниками Академії, обгово
рювали проблеми підготовки майбутніх проку
рорів, обмінювались досвідом у цій сфері.
Відділ організаційної роботи,
міжвузівських та міжнародних зв’язків
Національної академії
прокуратури України
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