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ШАНОВНI ЧИТАЧI!

У жовтні ми святкуємо два свята, які в певній мірі пов’язані між собою. 
Перше свято – це Свято Покрова Пресвятої Богородиці. Це свято було  

встановлено у 2-й половині ХII ст., а причиною цієї урочистості, згідно 
відомої версії, стало Господнє диво 910 року, опис якого зберігся в житії  
св. Андрія Константинопольського. Свято Покрови нагадує кожному про 
молитовне заступництво Божої Матері за людський рід і є храмовим свя-
том. «Покрова Пресвятої Богородиці» — ікона, що означає і символізує 
досягнення і збереження миру і згоди всередині кожної людини, і один з 
одним. Ми всі перебуваємо під Її Покровом Любові, а Покров – це «при-
мирення». Покрова Пресвятої Богородиці – безумовно, велике материнське 
свято, адже, звертаючи свої молитви до Матері Iсуса, наші предки віддавали 
себе, свою родину і Батьківщину під непереможну Покрову Богоматері. Це 
повинні робити і ми. Щиро вітаю всіх з цим прекрасним святом!

З 1999 року свято Покрови в Україні відзначається як День українсь-
кого козацтва, а з 2014 року за указом Президента України Петра Поро-
шенка на свято Покрови призначено День захисника України. Це свято 
встановлено з метою вшанування мужності та героїзму захисників неза-
лежності й територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг 
народу України. Захист своєї Вітчизни вимагає від людей сміливості, честі 
та відваги, дуже часто величезної самопожертви і колосальної самовіддачі.  
Саме під час військових дій ми бачимо найбільш яскраві прояви патріотизму. 
В цілому це свято сприяє подальшому зміцненню духовності та патріотизму. 
Щиро вітаю усіх захисників України з цим святом!

Шановні читачі! Приміть мої щирі поздоровлення з цими святами. Вони 
дійсно, взаємопов’язані, і повинні завжди сприяти нашому незалежному 
суверенному розвитку, вихованню нового покоління осіб, для яких шану-
вання Бога і особиста незалежність стане природньою.

З повагою, 
Головний редактор, академік

Сергій Ківалов  
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Farhad Malekіan1

Conundrums of Jus Cogens: 
In Internatіonal Crіmіnal Law (Part I)2

 
Summary. The essence of this work is to examine the conundrums of jus 

cogens law and erga omnes with those of the immunity rules. The work debates 
different approaches to the questions of law, legality, and the judgments of 
international courts. It probes the roles of states and the International Court of 
Justice in deciphering the vital questions of law and victims, including the negation 
of jus cogens or even immunity aspects. The article objectively scrutinises the 
value of the recent international judgments of the international courts/tribunals. 
They rightly accentuate the kernel of intercontinental legal disciplines, but they 
fail to consider the metaphysical account of such phenomena. The purpose of the 
duty of justice has to be transparency, sheer reasoning for humanity, and love for 
the balance of justice.

Keywords: jus cogens, crimes, immunity, judgement. 

1 Почесний візитуючий професор (Distinguished Visiting Professor) Фархад Малекян – один із 
провідних фахівців в сфері порівняльного міжнародного права і процесу. Автор дев’ятнадцяти книг 
та численних статей, які стали довіреними джерелами і рекомендованою до читання літературою в 
юридичних закладах від Європи до В’єтнаму. Фархад Малекян є засновником і директором Iнституту 
міжнародного кримінального права (Уппсала, Швеція). Email: f.malekian.in.crim.l@telia.com.

2 This article appears in two numbers of the Journal. // Дана стаття публікується в двох випусках.

I. Introductіon
The system of international law is 

continually shifting for three essential 
reasons. These are ratifications of 
certain new international conventions; 
prohibition of the formulation of certain 
international conventions based on 
definite abolished customary rules; 
and the merits of the judgments of 
international courts. The latter is, in 
fact, a combination of all three reasons, 
with the political or legal interpretation 
presented by the conflicting parties 
before the jurisdiction of the courts. This 
means that the views of international 
courts are becoming the source 
of reference in most international 
conflicts, in the drafting of international 
conventions, and in the writings of 
international publicists[1; 2, p.97-121;  
3, p. 961-977; 4, p. 235-269]. This is  
particularly evident with regard to 
questions of jus cogens and erga 
omnes obligations dealing with certain 
significant questions of law, economic, 
and politics.

The concept of jus cogens in the 
system of international criminal law 
encompasses the concept of unavoidable 
norms known as peremptory norms 
of international law, which cannot be 
modified in international relations as 
long as a clearly expressed consensus 
has not been achieved among states 
for their termination. It is, however, 
also very difficult to envisage that 
any state of the world would agree 
to the abolition of the conventions 
on genocide, torture, discrimination, 
humanitarian law of armed conflict, 
slavery, and the rights of children or 
human rights law. They render the 
basic insurance for the protection of 
the interests of our international legal 
and political community, and any 
infringement of these rights caters to 
violations of the interests of all states 
as a whole.

For this reason, Brownlie, in 
Principles of Public International 
Law, believes that there are certain 
principles of international law that 
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make up the ‘body of jus cogens law.’ 
[5, p. 515] Accordingly, any derogation 
of the given international peremptory 
international norm is null and void. 
Unfortunately, Brownlie, in another 
earlier publication, entirely rejects his 
own view and remarks that “I think 
‘jus cogens’ has become part of lex 
lata. At the same time, as has been 
pointed out, the vehicle does not often 
leave the garage. In other words, the 
concept does not seem to have a 
lot of obvious relevance.” [6, p. 110] 
This means Brownlie, even though he 
accepts the body of law of jus cogens 
norms, gives almost no practical 
validity to the existence of the norms. 
A rapid survey of the judgments of ad 
hoc international criminal tribunals, 
however, proves the contrary.

One serious characteristic of a jus 
cogens norm is that it restricts the 
freedom of states to enter into the 
formulation of certain international 
treaties, or treaties whose subjects 
conflict with jus cogens norms do not 
have any binding effect and have no 
legal force within the jurisdictions of 
international courts. Another serious 
feature of jus cogens is that it is 
not comparable with other rules of 
international law like the body of 
rules relating to immunity of states 
or rules having a procedural nature, 
which is one of the serious issues 
regarding the peremptory norms of 
international law. One has to insert a 
vertical line between the columns of 
the rules of international law that have 
a substantive nature and the rules of 
international law that have a procedural 
one. Drawing this line is not, however, 

an easy task and may create certain 
serious conflicts between states before 
the jurisdiction of international courts. 
This is what I also call the conundrums 
of jus cogens norms.

A very fresh example is the case 
Jurisdictional Immunity of the State, 
Germany v. Italy: Greece Intervening, 
which was brought before the 
International Court of Justice (ICJ). 
The case has two core characteristics: 
violations of humanitarian law of armed 
conflict by Germany against Italian 
nationals in the Second World War and 
violations of the corpus of the sovereign 
immunity of the contemporary Federal 
Republic of Germany by the Italian 
Courts1. [7, para.64] The former 
is against the basic immunity of 
individual rights and the latter against 
the immunity of state rights. The key 
question in the proceedings, however, 
was whether the Italian courts violated 
the jurisdictional immunity of Germany. 
This was because Italy was certain and 
not Germany.

II. Reparatіon of Internatіonal 
Crіmes іn the ICJ

As we will see, the judgment of the 
International Court of Justice (ICJ) at 
The Hague has opened a new chapter in 
the body of international law. Opinions 
about the judgment are divided into 
several factions2. Some judges and 
writers believe that the Court failed to 
adequately address the core issue of 
the case, i.e., the victims’ rights on 
criminal matters; [8, p.167-183] others 
believe the contrary; and some opinions 
vary, depending on the prospect of 
the threat to the body of international 

1 Hereinafter Germany v. Italy: Greece intervening.
2 One writer asserts that “Substantive rules of a jus cogens character generally leave procedural 

rules unaffected and, in particular, do not automatically override such rules even if, in the eyes of some 
commentators, they may prevent the concept of jus cogens from achieving its full potential.” [12, p. 987].
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human rights and humanitarian law. 
All three groups are also of the view 
that immunity should not be used 
as a screen where no other remedial 
avenues could be reached by means of 
negotiation.

It is true that the framework within 
which immunity receives priority may 
tend to lend itself to bad results, too. 
According to one author, the ‘binary 
categorization’ by the court may create 
a tertium genus for grave violations 
of human rights law. [9, p. 72-73] 
This holds particularly true when we 
think about the countries that are 
notoriously known for violations of the 
fundamental rights of man, e.g., Iran, 
China, Russia, North Korea, Israel, 
many Latin American states, and even 
the United States within its own states 
and in foreign countries. [10, p. 279-280] 
One may express similar views about 
the United Kingdom’s dubious policy 
in Iraq, which was confessed by its 
former Prime Minster, and the ensuing 
devastation of Iraq’s international legal 
personality, immunity, civilisation, and 
humanity. In a separate opinion, one of 
the judges of the ICJ correctly clarifies 
that ‘the Court’s Judgment should 
not be read as a licence for States to 
commit acts of torture, crimes against 
humanity or violations of international 
humanitarian law in situations of armed 
conflict. Rather, the Court examined 
the facts of this case and concluded 
that the acts committed by Germany 
were acta jure imperii and that no 
exception to immunity was applicable.’ 
[11, 157, para 2.]

As the title of this article indicates, 
it seeks to give a picture of the jus 
cogens dilemma in the international 
legal system in the relations between 
different states of the world. In 
particular, I pay most attention to the 
judgments of different international 

courts relating to their positions on the 
body of jus cogens and whether they 
can solve the conundrums of jus cogens 
norms and immunity rules. By using 
the term ‘conundrum,’ the article aims 
to explain that, although the effects of 
jus cogens norms in the international 
legal system are clear and critical, 
there is not yet any clarified definition 
of its scope of applicability. This means 
damages arising from international 
crimes and their compensation can still 
be political.

What is the difference between 
substantive law or rules and procedural 
rules? In other words, rules are rules, 
which makes the essence of rules that 
of normative peremptory norms. The 
question is more urgent and vital when 
one considers that the judgment of 
the ICJ relating to the Jurisdictional 
Immunity of the State, Germany v. 
Italy: Greece Intervening has created 
both positive and negative consequences 
in the world of legal justice and in the 
realm of satisfaction of victims. If the 
victims are not satisfied, then what is 
the most significant aim of the system 
of international law in general and the 
system of international judgment in 
particular?

The key intention of rules, the 
top intention of the United Nations, 
the chief purpose of recognition of 
the international legal personality of 
states, and the basic ethic behind the 
establishment of the International Court 
of Justice is definitely the protection of 
the rights of individuals, in particular 
victims. Another core issue is also how 
long and to what extent an offender 
can be responsible for violations of 
peremptory norms of international law 
when violations have been already 
covered and agreements have been 
reached. I will discuss and explore 
the position of whether the objective 
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of international law is to solve the 
problems of jus cogens with isolated 
tactics or whether it should come up 
with a list of what does and does not 
constitute jus cogens and even whether 
the concept of immunity can be divided 
into several categories. How should the 
power of the jus cogens framework be 
adapted when there are serious conflicts 
about the rights of victims? Also, how 
should it not violate the jurisdictional 
immunity of state X?

III. Jus Cogens Encompassіng 
the Source of Internatіonal Law

A. Predication of Jus Cogens Norms
All the arguments surrounding 

the general notion of jus cogens 
result from Article 53 of the Vienna 
Convention, which constitutes the 
most serious source of jus cogens 
law. The provisions of the relevant 
article, without a doubt, imply the 
existence and impact of emerging 
norms of jus cogens in the system 
of international law. These norms are 
the most valid norms of international 
law and consequently equivalent to the 
sources of international law that are 
listed in Article 38 of the Statute of the 
International Court of Justice at The 
Hague. [13, p.67; 14, p.152; 15, p.19]

In addition, the ICJ’s function 
is to decide – in accordance with 
international law – disputes submitted 
to it with effective reference to general 
or specific international conventions, 
which establish rules with due regard 
to the consent of states. It may also 
decide – with reference to customary 
international law – as evidence of a 
general practice accepted as law. The 
Court is also permitted to formulate 

its decisions with reference to general 
principles of law recognized by 
civilised nations. Finally, subject to the 
provisions of Article 59 of the Statute 
of the ICJ, the Court may refer to 
judicial decisions and the teachings 
of the most highly qualified publicists 
of the various nations, as a subsidiary 
means for the determination of rules 
of law.

Apparently, Article 38 of the Statute 
of ICJ does not specifically deal with 
the question of jus cogens norms. One 
may, at first glance, think that they do 
not specifically constitute the ‘formal’ 
source of the international legal system 
and therefore do not have any effective 
enforceability. At second glance, 
however, it appears that several sources 
of international law are not necessarily 
listed in Article 38. For instance, several 
resolutions of the General Assembly 
not only belong to the integral part 
of conventional sources of international 
law, but also to the integral part of 
customary international law. Examples 
are the Universal Declaration of Human 
Rights and its relevant articles, which 
have been formulated into various 
international conventions on human 
rights law. Moreover, the body of jus 
cogens is a combination of conventional 
and customary international law, both 
constituting an integral part of Article 
38 of the Statute of the ICJ1. Above 
and beyond this, jus cogens norms can 
be properly placed among the ‘formal’ 
sources because of their identification 
and their evolution as a legal concept 
within the documents of international 
law. 

One might assert that a jus cogens 
norm is simply a technical term. This 
is because the concept of jus cogens 

1 For the complete article, see the Statute of the ICJ.
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is not against the interests of any 
state and is rather to the benefit of 
all states. A jus cogens norm implies 
a method or technique for solving 
certain conflicts occurring between 
diverse sources of international law1. 
This means that the purpose of jus 
cogens is to prevent contradiction 
between different legislations and 
therefore avoid part of a prior treaty, 
which contradicts with one or several 
concepts of peremptory norms, from 
terminating its function2. Yet, when a 
norm of jus cogens is found to be in 
contradiction with an ordinary norm of 
the customary source of international 
law or the provisions of certain 
resolutions of the Security Council or 
any other international organization, 
the power of the customary norm or 
the resolution should not be considered 
valid and instead void. Similarly, when 
a jus cogens norm is proven to be 
in discord with an ordinary source of 
international law governing certain 
matters of interest within the context 
of an international convention, the 
merit of a jus cogens norm should be 
given priority.

B. Jus Cogens Arising from Jus 
Naturale Necessarium

The concept of jus cogens as entered 
into the Vienna Convention on the 
law of treaties is not an innovation in 
the system of international law. The 
concept did not exist under the term 
jus cogens, but has been understood 
from the provisions of natural law 
referring to certain rights that should 
not be altered by the provisions of 
positive law. One may even assert 
that the fundamental basic human 
rights entered into the Universal 
Declaration of Human Rights in 1948 

were an integral part jus naturale 
necessarium in international law, yet 
not under the wording jus cogens. This 
idea of fundamental rights covering all 
human beings and their unchangeable 
characters can be analysed in the 
ideology of Spanish theologians of the 
16th century and the theory of classical 
writers.

These writers believed that certain 
principles existed implying the concept 
of necessary natural rights or a jus 
naturale necessarium. Natural law 
therefore denoted “necessary law which 
all states are obliged to observe.” [27; 
p. 56] Hugo Grotius maintained that 
natural law principles were without 
a doubt immutable, so that not even 
divine law could modify its values.  
[28; 1, Ch.1, X, 5] Accordingly, “Natural 
law was the dictate of right reason 
involving moral necessity, independent 
of any institution – human or divine.” 
[23, p.30] In addition, the German 
philosopher Christian Wolff and the 
Swiss philosopher Emer de Vattel, 
whose work The Law of Nations was 
influenced by the former, believed 
that “necessary law” of all humankind 
existed and that the provisions of 
treaties and customs could not modify 
this. The respect for necessary law 
was mandatory in all states and any 
contract or legislation ignoring its value 
was null and void. This unchangeable 
notion of natural law is also known 
as universal law governing all human 
beings in any parts of the world. [23, 
p. 30]

C. Jus Cogens Originating from 
Positive Law

The dominance of natural law was, 
however, conquered by the concept of 
positive law, and this was one of the 

1 See, generally [16; 17].
2 Consult [18, p. 3-22; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26].
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essential reasons that certain rules of 
natural law and natural rights (divine 
law) were slowly formulated in written 
law. The doctrine of positive law became 
the borderline for distinguishing 
between substantive rights, procedural 
rights, and the legal hierarchy between 
rights and rights. The international 
legal personality of states and their 
full independence to enact rules and 
enter into all types of treaties therefore 
became the leading role of international 
law up until the creation of the League 
of Nations. This had a crippling 
effect: from the beginning, an almost 
private international organisation 
proved to be not so good for the 
recognition of certain permanent rights  
in practice.

A clear example is the Versailles 
treaty in 1919 and the domination 
of political power over the immunity 
rights of a state. One can easily see that 
this was the first treaty that violated 
the natural peremptory rights of the 
international legal personality of the 
state of Germany at the beginning of 
the twentieth century. The provisions 
of the treaty seriously infringed the 
provisions of the League of Nations and 
the Statute of the Permanent Court of 
Justice. This was truly a conundrum 
of international law and a conundrum 
of the definition of justice under the 
League and the Court. The provisions of 
the treaty went against the established 
views on doctrines of natural law.

Although jus cogens norms were 
not recognised in 1919, writers of 
international law were determined to 
accept the existence of peremptory norms 
on a casual basis for the prevention of 
the content of treaties, which could go 
against the normative customary basic 
principles of international law. [29,  

p. 213] In the early twentieth century, 
Oppenheim and, two decades later, 
Hall believed the following:

—
A number of “universally recognised 

principles” of international law existed 
which rendered any conflicting 
treaty void and that the peremptory 
effect of such principles was itself a 
‘unanimously recognised customary 
rule of International Law. [30, p.528]

… the requirement that contracts 
shall be in conformity with law 
invalidates, or at least renders voidable, 
all agreements which are at variance 
with the fundamental principles of 
international law and their undisputed 
applications, and with the arbitrary 
usages which have acquired decisive 
authority. [31, p. 382]

—
I am not here defending the 

full concept of international legal 
personality, which has no room in 
the system of international law, but 
I am concentrating on the fact that 
certain fundamental principles of 
the international legal personality 
of Germany should have never been 
violated by the victorious states, even 
at the time of imposition of peace 
treaties1. The situation can also be 
clearly deduced from the statement 
of Judge Schücking of the Permanent 
Court of International justice in 1934. 
He mentioned the existence of the 
spirit of jus cogens norms. [33, p. 149]

The key message here is that the 
above text passage and the system of 
international customary and conventional 
international law indicate that certain 
norms in the content of the treaties or 
customary law had the character of jus 
cogens law. However, they were under 
the label of mandatory obligations of 

1 Consult my views in [32].
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positive law. These were undeniable 
under any circumstances, even by the 
law of The Hague Conventions of 1899 
and 1907 specifically concerning the 
humanitarian law of armed conflict, 
which means states had to obey and 
not deny their legal validity in time of 
peace or war.

D. Jus Cogens Arriving at 
International Courts

The League of Nations was followed 
by the establishment of the United 
Nations and adoptions or ratifications 
of certain significant conventions on 
human rights law, in particular the 
Declaration of Human Rights and the 
Convention on Genocide in 1948. The 
intentions of these instruments were to 
restrict the international legal personality 
of states. This meant that, although 
the international legal personality is 
the leading role for the existence of 
independence of a state, it is still to be 
limited by certain rules of international 
law that are considered to be common 
and relevant to the international natural, 
legal, and political community as a 
whole. This also meant that the system 
of international law was moving towards 
the official recognition of a system in 
which all states had similar interests. 
With regard to the Genocide Convention, 
the International Court of Justice (ICJ) 
clearly expressed the following in 1951:

—
its object on the one hand is 

to safeguard the very existence of 
certain human groups and on the 
other to confirm and endorse the most 
elementary principles of morality. In 
such a convention the Contracting 
States do not have any interests of 
their own; they merely have, one 
and all, a common interest, namely 

the accomplishment of those high 
purposes which are the raison d’e�tre 
of the convention…. The high ideals 
which inspired the Convention provide, 
by virtue of the common will of the 
parties, the foundation and measure of 
its provisions. [34, p. 15, para. 23]

—
The comment by the ICJ vividly 

portrays the existence of certain rules 
in the body of international law that 
not only have legal characteristics, but 
are also connected to elementary moral 
principles. According to the Court, 
peremptory norms are not a matter 
of private interest, and therefore the 
values of their nature belong to the 
public; this is called common interest. 
Regrettably, neither the provisions 
of the Convention on Genocide, 
nor the provisions of other similar 
conventions have been respected under 
the international legal personality of 
states. In fact, the provisions of the 
Convention on Genocide are the most 
frequently violated provisions of public 
international law in general and the 
system of international criminal law in 
particular. [35, p.673-723; 36]

IV. Conclusіon
The international legal and political 

community certainly has a strong 
tendency to prevent the concept of 
any rule that prevents or derogates 
the unavoidable character of jus cogens 
norms. This is particularly obvious 
in the case of genocide. The chief 
intentions of jus cogens norms and erga 
omnes should not be ignored by any 
means. Therefore, as Immanuel Kant 
asserts, self-interest, self-love, and self-
interpretation of norms must be limited 
in good time, before they violate the 
integrity of justice or the integrity of 

1 As one author notes, the higher authorities of a state may control the ICJ decision, as, for instance, 
in the Arrest Warrant Case. [37, p.238]
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the immunity of a state1. Governments 
must not perceive norms of jus cogens 
as the prevention of their sovereign 

freedom. On the contrary, they should 
see their positive potential to create 
human rights and true justice for all.
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Фархад Малекян
Головоломки jus cogens: в міжнародному кримінальному праві (ч. 1). 
Анотацiя. Сутність цієї роботи полягає в дослідженні головоломок права jus cogens 

і erga omnes пов'язаних з імунітетом. Стаття розглядає різні підходи до питань права, 
легальності та рішень міжнародних судів. Вона вивчає ролі держав і Міжнародного суду 
ООН в розшифровці ключових питань права і жертв, включаючи заперечення jus cogens або 
навіть аспектів імунітету. Стаття об'єктивно оцінює значення недавніх міжнародних судових 
рішень міжнародних судів/трибуналів. Вони правильно акцентують ядро   міжконтинентальних 
правових дисциплін, але не враховують метафізичні особливості таких феноменів. Метою 
правосуддя повинні бути прозорість, чисте міркування про людство і любов до балансу 
справедливості.

Ключовi слова: jus cogens, злочини, імунітет, судові рішення.

Фархад Малекян
Головоломки jus cogens: в международном уголовном праве (ч. 1).
Аннотация. Сущность этой работы состоит в исследовании головоломок права jus 

cogens и erga omnes связанных с иммунитетом. Статья рассматривает разные подходы 
к вопросам права, легальности и решениям международных судов. Она изучает роли 
государств и Международного суда ООН в расшифровке ключевых вопросов права и 
жертв, включая отрицание jus cogens или даже аспектов иммунитета. Статья объективно 
оценивает значение недавних международных судебных решений международных судов/
трибуналов. Они правильно акцентируют ядро межконтинентальных правовых дисциплин, 
но не учитывают метафизические особенности таких феноменов. Целью правосудия должны 
быть прозрачность, чистое рассуждение о человечестве и любовь к балансу справедливости.

Ключевые слова: jus cogens, преступления, иммунитет, судебные решения
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Анотація. Стаття присвячена дослідженню інформаційних принципів дер-
жавного контролю як невідємних складових його формування та здіснення.  
У системі принципів державного контролю виокремлюється підсистема інфор-
маційних принципів, що являють собою основоположні, керівні ідеї, поло-
ження, що стосуються стану і обігу інформації у сфері організації та функ-
ціонування контролю з боку органів державної влади та їх посадових осіб. 
Обґрунтовується теза про те, що до системи інформаційних принципів держав-
ного контролю належать гласність у поєднанні з секретністю, інформаційна 
насиченість і верифікація.
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інформаційні принципи, принцип гласності, транспарентність.

Постановка проблеми. Ефектив-
ність правового регулювання су-
спільних відносин значною мірою 
залежить від того, наскільки воно від-
повідає об’єктивним закономірностям 
існування і розвитку суспільства. 
Тому першочергове значення має 
здатність законодавця своєчасно ви-
являти основні тенденції та напрямки 
розвитку суспільних явищ і відносин 
й адекватно реагувати на них шляхом 
внесення змін до законодавства та 
правозастосовної практики. Одним із 
пріоритетних завдань, що стоять перед 
законодавцем у даному контексті, є 
визначення і, за необхідності, коригу-
вання відповідних принципів, що кла-
дуться в основу правових приписів і 
тих чи інших правових форм діяль-
ності державних органів. 

Наведені вище міркування повною 
мірою стосуються й державного 
контролю. Розбудова сучасної й ефек-

тивної системи здійснення державного 
контролю, котра б органічно «впису-
валася» в інструментарій правової, 
демократичної держави, вимагає ви-
значення й нормативного закріплення 
вихідних принципів його організації та 
здійснення. У свою чергу, юридична 
практика у даній сфері вимагає міцної 
доктринальної основи, аби контрольна 
діяльність з боку держави стала ор-
ганічною складовою правової системи. 
Внутрішньосистемний підхід до пра-
вової системи зумовлює існування не 
тільки інституційної, органічної, функ-
ціональної та ідеологічної, але й кому-
нікативної її сторони, що являє собою 
зв’язки, котрі об’єднують її сторони 
і роблять систему єдиним цілим [1,  
c. 76]. При цьому в умовах форму-
вання інформаційного суспільства на 
перший план виходить інформаційна 
складова комунікації. То ж форму-
вання цілісної концепції державного 
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контролю є неможливим без визна-
чення системи його інформаційних 
принципів, адекватних сучасним реа-
ліям розвитку суспільства. 

Аналіз останніх публікацій. На 
сьогодні в юридичній науці сформо-
вано усталені підходи до розуміння 
принципів права та їх видового роз-
маїття. Переважна більшість вчених, 
звертаючись до даної категорії, в ці-
лому єдині в тому, що принципи права 
– це базові, вихідні, визначальні ідеї, 
положення, настанови, котрі відобра-
жені в праві й слугують орієнтиром 
у процесі його реалізації. Натомість 
принципи державного контролю стали 
предметом загальнотеоретичної юри-
спруденції тільки з кінця ХХ ст. і на 
сьогодні юридична доктрина з даного 
питання перебуває на стадії форму-
вання. 

Принагідно відзначимо, що прин-
ципам державного контролю приді-
ляли увагу такі відомі вітчизняні вчені, 
як В.Б. Авер’янов, О.Ф. Андрійко,  
Ю.П. Битяк, В.Н. Гаращук, В.М. Гор-
шеньов, С.В. Ківалов, М.С. Студенікін, 
I.Б. Шахов та ін. Принципи окремих 
видів державного контролю досліджу-
вали С.С. Вітвицький [2], М.Г. Iсаков 
[3], О.В. Клим [4], О.М. Музичук [5], 
I.С. Орєхова [6], Л.А. Савченко [7], 
О.М. Шевчук [8], О.В. Шоріна [9] 
та ін. Втім єдиного підходу до визна-
чення переліку принципів державного 
контролю досі не вироблено, так само 
як і різняться запропоновані класифі-
кації таких принципів.

Зокрема, В.М. Горшеньов та 
I.Б. Шахов розподіляли принципи 
контролю на конституційні, загаль-
нопроцесуальні та спеціалізовані [10,  
с. 90]. У свою чергу, А.А. Джагарян 
запропонував поділ принципів дер-
жавного контролю на універсальні та  
спеціальні, а серед останніх виокре - 
мив інституціональні та реалізаційні 

[11, с. 28]. В.С. Шестак є автором 
більш розлогої класифікації принципів 
державного контролю, згідно з якою 
вони поділяються на загальні прин-
ципи контролю, принципи юридичного 
процесу, загальні принципи держав-
ного ладу, принципи процесуальної 
діяльності, принципи діяльності кон-
тролюючих суб’єктів і принципи кон-
кретної контрольної діяльності [12,  
c. 70]. 

В аспекті теми нашої статті осо-
бливий науковий інтерес становить 
позиція В.Ю. Кобринського, який, 
пропонуючи детальну класифікацію 
принципів контролю у сфері націо-
нальної безпеки, виокремлює серед 
них, поряд із загальноправовими, 
управлінськими, фінансово-економіч-
ними і приватними, також і інфор-
маційні [13, c. 8-10]. Втім згаданий 
автор лише окреслив загальний пе-
релік інформаційних принципів, до 
того ж обмеживши сферу їх засто-
сування виключно питаннями наці-
ональної безпеки. Проблематика ін-
формаційних принципів, у тому числі 
в контексті державного управління та 
контролю, висвітлена також у працях 
деяких зарубіжних вчених, зокрема 
T. Вішванат і Д. Кауфмана, В. Карго, 
Ф. Шоера та ін. Втім і праці зару-
біжних авторів позбавлені належної 
чіткості й конкретності щодо переліку 
і змісту інформаційних принципів.

Метою даної сттаті є уточнення 
юридичної природи, переліку і змісту 
інформаційних принципів державного 
контролю, виявлення їх загальнотео-
ретичних характеристик, зокрема зна-
чення в умовах розбудови правової 
держави та інформаційного суспіль-
ства.

Основні результати дослідження. 
Перехід від індустріального до інфор-
маційного суспільства у поєднанні 
з намаганням слідувати міжнарод-
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но-правовим стандартам і кращим за-
рубіжним зразкам у сфері організації 
державної влади на демократичних 
засадах закономірно призводить до 
визнання на політичному рівні й за-
кріплення в національному законодав-
стві так званих інформаційних прин-
ципів державного врядування (англ. 
information principles of governing). 
Під інформаційними принципами дер-
жавного врядування в даному випадку 
розуміються основоположні, керівні 
ідеї, положення, що стосуються обігу 
інформації у сфері організації та функ-
ціонування органів державної влади 
та їх посадових осіб.

На вітчизняному політико-право-
вому ґрунті вищезгадані процеси роз-
почалися ще за часів так званої «пе-
ребудови» (друга половина 80-х років 
ХХ ст.), одним з гасел якої було про-
голошено «гласність», що означало 
зняття певних інформаційних бар’єрів 
у радянському суспільстві, збудо-
ваних попередньою владою. Після 
розпаду СРСР і проголошення неза-
лежності України інформаційні прин-
ципи державного врядування отри-
мали «нове дихання» і були закріплені 
в численних законах України, як-от:  
»Про доступ до публічної інформації» 
(ст. 4), «Про засади державної регу-
ляторної політики у сфері господар-
ської діяльності» (ст. 4), «Про Кабінет  
Міністрів України» (ст. 3), «Про міс-
цеві державні адміністрації» (ст. 3) та 
ін. Однак у всіх згаданих вище доку-
ментах чіткі визначення інформаційних 
принципів не наводяться: вони або 
просто згадуються без тлумачення, 
або ж певним чином ототожнюються 
з іншими принципами. Узагальнення 
положень чинного законодавства дає 
підстави стверджувати, що серед 
інформаційних принципів найбільш 
часто зазначаються відкритість, про-
зорість, транспарентність і гласність. 

Саме щодо них точиться дискусія й 
серед вітчизняних вчених.

Так, на думку В. Мельниченка, ін-
формаційні принципи державної полі-
тики (прозорість, відкритість) є спро-
можністю забезпечити високий рівень 
обізнаності і зрозумілості громадянам 
та їх об’єднанням державно-управ-
лінської діяльності. При цьому, про-
зорість характеризується пасивністю 
споглядання інформації, а відкритість 
передбачає можливість активних 
дій громадян стосовно політики [14,  
с. 48-55]. Однак такий підхід вступає 
в суперечність як із семантикою 
даних слів в українській мові, так і 
з положеннями чинного законодав-
ства (наприклад, ст. 4 Закону України 
«Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяль-
ності»), де вони вживаються як си-
ноніми. 

Принагідно зауважимо, що в ен-
циклопедичному словнику з держав-
ного управління, відкритість – це і 
є прозорість, тобто перебування під 
публічним контролем: доступність 
кожному у будь-який час всюди. 
[15, с. 97]. При цьому відкритість, 
на думку укладачів цього словника, 
визначається трьома основними чин-
никами: 1) якість чинного норматив-
но-правового забезпечення, згідно з 
яким функціонує державний апарат; 
2) існування конкретних і дієвих ме-
ханізмів і процедур реалізації прав 
доступу громадян до інформації про 
діяльність органів влади; 3) існуючий 
в суспільстві рівень політичної куль-
тури.

У свою чергу, Т. Андрійчук тлума-
чить принцип прозорості як принцип 
комунікації, тобто як певні вимоги до 
спілкування органів державної влади з 
іншими суб’єктами [16]. Такий підхід, 
на наш погляд, зайве звужує і на-
віть дещо викривляє справжній зміст  
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даного принципу, оскільки прозорість 
не стільки характеризує якість кому-
нікації, скільки спонукає органи влади 
до такої комунікації. 

I.В. Ткач вважає, що прозорість – 
це відкритість рішень і дій, вільний 
потік інформації про рішення та дії від 
джерела до одержувача. Натомість  
відкритість тлумачиться ним як 
двосторонній процес: з одного боку, 
її запорукою є існування суспільного 
запиту на отримання достовірної ін-
формації про діяльність органів влади, 
з іншого – діяльність конкретних ор-
ганів влади з метою якомога кращого 
інформування громадськості про свою 
роботу [17, с. 26-27].

Російський дослідник А. Конов теж 
умовно розділяє принципи прозорості 
та відкритості, зазначаючи, що про-
зорість є можливістю своєчасного 
отримання громадянами надійної та 
релевантної інформації про діяльність 
органів державної влади, а відкри-
тість – гарантією врахування думки 
громадян при розробленні та впрова-
дженні державних рішень. При цьому 
прозорість, на думку даного автора, 
забезпечується законодавством про 
свободу інформації, а відкритість – 
законодавством про адміністративні 
процедури [18, с. 41].

В.Ю. Кобринський, який, власне, 
єдиний, хто серед принципів контролю 
виокремлює інформаційні принципи, 
відносить до них принципи прозорості 
здійснення контролю; відкритості ін-
формації про діяльність суб’єктів 
контролю, що не становить державну 
та іншу передбачену законом таєм-
ницю; відповідальності посадових 
осіб за своєчасність, повноту і досто-
вірність інформації, що надається, та 
за належне реагування на звернення 
громадян і громадських організацій, 
виступи у засобах масової інфор-
мації) [13, с.11]. Втім у даному ви-

падку до проблем із розмежуванням 
понять «прозорість» і «відкритість» 
додається питання доречності відне-
сення принципу відповідальності до 
категорії інформаційних принципів, 
оскільки відповідальність передбачає, 
у першу чергу, певну форму примусу, 
а не передачу інформації про право-
порушення.

Певна невизначеність у розумінні 
інформаційних принципів державної 
діяльності міститься і в роботах за-
рубіжних авторів. Однак те, що ві-
тчизняні державознавці схильні нази-
вати прозорістю й відкритістю, для 
зарубіжних дослідників є проявами 
транспарентності. Так, термін «тран-
спарентність» (англ. transparency) 
пояснюється як незакритий, необме-
жений, неприхований [19, с. 553], або 
ж доступний кожному у будь який 
час всюди [15, с. 91]. У свою чергу, 
T. Вішванат і Д. Кауфман тлумачать 
транспарентність як збільшення по-
току своєчасної та достовірної еконо-
мічної, соціальної та політичної інфор-
мації, доступної для всіх зацікавлених 
сторін, атрибутивними властивостями 
якої є доступність, повнота, релевант-
ність, якість і надійність [20, с. 3]. 
Нарешті, Ф. Шоер називає транспа-
рентність властивістю, що полегшує 
отримання інформації. На його думку, 
транспарентність, зокрема, можна ви-
значити як заборону органам влади 
приховувати певну інформацію. Разом 
із тим, цей автор зауважує, що тран-
спарентність необхідно розуміти як 
властивість, рівень якої може зміню-
ватися [21, с. 558]. 

На наш погляд, наявна у вітчиз-
няній державознавчій літературі не-
визначеність у розумінні співвідно-
шення між різними інформаційними 
принципами зумовлена, з одного 
боку, прагненням у будь-який спосіб 
відійти від радянської термінології, а 
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з іншого – некритичним сприйняттям, 
а іноді – й некоректним перекладом 
англомовних першоджерел. Сучасні 
українські дослідники намагаються 
за будь-що уникнути вживання тер-
міну «гласність» як принципу органі-
зації та діяльності органів державної 
влади, хоча цей термін з’явився у 
політико-правовому лексиконі ще в  
ХIХ ст. і за своїм обсягом не має ан-
гломовних аналогів (не дарма саме в 
такі транскрипції – як «glasnost» – 
він увійшов у вжиток західних авторів 
у 80-ті роки ХХ ст.). 

Принагідно відзначимо, що В.О. Се- 
рьогін визначав конституційний прин- 
цип гласності як «один з принципів 
основ конституційного ладу України, 
що полягає у визнанні необхідності 
й вимозі обов’язкового дотримання 
безперешкодного руху інформаційних 
потоків про явища і процеси в дер-
жавно-правовій сфері» [22, c. 6]. За 
такого підходу прозорість» і «здат-
ність до діалогу» виступають як дві 
діалектично пов’язані між собою сут-
нісні характеристики політико-пра-
вової системи, створеної на принципі 
гласності. Причому «прозорість» ви-
значає, так би мовити, статику цієї 
системи, а «здатність до діалогу», – її 
динаміку» [23, с. 55]. I в такому разі 
прозорість і відкритість виступають 
елементами статичного аспекту глас-
ності контрольної діяльності органів 
державної влади, тоді як здатність 
до діалогу, тобто комунікативність – 
складає зміст її динамічного аспекту. 

У західній політико-правовій док-
трині транспарентність не є сино-
німом відкритості, хоча доволі часто 
перекладачі припускаються помилки, 
ототожнюючи ці поняття. Транспа-
рентність в аспекті організації та діяль-
ності публічних інституцій на сьогодні 
тлумачиться як елемент «належного 
врядування» (англ. good governing), 

тобто чесне, відкрите і зрозуміле для 
громадськості (з точки зору цілей, 
завдань, форм і методів) здійснення 
публічної влади, що здійснюється в 
тісному контакті з громадськістю і 
підлягає безперешкодній перевірці 
(верифікації) на предмет законності 
й обґрунтованості прийнятих рішень 
[див.: 24, с. 1-9]. Власне, транспарент-
ність за своїм обсягом є західним ана-
логом вітчизняної гласності. За даних 
умов ухилення від застосування тер-
міну «гласність» і надання переваги 
термінам «відкритість», «прозорість», 
«публічність» чи «транспарентність» 
є кроком назад, оскільки призводить 
до збідніння вітчизняного юридичного 
лексикону і необґрунтованої заміни 
україномовних термінів іншомовними.

Слід зауважити, що принцип глас-
ності не можна вважати єдиним ін-
формаційним принципом державного 
контролю: у випадках, передбачених 
законом, він може поєднуватися з прин-
ципом секретності окремих елементів 
державного контролю. Особливо це 
стосується діяльності правоохоронних 
органів та протидії злочинності в ці-
лому, а також випадків, коли предмет 
контролю складає державну чи іншу 
охоронювану законом таємницю.

Крім того, на наш погляд, до числа 
інформаційних принципів державного 
контролю слід віднести принципи ін-
формаційної насиченості контрольних 
заходів і верифікації отриманих ре-
зультатів. Принцип інформаційної на-
сиченості означає, що обсяг і якість 
інформації, що збирається в межах 
тих чи інших контрольних заходів, 
має бути достатньою для аналізу і 
формування обґрунтованого висновку 
про стан підконтрольного об’єкта.  
Натомість принцип верифікації отри-
маних результатів означає, що ці 
результати повинні витримувати зов-
нішню перевірку на істинність як з 
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боку вищестоящих державних органів, 
так і з боку інститутів громадянського 
суспільства.

Розглядаючи інформаційні прин-
ципи державного контролю, треба 
відзначити, що хоч ці принципи і пе-
ребувають у внутрішньосистемному 
зв’язку, втім кожен із них є само-
стійним і потребує окремого закрі-
плення в законодавстві. 

Висновки. У системі принципів дер-
жавного контролю виокремлюється 
підсистема інформаційних принципів, 
що являють собою основоположні, ке-
рівні ідеї, положення, що стосуються 
стану і обігу інформації у сфері ор-

ганізації та функціонування контролю 
з боку органів державної влади та 
їх посадових осіб. До системи ін-
формаційних принципів державного 
контролю належать: гласність у поєд-
нанні з секретністю, інформаційна на-
сиченість і верифікація. Кожен із них 
потребує нормативного закріплення і 
більш широкого доктринального об-
ґрунтування з точки зору обсягу і 
змісту; усе це є перспективним на-
прямком подальших досліджень щодо 
формування цілісної наукової кон-
цепції державного контролю в умовах 
демократичної правової державності 
та інформаційного суспільства. 
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Грибовский Б. 
Информационные принципы государственного контроля.
Аннотация. Статья посвящена исследованию информационных принципов государ-

ственного контроля как неотъемлемых составляющих его формирования и осуществления.  
В системе принципов государственного контроля выделено подсистема информационных 
принципов, которые представляют собой основные, руководящие идеи, положения, ка-
сающиеся состояния и обращения информации в сфере организации и функционирования 
контроля со стороны органов государственной власти и их должностных лиц. Обосновыва-
ется тезис о том, что в систему информационных принципов государственного контроля 
относятся публичность в сочетании с секретностью, информационная насыщенность и ве-
рификация.

Ключевые слова: государственный контроль, принципы государственного контроля, 
информационные принципы, принцип гласности, транспарентность.

B. Hrybovskyi
Informatіon prіncіples of state control.
Summary. The article is devoted to the study of information principles of state control as 

integral components of its formation and implementation. In the system of principles of state 
control, a subsystem of information principles is singled out, which are basic, guiding ideas, 
provisions concerning the state and circulation of information in the sphere of organization 
and functioning of control by public authorities and their officials. The thesis is substantiated 
that the public information system in combination with secrecy, information saturation and 
verification are included in the system of information principles of state control.

Keywords: state control, principles of state control, information principles, the principle 
of «glasnost», transparency.
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КОНСТИТУЦIЙНЕ ПРАВО НА СВОБОДУ ОБ’ЄДНАННЯ  
У ПОЛIТИЧНI ПАРТIЇ 

Анотація. У статті здійснено виявлення суб’єктів та об’єкту, а також 
формулювання змісту конституційного права громадян України на свободу 
об’єднання у політичні партії, на підставі чого сформульовано поняття дослід-
жуваного суб’єктивного права. Конституційне право на свободу об’єднання у 
політичні партії – це система можливостей громадян України, яким консти-
туційним законодавством надано право утворювати політичні партії та всту-
пати до них, виконувати необхідні дії для створення та функціонування партій, 
займати посади у них та в якості їхніх представників – у представницьких 
органах публічної влади, а також у разі необхідності звертатись з вимогами 
про виконання цими органами кореспондуючих обов’язків та про захист пору-
шеного права.

Ключові слова: право на свободу об’єднання у політичні партії, свобода 
об’єднань, свобода асоціацій, об’єднання громадян, політична партія. 

Актуальність теми дослідження. 
Демократизація політичного життя 
в Україні привертає увагу до такого 
важливого конституційного права гро-
мадян, як свобода об’єднання в полі-
тичні партії. Це право закріплено у 
ст.ст. 36-37 Конституції України, та 
конкретизовано у Законі України від  
5 квітня 2001 р. «Про політичні партії 
в Україні». Важливе доктринальне 
значення для подальшого удоскона-
лення нормативно-правової регламен-
тації у відповідній сфері має грутовний 
аналіз структури цього конституцій-
ного суб’єктивного права. 

Ступінь дослідження проблеми. 
Питання, пов’язані зі структурою 
конституційних суб’єктивних прав 
осо бистості у цілому, розглядали 
такі відомі вчені, як М.В. Вітрук, 
П.М. Рабінович, інші. У частині ана-

лізу конституційного права на сво-
боду об’єднання в політичні партії 
доцільно також застосовувати на-
працювання В.I. Кафарського, який 
присвятив свою дисертацію на здо-
буття наукового ступеня доктора 
юридичних наук проблемам конститу-
ційно-правового регулювання органі-
зації та діяльності політичних партій  
в Україні. 

Метою статті є дослідження струк-
тури конституційного суб’єктивного 
права на свободу об’єднання в полі-
тичні партії в Україні.

Виклад основного матеріалу. Тра-
диційно структура будь-якого суб’єк-
тивного права аналізується у складі 
суб’єктів цього права, його об’єкту 
(об’єктів), а також змісту, і консти-
туційні суб’єктивні права не є виклю-
ченням з цього правила. 
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Відповідно, до структури конститу-
ційного права на свободу об’єднання 
в політичні партії слід включати 
суб’єктів, об’єкт (об’єкти) та зміст 
цього права. 

Варто зазначити, що питання 
суб’єктів досліджуваного конститу-
ційного права в українській юридичній 
літературі розкрито недостатньо ґрун-
товно. Причиною цього можна наз-
вати зміни, які відбуваються в консти-
туційному законодавстві України про 
політичні партії. Хоча ст. 36 Консти-
туції України передбачає, що право на 
свободу об’єднання в політичні партії 
мають громадяни України [1], однак 
цієї норми недостатньо для того, щоб 
чітко окреслити коло суб’єктів дослі-
джуваного права. Вже ст. 37 звужує 
коло суб’єктів, посилання на яких 
містить ст. 36. Зокрема зазначається, 
що «не допускається створення і ді-
яльність організаційних структур по-
літичних партій в органах виконавчої 
та судової влади і виконавчих органах 
місцевого самоврядування, військових 
формуваннях, а також на державних 
підприємствах, у навчальних закладах 
та інших державних установах і ор-
ганізаціях» [1]. Хоча у цій нормі не 
йдеться про громадян України зо-
крема, але зрозуміло, що якщо ді-
яльність організаційних структур по-
літичних партій не допускається в 
органах виконавчої та судової влади 
тощо, то певні працівники цих органів 
обмежені у досліджуваному конститу-
ційному праві. Відповідні норми Кон-
ституції України конкретизовано у 
Законі України від 5 квітня 2001 р. 
«Про політичні партії в Україні», в 
інших актах конституційного законо-
давства. Цьому питанню автором було 
присвячено статтю «Суб’єкти права 
на об’єднання в політичні партії», що 
опублікована у 2016 р. У ній резюмо-
вано, що як правило, у нормативних 

актах прагнуть уникати посилань як 
на інші документи, так і на інші ча-
стини цього ж акту. I це уявляється 
особливо важливим, коли йдеться про 
права людини – адже існує підвищена 
ймовірність того, що саме з цими нор-
мативними актами виявлять бажання 
ознайомитись потенційні суб’єкти того 
чи іншого права. Однак у випадку з 
формулюванням поняття суб’єктів 
права на об’єднання у політичні 
партії та обмежень його здійснення 
запобігти таких посилань не завжди 
можливо. А саме, у ст. 6 Закону «Про 
політичні партії в Україні» доцільно 
замінити речення «Членом політичної 
партії може бути лише громадянин 
України, який відповідно до Консти-
туції України має право голосу на ви-
борах» реченням «Членом політичної 
партії може бути громадянин України, 
який досяг 18 років і є дієздатним». 
Що ж до випадків формулювання об-
межень кола суб’єктів аналізованого 
права відповідно до їхніх посад, на-
вряд чи можливо запобігти посиланню 
норм Закону «Про політичні партії в 
Україні» та норми Закону «Про дер-
жавну службу», з огляду на складний 
порядок визначення тих осіб, для яких 
перебування на державній службі 
пов’язано з забороною бути чле-
нами політичних партій (детальніше  
див. [2]). 

Наведені вище норми Основного 
Закону України та авторські мірку-
вання щодо можливих шляхів удо-
сконалення чинного законодавства 
надають уявлення про суб’єктів до-
сліджуваного права. 

Об’єктами права на свободу об’єд-
нання у політичні партії слід визнати 
політичні партії. Характеризуючи їх 
варто зазначити, що до втрати чинності 
Законом України «Про об’єднання 
громадян» видами цих об’єднань ува-
жались політичні партії та громадські 
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організації. Наразі не існує Закону 
України, який був би присвячений за-
гальним питанням реалізації свободи 
асоціацій – у частині створення та 
діяльності політичних партій її рег-
ламентує Закон від 5 квітня 2001 р. 
«Про політичні партії в Україні», а 
у частині створення та діяльності 
громадських організацій, громад-
ських спілок – Закон від 22 березня  
2012 р. «Про громадські об’єднання». 
Відповідно, наразі у чинному законо-
давстві не визначається та навіть не 
конкретизується таке, що застосову-
ється в Конституції родове поняття 
для згадуваних у ст. 36 Основного 
Закону політичних партій, профспілок 
та громадських організацій – «об’єд-
нання громадян». Водночас з втратою 
чинності однойменним Законом набув 
чинності Закон, що регламентує різні 
аспекти створення та діяльності гро-
мадських об’єднань. Однак, було б 
невірним стверджувати, що поняття 
«об’єднання громадян» та «громад-
ські об’єднання» є синонімічними. 
Поняття «громадські об’єднання», 
відповідно до однойменного Закону, 
охоплює лише громадські організації 
та громадські спілки, без поширення 
на політичні партії. Це питання не до-
сліджувалось у контексті політичних 
партій, але щодо громадських органі-
зацій йому присвятила кілька публі-
кації Д.Є. Волкова (детальніше див. 
[3; 4]).

Нормативне визначення поняття 
«політична партія» надано у Законі 
«Про політичні партії в Україні».  
Відповідно до ст. 2 «Поняття полі-
тичної партії», це зареєстроване згідно 
з законом добровільне об'єднання гро-
мадян – прихильників певної загаль-
нонаціональної програми суспільного 
розвитку, що має своєю метою спри-
яння формуванню і вираженню полі-
тичної волі громадян, бере участь у 

виборах та інших політичних заходах 
[5]. Отже, у цьому Законі застосову-
ється застаріле поняття «об’єднання 
громадян», а також немає визначе-
ності щодо сутності політичних партій. 
Це є недоліком у зв’язку з тим, що 
в Україні окремим цікавим питанням 
щодо об’єкту права на свободу об’єд-
нання у політичні партії слід визнати 
таке: чи виступають політичні партії 
інститутом громадянського суспіль-
ства? Варто зазначити, що наразі 
політичні партії в Україні навряд чи 
можуть уважатись інститутом грома-
дянського суспільства, але з цього пи-
тання існують різні точки зору як в 
національній, так і в зарубіжній юри-
дичній літературі, а тому його ґрун-
товний розгляд та навіть авторська 
аргументація висловленої точки зору 
потребує окремої статті. 

На завершення стислої характери-
стики об’єкта конституційного права 
громадян України на свободу об’єд-
нання у політичні партії слід зверну-
тись до конституційної регламентації 
цього питання. Якщо суб’єктам дослі-
джуваного права в Основному Законі 
присвячено дуже небагато уваги, що 
є характерним для кожного зі згаду-
ваних в Конституції України суб’єк-
тивних прав, то об’єкту присвячена 
значно більша кількість норм. Це 
знов-таки є характерним для об’єктів 
конституційних суб’єктивних прав – 
адже традиційним для сучасних кон-
ституційних текстів є включення до 
них не тільки переліку суб’єктивних 
прав, але й за можливості їхнього об-
меження – норм, у яких ці обмеження 
містяться. Три з чотирьох частин 
статті 37 Основного Закону України 
присвячено цим обмеженням, а саме: 

- ч. 1 «Утворення і діяльність по-
літичних партій …, програмні цілі або 
дії яких спрямовані на ліквідацію не-
залежності України, зміну конститу-
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ційного ладу насильницьким шляхом, 
порушення суверенітету і територі-
альної цілісності держави, підрив її 
безпеки, незаконне захоплення дер-
жавної влади, пропаганду війни, на-
сильства, на розпалювання міжет-
нічної, расової, релігійної ворожнечі, 
посягання на права і свободи людини, 
здоров'я населення, забороняються»; 

– ч. 2 «Політичні партії та громад-
ські організації не можуть мати воєні-
зованих формувань»; 

– ч. 3 «Не допускається створення 
і діяльність організаційних структур 
політичних партій в органах виконавчої 
та судової влади і виконавчих органах 
місцевого самоврядування, військових 
формуваннях, а також на державних 
підприємствах, у навчальних закладах 
та інших державних установах і орга-
нізаціях» [1].

Також елементом конституційного 
права громадян України на свободу 
об’єднання у політичні партії є зміст. 
Традиційно зміст суб’єктивного права 
розглядається через чотиричленну 
структуру: право-користування, пра-
во-поведінка, право-вимога, пра-
во-претензія. По відношенню до до-
сліджуваного права вони можуть бути 
конкретизовані таким чином: 

– право-користування – це можли-
вість громадян України, що відпові-
дають встановленим у законодавстві 
вимогам, претендувати на членство 
в одній політичній партії, а після на-
буття такого членства – балотуватись 
на виборні посади як в самій партії, 
так і від цієї політичної партії в ор-
ганах публічної влади;

– право-поведінка – це можли-
вість громадян України створювати 
політичні партії та / або брати участь 
в їхній діяльності;

– право-вимога – це можливість 
громадян України, що створюють по-
літичну партію або виконують певні 

дії від імені політичної партії, вима-
гати належної поведінки від іншої сто-
рони, якою найчастіше виступає орган 
публічної влади чи посадова особа та-
кого органу; 

– право-претензія – це можли-
вість громадян України у разі, якщо 
не вдалось реалізувати право-вимогу, 
звернутись по захист порушеного 
права до органів публічної влади за 
застосуванням примусу.

Право-вимога та право-претензія 
мають тісний зв'язок з юридичною 
відповідальністю. 

При узагальненні змісту досліджу-
ваного суб’єктивного права слід за-
значити, що це система можливостей 
суб’єктів цього права виконувати не-
обхідні дії для створення та функці-
онування політичних партій, займати 
посади у них та в якості їхніх пред-
ставників в представницьких органах 
публічної влади, у разі необхідності 
звертатись з вимогами про вико-
нання цими органами кореспондуючих 
обов’язків та про захист порушеного 
права. 

Висновок. Виявлення суб’єктів та 
об’єкту, а також формулювання змісту 
конституційного права громадян 
України на свободу об’єднання у полі-
тичні партії надає можливість надати 
поняття досліджуваного суб’єктив-
ного права. Конституційне право на 
свободу об’єднання у політичні партії 
– це система можливостей громадян 
України, яким конституційним зако-
нодавством надано право утворювати 
політичні партії та вступати до них, 
виконувати необхідні дії для ство-
рення та функціонування партій, за-
ймати посади у них та в якості їхніх 
представників – у представницьких 
органах публічної влади, а також у 
разі необхідності звертатись з вимо-
гами про виконання цими органами 
кореспондуючих обов’язків та про  
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захист порушеного права. Перспек-
тиви подальших досліджень у цьому 
напрямі полягають в інкорпорації за-

конодавства про конституційне право 
на свободу об’єднання в політичні 
партії в Україні [6-7].
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Осауленко С.В.
Конституционное право на свободу объединения в политические партии.
Аннотация. В статье выявлені субъекты и объект, а также сформулировано содер-

жание конституционного права граждан Украины на свободу объединения в политические 
партии. С учетом этого предложено понятие исследуемого субъективного права: конститу-
ционное право на свободу объединения в политические партии – это система возможно-
стей граждан Украины, которым конституционным законодательством предоставлено право 
образовывать политические партии и вступать в них, выполнять необходимые действия для 
создания и функционирования партий, занимать должности в них, а также в качестве их 
представителей – в представительных органах публичной власти, и в случае необходимости 
обращаться с требованиями о выполнении этими органами корреспондирующих обязанно-
стей и о защите нарушенного права.

Ключевые слова: право на свободу объединения в политические партии, свобода объе-
динений, свобода ассоциаций, объединения граждан, политическая партия.

S. Osaulenko
Constіtutіonal Rіght to Assocіate іn the Polіtіcal Partіes.
Summary. The article identifies the subjects and the object, as well as formulates the 

content of the constitutional right of Ukrainian citizens to freedom of association in political 
parties, on the basis of which the concept of the subject subjective law is formulated. The 
constitutional right to freedom of association in political parties is a system of opportunities 
for citizens of Ukraine, which constitutional law has the right to form and join political parties, 
to take the necessary actions for the creation and functioning of political parties, to hold 
positions in them and, as their representatives, in representative bodies of public authority, 
as well as, if necessary, apply to the requirements for the compliance of these bodies with 
correspondent duties and the protection of violated rights.

Keywords: the right for the freedom of association in political parties, freedom of 
association, constitutional subjective right, association of citizens, political party.
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Аннотация. В статье предложено в ряде норм перспективного Конститу-
ционного кодекса Украины отразить основные положения системы новых док-
трин обеспечения и наиболее полного восстановления правового статуса раз-
ных социосубъектов. Определен состав социосубъектов и сущность каждой из 
базисных категорий правового статуса социосубъектов. Указаны варианты реа-
лизации конкурентного правового статуса разных социосубъектов. Определена  
сущность базисной конституционной обязанности государства. Предложена 
редакция первой ступени абсолютной и второй ступени относительной недопу-
стимости ухудшения правового статуса социосубъектов и ряд иных связанных 
с этим положений. 

Ключевые слова: права, свободы, обязанности, интерес, правовой статус 
социосубъектов, базисная конституционная обязанность государства, Консти-
туционный кодекс Украины. 

Постановка проблемы в общем 
виде и ее связь с важнейшими на-
учными задачами. Существующее 
доктринальное и законодательное 
решение проблемы обеспечения и 
наиболее полного восстановления 
правового статуса социосубъектов 
не отличается совершенством и  
достаточной профессиональностью.  
К примеру, в Конституции Украины 
не определены разновидности социо-
субъектов, состав базисных категорий 
их правового статуса и не сформули-
рованы определения этих категорий, 
которым наряду с этим посвящен 
второй раздел Основного закона [7]. 

Непрофессионально изложены в 
Конституции Украины главная обязан-
ность государства, которая сводится 
только к утверждению и обеспечению 

и лишь прав и свобод человека (ч. 2 
ст. 3), и целый ряд иных связанных с 
обеспечением и восстановлением пра-
вового статуса социосубъектов поло-
жений (ч. 3 ст. 22, ч. 1 ст. 58 и др.) [7].

Анализ последних исследований 
и публикаций по данной проблеме 
и выделение ранее нерешенных ее 
аспектов. Начало принципиальному 
новому варианту решения указанных 
проблем положил автор, который с 
2012 г. стал предлагать определения 
таких категорий правовой реали-
зации общественных возможностей, 
как «право», «свободы», «интерес» и 
«обязанность», а также новое пони-
мание главной обязанности государ-
ства по признанию, обеспечению и 
восстановлению этих категорий [1; 2, 
с. 12-13 и др.]. 
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К настоящему времени эти поло-
жения развиты автором, Ю.А. Лан-
цедовой и А.С. Тунтулой в новую 
доктрину трех базисных значений 
права: 

1. Права как одного из дистанци-
онных нормативных способов (наряду 
с нормами морали, религии, полити-
ческой целесообразности) управления 
волей социосубъектов (регулирования 
общественных отношений и управ-
ления государством). 

2. Права как одной из базисных 
составляющих категорий (наряду со 
свободой, обязанностью и интересом) 
правового статуса социосубъектов. 

3. Права как суммативной кате-
гории, объединяющей все разрабо-
танное в государстве правовое регу-
лирование [3, с. 39-40; 4, с. 80; 5, с. 8; 
6, с. 47-48].

Второе из указанных базисных 
значений права и составляет основу 
системы новых доктрин и концепций 
обеспечения и наиболее полного опе-
ративного восстановления правового 
статуса социосубъектов, целостное 
изложение положений которой в оте-
чественных рецензируемых изданиях 
осуществлялось еще недостаточно 
полно и представляет особую доктри-
нальную и законодательную актуаль-
ность в контексте решения этих архи-
важных проблем в результате широкой 
корректной заинтересованной научной 
дискуссии и дальнейшего целенаправ-
ленного исследования. 

Формулирование цели научной 
статьи. Наиболее полное решение 
указанной инновационной задачи и 
инициирование соответствующей ши-
рокой научной дискуссии и состав-
ляет основную цель настоящей пу-
бликации.

Изложение основного материала 
исследования и обоснование полу-
ченных научных результатов. Преду-

преждение нарушения и наиболее 
полное восстановление правового ста-
туса разных социосубъектов должно 
осуществляться в рамках таких ба-
зисных порядков:

1. Оперативного порядка, ко-
торый наиболее эффективным, рацио-
нальным и качественным может быть, 
как свидетельствует нынешний и пре-
дыдущий антиделиктный опыт, лишь 
при условии возвращения органам про-
куратуры общего и всех иных видов 
надзора за точным и единообразным 
исполнением правовых актов, что не 
в силах заменить так называемые «го-
рячие линии» губернаторов и др., ко-
торые, будучи укомплектованными ка-
драми без юридического образования и 
специализированной подготовки, чаще 
всего, отсылают лиц, потерпевших от 
значительно выросшего за последнее 
время административного произвола, 
к иным весьма бюрократическим спо-
собам разрешения их проблем: обра-
щения с заявлением к нарушителю 
или вышестоящей инстанции либо с 
иском в суд [4, с. 95-96; 5, с. 33-34; 
6, с. 49].

2. Бюрократического порядка по-
средством: 

2.1. Обращения с заявлением или 
жалобой к нарушителю или вышесто-
ящую организацию в порядке Закона 
Украины «Об обращениях граждан» 
[4, с. 96; 5, с. 36; 6, с. 49]. 

1.2.2. Обращения с заявлением 
к субъектам предоставления без-
оплатной первичной правовой по-
мощи, согласно ст. 9 Закона Украины  
«О безоплатной правовой помощи», 
а именно к органам исполнительной 
власти, органам местного самоуправ-
ления, физическим и юридическим 
лицам частного права и к специализи-
рованным учреждениям, т.е. к лицам, 
которые непосредственно применяют 
правовые акты и обязаны обосновать 
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каждому социосубъекту сущность 
и правомерность своих деяний, ре-
шений или правовых актов, а в случае 
их неправомерности добровольно 
и максимально полно восстановить  
нарушенный правовой статус социо- 
субъекта [4, с. 96; 5, с. 36; 6, с. 49]. 

2.3. Обращения с иском в суд с 
реформированием существующей си-
стемы отечественных судов в единый 
антиделиктный орган под научным, 
методическим, организационным, ма-
териально-техническим, кадровым и 
иным руководством Верховного Суда 
Украины, в составе которого в ка-
честве первой (в отношении деяний 
высших должностных лиц государства 
и правонарушений особой сложности 
или общественного резонанса), апел-
ляционной (решений соответствующих 
судебных палат областного суда) 
и кассационной (решений местных 
судов) инстанции должны быть кон-
ституционная, административная, ан-
тикриминальная, трудовая, де-факто 
имущественно-договорная (граждан-
ская) и де-юре имущественно-дого-
ворная (хозяйственная) судебная па-
лата [4, с. 96-97; 5, с. 37; 6, с. 49]. 

Указанные судебные палаты 
должны быть продублированы на 
уровне областного (а не апелляци-
онного) суда, который призван быть 
первой инстанцией для антиделиктных 
дел в отношении субъектов област-
ного уровня и апелляционной инстан-
цией в отношении антиделиктных дел  
местных судов [4, с. 97; 5, с. 37; 6, с. 49]. 

На уровне же местных судов сле-
дует внедрить конституционную, ад-
министративную, антикриминальную, 
трудовую, де-факто имущественно-до-
говорную и де-юре имущественно-до-
говорную специализацию судей [4, 
с. 97; 5, с. 37; 6, с. 49].

Доктринальную основу для пред-
упреждения нарушения и наиболее 

полного восстановления правового 
статуса разных социосубъектов при-
звана служить разработанная автором, 
Ю.А. Ланцедовой и А.С. Тунтулой 
система новых доктрин надежного 
обеспечения и наиболее полного 
оперативного восстановления пра-
вового статуса социосубъектов [4, 
с. 83-95; 5, с. 20-33; 6, с. 50-57 и др.], 
которую более правильно отразить в 
ряде статей перспективного Консти-
туционного кодекса Украины (при-
званного появиться в порядке коди-
фикации Конституции Украины и всей 
системы конституционных законов) в 
следующей редакции:

I. «Социосубъектами в кон-
тексте реализации их правового 
статуса являются: 1. Физические 
лица. 2. Юридические лица. 3. Го-
сударство как суммативное обра-
зование физических и юридических 
лиц. 4. Межгосударственные уч-
реждения как суммативные образо-
вания физических и юридических лиц 
разных государств» [4, с. 83; 5, с. 20;  
6, с. 50].

II. «Правовой статус социосубъ-
ектов состоит из таких базисных 
категорий, как: 

1. Право – возможность восполь-
зоваться определенным положи-
тельным результатом обществен-
ного развития, а отрицательным 
результатом общественного раз-
вития – только при наличии На-
циональной программы по его иско-
ренению либо, если этого достичь 
нельзя, максимально возможной его 
минимизации. 

2. Свободы – такая же возмож-
ность, но с дополнительным ак-
центом внимания на ее альтерна-
тивности и беспрепятственности. 

3. Обязанность – установленное 
государством правило поведения, 
полнота и точность исполнения 

Конституцiйне право; мунiципальне право
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которого поддерживается государ-
ственным принуждением. 

4. Интерес – возможность ис-
пользовать право, свободу и/или 
обязанность иного социосубъекта в 
своих целях» [4, с. 83; 5, с. 20-21; 6, 
с. 50].

III. «Сбалансированность право-
вого статуса социосубъектов про-
является в том, что физические 
лица по правовому статусу равны 
от рождения, т.е. имеют равный 
природный правовой статус. 

Внутренний баланс правового 
статуса социосубъекта обеспечива-
ется тем, что определенный объем 
его прав, свобод и интересов должен 
обусловливать появление соответ-
ствующего объема его обязанно-
стей. 

Внешний баланс правового ста-
туса социосубъектов проявляется 
в соотношении правового ста-
туса одного социосубъекта отно-
сительно правового статуса иного 
социосубъекта, что определяется 
возрастом и состоянием здоровья 
лица, а также тем, какое именно 
направление общественной деятель- 
ности и с какими собственно полно-
мочиями осуществляют эти социо-
субъекты» [4, с. 85; 5, с. 22; 6, с. 51].

IV. «Каждое лицо обязано пре-
дотвратить или пресечь любое 
правонарушение, в том числе и 
криминальное, если при этом ему 
не может быть причинен суще-
ственный и более вред, а долж-
ностное лицо антиделиктных ор-
ганов обязано предупреждать и/или  
пресекать такие правонарушения 
в любой ситуации, за исключением 
очевидного достижения данной 
цели лишь ценой его жизни».

При этом каждое вненорма-
тивное деяние физического лица 
должно быть поставлено в зави-

симости от причины превышения 
вненормативности в условия та-
кого повышенного применения госу-
дарственного принуждения, позво-
ляющего удерживать такого рода 
деяния, выход которого за пределы 
нормы не обусловлен определенным 
психическим или иным заболеванием 
лица, в пределах нормы в условиях 
немедицинских учреждений специ-
ального типа (детские специальные 
учреждения, исправительно-вос-
питательные или исправитель-
но-трудовые учреждения и др.), а 
если вненормативноть деяния об-
условлена психическим либо иным 
заболеванием лица – в условиях ме-
дицинских учреждений специального 
типа» [4, с. 86; 5, с. 23-24; 6, с. 52].

V. «Правомерность реализации 
правового статуса определенного 
социосубьекта заканчивается там, 
где начинается нарушение любой 
из базисных составляющих ка-
тегорий (права, свободы, обязан-
ности, интереса) правового ста-
туса другого социосубьекта, когда 
правотворческие государственные 
органы обязаны избегать и искоре-
нять конкуренцию правовых ста-
тусов различных социосубьектов, а 
там где это невозможно, допускать 
только кратковременную конку-
ренцию их правовых статусов, в 
которой должен уступать тот 
социосубъект, который, исходя из 
общечеловеческих ценностей и прин-
ципа справедливости, имеет более 
низкий уровень мотивации к такой 
реализации, а при равенстве этих 
уровней – тот социосубъект, реали-
зация правового статуса которого 
в условиях конкуренции начинается 
либо должна начаться позже» [4, 
с. 87; 5, с. 25; 6, с. 52].

VI. «Является правонарушением 
использование прав, свобод, обя-
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занностей и/или интересов одного 
социосубъекта за счет ущемления 
любой из базисных категорий право-
вого статуса иного социосубъекта, 
за исключением случаев конкуренции 
их правовых статусов, должным 
образом компенсационно урегулиро-
ванных законом» [4, с. 88; 5, с. 26; 
6, с. 53].

VII. «Базисную обязанность госу-
дарства и основную направленность 
деятельности государственных ор-
ганов составляют: 

1. Познание природного (осно-
ванного на общечеловеческих ценно-
стях и принципе справедливости) 
правового статуса (прав, свобод, 
обязанностей, интересов) социо-
субъектов (физических или юриди-
ческих лиц либо государства или 
межгосударственного образования). 

2. Правовое признание этого 
правового статуса социосубъектов 
(преобразование природных прав, 
свобод, обязанностей и интересов 
социосубъектов в субъективный 
правовой статус физических, юри-
дических лиц, государства, межгосу-
дарственного образования). 

3. Обеспечение реализации на-
званного правового статуса ука-
занных социосубъектов. 

4. Наиболее полное оперативное, 
а при невозможности иное восста-
новление права, свободы, обязан-
ности и/или интереса потерпев-
шего социосубъекта посредством: 

4.1. Возмещения физического, 
материального и/или первичного и 
вторичного морального ущерба. 

4.2. Иного восстановления нару-
шенного правового статуса социо-
субъекта» [4, с. 88-89; 5, с. 27; 6, 
с. 53].

При этом целесообразно пояснить, 
что моральный ущерб следует подраз-
делять на: 1. Первичный моральный 

ущерб, который является денежным и 
иным материальным измерением соот-
ветствующего уровня тех страданий, 
которые потерпевший понес в связи с 
причинением ущерба его личным не-
материальным благам: чести, достоин-
ству и др. 2. Вторичный моральный 
ущерб, который является денежным 
и иным материальным измерением со-
ответствующего уровня тех страданий 
потерпевшего, которые он понес в 
связи причинением ему: 2.1. Физи-
ческого ущерба, то есть телесной 
боли, побоев и/или телесных повреж-
дений и/либо психических страданий  
и/или расстройств. 2.2. И/либо ма- 
териального (имущественного) ущерба.  
2.3. Первичного морального ущерба 
[5, с. 25].

Другими словами говоря, нельзя 
социосубъекту возмещать вторичный 
моральный ущерб, если ему не при-
чинен физической и/или материальный 
ущерб и/либо первичный моральный 
вред. В таком случае отсутствуют 
страдания физического лица и иного 
социосубъекта (который фактически 
всегда суммативно представляет со-
ответствующих физических лиц в 
составе, к примеру, юридического 
лица или государства либо межгосу-
дарственного учреждения) по поводу 
собственно причиненного физического  
и/или материального и/либо первич-
ного морального ущерба [5, с. 25-26].

И в случае причинения первичного 
морального ущерба в наличии будет 
двойное исчисление степени психи-
ческих страданий физического лица 
самостоятельно либо в составе иного 
социосубъекта (юридического лица, 
государства, межгосударственного 
учреждения) по поводу причиненного 
ему или иному социосубъекту, в со-
ставе которого он находится, первич-
ного морального ущерба, и в части 
уже дополнительных страданий в 

Конституцiйне право; мунiципальне право
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виде вторичного морального ущерба 
по поводу имеющихся страданий в 
виде первичного морального ущерба.  
И конечно же возмещение физического 
ущерба должно также выражаться 
в денежной или иной материальной 
форме в виде тех затрат, которые по-
несены на лечение и иное восстанов-
ление (санаторное и др.) здоровья или 
психического состояния физического 
лица, которому был причинен такой 
физический ущерб [5, с. 26].

VIII. «Первая ступень абсо-
лютной недопустимости ухуд-
шения правового статуса социо-
субъектов проявляется в том, что 
общественное развитие и, как след-
ствие, его правовое регулирование, 
может осуществляться только в 
направлении улучшения правового 
статуса физических и/или юри-
дических лиц, а потому не может 
приниматься новый правовой акт 
или вноситься изменения в действу-
ющий правовой акт, которые ухуд-
шают содержание и объем правового 
статуса указанных разновидностей 
социосубъектов» [4, с. 89-90; 5, с. 28;  
6, с. 54].

IX. «Сущность второй ступени 
относительной недопустимости 
ухудшения правового статуса социо-
субъектов состоит в том, что новые 
правовые акты и внесенные изменения 
в существующие правовые акты не 
имеют обратной силы, то есть не 
распространяют свое действие на 
те правоотношения, которые нача-
лись до вступления данного правового 
акта в силу, кроме правовых актов, 
улучшающих правовой статус физи-
ческого и/или юридического лица» [4, 
с. 90; 5, с. 29; 6, с. 54].

X. «Ухудшением правового ста-
туса социосубъектов является: 

1. Сужение существующего со-
держания и объема прав, свобод  

и/либо интересов физических и/или 
юридических лиц либо несбаланси-
рованное расширение содержания и 
объема их обязанностей. 

2. Расширение существующего 
содержания и объема прав, свобод  
и/либо интересов государства и/или  
межгосударственных образований 
либо несбалансированное сужение со-
держания и объема их обязанностей. 

Не является ухудшением или улуч-
шением правового статуса физиче-
ских и/или юридических лиц расши-
рение существующего содержания 
и объема обязанностей физических  
и/или юридических лиц либо сужение 
содержания или объема обязанно-
стей государства и/или межгосу-
дарственных образований, которое 
сбалансировано соответствующим 
расширением содержания и объема 
прав, свобод и/либо интересов фи-
зических и/или юридических лиц»  
[4, с. 91-92; 5, с. 27-28; 6, с. 55].

XI. «Предусмотренные Общей ча-
стью Антикриминального, Админи-
стративного, Трудового, Де-факто 
имущественно-договорного или 
Де-юре имущественно-договорного 
кодекса Украины деяния теряют 
свою общественную опасность или 
вредность и превращаются в пра-
вомерные общественно полезные 
деяния при наличии следующих об-
стоятельств: 

1) добросовестного незнания со-
ответствующей нормы правового 
акта;

2) конкуренции норм права; 
3) кратковременной конкуренции 

правовых статусов различных соци-
осубъектов; 

4) необходимой обороны; 
5) мнимой обороны; 
6) крайней необходимости; 
7) деяния в ситуации оправдан-

ного риска; 



– 35 –

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Кириченко А.А. Доктринальные, правовые и прикладные основы реформирования 
отечественной юриспруденции (приглашение к дискуссии) / А.А. Кириченко, Ю.А. Ланце-
дова, А.С. Тунтула и др.; под науч. рук. А.А. Кириченко // Moodle ЧДУ ім. Петра Могили 
/ Книги / 27.03.2012 г. / 12 459 слов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
moodle.chdu.edu.ua/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=49819 

8) задержания лица, совершив-
шего правонарушение; 

9) совершения правонарушения 
вследствие психического или физи-
ческого воздействия; 

10) совершения правонарушения 
в результате выполнения законного 
приказа или распоряжения; 

11) совершения правонарушения 
вследствие выполнения спецзадания 
по предупреждению, выявлению, 
пресечению и раскрытию организо-
ванной группы правонарушителей» 
[4, с. 92; 5, с. 30; 6, с. 55-56].

Предложенная система новых док-
трин предупреждения нарушения и 
наиболее полного восстановления, в 
том числе и базисных порядков такого 
восстановления, создает реальную 
доктринальную и законодательную 
основу для обращения на основании 
требований ч. 3 ст. 8 Конституции 
Украины о прямом действии норм 
Основного закона и гарантии государ-
ством обращения в суд для защиты 
конституционного правового статуса 
социосубъектов на основе непосред-
ственно норм Конституции Украины 
[7], в первую очередь, к органам 
прокуратуры с надлежащими полно-
мочиями общего и иного надзора за 
точным и единообразным примене-
нием правовых актов, по оператив-
ному предупреждению и пресечению 
нарушений правового статуса разных 
видов социосубъектов, от кого бы то 
ни было такие нарушения не исхо-
дили, и главное об оперативном наи-
более полном восстановлении своего 

правового статуса, а, уж если такие 
меры не приведут к необходимому ре-
зультату, то обратиться в этих целях 
и непосредственно в суд. 

И именно данную возможность со-
циосубъектов цинично в нарушение 
указанных норм Основного закона 
отбирают требования ч. 1 ст. 56  
Закона Украины «О Конституционном 
Суде Украины», согласно которым, 
субъектом права на конституционную 
жалобу является лицо, считающее, 
что примененный в окончательном 
судебном решении по ее делу закон 
Украины либо его отдельные поло-
жения противоречат Конституции 
Украины [8]. 

А значит социосубъект вправе 
обратиться непосредственно в суд 
на основе норм Основного закона 
только в Конституционный Суд 
Украины и лишь после прохождения 
всех инстанций в иных украинских 
судах!!!

Выводы проведенного исследо-
вания и перспективы дальнейшего 
поиска по данному научному на-
правлению. Предложенная система 
новых доктрин предупреждения нару-
шения и оперативного наиболее пол-
ного восстановления правого статуса 
различных видов социосубъектов не 
претендует на окончательность ре-
шения данной проблемы, а создает 
лишь надлежащую доктринальную и 
законодательную основу для разра-
ботки в процессе широкой корректной 
научной дискуссии общепринятого ва-
рианта ее решения.
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Кириченко О.А.
Система нових доктрин попередження і найбільш повного відновлення правового 

статусу різних соціосуб'єктів.
Анотацiя. У статті запропоновано у низці норм перспективного Конституційного ко-

дексу України відобразити основні положення системи нових доктрин із забезпечення та 
найбільш повного відновлення правового статусу різних соціосуб'єктів. Наведень склад 
соціосуб'єктів і сутність кожної з базисних категорій правового статусу соціосуб'єктів. 
Вказані варіанти реалізації конкурентного правового статусу різних соціосуб'єктів.  
Визначено сутність базисного конституційного обов'язку держави. Запропонована редакція 
першого ступеня абсолютної і другого ступеня відносної неприпустимості погіршення пра-
вового статусу соціосуб'єктів і низка інших пов'язаних з цим положень.

Ключовi слова: права, свободи, обов’язок, інтерес, правовий статус соціосуб'єктів, 
базисний конституційний обов'язок держави, Конституційний кодекс України.

A. Kirichenko
The systems of new doctrіnes of provіdіng and most complete restoratіon of the 

legal status of varіous socіocubjects.
Summary. The article suggests in a number of norms of the perspective Constitutional 

Code of Ukraine to reflect the main provisions of the systems of new doctrines of ensuring 
and of the most complete of restoring of the legal status of sociocubjects. The composition 
of sociocubjects and the essence of each each of the basic categories of the legal status of 
sociocubjects is determined. The variants of realization of the competitive legal status of 
various sociocubjects are indicated. The essence of the basic constitutional duty of the state 
is defined. The editors of the first stage of the absolute and the second stage of the relative 
inadmissibility of the deterioration of the legal status of sociocultural entities and a number 
of other related provisions are proposed.

Keywords: the rights, the freedoms, the duties, an interests, the legal status of 
sociocubjects, the basic constitutional duty of the state, the Constitutional Code of Ukraine.
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ПЕРСПЕКТИВИ СИСТЕМАТИЗАЦIЇ ПРАВОВИХ ПОЗИЦIЙ 
КОНСТИТУЦIЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ 

Анотація. У дослідженні охарактеризовано перспективи систематизації 
правових позицій Конституційного Суду України. Рекомендовано впровадити 
експертизу відповідності їм проектів нормативних актів як при здійсненні зако-
нотворчості, так і при державній реєстрації Міністерством юстиції України під-
законних актів. Також виявлено термінологічну невизначеність, яка утворилась 
з прийняттям Закону України від 13 червня 2017 р. «Про Конституційний Суд 
України» – в літературі вживається поняття «правова позиція», у Законі – 
«юридична позиція». Доцільно уніфікувати термінологію у цій частині. У цьому 
й полягають перспективи подальших творчих розвідок у цьому напрямі.

Ключові слова: систематизація, систематизація судових рішень, система-
тизація правових позицій, Міністерство юстиції України, Конституційний Суд 
України. 

Актуальність теми дослідження. 
Наразі Конституційний Суд України 
самостійно організовує та здійснює 
систематизацію власних актів. На 
веб-сайті Конституційного Суду 
України http://www.ccu.gov.ua/ у 
розділі «Акти Конституційного Суду 
України» відповідні акти уміщено 
у чотири групи: висновки; рішення;  
ухвали; ухвали (пленарні). 

Ознайомлення з кожною з цих 
груп привертає увагу до того, що від-
повідні веб-сторінки мають однакову 
структуру, а саме: спочатку розміщені 
папки, назва кожної з яких відповідає 
року прийняття того чи іншого акту 
(1997–2017 рр.); після цього додано 
можливість пошуку необхідного акту 
за видом, номером, датою прийняття, 
словом у назві акта, словом в тексті 
акта, а також за суддею-допові- 
дачем. 

Відвідування Конституційного Суду 
України з науковою метою виявило, 
що питаннями систематизації актів 
єдиного органу конституційної юрис-
дикції наразі займається Секретаріат 
Конституційного Суду. Вже здійснено 
систематизацію актів Конституційного 
Суду України, а наразі йде робота з 
пошуку оптимальних шляхів система-
тизації правових позицій Суду. 

Слід зазначити, що Закон України 
від 13 червня 2017 р. «Про Консти-
туційний Суд України» не згадує про 
систематизацію як актів Суду, так і 
його правових позицій, однак згідно 
зі ст. 44, Секретаріат Суду здійснює 
організаційне, аналітичне, юридичне, 
інформаційне та матеріально-технічне 
забезпечення діяльності Суду [1]).  
Секретаріат взаємодіє з Міністерством 
юстиції України відповідно до п. 5 ч. 2 
цієї статті – надсилає відповідні акти 

http://www.ccu.gov.ua/
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Суду до центрального органу вико-
навчої влади, що реалізує державну 
правову політику, для внесення до 
Єдиного державного реєстру норма-
тивно-правових актів та опубліку-
вання в Офіційному віснику України. 
Що ж до систематизації актів Суду, 
то про неї у Законі «Про Конститу-
ційний Суд України» не згадується. 

Варто зауважити, що в літературі 
є розповсюдженим поняття «пра-
вові позиції органу конституційного 
контролю». Наприклад, А.О. Клішас 
пише: «правові позиції органу консти-
туційного контролю … представляють 
собою юридичну аргументацію, яку 
даний публічний інститут застосовує 
для прийняття рішення у конкретній 
справі» [2, с. 214-215]. С.В. Шевчук 
зауважує, що «поняття «правова по-
зиція» відображає феномен судової 
правотворчості…, коли певна частина 
мотивації суду, в якій обґрунтову-
ються причини (не)конституційності 
законів, висновки, до яких прийшов 
суд під час офіційного тлумачення, 
суддівське розуміння норм права і 
т.д., стають обов’язковими не тільки 
для сторін, але й опосередковано для 
усіх суб’єктів права» [3, с. 98]. 

М. Тесленко, обґрунтовуючи сут-
ність правових позицій органів кон-
ституційного контролю, на прикладі 
Конституційного Суду України цілком 
вірно узагальнює, що «в основу пра-
вової позиції Суду покладено наукові 
знання, конституційні принципи, пра-
вові доктрини і праворозуміння. Пер-
шоджерелом правової позиції є нау-
кова та професійна правосвідомість 
самих суддів Конституційного Суду 
України, на основі якої формується 
їх судова воля. Прояв судової волі – 
це інтелектуальна діяльність зі з'ясу-
вання та роз’яснення волі Основного 
Закону, матеріалізованої в його нор-
мативах, а також застосування всій 

сукупності способів і прийомів тлу-
мачення, які допомагають визначити 
єдино можливе розуміння суті пред-
мета конституційного розгляду» [4, 
с. 37].

Важливість правових позицій по-
лягає не стільки у значущості тієї чи 
іншої позиції у конкретній справі, а в 
їхній наявності як такої та в їхньому 
впливі на правову систему країни. 
М.В. Савчин стверджує: «сукупність 
правових позицій Конституційного 
Суду України за конкретними кате-
горіями справ створює прецедентне 
право Суду, оскільки вони ґрунту-
ються, крім конституційних норм, 
також на конституційних звичаях і 
традиціях, принципах конституційного 
права та положеннях наукової док-
трини. Прецедентне право Конститу-
ційного Суду України висловлює його 
доктринальний підхід до розуміння 
складних та суперечливих аспектів 
чинності Основного Закону України» 
[5, с. 78].

По відношенню до правових по-
зицій Конституційного Суду в Україні 
наразі існує певна термінологічна не-
визначеність – у той час як в літера-
турі йдеться про «правові позиції», у 
Законі України від 13 червня 2017 р.  
»Про Конституційний Суд України» 
йдеться про «юридичні позиції Кон-
ституційного Суду». Таку назву має 
стаття 92: 

»1. Юридичну позицію Конститу-
ційний Суд викладає у мотивувальній 
та/або резолютивній частині рішення, 
висновку. Юридична позиція Суду 
може міститися в ухвалах про відмову 
у відкритті конституційного прова-
дження у справі та про закриття кон-
ституційного провадження у справі, 
постановлених Сенатом чи Великою 
палатою.

2. Конституційний Суд може роз-
вивати і конкретизувати юридичну по-
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зицію Суду у своїх наступних актах, 
змінювати юридичну позицію Суду в 
разі суттєвої зміни нормативного ре-
гулювання, яким керувався Суд при 
висловленні такої позиції, або за на-
явності об’єктивних підстав необхід-
ності покращення захисту конститу-
ційних прав і свобод з урахуванням 
міжнародних зобов’язань України та 
за умови обґрунтування такої зміни в 
акті Суду» [1].

Ступінь дослідження проблеми. 
Питання систематизації правових по-
зицій Конституційного Суду України 
поки що не аналізувалось в націо-
нальній юридичній літературі. Що 
ж до самих правових позицій ор-
гану конституційної юрисдикції, то 
вони досліджувались такими вче-
ними, як А.О. Клішас, М.В. Савчин,  
С.В. Шевчук, ін. 

Метою статті є дослідження пер-
спектив систематизації правових по-
зицій Конституційного Суду України. 

Виклад основного матеріалу.  
Положення «Про Міністерство юс-
тиції України» в абзаці 1 п. 1 ви-
значає, що «Міністерство юстиції 
України (Мін’юст) є центральним 
органом виконавчої влади, діяльність 
якого спрямовується і координується 
Кабінетом Міністрів України». Другий 
абзац цього пункту присвячено пере-
ліку завдань, що покладаються на цей 
орган, серед яких на першому місці 
зазначено: «Мін’юст є головним ор-
ганом у системі центральних органів 
виконавчої влади, що забезпечує фор-
мування та реалізує державну пра-
вову політику» [6]. Отже, долучення 
Мін’юсту до систематизації правових 
позицій Конституційного Суду України 
відповідає основному завданню, по-
кладеному на цей орган. 

Конституційний Суд України після 
чергового етапу судової реформи віді-
грає ще більш важливу роль у право-

вому житті держави, у першу чергу з 
урахуванням впровадження конститу-
ційної скарги. А тому систематизація 
не тільки його актів, але й його пра-
вових позицій уявляється надзвичайно 
важливою – це сприятиме як нор-
мотворчості, так і правозастосуванню. 

Щодо правозастосування слід за-
значити наступне. Систематизація пра-
вових позицій судових органів, у т.ч. 
органів конституційного контролю, не 
є чимось новим як у практиці зару-
біжних країн, так і на міжнародному 
рівні. Для її проведення доцільно роз-
глянути відповідний досвід як країн 
романо-германської правової родини, 
де прецедент de jure не є джерелом 
права, так і країн родини спільного 
права. На міжнародному рівні можна 
акцентувати увагу на систематизації 
правових позицій Європейського суду 
з прав людини, а у контексті інтеграції 
в Європейський Союз – на досвіді 
систематизації правових позицій Суду 
ЄС. Відповідну роботу може здійс-
нювати Секретаріат Конституційного 
Суду України, а рекомендація залу-
чити до неї Мін’юст сформульована 
виходячи з доцільності участі його 
фахівців у методологічній побудові 
структури та пошукових можливостей 
такої бази даних – адже на сучасному 
етапі слід застосувати ті можливості, 
які надають електронні бази даних. 

Щодо нормотворчості слід зазна-
чити наступне. Відповідно до Поло-
ження «Про Міністерство юстиції 
України» Мін’юст «координує ді-
яльність міністерств та інших цен-
тральних органів виконавчої влади з 
питань систематизації законодавства, 
перевіряє стан такої діяльності, надає 
рекомендації щодо її поліпшення і 
вносить пропозиції про усунення ви-
явлених недоліків» [6]. Хоча йдеться 
про «систематизацію законодавства», 
акти Конституційного Суду України 

Адміністративне, фінансове, податкове право
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наразі навряд чи можуть розглядатись 
як такі, що включаються до складу 
законодавства. Однак повноваження 
Конституційного Суду України щодо 
офіційного тлумачення Конституції та 
законів України, щодо відповідності 
Конституції України певних актів за-
конодавства (їх окремих положень) 
обумовлюють наявність непоодиноких 
посилань на акти Суду при аналізі 
чинного законодавства. Наприклад, 
ознайомлення з текстом Конституції 
України на офіційному веб-порталі 
Верховної Ради України свідчить про 
те, що на початку систематизованої 
версії цього акту розміщено не тільки 
посилання на закони, якими вноси-
лись зміни та доповнення до нього, 
але також і на рішення Конституцій-
ного Суду України, якими здійсню-
валось офіційне тлумачення окремих 
норм Основного Закону; станом на  
1 вересня 2017 р. кількість цих рі-
шень складає 68. 

Конституція України не є винятком. 
Ознайомлення з текстом Кодексу ад-
міністративного судочинства України 
на офіційному веб-порталі Верховної 
Ради України переконує в тому, що 
наразі без звернення до актів єдиного 
органу конституційної юрисдикції за-
стосування норм цього документу 
навряд чи є можливим: станом на  
1 вересня 2017 р. окремі положення 
Кодексу адміністративного судочин-
ства України зазнавали офіційного 
тлумачення Конституційним Судом 
України 3 рази, а були у центрі спору 
про визнання їх конституційними чи 
неконституційними – 8 разів. 

Важливо зазначити, що у підза-
конних актах відповідних посилань 
на рішення та інші акти Конституцій-
ного Суду України небагато, однак це 
не означає, що правові позиції цього  
органу не впливають на зміст деяких 
з них. 

Так як Україні питання юридичної 
сили актів Конституційного Суду 
України поки що не вирішено, наразі 
вони не уважаються нормативно-пра-
вовими актами, більшість вчених не 
включає їх до масиву законодавства 
України. Враховуючи ці ознаки, вчені 
висловлюють пропозиції щодо доціль-
ності застосування лише такої форми 
систематизації, як інкорпорація, коли 
йдеться про правові позиції органу 
конституційного контролю. У дослі-
дженні Р.Л. Анахасяна, присвяченого 
інкорпорації нормативно-правових 
актів, аргументується висновок про 
можливість застосування системати-
зації у формі інкорпорації не тільки 
нормативно-правових актів, але й 
інших джерел права – у т.ч. пра-
вових позицій органів конституційного 
контролю [7, с. 10]. Т.В. Кашанина 
вбачає для актів органів конститу-
ційного контролю (а отже, і для пра-
вових позицій) перспективним лише 
такі види систематизації, як інкорпо-
рація [8, с. 362] та облік [8, с. 363]. 
Вона уважає неможливим застосу-
вання консолідації та кодифікації, 
коли йдеться про ці акти. 

Ю.В. Васильєва погоджується з 
цією думкою та резюмує: «закріплення 
у кодифікованому акті правоположень 
судової практики має здійснюватись 
… шляхом їх урахування у законотво-
рчій діяльності та наступної інтеграції 
у статті кодексу. У цьому випадку 
кодифіковане положення незалежно 
від першоджерела набуває законної 
сили» [9, с. 150]. Вона розмірковує: 
«включення правоположень судової 
практики у кодифікований акт (навіть 
в якості додатків до статей чи поси-
лань) неодмінно викликає зміну їх-
ньої правової природи, перетворюючи 
з актів правозастосування у законо-
давчі норми» [9, с. 150]. В юридичній 
літературі поки що не сформульовано 
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пропозицій щодо систематизації саме 
правових позицій судових але цілком 
можливо застосування наведених на-
працювань щодо актів цих органів за 
аналогією, з урахуванням їхніх осо-
бливостей.

Отже, систематизація правових по-
зицій Конституційного Суду України 
є можливою у формах обліку та/або 
інкорпорації для подальшого ураху-
вання у нормотворчій діяльності. При 
цьому важливо розрізняти законо-
творчість та нормотворчу діяльність 
щодо підзаконних актів. 

Аналізуючи законотворчість, можна 
запропонувати два способи залучення 
Міністерства юстиції України до мож-
ливості впливати на урахування пра-
вових позицій Конституційного Суду 
України у проектах законів. 

Перший спосіб полягає у тому, 
що у разі подання будь-якого про-
екту закону про внесення змін та 
доповнень до закону України, норми 
якого зазнали офіційного тлумачення 
та / або визнані неконституційними, 
Міністерство юстиції України з за-
стосуванням належного Уряду права 
законодавчої ініціативи (ст. 93 Кон-
ституції України) може подати аль-
тернативний законопроект (ст. 100 
Закону «Про Регламент Верховної 
Ради України» [10]). Відповідно до 
ст. 90 Регламенту «Оформлення за-
конопроектів, проектів інших актів», 
«законопроект може передбачати вне-
сення змін лише до тексту первинного 
законодавчого акта (закону, кодексу, 
основ законодавства тощо), а не до 
закону про внесення змін до цього за-
конодавчого акта» – це робить немож-
ливим пропонувати внесення змін до 
законопроекту про зміни первинного 
законодавчого акту. Однак, цей спосіб 
не позбавлений недоліків, основним з 
яких є можливий вплив Міністерства 
юстиції як органу виконавчої влади на 

діяльність Верховної Ради як органу 
законодавчої влади. 

Другий спосіб полягає в тому, 
щоб запровадити спеціалізовану екс-
пертизу проектів законів, на зразок 
вже існуючих кількох експертиз  
(ст. 93 Регламенту Верховної Ради 
передбачає, що «кожен законопроект 
… після його реєстрації не пізніш як 
у п’ятиденний строк направляється 
Головою Верховної Ради України або 
відповідно до розподілу обов’язків 
Першим заступником, заступником 
Голови Верховної Ради України в ко-
мітет, який відповідно до предметів 
відання комітетів визначається го-
ловним з підготовки і попереднього 
розгляду законопроекту, проекту 
іншого акта, а також у комітет, до 
предмета відання якого належать 
питання бюджету, для проведення 
експертизи щодо його впливу на по-
казники бюджету та відповідності за-
конам, що регулюють бюджетні від-
носини, комітет, до предмета відання 
якого належать питання боротьби з 
корупцією, для підготовки експерт-
ного висновку щодо його відповідності 
вимогам антикорупційного законодав-
ства та в комітет, до предмета відання 
якого належить оцінка відповідності 
законопроектів міжнародно-правовим 
зобов’язанням України у сфері єв-
ропейської інтеграції для підготовки 
експертного висновку. Кожен законо-
проект не пізніш як у триденний строк 
направляється комітетом, до предмета 
відання якого належать питання бю-
джету, до Кабінету Міністрів України 
для здійснення експертизи щодо його 
впливу на показники бюджету та від-
повідності законам, що регулюють 
бюджетні відносини» [10]. 

З цієї норми зрозуміло, що екс-
пертизи здебільшого проводить від-
повідний комітет Верховної Ради, 
а з питань впливу на показники  
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бюджету та відповідності законам, 
що регулюють бюджетні відносини, 
– Кабінет Міністрів України. Отже, 
експертиза щодо врахування у про-
екті закону правових позицій Консти-
туційного Суду України може бути 
покладена на одного з цих суб’єктів. 
З одного боку, доцільно покласти її на  
Кабінет Міністрів, навіть враховуючи, 
що він очолює систему органів ви-
конавчої влади, до якої належить і  
Міністерство юстиції, а отже – буде 
в змозі ефективно залучити Мін’юст 
до цієї експертизи. З іншого боку, 
при здійсненні Парламентом України 
законотворчої діяльності краще яко-
мога більше обмежити вплив на цей 
єдиний орган законодавчої гілки влади 
органів виконавчої гілки влади. Тому 
цілком можливо покласти обов’язок 
проведення такої експертизи на ко-
мітет Верховної Ради України з пи-
тань правової політики та правосуддя, 
який міг би звертатись до бази даних 
правових позицій, утвореної спіль-
ними зусиллями Мін’юсту та Се-
кретаріату Конституційного Суду  
України. 

Ще одна проблема пов’язана з не-
обхідністю сформулювати назву такої 
експертизи. Приклади назв вже існу-
ючих експертиз проектів законів міс-
тяться у Регламенті Верховної Ради, а 
саме: «головний комітет не пізніш як 
у тридцятиденний строк попередньо 
розглядає законопроект, проект ін-
шого акта і ухвалює висновок щодо 
доцільності включення його до по-
рядку денного сесії Верховної Ради. 
До висновку головного комітету до-
даються висновки комітетів, до пред-
метів відання яких належать питання 
відповідно бюджету, боротьби з ко-
рупцією та оцінки відповідності за-
конопроектів міжнародно-правовим 
зобов’язанням України у сфері єв-
ропейської інтеграції, які мають 

бути подані до головного комітету у 
21-денний строк з дня отримання за-
конопроекту, проекту іншого акта для 
надання висновку» [10]. Можна вису-
нути пропозицію вести мову про «екс-
пертизу відповідності законопроектів 
юридичним позиціям Конституційного 
Суду України», в якості робочої назви.  
У формулюванні цієї назви вбача-
ються перспективи подальших дослі-
джень [11-12]. 

Що ж до підзаконної нормотвор-
чості, то рекомендується впровадити 
не сплошну, а вибіркову експертизу 
відповідності підзаконних актів юри-
дичним позиціям Конституційного 
Суду України по відношенню до тих 
з них, які потребують державної реє-
страції. На етапі державної реєстрації 
таку експертизу може здійснювати 
Мін’юст. 

Висновок. За підсумками дослі-
дження перспектив систематизації 
правових позицій Конституційного 
Суду України сформульовано на-
ступні висновки. Поки що Міністер-
ство юстиції України не долучилось 
до роботи з систематизації правових 
позицій Конституційного Суду, але 
слід зазначити доцільність цього. Крім 
того, рекомендовано впровадити екс-
пертизу відповідності законопроектів 
юридичним позиціям Конституційного 
Суду України, як при здійсненні за-
конотворчості, так і при державній 
реєстрації Мін’юстом підзаконних 
актів. Також виявлено термінологічну 
невизначеність, яка утворилась з при-
йняттям Закону України від 13 червня 
2017 р. «Про Конституційний Суд 
України» – в літературі вживається 
поняття «правова позиція», у Законі 
– «юридична позиція». Доцільно уні-
фікувати термінологію у цій частині. 
У цьому й полягають перспективи 
подальших творчих розвідок у цьому 
напрямі. 
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Сарыбаева А.Н. 
Перспективы систематизации правовых позиций Конституционного Суда Украины.
Аннотация. В исследовании охарактеризованы перспективы систематизации правовых 

позиций Конституционного Суда Украины. Рекомендуется внедрить экспертизу соответ-
ствия им проектов нормативных актов как при осуществлении законотворчества, так и при 
государственной регистрации Министерством юстиции Украины подзаконных актов. Также 
обнаружена терминологическая неопределенность, которая образовалась с принятием  
Закона Украины от 13 июня 2017 г. «О Конституционном Суде Украины» – в литературе 
употребляется понятие «правовая позиция», в Законе – «юридическая позиция». Целесо-
образно унифицировать терминологию в этой части. В этом и заключаются перспективы 
дальнейших творческих исследований в этом направлении.

Ключевые слова: систематизация, классификация судебных решений, систематизация 
правовых позиций, Министерство юстиции Украины, Конституционный Суд Украины.
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H. Sarybaeva
Perspectіves of the Constіtutіonal Court of Ukraіne Legal Posіtіons’ Systematіzatіon.
Summary. The study describes the prospects for systematization of legal positions of 

the Constitutional Court of Ukraine. It is recommended to introduce an examination of the 
compliance of the draft laws with the legal positions of the Constitutional Court of Ukraine, 
both in the implementation of lawmaking, and in the state registration by the Ministry 
of Justice of Ukraine by-laws. Also, the terminological uncertainty that emerged from the 
adoption of the Law of Ukraine of June 13, 2017 «On the Constitutional Court of Ukraine» 
– the term «legal position» is used in the literature, the «legal position» in the Law. It 
is advisable to unify the terminology in this part. This is the prospect of further creative 
intelligence in this direction.

Keywords: systematization, systematization of court decisions, systematization of legal 
positions, Ministry of Justice of Ukraine, Constitutional Court of Ukraine. 
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провідний науковий співробітник відділу дослідження  
проблем оподаткування юридичних осіб  

Науково-дослідного інституту фіскальної політики  
Університету державної фіскальної служби України 

 

ОСОБЛИВОСТI ВЗАЄМНОГО УЗГОДЖЕННЯ У КОНТЕКСТI 
ПОПЕРЕДНЬОГО УЗГОДЖЕННЯ ЦIНОУТВОРЕННЯ  

В КОНТРОЛЬОВАНИХ ОПЕРАЦIЯХ

Анотація. Взаємне узгодження становить собою механізм зближення пози-
цій компетентних органів при попередньому узгодженні ціноутворення в кон-
трольованих операціях на основі положень договорів про уникнення подвійного 
оподаткування. Його використання потребує існування належних договірних 
підстав та створення нормативних засад імплементації досягнутих між ком-
петентними органами домовленостей. У цьому контексті автор характеризує 
особливості вітчизняного підходу.

Ключові слова: трансфертне ціноутворення, попереднє узгодження ціноут-
ворення, взаємне узгодження, міжнародні податкові договори.

Постановка проблеми. У пара-
графі 4.150 Настанов ОЕСР щодо 
трансфертного ціноутворення для 
транснаціональних компаній та подат-
кових служб наголошується на тому, 
що договір про попереднє узгодження 
ціноутворення у контрольованих опе-
раціях (далі – ДУЦ) дво- чи багатосто-
роннього характеру «у якому беруть 
участь компетентні органи країни, яка 
є стороною за договором про уник-
нення подвійного оподаткування має 
розглядатися в рамках процедури вза-
ємного узгодження відповідно до ст. 
25 Модельної податкової конвенції 
ОЕСР, навіть якщо такі домовле-
ності явно не вказані в цій статті» 
[1, c. 218]. Звідси виникає потреба у 
формуванні належного розуміння осо-
бливостей механізму взаємного уз-
годження у контексті процедури по-
переднього узгодження ціноутворення 

в контрольованих операціях. Зокрема, 
доцільним є визначення правових під-
став для звернення до процедури 
взаємного узгодження в ДУЦ та юри-
дичний статус домовленостей, досяг-
нутих в рамках процедури взаємного 
узгодження, в т.ч. і з урахуванням 
вимог вітчизняного правопорядку.

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Як механізм вирішення 
спорів щодо тлумачення і/або реалі-
зації положень договорів про уник-
нення подвійного оподаткування, 
процедура взаємного узгодження ста-
вала об’єктом дослідження, зокрема, 
З. Альтмана (Z. Altman) [2, c. 251-255],  
Х. Олта (H. Ault) [3], К. Протто 
(C. Protto) [4], А. Скаара (A. Skaar) [5], 
Л. Терра (L. Terr) [6]. Разом з тим, їх 
доробок не враховував особливостей 
нормативного регулювання процедури  
взаємного узгодження в Україні.  
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У вітчизняній юридичній науці відпо-
відні особливості також не досліджу-
вались.

Мета статті полягає у характе-
ристиці особливостей використання 
процедури взаємного узгодження в 
рамках попереднього узгодження ці-
ноутворення в контрольованих опе-
раціях з урахуванням нормативних 
вимог, в т.ч. в рамках вітчизняного 
правопорядку.

Виклад основного матеріалу. Як 
відмічає Ф. Бейкер, процедура вза-
ємного узгодження як інструмент ви-
рішення спорів на основі договорів 
про уникнення подвійного оподатку-
вання з’явилась у міжвоєнний період 
[7, c. 320]. При цьому вона стала 
не лише першою, але залишається і 
найбільш використовуваною формою 
вирішення спорів щодо тлумачення 
та застосування договірних форм у 
сфері оподаткування (наприклад, у 
2015 р. податковими відомствами 
держав-членів ОЕСР було отримано 
2509 звернень щодо процедури вза-
ємного узгодження) [8, c. 1422; 9].  
Примітно, що значна кількість ви-
падків використання процедури 
взаємного узгодження обумовлена 
можливістю виникнення подвійного 
оподаткування при застосуванні 
принципу «витягнутої руки» у контр-
ольованих операціях. Як зазначає 
Д. Шварц, «звернення до процедури 
взаємного узгодження найчастіше 
здійснюється у зв’язку з застосу-
ванням принципу «витягнутої руки»» 
[10, c. 326]. Статистика держав, які 
активно використовують потенціал 
процедури взаємного узгодження, 
переконує в обґрунтованості такого 
твердження. Наприклад, Національне 
податкове агентство Японії за підсум-
ками 2014 р. відзвітувало про те, що 
його співробітниками було отримано 
всього 187 запитів щодо процедури 

взаємного узгодження як від плат-
ників податків, так і компетентних 
органів договірних держав-партнерів. 
З них 149 запитів стосувались можли-
вості укладення ДУЦ двостороннього 
характеру. Протягом року повністю 
було опрацьовано 121 запит щодо 
процедури взаємного узгодження при 
укладенні ДУЦ двостороннього харак-
теру при кількості відповідальних осіб 
в 41-у штатну одиницю [11, c. 40].

На думку експертів ОЕСР, норма-
тивні засади звернення до процедури 
взаємного узгодження у договорах про 
уникнення подвійного оподаткування 
у випадку укладення дво- чи багато-
стороннього ДУЦ закладені у дого-
вірних положеннях, аналогічних п. 3 
ст. 25 Модельної податкової конвенції 
ОЕСР: укладення ДУЦ «дозволено 
п. 3 ст. 25, оскільки конкретні ви-
падки трансфертного ціноутворення», 
які підпадають під такий договір, в 
інших статтях Модельної податкової 
конвенції ОЕСР не розглядаються 
(параграф 4.150 Настанов ОЕСР 
щодо трансфертного ціноутворення 
для транснаціональних компаній та 
податкових служб) [1, с. 219]. Як від-
мічає Р. Iсмер, саме перше речення 
п. 3 ст. 25 Модельної податкової кон-
венції ОЕСР розглядається експер-
тами ОЕСР як нормативна підстава 
для укладення ДУЦ, оскільки воно 
присвячене вирішенню складних ви-
падків або усуненню сумнівів у тлума-
ченні чи застосуванні договірних норм 
[12, c. 1803]. 

Таке твердження у контексті роз-
витку інституту попереднього уз-
годження ціноутворення передбачає 
вузький підхід, який наразі не підтри-
мується експертами ОЕСР. У цьому 
контексті варто наголосити, що друге 
речення п. 3 ст. 25 Модельної по-
даткової конвенції ОЕСР присвячене 
можливості компетентних органів 
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договірних держав консультуватись 
з приводу можливості вирішення 
проблеми подвійного оподаткування 
у випадках, не охоплених діючим у 
відносинах між ними договором про 
уникнення подвійного оподаткування. 
Наприклад, до таких випадків може 
бути віднесено оподаткування діючих 
на території кожної з договірних 
держав окремих постійних представ-
ництв компанії, яка є резидентом од-
нієї і тієї ж третьої держави. При умові 
наявності договору про уникнення 
подвійного оподаткування у кожної 
з договірних держав з відповідною 
третьою державою експерти ОЕСР 
вважають за доцільне безпосередньо 
закріпити можливість укладення ДУЦ 
багатостороннього характеру, як це 
випливає з пропонованих змін до па-
раграфу 52 коментарю до ст. 25 Мо-
дельної податкової конвенції ОЕСР. 
Ними передбачається, що відповідно 
до п. 3 ст. 25 Модельної податкової 
конвенції ОЕСР компетентним органам 
договірних держав повинна надава-
тись можливість, окрім ДУЦ двосто-
роннього характеру, «укласти ДУЦ 
багатостороннього характеру з компе-
тентними органами третіх держав при 
умові, що кожна з договірних держав 
має двосторонній податковий договір 
з такими третіми державами, у ви-
падках, якщо існують складнощі або 
сумніви щодо тлумачення або застосу-
вання відповідних договорів (особливо 
у тих випадках, якщо бездіяльність 
договірних держав імовірно призво-
дитиме до оподаткування не у відпо-
відності з договірними положеннями)» 
[13, c. 106]. Таким чином, пропоновані 
зміни в коментарях до Модельної по-
даткової конвенції ОЕСР спрямовані 
на розширення можливостей компе-
тентних органів вирішувати проблему 
подвійного оподаткування, зокрема, 
у контексті застосування принципу 

«витягнутої руки» у випадках, не пе-
редбачених конкретним договором про 
уникнення подвійного оподаткування.

Разом з тим, відповідні зміни при 
умові їх наступного затвердження 
ОЕСР у вітчизняному контексті ма-
тимуть проблемний характер у кон-
тексті сприяння розвитку практики 
укладення багатосторонніх ДУЦ. 

Варто врахувати, що Україна, як 
і Бразилія, Таїланд та Туніс, висло-
вила окрему позицію стосовно дру-
гого речення п. 3 ст. 25 Модельної 
податкової конвенції ОЕСР, посила-
ючись на те, що відповідні держави 
«не наділені повноваженнями згідно з 
національним законодавством на усу-
нення подвійного оподаткування у ви-
падках, не передбачених Модельною 
податковою конвенцією» [14, c. 489]. 
Такий підхід викликає сумніви, зо-
крема, щодо можливості укладення 
ДУЦ багатостороннього характеру у 
випадку застосування принципу «ви-
тягнутої руки» у контрольованих опе-
раціях між постійними представниц-
твами договірних держав однієї і тієї 
ж компанії з третьої держави. З іншого 
боку, більшість договорів України про 
уникнення подвійного оподаткування 
безпосередньо містять положення, 
аналогічні другому реченню згада-
ного п. 3 ст. 25. Тим не менше, ок-
ремі договори України про уникнення 
подвійного оподаткування взагалі не 
містять положень, аналогічних дру-
гому реченню п. 3 ст. 25 Модельної 
податкової конвенції ОЕСР. До числа 
останніх можна віднести договори з 
Пакистаном, ПАР, Польщею, Росією, 
Таджикистаном, Швейцарією.

Очевидно, що у такому випадку 
позиція України щодо п. 3 ст. 25  
Модельної податкової конвенції ОЕСР 
отримує своє безпосереднє норма-
тивне втілення і вказує на можли-
вість обмеження повноважень компе-
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тентних органів, зокрема, в частині 
укладення на основі процедури вза-
ємного узгодження багатосторонніх 
ДУЦ. Адже багатосторонні ДУЦ 
передбачають необхідність враху-
вання особливостей оподаткування 
контрольованих операцій не лише у 
державах, які є сторонами конкрет-
ного договору про уникнення по-
двійного оподаткування, але і третіх  
держав.

Не менш важливим у контексті 
розгляду можливості звернення до 
процедури взаємного узгодження при 
попередньому узгодженні ціноутво-
рення у контрольованих операціях 
є наявність у відповідному договорі 
про уникнення подвійного оподатку-
вання положення, аналогічного п. 2 
ст. 9 Модельної податкової конвенції 
ОЕСР. Останнє передбачає таке: 
«Якщо Договірна Держава включає 
до прибутків підприємства цієї Дер-
жави і, відповідно, оподатковує при-
бутки, за якими підприємство іншої 
Договірної Держави було оподатко-
вано в цій іншій Державі, і прибутки, 
таким чином включені, є прибутками, 
які були б нараховані підприємству 
першої згаданої Держави, якби умови 
взаємовідносин між двома підприєм-
ствами були б умовами, які існують 
між незалежними підприємствами, 
тоді ця інша Держава повинна зро-
бити відповідне коригування в сумі 
податку, що стягується з цих при-
бутків. Під час проведення такого 
коригування повинні бути розглянуті 
інші положення цієї Конвенції, а ком-
петентні органи Договірних Держав 
мають консультуватися один з одним 
у разі потреби» [14, c. 30].

В заключній доповіді за напрямом 
14 кампанії з протидії БЕПС доціль-
ність включення в тексти договорів 
про уникнення подвійного оподатку-
вання положень, аналогічних п. 2 ст. 9 

Модельної податкової конвенції ОЕСР 
обґрунтовується так: «Більшість 
держав визнає, що економічне по-
двійне оподаткування, яке є наслідком 
включення прибутків асоційованих 
підприємств відповідно до п. 1 ст. 9, 
не відповідає об’єкту та цілям подат-
кових договорів та входить в сферу 
процедури взаємного узгодження від-
повідно до ст. 25 … Разом з тим, деякі 
держави займають позицію, яка перед-
бачає, що за відсутності договірного 
положення, аналогічного п. 2 ст. 9, 
вони не зобов’язані проводити пропор-
ційне коригування чи надавати доступ 
до процедури взаємного узгодження 
у випадку економічного подвійного 
оподаткування, яке інакше може ви-
никати при проведенні первинного ко-
ригування (primary adjustment) згідно 
правил трансфертного ціноутворення. 
Така позиція порушує першопочат-
кову ціль податкових договорів – 
усунення подвійного оподаткування 
– та унеможливлює двосторонні кон-
сультації для проведення належного 
коригування згідно правил транс-
фертного ціноутворення» [15, c. 29].  
Позиція держав, які не передбачають 
можливості проведення пропорційного 
коригування чи надання доступу до 
процедури взаємного узгодження за 
відсутності положення, аналогічного 
п. 2 ст. 9 Модельної податкової кон-
венції ОЕСР, безпосередньо впливає 
і на практику укладення дво- чи бага-
тосторонніх ДУЦ.

До кола держав, які за відсутності 
договірного положення, аналогічного 
п. 2 ст. 9 Модельної податкової кон-
венції ОЕСР, не передбачають мож-
ливості укладення дво- чи багатосто-
ронніх ДУЦ належить Iндія: «У той 
час як індійські правила попереднього 
узгодження ціноутворення передба-
чають можливість двосторонніх ДУЦ, 
переважаючим трендом є укладення 
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ДУЦ одностороннього характеру.  
Однією з причин цього є позиція Iндії 
щодо положення про пропорційне ко-
ригування в податкових договорах. 
Iндія вважає, що за відсутності поло-
ження про пропорційне коригування, 
аналогічного п. 2 ст. 9 Модельної по-
даткової конвенції ОЕСР, вона не при-
йматиме запитів щодо двосторонніх 
ДУЦ з договірним партнером» [16]. 
Такий підхід Iндії суттєво вплинув на 
статистику укладення двосторонніх 
ДУЦ [17, c. 11].

Серед договорів України про уник-
нення подвійного оподаткування поло-
ження, аналогічні п. 2 ст. 9 Модельної 
податкової конвенції ОЕСР, відсутні 
у договорах з Бразилією, Iндією, Iта-
лією, Монголією, Німеччиною, Норве-
гією, Словаччиною, Чехією, а також 
в договорах, які діють на території 
України в силу факту правонаступ-
ництва (Iспанія, Малайзія, Японія). 
Додамо, що відсутність відповідних 
положень не означає повного уне-
можливлення укладення ДУЦ дво- чи 
багатостороннього характеру. Все за-
лежить від підходу, якому слідує кон-
кретна держава. Так, «Норвегія (як і 
більшість держав-членів ОЕСР) роз-
глядає економічне подвійне оподатку-
вання, яке є наслідком коригування 
відповідно до правил трансфертного 
ціноутворення, як таке, що потрапляє 
в сферу дії процедури взаємного уз-
годження згідно з ст. 25 Модельної 
податкової конвенції ОЕСР. Таким 
чином, Норвегія не забороняє доступ 
до процедури взаємного узгодження 
на тій підставі, що конкретний до-
говір не містить аналога п. 2 ст. 9 
загаданого модельного акту ОЕСР. В 
окремих договорах за відсутності ана-
логічного положення безпосередньо 
закріплено те, що випадки економіч-
ного подвійного оподаткування потра-
пляють в сферу дії процедури взаєм-

ного узгодження» [18, c. 536].
Наявність таких прогалин не оми-

нула уваги ОЕСР в рамках кампанії 
з протидії БЕПС. Згідно з п. 1 ст. 17 
Багатосторонньої конвенції щодо 
імплементації заходів, пов’язаних з 
податковими договорами, у контексті 
для запобігання ерозії бази та пере-
міщення прибутків від 24.11.2016 р. 
передбачено можливість викори-
стання положення, аналогічного п. 2 
ст. 9 Модельної податкової конвенції 
ОЕСР. Разом з тим, по-перше, при 
умові висловлення застереження од-
нією з договірних держав для іншої 
договірної держави така можливість 
зникає, по-друге, в окремих випадках 
така можливість залишається за-
критою навіть при умові підписання 
відповідного договору, оскільки ряд 
договірних держав виключили власні 
договори про уникнення подвійного 
оподаткування з переліку тих до-
говорів, на які поширює свою дію 
згадана Багатостороння конвенція 
(станом на 01.07.2017 р. у контексті 
взаємовідносин з Україною до таких 
держав, зокрема, відносяться Австрія, 
Грузія, Iспанія, Нідерланди, Німеч-
чина, Швейцарія, Японія).

Поряд з належними договірними 
засадами процедури взаємного уз-
годження, ключовим залишається 
питання правового статусу домов-
леностей між компетентними орга-
нами, якими оформлюються резуль-
тати проведення такої процедури, в 
рамках національних правопорядків 
договірних держав. Адже як зазначає 
М. Едвардес-Кер, урівнювати за пра-
вовим статусом домовленості компе-
тентних органів на базі міжнародного 
договору і сам міжнародний договір 
недоцільно, оскільки останній визна-
ється частиною національної правової 
системи, а домовленості компетентних 
органів – ні [19, c. 205-206].
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Згаданим дослідником виокрем-
лено дві ключові причини, чому до-
мовленості, досягнуті між компетент-
ними органами на основі договірних 
положень, аналогічних п. 3 ст. 25  
Модельної податкової конвенції ОЕСР, 
мають нижчий юридичний статус з 
конституційно-правової точки зору, 
якщо порівнювати їх, наприклад, з 
договорами про уникнення подвійного 
оподаткування [19, c. 313-314]:

– права і обов’язки платників 
податків на внутрішньодержавному 
рівні зафіксовані на момент вступу 
договору про уникнення подвійного 
оподаткування в силу. Наступні до-
мовленості компетентних органів у та-
кому випадку можуть призводити до 
зміни обсягу прав платника податків, 
що становить собою відступ від вимог 
законодавця, особливо якщо такі до-
мовленості передбачають обмеження 
прав платника податків;

– на внутрішньодержавному рівні 
(на відміну від міжнародно-право-
вого) наступним домовленостям ком-
петентних органів на основі міждер-
жавних договорів має надаватись 
нижчий правовий статус, оскільки 
вони обслуговують інтереси лише 
виконавчих органів влади. У такому 
випадку компетентні органи прагнуть 
досягти прийнятного компромісу між 
власними інтересами, але інтереси 
платника податків при цьому якщо і 
враховуються, то лише побіжно – в 
рамках позицій компетентних органів.

З результатів дослідження М. Ед-
вардес-Кера випливає, що взаємне 
узгодження, досягнуте між компе-
тентними органами договірних держав 
в рамках процедури попереднього 
узгодження ціноутворення, має від-
мінний, нижчий правовий статус в 
рамках національних правопорядків, 
порівняно з статусом договорів про 
уникнення подвійного оподаткування. 

У цьому контексті Ф. Бейкер доходить 
висновку про те, що домовленості, 
досягнуті в рамках процедури взаєм-
ного узгодження на основі положень, 
аналогічних першому реченню п. 3 
ст. 25 Модельної податкової конвенції 
ОЕСР, не можуть зобов’язувати на-
ціональні суди, але при цьому мають 
враховуватись при тлумаченні дого-
вірних норм, зважаючи на положення 
Віденської конвенції про право між-
народних договорів від 23.05.1969 р. 
[7, c. 328]. 

Розвиваючи підхід Ф. Бейкера та 
беручи за основу згадану Віденську 
конвенцію про право міжнародних 
договорів, Ф. Енгелен проводить роз-
межування між домовленостями ком-
петентних органів, досягнутими на 
підставі різних положень договору 
про уникнення подвійного оподатку-
вання [20, c. 431-434]: 

1) аналогічних першому реченню 
п. 3 ст. 25 Модельної податкової кон-
венції ОЕСР; 

2) аналогічних другому реченню 
того ж пункту. 

У першому випадку «відповідно до 
пп. »а» п. 3 ст. 31 Віденської конвенції 
про право міжнародних договорів … 
пізніша угода щодо тлумачення дого-
вору чи застосування його положень 
має враховуватись, разом з контек-
стом, в цілях визначення звичайного 
значення термінів такого договору».

У другому випадку посилання на 
пп. »а» п. 3 ст. 31 вже є неможливим, 
але при цьому при умові дотримання 
належної процедури укладені між 
компетентними органами домовле-
ності «є зобов’язуючими для дого-
вірних держав згідно з міжнародним 
правом та мають реалізуватись ними 
на основі добросовісності».

У вітчизняному контексті проблема 
правового статусу міжвідомчих дого-
ворів, до яких відносять і домовле-



– 51 –

ності компетентних органів на основі 
договорів про уникнення подвійного 
оподаткування, обумовлена тим, що 
як згідно положень ч. 1 ст. 9 Консти-
туції України, так і згідно п. 3.1. ст. 3 
Податкового кодексу України (далі – 
ПК України) їх правовий статус є не-
визначеним. Такі міжнародні договори 
за своєю природою не потребують ра-
тифікації, що є вимогою законодавця 
для визнання їх частиною національ-
ного права в Україні. Тим не менше, 
наприклад, пп. 39.6.2.2 п. 39.6.2 п. 39.6 
ст. 39 ПК України безпосередньо пе-
редбачає, що ДУЦ двостороннього ха-
рактеру укладається за результатами 
взаємного узгодження між компетент-
ними органами договірних держав, 
які є державами резидентства сторін 
контрольованих операцій. 

У параграфі 66 Додатку IV до  
Настанов ОЕСР щодо трансфертного 
ціноутворення для транснаціональних 
компаній та податкових служб визна-
чається мінімальний обсяг інформації, 
яка має включатись до взаємного уз-
годження між компетентними органами 
як документу в рамках процедури по-
переднього узгодження ціноутворення 
в контрольованих операціях (харак-
теристики контрольованих операцій, 
осіб, які є їх сторонами, опис методо-
логії, допустимі відхилення тощо) [1, 
c. 493]. Експерти ОЕСР наголошують: 
«оскільки взаємне узгодження укла-
дається між податковими відомствами 
і платник податків не є стороною в 
таких домовленостях, то відповідні 
відомства мають покладатись на вну-
трішньодержавну процедуру підтвер-
дження чи угоду … для моніторингу 
дотримання платником податків» узго-
джених умов (параграф 70 Додатку IV  
до Настанов ОЕСР щодо трансферт-
ного ціноутворення для транснаці-
ональних компаній та податкових 
служб). При цьому обсяг узгоджених 

вигід для платника податків у вну-
трішньодержавному підтвердженні 
чи укладеній угоді, які використову-
ються у відносинах між платником 
податків та податковим відомством 
в цілях імплементації умов досягну-
того взаємного узгодження, не може 
бути меншим, аніж згідно умов згада-
ного взаємного узгодження між ком-
петентними органами (параграф 68 
Додатку IV до Настанов ОЕСР щодо 
трансфертного ціноутворення для 
транснаціональних компаній та подат-
кових служб). Якщо платник податків 
виявить факт того, що обсяг наданих 
йому переваг все ж менший порівняно 
з умовами взаємного узгодження, то 
чи може він в суді посилатись на 
взаємне узгодження як міжнародний 
договір, положення якого наділяють 
його конкретним обсягом переваг? 
Відповідь на це питання в значній 
мірі залежатиме від того, як суд ха-
рактеризуватиме правовий статус вза-
ємного узгодження.

Висновки. Процедура взаємного 
узгодження в рамках попереднього 
узгодження ціноутворення в контро-
льованих операціях є особливим ме-
ханізмом запобігання конфліктним 
ситуаціям, заснованим на положеннях 
договорів про уникнення подвійного 
оподаткування. Звідси стає оче-
видним, що ефективне використання 
процедури взаємного узгодження 
передбачає два напрями: 1) форму-
вання належних нормативних підстав 
для застосування процедури взаєм-
ного узгодження, в т.ч. узгоджен- 
ня договірних засад доступу до 
процедури взаємного узгодження;  
2) забезпечення належних умов для 
впровадження досягнутих домовлено-
стей в рамках процедури взаємного 
узгодження, зокрема, визначення їх 
правового статусу на внутрішньодер-
жавному рівні. Незважаючи на те, що 
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в Україні поки що не укладено жод-
ного ДУЦ, вважаємо, що в контексті 
посилення тенденцій економічної гло-
балізації необхідно забезпечити наяв-

ність належних умов для проведення 
процедури взаємного узгодження при 
попередньому узгодженні ціноутво-
ренні в контрольованих операціях. 
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Селезень П.
Особенности взаимного соглашения в контексте предварительного согласования 

цено образования в контролируемых операциях.
Взаимное соглашение представляет собой механизм сближения позиций компетентных 

органов при предварительном согласовании ценообразования в контролируемых операциях 
на основании положений договоров об избежании двойного налогообложения. Его использо-
вание требует существования надлежащих договорных оснований и создания нормативных 
оснований имплементации достигнутых между компетентными органами договоренностей. 
В этом контексте автор характеризует особенности отечественного подхода.

Ключевые слова: трансфертное ценообразование, предварительное согласование ценоо-
бразования, взаимное соглашение, международные налоговые договора.

P. Selezen
Peculіarіtіes of Mutual Agreement for Advance Prіcіng іn Controlled Transactіons.
Summary. Mutual agreement is the mechanism of reaching the compromise between the 

competent authorities in the context of advance pricing procedure under the provisions of 
double taxation treaties. Its application requires the existence of necessary conventional basis 
and the adoption of normative provisions for implementation of mutual agreement between 
competent authorities. The author describes the peculiarities of Ukrainian approach to this 
issue.

Keywords: transfer pricing, advance pricing, mutual agreement, international tax treaties.
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УКРАЇНСЬКЕ КРИМIНАЛЬНЕ ПРАВО:  
РОЗВИТОК ЗА ЧАСИ НЕЗАЛЕЖНОСТI1

 
Анотація. Основу цієї статті складають положення доповіді, яка була 

зроб лена на міжнародній науково-практичній конференції у Макс-Планк Iнсти-
туті зарубіжного і міжнародного кримінального права (Німеччина) у серпні  
2017 року. В ній робиться спроба систематизації українського кримінального 
права (законодавства) за часи незалежності; виділення певних етапів рефор-
мування кримінального права (законодавства); виділення основних змістовних 
та формально-правових положень, які потрібно враховувати при подальшому 
вдосконаленні кримінального права (законодавства)

Ключові слова: кримінальне право (законодавство), галузь публічного 
права, цілі та завдання кримінального права (законодавства), етапи розвитку 
кримінального права (законодавства), соціально-правові вимоги до криміналь-
ного права, Макс Планк Iнститут зарубіжного та міжнародного кримінального 
права. 

1 В основі цієї публікації лежать положення доповіді, презентованої 14 серпня 2017 на міжнарод-
ній конференції «Реформа кримінального правав в деяких країнах колишнього Радянського Союзу та 
досягнуті результати за 25 років незалежності” у Макс Планк інституті зарубіжного та міжнародного 
кримінального права (Федеративна Республіка Німеччина). Див. Юридичний вісник України, № 35 (1155),  
1-7 вересня 2017 р.

24 серпня 1991 року, 26 років тому 
саме у цьому місяці Верховна рада 
України прийняла Акт проголошення 
незалежності України, в зв’язку з чим 
цей день вважається датою створення 
сучасної України. Проголошення не-
залежності стало своєрідною точкою 
відліку нового етапу історії України 
та поклало початок перехідному пе-
ріоду у суспільному розвитку, суть 
якого передбачає принципові зміни у 
основних сферах державного функці-

онування: політичній, економічній, со-
ціальній, правової та ін. Звичайно, з 
точки зору історії держави це зовсім 
невеликий період, але за тими по-
діями, які за ці роки відбулись в 
Україні, можливо вважати цей період 
багато в чому принциповим. 

Розвиток нової державності пе-
редбачає реформування і всієї сис-
теми права (на загальному та галу-
зевому рівнях), яка, в свою чергу, 
має виконувати двоєдине завдання: 
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визначити та закріпити на норматив-
но-правову рівні усі нові організацій-
но-правові положення та завдяки, в 
першу чергу, правовим засобам без-
посередньо впливати на процеси, які 
починають відбуватися у такому но-
вому суспільстві. При цьому, право 
повинно не тільки виконувати дер-
жавні «завдання» щодо відповідного 
нормативного закріплення основних 
положень, а й обов’язково врахову-
вати при цьому права, свободи та 
«мрії» пересічних громадян, цивілізо-
вані умови розвитку суспільства. 

В зв’язку з цим була прийнята нова 
Конституція України, нові Цивільний 
та Господарський кодекси України.  
В квітні 2001 році був прийнятий 
новий Кримінальний кодекс України, 
якій набрав чинності з 1 вересня вка-
заного року. Таким чином, цього року 
виконалось 16 років дії цього кодексу. 
Розуміння цього періоду у нашому 
розвитку дає змогу, в свою чергу, 
більш суттєво подивитися не тільки 
на положення українського криміналь-
ного права (законодавства) і спробу-
вати виділити певні етапи його рефор-
мування, ай розглянути питання, які 
при цьому виникають. 

Відомо, що події, які були пов’я-
зані з проголошенням незалежності 
України, багато в чому не були заз-
далегідь спланованими та підготовле-
ними. Так, вони мали необхідні зміс-
товні підвалини, але були пов’язані 
з певними проблемами, зокрема, до-
статнім організаційним хаосом, який 
виник на рівні керівництва колиш-
нього СРСР, суттєвими складнощами 
в економіці, кризою у визначенні 
ментально-етичних цінностей та ін.  
В усякому раці, це підкреслює, що дер-
жавні структури, правові інститути, 
ідеологія суспільства, менталітет насе-
лення та багато інших суттєвих ознак 
функціонування держави не були,  

умовно кажучи, заздалегідь підготов-
леними до принципового державного 
реформування. Багато реформатор-
ських процесів, що відбувались у перші 
роки проголошення незалежності, 
мали, на мою думку, багато в чому 
спонтанний характер. Стосувалось  
це і кримінального права (законодав-
ства). Однак, незважаючи на ці об-
ставини, все ж є можливим виділити 
кілька періодів становлення та пев-
ного розвитку цієї галузі права (за-
конодавства). 

Почати потрібно з тих парадок- 
сальних обставин, які почали відбу-
ватися у другій половині 80-х років 
– та на початку 90-років минулого 
століття, коли ще до офіційних со-
ціальних перетворень, причому, не 
тільки у юридичному середовищі, по-
чала «гуляти» думка, яка весь час 
«кимось» підтримувалась, згідно з 
якою у державах з ринковою моделлю 
економіки злочинності взагалі немає.  
Наголошувалось, що в таких державах 
економічні закони «самі» все роблять, 
в тому числі і «здійснюють» боротьбу 
зі злочинністю, тому ані кримінальне 
право (законодавство), ані юристи цієї 
професійної спрямованості взагалі для 
цього не потрібні. Незважаючи на всі 
спроби, в тому числі і мої, довести 
дискусійність такої точки зору, в 
тому числі і з наведенням аргументів 
юристів з західних країн, позиція 
щодо «непотрібності» кримінального 
права в державах з ринковою еконо-
мікою продовжувала домінувати. Це 
у тих умовах суттєво вплинуло на 
загально державний авторитет кримі-
нального права (законодавства), по-
ставило під сумнів його можливості, 
соціально-правову «здатність» викону-
вати необхідні завдання. 

Наступний етап змін у криміналь-
ному праві (законодавстві) почався 
вже з часів офіційного реформування 
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системи вдали, впровадження нової 
моделі економіки, змін у суспільному 
житті, проголошення нових прав та 
свобод людини і громадянина. Але все 
це, поряд з позитивними змінами, по-
роджувало і певні ризики, причому, 
деякі з них набували значного харак-
теру. Наприклад, соціально-економічні 
процеси, які пов’язані з необхідністю в 
умовах економічної інтеграції подаль-
шого розвитку так званої вільної тор-
гівлі, все частіше почали отримуваті 
певну протидію у вигляді агресівних 
програм протекціонізму, причому, не 
тільки зі сторони певних груп бізнес-
менів, а й окремих держав та їх керів-
ників. Все це потребує постійних за-
ходів щодо правового упорядкування 
подібних складнощів, в тому числі і 
вироблення адекватних, в тому числі 
і нових видів правових заборон відпо-
відних дій. 

В той же час кримінальне право 
формально, в усякому разі, у зовніш-
ньому вигляді, продовжувало залиша-
тися «попереднім», тому що офіційно 
продовжував діяти Кримінальний ко-
декс 1960 року. Але у дійсності все 
було не зовсім так. Принципові зміни 
у основних сферах державного будів-
ництва вимагали і внесення відповідних 
змін до цієї галузі. На нашу думку, це, 
можливо, був самий складний період 
у реформуванні українського кримі-
нального права (законодавства), бо 
ні влада, ні суспільство, ні фахівці по 
суті ще не дуже розуміли зміст тих 
реформ, які відбувались, розстановку 
необхідних правових пріоритетів, ви-
ділення найбільш суттєвих положень, 
які саме в той час потребували кри-
мінально-правової охорони. Але пра-
вове корегування суспільних відносин 

було потрібно, що і почало, мабуть,не 
завжди системно, але поступово від-
буватися. 

Наприклад, принципова зміна еко-
номічної моделі вимагала значних ко-
регувань державної «інтервенції» у цю 
сферу, і поруч зі змінами у правовому 
регулювання економічних процесів 
та значною декриміналізацією низки 
діянь виникала необхідність і в пев-
ному уточненні кримінально-правової 
заборони за окремі нові види діянь, 
які вже «по-своєму» порушували ос-
новні положення, закладені у ринковій 
економіці. В зв’язку з цим найбільших 
змін в цьому напрямку в 90-ті роки 
зазнало господарське кримінальне 
право1. До цього можливо додати, що 
воно протягом практично усіх років 
незалежного розвитку піддається най-
більшим змінам, що взагалі потребує 
певного аналізу «взаєпов’язаних» 
положень: «вільний розвиток еконо-
міки» та «призначення кримінального 
права. Звичайно, зміни стосувались не 
тільки економічної сфери. Вносились 
необхідні зміни у визначення злочинів 
проти держави, злочинів, пов'язаних з 
правами і свободами громадян, пору-
шенням виборчих процесів та ін.

Наступний етап був безпосередньо 
пов'язаний з прийняттям у 2001 
році нового Кримінального кодексу 
України. Це був найбільш значний 
крок у реформуванні цієї галузі права 
(законодавства), якій давав змогу на 
офіційному рівні отримати чіткі визна-
чення: завдань цього Кодексу, понять 
та ознак злочину, підстав кримінальної 
відповідальності, поняття та видів по-
карання, понять та ознак конкретних 
злочинів (видів злочинів) та багато 
інших основоположних інститутів. 

1 Потрібно відмити, що більшість таких змін до кримінального законодавства було зроблено з 
урахуванням висновків мого дисертаційного дослідження «Проблеми кримінальної відповідальності за 
злочини в сфері підприємства», Харків, 1992. Див., Юридичний вісник. Науковий журнал, 1994, № 8. 
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Характеризуючи Кримінальний ко-
декс в момент його прийняття, можна 
сказати про наступне. З огляду на те, 
що ще в XIX столітті Російська ім-
перія, до складу якої входили тоді й 
українські землі, сприйняла класичну 
школу кримінального права, в першу 
чергу, його німецьку модель, де визна-
чені підстави кримінально-правової за-
борони, підстава притягнення до кри-
мінальної відповідальності, поняття 
і цілі покарання, що знаходить своє 
відображення у всіх українських кри-
мінальних кодексах в Україні, в тому 
числі і у діючому. 

У той же час існували і суттєві 
відмінності від попереднього Кримі-
нального кодексу України 1960 року,  
які вже мали не стільки «спонтан- 
ний», скільки продуманий та систе-
матизований характер. Наприклад, 
якщо в попередньому кодексі його 
основною метою проголошувалася 
регламентація правової охорони існу-
ючого ладу, його політичної та еко-
номічної систем, то в чинному – на 
перше місце поставлено охорону прав 
і свобод людини і громадянина. Також 
у цьому кодексі змінено систему побу-
дови Особливої частини, змінено зміст 
видових характеристик груп злочинів, 
окремих кримінально-правових норм.  
Наприклад, якщо брати групу еконо-
мічних злочинів, то в зв'язку з прин-
циповою зміною моделі економічного 
розвитку держави і, як наслідок, 
зміну соціально-економічних пріори-
тетів, ряд злочинів з групи державних 
злочинів, з підгрупи інших державних 
злочинів. Наприклад, злочинна під-
робка грошей або контрабанда були 
перенесені в групу господарських зло-
чинів.

Були внесені зміни в загальну ха-
рактеристику злочинів проти влас-
ності. Так, в чинному кодексі немає 
розділень на злочини проти державної 

і особистої власності, як це мале 
місце раніше. З огляду на визнання 
всіх форм власності рівними їх кримі-
нально-правова охорона регулюється 
нормами єдиного розділу Криміналь-
ного кодексу.

Можна стверджувати, що при-
йнятий 16 років тому кодекс відбивав, 
в першу чергу, нашу правову оцінку 
подій, що дозволяє говорити про його 
пропорційність світогляду і рівню про-
фесіоналізму тих людей, які в той час 
його розробляли і приймали. Важливо 
виділити, що прийняття цього коди-
фікованого законодавчого акту перед-
бачало, що тим самим завершуються 
реформи в цілому у системі галузе-
вого законодавства і у окремому на-
прямку: кримінально-правовій регла-
ментації відповідної державної реакції 
на суспільно небезпечні діяння. Однак 
з того часу до чинного Кримінального 
кодексу, як вже вказувалось, було 
внесено дуже багато змін. Можливо 
припустити, що прийняття цього ко-
дексу скоріше допускало відносний 
«спокій» у регламентації криміналь-
но-правової охорони найбільш важ-
ливих суспільних відносин (правових 
благ), ніж їх дійсну правову регламен-
тацію. В зв’язку з цим виникає при-
родне питання: чим викликана така 
кількість змін, чи всі вони за своїм 
змістом, за формою законодавчого 
опису, мають реальні можливості за-
стосування в практичній діяльності 
та ін? В усякому разі, це дозволяє 
виділити ще один, так званий найсу-
часніший етап розвитку українського 
кримінального права (законодавства) 
та виказати свої міркування з цього 
приводу. 

Почати потрібно з наступного: кри-
мінальне право як галузь публічного 
права є по суті основним у всій сис-
темі кримінальної юстиції. Саме воно, 
якщо говорити в загальному плані, 
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створює правову базу для змістовної 
правової оцінки та визначення необ-
хідних кримінально-правових заходів. 
Воно створює необхідну правову базу, 
легальні правові передумови для дій 
і спільних (суміжних) галузей права: 
кримінального процесу, криміналіс-
тики, оперативно-розшукової діяль-
ності та ін. 

Дуже тісно співпрацює кримінальне 
право з кримінологією. З одного боку, 
визнаючи певні дії злочинними, а 
людей, які їх вчинили, – злочинцями, 
воно тим самим дає можливість для 
розвитку відповідних кримінологічних 
напрямків: причини і умови вчинення 
злочинів, заходи, спрямовані на по-
передження злочинів, вивчення осо-
бистості злочинця. У той же час, з 
іншого боку, кримінологічні дослі-
дження можуть бути дуже корисними 
при криміналізації або декриміналізації 
конкретних діянь. Так, кримінологічні 
дослідження дають можливість для 
соціально-правової аргументації необ-
хідності або відсутності необхідності в 
кримінально-правовій забороні.

Будучи основною складовою в кри-
мінальній політиці держави, саме кри-
мінальне право створює змістовний на-
прямок цієї політики, співвідносячи в 
своїх приписах каральні і стимулюючі 
напрямки правової реакції держави, її 
рівень, глибину та ін. Так, існує думка, 
що чим вище розвиток держави і чим 
більше в ньому демократичних засад, 
тим менше повинно бути в ньому кри-
мінального права, але конкретні події, 
які відбуваються в кожній державі 
на конкретних етапах його розвитку, 
весь час уточнюють таку думку.

Тому необхідність аналізу су-
часного кримінального права і пер-
спектив його розвитку є об'єктивно 
необхідним не тільки безпосередньо 
для кримінального права, а й для 
всієї системи кримінальної юстиції, 

якщо хочете, для розуміння суті ка-
ральної політики держави, оскилькі 
це є необхідною умовою для якісної 
правової охорони основних цінностей 
і правових благ, які визначають сут-
ність такої держави.

Перше. Сутність кримінально-пра-
вових заборон. Важливо враховувати, 
що кримінальне право як галузь пу-
блічного права повинно мати свої цілі 
і завдання, а також «виконувати» 
цілі і завдання держави, які остання 
планує реалізувати, використовуючи 
можливості кримінального права. 
Дуже часто такі цілі і завдання мо-
жуть мати неоднакову спрямованість. 
При цьому аналізуватися повинні не 
тільки загальнодержавна політика, за-
гальнодержавні заходи, а й так звана 
упорядкованість державних заходів 
всередині правової сфери, узгодження 
цілей та завдань, які має держава 
«особисто» та планує (повинна) реа-
лізувати за допомогою можливостей 
різних галузей права. Наприклад, на-
магання суттєво покращити зміст про-
цесів та результатів, які відбуваються 
в економіці, неможливо, на мою думку, 
тільки за рахунок заборони певних, ві-
рогідно дійсно суспільно небезпечних 
діянь. В економічні сфері, в однієї з 
найбільш складних, яка функціонує 
в державному механізмі, такі зміни 
повинні (!) відбуватися комплексно 
з урахуванням та обов’язковим залу-
ченням можливостей усіх правових 
галузей, які визначають, регулюють, 
стимулюють та забороняють певні дії 
у цій сфері. 

При цьому важливо враховувати, 
що публічно-правова характеристика 
кримінального права може надавати 
йому і так звану зворотню можли-
вість, коли воно, будучи спочатку 
«породженням» держави і тим самим 
покликаним служити державі, на пев-
ному етапі може вийти з під держав-
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ного «впливу» і почати діяти, образно 
кажучи, по своєму розумінню, без 
урахування власне громадських інте-
ресів. 

З врахуванням вище вказаних поло-
жень, а точніше, з їх неврахуванням, 
можливо пояснити наявність тези, яка 
останнім часом все частіше стала не 
тільки з’являтися, а й «кулуарно» об-
говорюватися. Сутність її полягає в 
наступному: якщо кримінальне право 
(законодавство) являє собою легалізо-
вану форму насильства, то чому тільки 
держава повинна мати його у своєму 
«підпорядкуванні»! Чому неможливо 
поставити його «на службу» іншим 
соціальним прошаркам (групам) або їх 
представникам? Причому, їх інтереси у 
використанні можливостей криміналь-
ного права (законодавства) можуть 
не завжди співпадати з загальнодер-
жавними інтересами. Безумовно, така 
позиція виступає в ролі політико-пра-
вового нонсенсу і не повинна обгово-
рюватися, але її існуванняє потрібно 
враховувати, в тому числі і міркуючи 
над подальшим удосконаленням кри-
мінального права (законодавства).

Друге: про основні причини таких 
змін. Їх, на мою думку, декілька. Так, 
за минулі роки в Україні відбувся 
цілий ряд значних подій. Досить  
згадати, наприклад, Оксамитову рево-
люцію 2001 року, Помаранчеву рево-
люцію 2004 року, Революцію гідності 
2013–2014 років. Звичайно, за тра-
диційними ознаками зазначені події 
не можна віднести до революцій у 
власному розумінні цього слова, але 
те, що вони мали значний вплив на 
сутність і напрямки розвитку України, 
на інтереси певних соціальних груп в 
Україні – це, безсумнівно, знайшло 
своє відображення і в кримінальному 
праві.

Збройний конфлікт, який відбува-
ється на сході України... Його початок 

датують квітнем 2014 року, і бойові 
дії там відбуваються досі. Звичайно, 
ці події знаходять своє відображення 
в кримінальному праві, в першу чергу, 
в змісті та кваліфікуючих ознаках іс-
нуючих кримінально-правових норм, 
які передбачають відповідальність за 
суспільно небезпечні дії проти націо-
нальної безпеки і посилення розмірів 
покарання.

Ще видима причина внесення іс-
тотних змін в кримінальне право, 
особливо, міжнародно-правового ха-
рактеру, пояснювалася необхідністю 
отримання Україною безвізового ре-
жиму з країнами Євросоюзу.

Не так відкрито, але серйозно змі-
нювалося і господарське кримінальне 
право. В усякому разі, закон України 
щодо гуманізації відповідальності за 
господарські злочини, який вступив 
в дію в 2012 році, змінив криміналь-
но-правове «уявлення» про цілу низку 
дій в економіці, що напрямку пов’язу-
ються з подальшим розвитком еконо-
мічних процесів. необхідним 

Третє: спроба оцінки таких змін і 
можливі перспективи подальшого роз-
витку кримінального права. Тут також 
можна виділити ряд положень, які мо-
жуть впливати на ці процеси.

По-перше, як вже вказувалось, за 
рахунок кримінального права як галузі 
публічного права, використовуючи 
його каральні можливості, держава 
може вирішити або планує вирішити 
цілий ряд істотних проблем. Але кри-
мінальне право, і це потрібно підкрес-
лити, не є універсальним засобом, за 
допомогою якого можна вирішити всі 
проблеми в державі, хоча я думаю, 
що така точка зору все більш і більш 
починає домінувати не тільки в дер-
жавах перехідного періоду, а починає 
набувати так званої «сили» і у роз-
винутих державах. Звичайно, якщо в 
суспільстві відбуваються певні події, 
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які з точки зору держави є негатив-
ними, то традиційний шлях їх подо-
лання має (повинен мати) наступний 
вигляд: встановлюється сутність і 
ознаки таких діянь; з'ясовуються їх 
детермінанти; розробляються такі за-
ходи впливу, які можуть зробити ре-
альний вплив на ці діяння, на причини, 
що їх породжують. Але, по-перше, це 
складно тому, що, як свідчить світовий 
досвід, для цього потрібні фахівці, які 
повинні мати необхідній рівень пра-
воразуміння. По-друге, у держави 
також повинні бути можливості для 
реального здійснення розроблених за-
ходів та інше. Це буває дуже складно: 
розробити ефективні заходи та їх ре-
алізувати. А так все, умовно кажучи, 
«просто». Витрат по суті ніяких, 
прийняли закон, відзвітували про те, 
що встановлена   кримінальна відпові-
дальність за такі діяння, і зовнішньо 
зняті усі проблеми. Тому завжди, під-
креслюю, завжди кримінальне право 
має розглядатися тільки як «ultima 
ratio» – останній, остаточний засіб 
у переліку державних можливостей, 
спрямованих на протидії негативним 
процесам. Все спробували, і нічого не 
виходить, а негативні процеси наби-
рають обертів – тільки тоді, за умови 
наявності ще низки обов’язкових об-
ставин, можна спробувати використо-
вувати кримінальне права.

Тому прийняття законів, в яких 
кримінальні заборони тільки деклару-
ються, але не виконуються, не тільки 
має так званий віртуальний характер: 
це негативно впливає на авторитет 
держави, породжує відверто «суб’єк-
тивну» діяльність системи правоохо-
ронних органів.

Якщо детальніше говорити про 
державу, то такі закони абсолютно 
чітко підривають її авторитет, в 
першу чергу, політичний. Так, якщо 
держава приймає закони, а потім не 

може їх реально провести в життя, їх 
виконати, притягнути до відповідаль-
ності осіб, які здійснюють заборо-
нені цією державою дії, то авторитет 
такої держави, як на внутрішньому, 
так і зовнішньому рівні, знижується.  
Характерним прикладом є корупція. 
Законів багато – реалізація є міні-
мальною, причому, на рівні «копій-
чаних» винагород: тобто, до відпові-
дальності притягують за такі діяння, 
які за великим рахунком, на відміну 
від масштабних корупційних проявів, 
ні на що не впливають. Корупційні 
прояви мають і достатньо значні, так 
званні вторинні суспільно небезпечні 
наслідки. Наприклад, розповсюдже-
ність корупції та її вплив на суспільну 
практику прямо впливають на інвести-
ційний клімат, на бажання інвесторів, 
в тому числі і закордонних, вкладати 
свої гроші в економічні процеси. Тому 
досі одним з основних ознак, які нега-
тивно характеризують Україну, на що, 
доречи, наголошують і західні полі-
тики і фахівці, є корупція. Повторюю: 
законів досить багато, реалізація мі-
німальна. Звідси – і відповідний ав-
торитет держави. В усякому разі, в 
державі повинна бути встановлена   
жорстка процедура прийняття кри-
мінального закону; правило, згідно 
якого кримінальний закон повинен 
бути об’єктивно необхідним і соці-
ально достатнім, має діяти завжди. 
Звичайно, кожен закон повинен 
мати свою змістовну конкретизацію.  
Наведемо в якості прикладу еконо-
міку, яка зазнає постійних змін, на 
що вище вже зверталась увага. Тут 
потрібен постійний пошук, тому що 
поряд з традиційними діяннями мо-
жуть відбуватися і нові, незвичні, в 
усякому разі для кримінального права 
(законодавства), діяння. Наприклад, 
на мою думку, останні корупційні 
прояви, які були виявлені під час роз-
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слідування корупційних подій в ФIФА, 
свідчать, що не тільки матеріалізовані 
результати, а й певні фінансово-гос-
подарські процеси можуть слугувати 
підставою для застосування кримі-
нально-правових заходів.

Четвертий блок питань, який більш 
пов’язаний зі змістовними та форма-
лізованими аспектами «життя» кри-
мінального права. Мова йде про те, 
що кожна кримінально-правова норма 
повинна мати чітко визначений зміст 
та оформлення цього у відповідності 
до основ законодавчої техніки. 

Ще одна обставина, яка вимагає 
своєї уваги. Традиційно ми звертаємо 
увагу на диспозицію кримінально-пра-
вової норми, на необхідність точної 
правової оцінки вчиненого діяння, 
вміння «відібрати» конкретну кримі-
нально-правову норму, розібратися 
в можливій конкуренції криміналь-
но-правових норм. Так, це все пра-
вильно, і роботу в цьому напрямку 
необхідно продовжувати. Але в той 
же час, на мою думку, приділяється 
значно менше уваги питанням пока-
рання, його меті і видам, хоча саме 
покарання багато в чому є кінцевим 
моментом реалізації кримінальної 
відповідальності. Я завжди вважаю, 
що між юристами і лікарями є ба-
гато спільного. Якщо лікарі лікують 
біологічні недуги, то юристи – со- 
ціаль ні, а якщо брати лікарів в галузі 
кримінального права – то ми, за ве-
ликим рахунком, соціальні «хірурги», 
і після нас уже достатньо складно 
повернути складові соціального «орга-
нізму» в початкове положення. Тому 
якщо кваліфікація злочинів – це по-
становка діагнозу, то покарання – це 
безпосереднє лікування хвороби, в 
першу чергу, лікування саме хірур-
гічної спрямованості. Але як же зро-
бити так, щоб призначення покарання 
за злочин вплинуло таким чином, щоб 

у майбутньому його здійснення кон-
кретною людиною та людьми взагалі 
стало невигідним? Тут є свої питання. 
Наприклад, чи можна призначати од-
накове за розмірами і видом пока-
рання особі, яка вчинила вбивство, 
і чиновнику, який зловживає своїми 
службовими обов’язками? Адже це 
різні люди за характером скоєних 
діянь, за рівнем освіченості, за своїм 
ментальним рівнем, рівнем життя, 
якщо хочете, різним положенням в 
суспільстві, а покарання за усіма по-
казниками призначається формально 
однакове чи рівне. Чи є раціональним 
таким чином досягти загальних цілей 
кримінального права (законодавства)? 
Ці роздуми можна продовжувати, але, 
на мою думку, інститут покарання 
потребує сьогодні більш предметного 
вивчення.

Тепер – деякі так званні застере-
ження. Повертаючись до думки про 
псевдо універсалізацію кримінального 
права (законодавства), потрібно звер-
нути увагу ще на одне важливе по-
ложення. Воно полягає в тому, що 
кожна суспільно-економічна формація, 
кожен соціальний лад, який є в кон-
кретній державі, її політична і еконо-
мічна системи містять в собі певний 
потенціал криміногенних детермінант. 
Містить їх соціалістичний лад, який 
існував у нас раніше, містить їх і 
капіталістичний лад, в основі якого 
і знаходиться ринкова модель еконо-
міки. I це не є тайною для фахівців. 
Наприклад, майже 20 років тому я 
зустрічався в Канаді з прокурором 
прокуратури міста Монреаля пані 
Дженніфер Бріскоу, з якою ми об-
говорювали проблеми економічних 
злочинів, і вона сказала відверто, а 
я добре запам’ятав цю ремарку. «Ви, 
– наголосила вона, маючи на увазі 
саме Україну, – вступаєте в світ рин-
кової економіки, а світ ринкової еко-
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номіки – це світ грошей. Там, де є 
гроші, завжди є економічні злочини.  
Економічні злочини – це та дань, яку 
ми повинні сплачувати за «прожи-
вання» в суспільстві з ринковою еко-
номкою». Ємко і зрозуміло.

Але ж ця думка не є думкою окре-
мого практика. Як відомо, в західній 
кримінології існує цілий напрямок, 
представники якого з середини мину-
лого століття намагаються довести, 
що, за великим рахунком, в самому 
ладі конкретної держави або групи 
держав закладено багато детермінант 
злочинності. 

Тому розуміння цього змушує при 
створенні (реформуванні, удоскона-
ленні) положень кримінального права 
(законодавства) завжди реально оці-
нювати на ступне: чи зможе кри-
мінальне право якось вплинути на 
зміст дій, на особистість особи, яка 
їх вчиняє, якщо вся ця соціальна 
«негативність» закладена в основі 
відповідного ладу? Чи зможемо ми 
виправити людину, яка вчинила кон-
кретне діяння і до якої ми прагнемо 
застосувати кримінальне покарання, 
якщо детермінанти такого діяння за-
кладені, умовно кажучи, на «генетич-
ному» рівні. Що традиційно вважають 
в, умовно кажучи, схожих випадках 
психологи: «Якщо батько каже, що у 
нього поганий син, то це твердження 
більш відноситься до сина або це, в 
першу чергу, привід для батьківських 
роздумів?» Так і тут: чи потрібно 
ставити завдання перед кримінальним 
правом зробити невигідним для кон-
кретної особи або групи осіб вчиняти 
певні діяння, якщо соціальна схиль-
ність до їх вчинення перебуває на «со-
ціально-генетичному» рівні? 

Ці міркування не мають на меті 
«розчарувати» усіх в можливостях 
кримінального права. Це, навпаки, 
підкреслює, що застосування цього 

«жорстоко-хірургічного» права по-
требує виваженого, обґрунтованого та 
нормованого використання. В усякому 
разі, це необхідно враховувати при 
створенні диспозиції кримінально-пра-
вової норми, тобто формуванні змісту 
кримінально-правової заборони. Це 
також треба постійно враховувати і 
при визначенні, в першу чергу, виду 
покарання та його розмиру, тобто і 
при формуванні змісту криміналь-
но-правової «відповіді».

У зв’язку з такими міркуваннями 
багато років я намагаюся на різному 
рівні по можливості виключити з 
кримінально-правової матерії її ідеалі-
зацію, обговорення конкретних поло-
жень кримінального права на рівні на-
укоподібних дискусій. Так, складність 
цієї «хірургічної» галузі права змушує 
нас часом звертатися до обговорення 
її основних положень. Але робити це 
слід, на мою думку, максимально ра-
ціонально і прагматично, з реальною 
оцінкою всього «перед хірургічного», 
безпосередньо «хірургічного» і «після 
хірургічного» стану «пацієнта» цієї га-
лузі права, тих завдань, які в цілому 
пов’язані з оздоровленням обстановки 
в суспільстві. При цьому завжди по-
винно поєднуватися сталість, тради-
ційність зовнішніх форм вираження 
кримінального права (законодавства) 
та ті об’єктивні новації, які стосу-
ються його змістовних, внутрішніх 
положень. 

У висновку хотілося би звернути 
увагу на одне важливе положення.  
Незважаючи на те, що, як вище 
йшлося, кримінальне право (законо-
давство) займає основне місце в за-
гальній системі державної протидії 
злочинності, створюючи для цього не-
обхідну правову базу, шукати тільки в 
кримінальному праві можливості дер-
жавного впливу на відповідне діяння 
звужувало б такі можливості. Але і 



– 63 –

Стрельцов Е. 
Украинское уголовное право: развитие во время независимости.
Аннотация. Основу данной статьи составляют положения доклада, который был пред-

ставлен на международной научно-практической конференции в Макс Планк Институте 
зарубежного и международного уголовного права (Германия) в августе 2017 года. В ней 
предпринимается попытка провести систематизацию украинского уголовного права (законо-
дательства) за годы независимости; выделить определенные этапы реформирования уголов-
ного права (законодательства); выделить основные содержательные и формально-правовые 
положения, которые следует учитывать при дальнейшем усовершенствовании уголовного 
права (законодательства). 

Ключевые слова: уголовное право (законодательство), отрасль публичного права, цели 
и задания уголовного права (законодательства), этапы развития уголовного права (законо-
дательства), социально-правовые требования к уголовному праву, Макс Планк Институт 
зарубежного и международного уголовного права. 

I. Streltsov
Ukraіnіan crіmіnal law: development іn the tіme of іndependence.
Summary. This paper is based on the provisions of the report, which was presented at 

the international conference held at the Max Planck Institute for Foreign and International 
Criminal Law (Germany) in August 2017. An attempt was made to systematize Ukrainian 
criminal law (legislation) over the years of independence; to identify certain stages of the 
criminal law (legislation) reformation; to identify the main substantive and formal legal 
provisions that should be taken into account when presenting further improvements of the 
criminal law (legislation).

Keywords: criminal law (legislation), branch of public law, goals and tasks of criminal law 
(legislation), stages of development of criminal law (legislation), social and legal requirements 
for criminal law, Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law.

зводити комплексне вивчення проблем 
до, образно кажучи, простого об’єд-
нання положень різних галузей знань 
в якусь суму або простого додавання 
різних методів в якесь загально-ме-
тодичне об’єднання також обмежу-
вало б від початку закладенні можли- 
вості.

Комплексний характер проблем 
протидії злочинності повинен припу-
скати, що поряд з організаційно-прак-
тичними діями необхідно використову-
вати для її дослідження такі наукові 
прийоми і методи, які дозволили б 
аналізувати такі проблеми як якесь 
цілісне явище, що, в свою чергу, да-
вало б можливість вивчати і припу-

скати рішення, багато з яких мали б 
багатоваріантний або навіть альтерна-
тивний характер, що уберігало б від 
спроб зовні простих, а внутрішньо – 
абсолютно неефективних заходів. Вза-
галі я вважаю, що перед наукою кри-
мінального права, перед науковцями, 
які здійснюють дослідження в цьому 
напрямку, завжди, незважаючи на рі-
вень розвитку конкретної держави, 
стоять за великим рахунком якщо не 
єдині, то схожі завдання.

 Саме тому я впевнений, що об-
говорення цих проблем на представ-
ницькому міжнародному рівні буде 
сприяти більш ефективному пошуку 
заходів протидії злочинності. 

Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право
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Постановка проблеми. За відомою 
тезою С. Роуз-Аккерман, корупція є 
економічною, політичною та куль-
турною проблемою, відповідно до 
чого в її структурі виокремлюються 
такі різновиди корупційної поведінки 
як економічна – сфера взаємодії 
влади та бізнесу; політична – си-
стема соціальних зв’язків та відносин, 
які складаються з приводу незакон-
ного набуття, збереження, розподілу 
чи втрати політичної влади; побу-
това корупція – процес створення 
«безпечного середовища» громадя-
нами у їх взаєминах з посадовими  
особами.

Стосовно політичної корупції на 
сьогодні немає єдиного бачення.  
Зокрема, фахівці Ресурсного центру по 
боротьбі з корупцією (Anticorruption 
Resource Centre) зазначають, що 
термін «політична корупція» може 
застосовуватися як до випадків ко-
рупції високого рівня – зловживання 
службовим становищем з боку по-

літичних лідерів, так і до корупції 
в політичних і виборчих процесах.  
Міжнародна антикорупційна органі-
зація Transparency International ви-
значає політичну корупцію як зловжи-
вання службовим становищем з боку 
політичних лідерів з метою особистої 
наживи. Окрім цього, в юридичній 
літературі виокремлюється електо-
ральна корупція, що виявляє себе, 
зокрема, у використанні фінансових 
чи матеріальних ресурсів держави на 
підтримку певних високопосадових 
осіб, які беруть участь у виборчому 
процесі [1]. 

Виходячи з положень підрозділу 
«Запобігання корупції у представ-
ницьких органах влади» розділу III 
Закону України «Про засади дер-
жавної антикорупційної політики в 
Україні (Антикорупційна стратегія) на  
2014-2017 роки» (далі – Антикоруп-
ційна стратегія) [2], найпоширені-
шими проявами політичної корупції в 
Україні вважаються: 
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– конфлікт інтересів у діяльності 
виборних осіб, насамперед суміщення 
депутатської роботи, політичної діяль-
ності з підприємницькою діяльністю та 
роботою в органах виконавчої влади, 
що заборонено законом;

– підкуп виборних осіб, здійснення 
тиску на них або на бізнес, до якого 
мають відношення депутати, з метою 
ухвалення певних рішень або пере-
ходу до іншої депутатської фракції 
(групи);

– незаконне лобіювання інтересів 
окремих осіб або бізнес-структур.

При всій різниці підходів до розу-
міння політичної корупції загальним 
можна вважати наступні позиції:

– суб'єкти (в наведених визна-
ченнях – особи, наділені політичною 
владою, чиновники);

– сфера дій – політичні (у тому 
числі, виборчі) процеси;

– мета – отримання особистих 
вигод;

– зміст дій – конвертація колек-
тивних благ (ресурсів) в приватні за 
допомогою влади;

– характер дій – зловживання, не-
легітимні дії, порушення певних вста-
новлених законом норм.

Специфіка політичної корупції ви-
магає радикальних політичних ре-
форм, системи стримувань і противаг, 
глибокої демократизації. Очевидно, 
що розв’язати проблему політичної 
корупції можна тільки поступово, 
шляхом формування нового законо-
давства, посилення контролю за ді-
яльністю виборних посадовців і пред-
ставницьких органів влади з боку 
відповідних державних органів, інсти-
тутів громадянського суспільства.

Серед заходів запобігання полі-
тичній корупції, які виокремлюються 
в Антикорупційній стратегії, значна 
частина пов’язана з обмеженнями і 
забезпеченням прозорості та підзвіт-

ності фінансування політичних партій 
і виборчих кампаній, уніфікацією ре-
гулювання фінансування виборчих 
кампаній тощо. У цьому плані можна 
підтримати вітчизняного законодавця, 
адже якщо звернутися до Баро-
метру світової корупції (дослідження 
Transparency International, яке прово-
диться шляхом опитування звичайних 
громадян, а не експертів), то респон-
денти більш ніж 50 країн найбільш 
корумпованим інститутом назвали 
саме політичні партії. 

Низка заходів, у тому числі, зако-
нодавчого характеру в сфері кримі-
нального права, в Україні вже почали 
реалізовуватися. Зокрема, у 2015 р. 
на підставі Закону України «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо запобігання і 
протидії політичній корупції» [3] була 
суттєво змінена редакція 159-1 КК,  
ч.ч. 2-4 ст. 159-1 КК включені у пе-
релік підстав застосування до юри-
дичних осіб заходів кримінально-пра-
вового характеру.

На перший погляд, законодавець у 
відповідності з заявленими напрямами 
антикорупційної політики посилив ка-
ральний вплив на осіб за прояви по-
літичної корупції, однак, як свідчить 
аналіз, ці намагання виявилися досить 
суперечливими. 

Проблематика кримінально-право-
вого запобігання проявам політичної 
корупції пов`язана з тактичними та 
стратегічними завданнями, що стоять 
перед державною політикою в антико-
рупційній сфері. Зрозуміло, вважати, 
що кримінальне право переможе ко-
рупцію марно, необхідно деміфологі-
зувати кримінально-правовий вплив та 
відвести його інструментарію належне 
місце серед інших засобів запобіжної 
діяльності. 

Аналіз досліджень із даної теми 
свідчить про активність фахового дис-

Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право



– 66 –

Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України № 12 (2017)

курсу в цій площині. Однак розвідки 
з питань кримінально-правового запо-
бігання проявам політичної корупції 
зрідка стають предметом самостійного 
розгляду. З огляду на це метою даної 
статті є аналіз спірних аспектів кри-
мінально-правового запобігання про-
явам політичній корупції, формування 
та обґрунтування авторського погляду 
на шляхи їх розв’язання. 

Виклад основного матеріалу до-
слідження. Кримінальне законодав-
ство є останнім за черговістю ре-
гулювання суспільних відносин та 
підключається до охорони соціальних 
цінностей лише тоді, коли інші меха-
нізми не спрацьовують. 

Відповідно, слід очікувати, що при-
писи КК відповідатимуть розумінню 
корупції загалом та окремих її видів, 
яке запроваджене профільним зако-
нодавством. Однак у Законі України 
«Про запобігання корупції» [4] види 
корупції взагалі не визначаються. 

Що стосується розуміння політичної 
корупції в Антикорупційній стратегії, то 
на підставі її положень можна говорити 
про дві форми її прояву – корупційні 
діяння, які вчиняються за допомогою 
політики (тут політичний вплив є за-
собом досягнення політичного або еко-
номічного результату) та корупційні ді-
яння, які вчиняються у політиці (коли 
набуття чи збереження політичного 
впливу є метою). 

Таким чином, вітчизняний зако-
нодавець зробив вибір на користь 
розуміння політичної корупції без 
прив’язки до економічної складової та 
рівня, на якому відбуваються коруп-
ційні діяння.

Однак така класифікація не вида-
ється цілком коректною, адже говорити 
про чітке розмежування політичних та 
економічних цілей за корупційних дій 
було б перебільшенням. За будь-якої 
організації суспільства політичний 

та економічний ресурси йдуть «пліч-
о-пліч», чи зосереджуючись в одних 
руках, чи взаємовпливаючи, чи кон-
вертуючись один в одного. Відповідно, 
порушення у політичному чи вибор-
чому процесах можуть бути першою 
стадією (для України це достатньо 
розповсюджений варіант) для по-
дальшого використання політичного 
впливу як засобу досягнення еконо-
мічних цілей.

Виходячи з цього, про політичний 
різновид корупції у чистому вигляді 
можна говорити лише умовно, коли у 
діяннях суб’єктів не вбачається без-
посередніх економічних цілей (мети 
збагачення). Однак і тут не можна 
виключати кінцевої економічної скла-
дової. 

На наш погляд, підхід, коли на 
підставі різновидів корупції кон-
струюються склади правопорушень, 
є не дуже вдалим, оскільки змішує 
політичну та правову площини розу-
міння корупції. В політичному та, на 
нашу думку, і кримінологічному, сенсі 
є доцільним обговорювати політичну 
корупцію як різновид корупції.

Але у правовому регулюванні за-
побіжної діяльності, на наш погляд, 
не може бути акценту на політичній, 
економічній чи побутовій корупції, є 
загальне розуміння корупції як проти-
правного феномену, сутнісні характе-
ристики якого містять вказівку на: 
а) спеціального суб’єкта; б) зловжи-
вання службовими повноваженнями 
чи пов’язаними з ними можливостями; 
в) корисливу мету, яка розуміється в 
широкому плані. 

Саме із загального розуміння ко-
рупції у профільному запобіжному 
законі має виходити законодавець, 
формуючи конкретні склади злочинів 
чи адміністративних деліктів. 

З огляду на це вбачається, що 
наявне у вітчизняному законодавстві 
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розуміння політичної корупції по-
требує уточнення, задля формування 
належної кримінологічної політики. 
Однак для кримінально-правового за-
побігання важливими є належна кримі-
налізація та пеналізація діяння, а від-
носиться воно до політичної корупції 
чи до якогось іншого виду корупційної 
діяльності не є принциповим.

Як вже було зазначено, в 2015 р.  
у ст.ст. 96-3,159-1 КК було внесено 
зміни та доповнення, тобто у кри-
мінальному законодавстві відбулося 
фактичне визнання політичної ко-
рупції як злочину проти виборчих 
прав. Але у примітці до ст. 45 КК 
України серед переліку корупційних 
злочинів ст. 159-1 КК відсутня. 

З огляду на те, що правові на-
слідки вчинення корупційних зло-
чинів включають суттєві обмеження 
можливостей звільнення від кримі-
нальної відповідальності, покарання, 
його відбування, зняття судимості, то 
відсутність у переліку ст. 159-1 КК 
виглядає досить дивним. 

Крім того, щодо юридичних осіб ця 
норма згадується у п. 4 ч. 1 ст. 96-3 
КК, хоча корупційні діяння включені 
переважно у п. 1 ч. 1 ст. 96-3 КК.

Ми приєднуємось до поділу коруп-
ційних злочинів, зазначених у при-
мітці до ст. 45 КК, на умовно коруп-
ційні (що вважаються корупційними у 
разі вчинення їх шляхом зловживання 
службовим становищем) та безумовно 
корупційні [5, с. 22-23]. Вбачається, 
що злочини, передбачені у ст. 159-1 
КК, мають розглядатися як безумовно 
корупційні. Така позиція випливає з 
того, що всі ці злочини є умисними, 
в жодній диспозиції немає вказівки 
на вчинення діяння шляхом зловжи-
вання службовим становищем, а саме 
остання особливість є принциповою 
для умовно корупційних злочинів. 
Окрім цього, безумовна корупційність 

зазначених злочинів випливає з назви 
Закону 2015 р., яким вносилися зміни 
до даної статті КК.

Логічно припустити, що безумовно 
корупційні злочини мають каратися 
значно суворіше, аніж умовно коруп-
ційні, адже жодних сумнівів в їх ко-
рупційному характері законодавець не 
має. Однак у цьому плані склалася 
інша ситуація – більш суворо кара-
ються саме умовно корупційні зло-
чини. Так, серед умовно корупційних 
злочинів до тяжких/особливо тяжких 
відноситься 14 з 18 наявних, серед 
безумовно корупційних –14 з 35 (!).

Що стосується ст.159-1 КК, то за 
ступенем суспільної небезпеки вона 
містить наступні злочини:

– ч. 1 – злочин невеликої тяж-
кості; максимальне покарання – об-
меження волі на строк до 2 років, з 
позбавленням права обіймати певні 
посади чи займатися певною діяль-
ністю на строк до трьох років;

– ч. 2 – злочин невеликої тяж-
кості; максимальне покарання – об-
меження волі на строк до 2 років, з 
позбавленням права обіймати певні 
посади або займатися певною діяль-
ністю на строк до трьох років;

– ч. 3 (кваліфікуюча ознака – 
повторність) – злочин невеликої тяж-
кості; максимальне покарання – об-
меження волі на строк до 2 років, з 
позбавленням права обіймати певні 
посади або займатися певною діяль-
ністю на строк до трьох років;

– ч. 4 (одна з особливо кваліфіку-
ючих ознак – вчинення злочину орга-
нізованою групою) – злочин середньої 
тяжкості; максимальне покарання – 
позбавлення волі на строк до 3 років, 
з позбавленням права обіймати певні 
посади чи займатися певною діяль-
ністю на строк до трьох років.

Порівнюючи покарання за інші  
безумовно корупційні злочини, слід  
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наголосити на безпрецедентній м’я- 
кості санкцій у ст. 159-1 КК. Дійсно, 
деякі діяння з цієї групи також від-
носяться до злочинів невеликої тяж-
кості, але лише у трьох випадках (ч. 1 
ст. 210, ч. 1 ст. 364-1, ч. 1 ст.365-2 КК 
– всі основні склади) законодавець не 
включив у санкції позбавлення волі.  
А у ст. 159-1 КК позбавлення волі 
включено у санкції лише ч.4. 

Однак може це ставлення в цілому 
до кримінально-правової охорони ви-
борчих прав, і питання запобігання 
проявам політичної корупції тут не є 
принциповими? Але у ст.ст. 157, 158, 
158-1, 158-2, 159, 160 КК (16 складів) 
лише 3 – злочини невеликої тяжкості, 
6 – середньої, 7 – тяжкі. Тобто серед 
злочинів проти виборчих прав санкції 
ч.ч. 1-4 ст. 159-1 КК містять найменш 
суворі покарання.

Враховуючи викладене, навряд чи 
можна зробити висновок про «вста-
новлення дієвих та пропорційних 
санкцій за порушення законодавства 
щодо політичних фінансів», як того 
вимагає Антикорупційна стратегія для 
запобігання політичній корупції.

Привертає увагу, що після вне-
сення змін до ст. 159-1 КК кількість 
виявлених фактів порушення правил 
фінансування прямує до нуля, зо-
крема, у 2016 р. внесені у Єдиний  
реєстр 2 факти, жодного вироку 
немає. Зрозуміло, що тут справа не 
у м’якості кримінально-правового 
впливу, адже до застосування санкцій 
справа не дійшла. Але, як видається, 
зазначені питання будуть загострю-
ватися з активізацією передвиборчої 
активності, наближенням виборів. 

Питаннями криміналізації та пена-
лізації діянь, що розглядаються, кри-
мінально-правові можливості запобі-
гання проявам політичної корупції не 
обмежуються. Вбачається можливим 
ставити питання про збільшення пра-

вообмежень, притаманних судимості 
за політичні злочини, злочини проти 
виборчих прав, злочини терористич-
ного характеру, наприклад, про за-
борону брати участь у політичних 
партіях та громадських організаціях, 
заборону фінансування політичних 
партій, передвиборних агітацій, агі-
тації з референдумів тощо. 

Правообмеження політичного ха-
рактеру, які можуть бути включені 
до змісту судимості, відіграватимуть 
роль додаткових важелів для кримі-
нально-правового запобігання про-
явам політичної корупції. 

Таким чином, можна дійти за-
гального висновку, що криміналь-
но-правова складова антикорупційної 
стратегії у контексті запобігання та 
протидії політичної корупції вимагає 
системного підходу:

– є сенс узгодити основоположні 
нормативні акти у сфері запобігання 
корупції щодо виокремлення її видів; 
на цій підставі є сенс формувати 
кримінологічну політику, визначаючи 
основні загальносоціальні та спеціаль-
но-кримінологічні заходи; 

– питання криміналізації суспільно 
небезпечних діянь доцільно вирішу-
вати без посилання на види корупції;

– санкції норм, які входять до 
ст.159-1 КК, мають бути узгоджені 
з санкціями інших безумовно коруп-
ційних злочинів, принаймні, вони не 
можуть бути значно м’якішими порів-
няно з іншими злочинами проти ви-
борчих прав; 

– ст. 159-1 КК має бути внесена у 
перелік корупційних злочинів;

– є сенс актуалізувати питання про 
розширення переліку правообмежень, 
які входять до змісту судимості, у 
разі вчинення політичних злочині, зло-
чинів терористичного характеру тощо.

В цілому кримінально-правові ін-
струменти запобігання корупційним 
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проявам мають бути вбудовані у певну 
концепцію, що повинна базуватися на 
деміфологізації кримінального права, 
тобто раціональному осмисленні його 
можливостей у запобіганні корупції 

та обов’язковому вивченні соціального 
ефекту дії кримінального права у ко-
роткочасній та довготривалій перспек-
тивах. Це слід вважати перспективним 
напрямом подальших пошуків.
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К вопросу об уголовно-правовом предупреждении проявлений политической кор-

рупции.
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению актуальных вопросов уголовно-правового 

предупреждения проявлений политической коррупции. Обращается внимание на непосле-
довательность уголовно-правовой политики в этой сфере, что проявляется в системных 
противоречиях установления уголовной ответственности в ст.159-1 УК. Предлагается ав-
торское видение решения выявленных проблем.

Ключевые слова: уголовное право, политическая коррупция, коррупционные престу-
пления, финансирование политических партий

N. Orlovska
Concernіng polіtіcal corruptіon showіng up crіmіnal legal preventіon.
Summary. The article is devoted to political corruption showing up criminal legal prevention 

actual questions consideration. There is paying attention to criminal legal policy inconsistence 
in this sphere because of its shows up in system contradictions at crime responsibility 
definition in art. 159-1 of Criminal Code. The author`s vision of revealed problems solving is 
suggested. 
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КРИМIНАЛЬНОГО ПРАВА

Анотація. У статті аналізуються структурні частини норми кримінального 
права – кримінально-правовий норматив і гіпотеза, а також пов’язані з ними 
веління. Розглядається сутність таких кримінально-правових нормативів через 
співвідношення понять норми та нормативу. Досліджуються питання взає-
мозв’язку норм із нормативами. Констатується, що загальнообов’язкове пра-
вило щодо невчинення суспільно небезпечного діяння, передбаченого ЗУпКВ, 
органічно пов’язані з ним веління, дотримання яких забезпечується примусо-
вим потенціалом засобів кримінально-правового впливу.

Ключові слова: норма кримінального права, структура норми криміналь-
ного права, кримінально-правовий норматив, веління, пов’язані з криміналь-
но-правовим нормативом, веління, пов’язані з гіпотезою норми права.

Постановка проблеми. Держава 
має бути цілком зацікавлена в про-
тидії кримінальній активності насе-
лення, оскільки злочинність гальмує 
реформування та розвиток сучасного 
суспільства, створює атмосферу за-
непокоєності громадян, знецінює 
європейські цінності, ставить під 
сумнів можливості держави у вста-
новленні (укріпленні) правопорядку 
в країні. Кримінально-правова наука 
своїми дослідженнями та сформова-
ними на їх основі практичними по-
радами має допомогти законодавцю 
створити легальний фундамент для 
дієвої протидії злочинності. Сьогодні 
кримінально-правова законотворчість 
набула значних масштабів. Так, Вер-
ховною Радою України з 01.09.2001 
прийнято 175 законів (у т.ч., з грудня  
2014 року – 41 закон), якими вно-
силися різні зміни до нормативних 

приписів Загальної й Особливої час - 
тин законодавства України про кри-
мінальну відповідальність (далі – 
ЗУпКВ) безвідносно одні до одних. 
Подібний законотворчий процес при-
звів до поглибленого порушення прин-
ципу системності ЗУпКВ, що впливає 
на якість правозастосовчої практики.  
А в окремих випадках, наприклад, 
щодо спеціальної конфіскації майна 
законодавець змінює одне й те саме 
правило п’ять разів із моменту його 
введення (з 19.04.13). Такий підхід 
законодавця уможливлюється через 
відсутність теорії, єдиних критеріїв 
кодифікації, зафіксованих у законі 
вимог до внесення змін до ЗУпКВ та 
правил застосування юридичної тех-
ніки при формулюванні норм кримі-
нального права.

Розв’язанню таких проблем має 
сприяти вироблення доктринального 
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підходу до змісту норми криміналь-
ного права, її структурних елементів, 
встановлення порядку її конструю-
вання. Такий підхід дозволить уник-
нути таких прикрих помилок як, на-
приклад, це відбулося при введенні 
до ЗУпКВ норм, в яких перебачено 
покарання за злочини проти журна-
ліста. Так, відповідальність сьогодні 
за посягання на життя журналіста  
(ст. 3481) настає з 16 років, а за умисне 
вбивство (ст.ст. 115–117) та всі види 
посягань на життя (ст.ст. 112, 348, 
379, 400, 443) – з 14 років (законода-
вець, вводячи ці нормативні приписи 
Особливої частини Кримінального ко-
дексу України (далі – КК), не вніс 
зміни до ч. 2 ст. 22).

Аналіз останніх досліджень та  
публікацій. Проблема визначення  
поняття норм кримінального права 
знайшла відображення у робо- 
тах таких вчених, як З.А. Асте-
міров, М.I. Бажанов, Б.Т. Базилєв, 
Ю.В. Баулін, О.О. Дудоров I.Я. Ко-
заченко, Н.М. Кропачев, Н.С. Лей-
кіна, М.I. Мельник, А.В. Наумов,  
М.О. Огурцов, М.I. Панов, В.Г. Смир- 
нов, М.О. Стручков, О.М. Тарбагаєв, 
В.Я. Тацій, О.О. Чистяков, С.Д. Шап-
ченко й інші. Однак слід звернути 
увагу на те, що вченим не вдалося 
на сучасному етапі розвитку кримі-
нально-правової науки остаточно ви-
значитися з розумінням норм кримі-
нального права. 

Формування мети статті. Iз ог-
ляду на зазначене вище, метою на-
укової публікації є створення моделі 
дефініції норми кримінального права 
як загальнообов’язкового правила по-
ведінки та пов’язаних з ними велінь, а 
також з’ясування сутності криміналь-
но-правового нормативу.

Виклад основного матеріалу до-
слідження. Кримінальне право не є 
винятком у правовій системі, тому 

теоретичні напрацювання теоретиків 
права можна визнати тим фунда-
ментом, на якому мають базуватися 
наукові розроблення в галузях права. 
Особливо це стосується базових ка-
тегорій: норми права, правовідносин, 
правових засобів, правового регулю-
вання в цілому та його механізму 
тощо. Визначаючи норму права слід 
виходи з розуміння термінів, що скла-
дають розглядуване словосполучення.

Так, термін «норма» має декілька 
значень залежно від сфери життєді-
яльності, в якій він використовується. 
Через цей термін, по-перше, відобра-
жаються певні статистичні закономір-
ності, що існують в природі та суспіль-
стві та супроводжують існування або 
функціонування тих або інших явищ, 
процесів, незалежних від людини.  
Наприклад, математична норма, що 
узагальнює поняття абсолютної вели-
чини числа (нормою вектору х нази-
вають його довжину); норма в біології 
та медицині – сукупність найсприят-
ливіших умов функціонування й роз-
витку організму; до економічних норм 
відносяться такі поняття, як «норма 
виробітку», «норма рентабельності», 
«норма прибутку на активи», «норма 
матеріальних витрат» тощо. 

По-друге, термін «норма» вико-
ристовується для опису правила по-
ведінки індивідів у соціумі, що розро-
бляються людьми, їхніми соціальними 
інститутами або самопливом склада-
ються в результаті взаємодії людей 
при тривалому спільному існуванні 
та спільній діяльності та мають ви-
конати роль регулятора відносин між 
людьми. До таких норм слід відносити 
норми моралі, норми права, корпора-
тивні норми, релігійні норми, традиції 
та звичаї. Сукупність цих норм є 
нічим іншим як нормами соціальними. 
Будь-яка соціальна норма визнача-
ється як правило поведінки індивідів 
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у соціумі, що: 1) характеризується 
своєю загальністю (адресовано до всіх 
суб’єктів); 2) має цільовий характер 
(спрямовано на унормування інте-
ракцій між людьми); 3) це продукт 
свідомо-вольової діяльності людей (на 
відміну від традицій та звичаїв, що 
склалися об’єктивно).

Норма (латин. norma) у тлумач-
ному словнику української мови 
означає: 1) звичайний, узаконений, 
загальноприйнятий, обов’язковий по-
рядок, стан і т. ін.; зразок, правило 
поведінки людей у суспільстві; за-
гальноприйняте правило в мові, лі-
тературі тощо; 2) установлена міра, 
розмір чого-небудь; комплекс вправ, 
необхідний для одержання певного 
розряду; 3) назва книги або прізвище 
автора, надруковані дрібним шрифтом 
внизу на першій сторінці кожного 
друкованого аркуша біля сигнатури; 
4) поняття, яке узагальнює абсолютну 
величину (модуль) числа, а також дов-
жину вектора [1, с. 792].

Слід відрізняти поняття «норма» та 
«норматив». Норма є дуже широким 
поняттям. Воно може використову-
ватися в різних галузях: економіка; 
юриспруденція; соціальні відносини; 
фінанси тощо. У загальному вигляді 
нормою слід визнавати усереднений 
показник, який відображає зміст і 
обсяг дій людини, що призводить до 
певного результату. В окремих ви-
падках нормою позначається зміст 
і обсяг конкретного результату (на-
приклад, у промисловості це може 
бути кількість продукції, що випускає 
фабрикою за одиницю часу). Тобто, 
норма є усередненим показником, що 
має бути досягнутий. Норма може фік-
суватися легально (наприклад, у нор-
мативно-правових актах) або склада-
тися історично (соціальні норми). При 
цьому в першому випадку норма зде-
більшого представляє собою певний 

норматив. Розглянемо, що він собою 
представляє.

Норматив у тлумачному словнику 
української мови визначається як: 
1) показник норм, згідно з якими 
проводиться певна робота або здійс-
нюється, виконується що-небудь (на-
приклад, гігієнічний норматив – кіль-
кісний показник, який характеризує 
оптимальний чи допустимий рівень 
фізичних, хімічних, біологічних чин-
ників навколишнього та виробничого 
середовища); 2) універсальна, широко 
поширена норма, яка стосується пе-
реважно питомих витрат сировини на 
одиницю кількості продукції та на інші 
одиниці, які характеризують об’єкт 
споживання ресурсів (наприклад, еко-
номічний норматив – узагальнююча 
норма, встановлена для широкого кола 
однорідних економічних показників; 
норматив обігових коштів – норма-
тивний залишок товарно-матеріальних 
цінностей і витрат підприємства в гро-
шовому обчисленні, необхідний для 
його нормальної роботи) [1, с. 792].

У соціальних інтеракціях поняття 
«норматив» не можна визнати по-
ширеним – частіше зустрічається 
словосполучення «норма поведінки»,  
»соціальна норма» та «норма права». 
При цьому термін «норматив пове-
дінки», «соціальний норматив» та 
«норматив права» застосовується до-
сить нечасто. Це пов’язано з тим, що 
під нормативом необхідно розуміти по-
казник, що містить обов’язковий обсяг 
дій людини, який призводить до певного 
результату. Норматив є показником, 
якого завжди слід дотримуватися. Він 
не може носити рекомендаційний ха-
рактер. Якщо норма є усередненою 
результативністю яких-небудь дій 
людини, якої вона має дотримува-
тися, то норматив має досягти кон-
кретної мети через свою поведінкову  
активність.
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У галузях життєдіяльності со-
ціуму, в яких поняття «норматив» 
уживається не так часто як поняття 
«норма», останнє може виступати си-
нонімічним щодо терміну норматив в 
окремих випадках. Так, подібне умож-
ливлюється у разі, якщо розгляда-
ються розроблені та прийняті вимоги 
до поведінки державного службовця 
та сукупності його прав і обов’язків 
у межах правового статусу. Якщо до-
тримання таких вимог є обов’язковим 
для всіх державних службовців (як, 
наприклад, обов’язковість подання 
щорічних е-декларацій) через закрі-
плення їх у Законах України «Про 
державну службу» від 10.12.2015  
№ 889-VIII та «Про запобігання ко-
рупції» від 14.10.2014 № 1700-VII, 
а також ст. 3661 «Декларування не-
достовірної інформації» КК України, 
то такі правові приписи слід відно-
сити до категорії «норматив». Проте 
завдяки сталості терміну в наукових 
публікаціях продовжується викори-
стання словосполучення «норма по-
ведінки», а формулювання «норматив 
поведінки» для опису відповідних со-
ціальних правил слід визнавати у та-
кому разі як синонім досліджуваного 
терміну.

До цих соціальних правил нале-
жать й норми права, що теоретиками 
права розглядаються як закріплені 
у джерелах права та відтворювані 
в поведінці суб’єктів права правила 
загального характеру, що визначають 
стандарти належної чи дозволеної по-
ведінки або наслідки їх порушення, 
ефективна дія яких забезпечується 
державою [2, с. 129]. Норма права 
часто в правничій літературі ототож-
нюється із судженням як логічною 
формою. Разом з тим таке ототож-
нення не є правильним, оскільки су-
дження є думкою про що-небудь або 
думкою, в якій стверджується або 

заперечується що-небудь відносно 
предметів і явищ, їхніх властивостей, 
зв’язків і відносин, погляд на щось; 
виклад своїх думок, поглядів [1,  
с. 1411]. Судження можуть бути вір-
ними або помилковими. Нормою ж 
права визнається думка, висловлення 
про належну або дозволену поведінку. 
Норми права моделюють не те, що є, 
а те, що має бути. Норми не можуть 
бути вірними або помилковими. Вони 
не можуть характеризуватися істин-
ністю або хибністю, а розглядаються 
як справедливі або несправедливі, 
дієві або недієві тощо.

У загальнотеоретичній науці норма  
права визнається «вихідним елемен - 
том», «первинною клітинкою права» 
[3, с. 184]. Нормою кримінального 
права вчені-криміналісти визнають 
встановлене державою та виражене 
в ЗУпКВ загальнообов’язкове пра-
вило соціальної поведінки людей, що 
спрямовано на охорону суспільних 
відносин шляхом загрози застосу-
вання засобів кримінально-правового 
впливу за вчинення кримінальних 
правопорушень, а також реального 
їх застосування до осіб, які їх вчи-
нили [4, с. 12-15]. Відповідно, кримі-
нально-правовим ставленням є норма 
кримінального права в дії [5, с. 17].  
Т.В. Кленова визначає норми кримі-
нального права як законодавчо оформ-
лені правила правомірної поведінки, 
що відрізняються особливою імпера-
тивністю вираження державної волі 
та тим, що призначені для регулю-
вання відносин між громадянами та 
правозастосовчими органами держави, 
пов’язаних з фактами криміналь-
но-протиправного діяння, покарання, 
а також звільнення від кримінальної 
відповідальності та покарання [6,  
с. 6]. М.I. Мельник вважає, що «саме 
розуміння правила поведінки в аспекті 
неприпустимої поведінки дозволяє  

Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право
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говорити про положення Особливої 
частини КК як про норми права, тобто 
норми недозволеної, неприпустимої 
поведінки суб’єкта» [7, c. 115-119]. На 
думку М.I. Ковальова, кожна норма 
є загальним правилом поведінки, що 
породжено законодавством про кримі-
нальну відповідальність [8, с. 69]. 

Захищаючи докторську дисертацію, 
я визначив норми кримінального права 
як загальнообов’язкові правила щодо 
невчинення суспільно небезпечного 
діяння, передбаченого КК України, 
органічно пов’язані з ними веління, 
дотримання яких забезпечується при-
мусовістю засобів кримінально-право-
вого впливу [9, c. 5]. Однак назріла 
необхідність зупинитися на ключо-
вому слові, яким є правило, через яке 
визначаються дефініції «норма права» 
та «норма кримінального права». За 
тлумачним словником сучасної україн-
ської мови, правило – це положення, 
яким передається якась закономір-
ність, стале співвідношення певних 
явищ; принцип, яким керуються у 
співжитті, у праці, в поведінці тощо, 
звичай, властивий якійсь групі, ко-
лективові людей; правила доброго 
тону – вишукані норми поведінки, що  
слугують зразком для наслідування 
[1, с. 1100].

Отже, тлумачення слова правило 
пов’язано з нормою поведінки, оскільки 
латинське слово норма найчастіше пе-
рекладається як правило. Разом з тим 
зустрічаються випадки, коли норма 
тлумачиться як зразок, встановлення 
або порядок. Так, словник іншомовних 
слів розглядає норму як узаконене 
установлення, визнаний обов’язковим 
порядок, устрій чого-небудь, напри-
клад, юридична норма, норма літера-
турної мови [10, с. 526]. Проте не всі 
види норми права можна розглядати 
як безпосередні правила поведінки. 
До таких норм слід віднести норми 

кримінального права, які моделю-
ються законодавцем як правила забо-
роненої поведінки. Однак подібне ро-
зуміння таких норм залишає осторонь 
розпорядження Загальної частини КК 
України. Чи визнавати у цьому ви-
падку останні нормами кримінального 
права й які правила вони містять?

Тобто, слід констатувати, що специ-
фічність норм кримінального права не 
можна пояснити через загальновизнані 
підходи до визначення норм права. 
Не можна зрозуміти їх справжній 
зміст і через розуміння їх як забо-
рони вчинення певних діянь. Норми 
кримінального права створюються 
для регулювання суспільних відносин, 
в яких зацікавлена як держава, так 
і соціум у цілому та його окремі ін-
дивіди. Указані суб’єкти безсумнівно 
заінтересовані в тому, щоб діяння, 
передбачені Особливою частиною КК 
України, взагалі не вчинялися, тому 
й своїм завданням КК України має 
запобігання злочинам. Під дією норм 
кримінального права регульовані су-
спільні відносини набувають статусу 
запобіжних кримінальних правовід-
носин, серцевиною яких є сукупність 
прав і обов’язків суб’єктів криміналь-
ного права. Створюючи норми кримі-
нального права, держава встановлює 
обов’язок усім членам соціуму не вчи-
няти діяння, передбачені Особливою 
частиною КК України, перетворюючи 
їх у своєрідний норматив.

Такий підхід пояснюється тим, 
що поняття «норма» та «норматив» 
взаємопов’язані між собою. Норма 
здебільшого є тим підґрунтям, який 
визначає норматив. Iнакше кажучи, 
спочатку встановлюється найхарак-
терніша закономірність щодо певного 
обсягу дій особи або їхнього резуль-
тату, а також визначаються її можли-
вості стосовно домірного досягнення 
конкретної величини (запланованої 
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(визначеної законом) мети). Далі кон-
струюється норма як показник, що є 
типовим для відповідних дій або їх-
нього результату. I в разі, якщо він 
визнається постійно досяжним, тран-
сформується у відповідний норматив, 
якого має дотримуватися всі індивіди 
соціуму (або певний колектив чи пра-
цівник щодо виробничих нормативів) 
як це очікується від них при при-
йнятті такого нормативу. 

Норматив також походить від ла-
тинського слова (normatio – упоряд-
кування) й, як зазначалося вище, оз-
начає показник норм, відповідно до 
яких виконується яка-небудь робота, 
виконується яка-небудь програма [10, 
с. 527]. Це дає підстави для твер-
дження, що законодавець, створюючи 
приписи Особливої частини ЗУпКВ, 
встановлює нормативи, які є обов’яз-
ковими для всіх членів суспільства 
– не вчиняти діяння, що ними перед-
бачені. При цьому припис у тлумач-
ному словнику сучасної української 
мови визначається як певний порядок, 
установлений керівними органами дер-
жави, установи, підприємства і т.ін.; 
правило, що є основою якого-небудь 
вчення, моралі, ідеологічного напряму 
і т.ін.; канон; правило співжиття, 
норма поведінки; вказівка або по-
рада діяти певним чином; настанова; 
встановлена норма в мові, літературі, 
мистецтві; вимога, обумовлена чим-не-
будь; основні правила в якій- небудь 
ділянці людської діяльності, обумов-
лені її сутністю; закони [1, с. 1126].

Норматив завжди пов’язаний з нор-
мативністю кримінального права, що в 
найбільшій мірі виражає його функ-
ціональне призначення як регулятора 
суспільних відносин і є засобом об’єк-
тивації його власної ціннісної сут-
ності [11, с. 698]. Нормативність оз-
начає, що норми кримінального права  
відображають не одиничні життєві  

ситуації, а найпоширеніші, неоднора-
зово повторювані, типізовані та по-
зитивно оцінювані дії людей та їхніх 
об’єднань. «Причому фіксація такої 
моделі юридично значущої поведінки 
в статті нормативно-правового акта чи 
інших джерелах права (навіть з без-
доганним дотриманням правил юри-
дичної техніки) автоматично не пере-
творює цю модель на норму права, 
тобто правило правової поведінки 
людей (суб’єктів права). Для того, 
щоб вона стала таким правилом, не-
обхідне її сприйняття людьми (суб’єк-
тами права), або ж принаймні їх біль-
шістю, як правильної, справедливої 
та її відтворення у відповідних діях 
(поведінці)» [2, с. 126]. У традиційній 
інтерпретації в нормативності вба-
чаються однакові вимоги до пове-
дінки, що встановлюються публічною 
владою, й обов’язок їхнього дотри-
мання під загрозою застосування від-
повідних санкцій.

Iз висловленого випливає, що для 
позначення приписів Особливої ча-
стини КК, якими визначаються кримі-
нально карані діяння та покарання за 
їх учинення, можна ввести категорію 
«кримінально-правовий норматив», під 
якою слід розуміти обов’язкову ле-
гальну вимогу щодо невчинення діянь, 
передбачених такими приписами.  
Кримінально-правовий норматив скла-
дається з диспозиції та санкції. Разом 
з тим норма кримінального права не 
обмежується кримінально-правовими 
нормативами, а в своїй структурі пе-
редбачає й приписи, які складають 
гіпотезу. Проте такі приписи розта-
шовані в Загальній частині ЗУпКВ.  
У цих приписах визначаються: зав-
дання норм кримінального права (ст. 1  
КК України); джерела норм кримі-
нального права (ст. 3 КК України); 
принципи чинності норми кримі- 
нального права у часі та просторі  

Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право
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(ст.ст. 4-10 КК України); положення, 
що стосуються юридичного факту 
(злочину) (ст.ст. 11-17, 32-43 КК 
України): положення, що стосуються 
суб’єкта (суб’єктного складу) кримі-
нальних правовідносин, вини суб’єкта 
(ст.ст. 18-31 КК України). 

Віднесення вказаних положень до 
гіпотези я пояснюю тим, що вона 
(гіпотеза) вказує на суб’єктів кри-
мінального права та вміщує всю 
сукупність фактичних умов, за на-
явності яких кримінально-правовий 
норматив починає реалізовуватися в 
межах відновлювальних кримінальних 
правовідносин: обставин стосовно ді-
яння, обставин чинності норми у часі 
та просторі. Всі ці обставини є не-
обхідними правничими фактами для 
виникнення та динаміки (зміни та 
припинення прав, обов’язків і інших 
первинних кримінально-правничих за-
собів) указаних правовідносин.

Iз кримінально-правовим норма-
тивом також пов’язані приписи За-
гальної частини КК України, що 
встановлюють загальні та спеціальні 
правила призначення та реалізації 
кримінально-правового засобу впливу 
(ст.ст. 44-108 КК України). Як не-
складно побачити ці приписи стосу-
ються санкції норми кримінального 
права. Диспозицію ж норми кримі-
нального права можуть доповнювати 
приписи як за рахунок відсильних вка-
зівок, так і бланкетних. Диспозиція є 
свідомим вибором індивіда між вико-
нанням обов’язку не вчиняти діяння, 
нею передбаченого, чи невиконанням 
його (погоджуватися із обов’язковим 
правопорядком чи ні), що вказує 
на варіативність настання різних 
правничих наслідків за своє діяння.  
Саме ця остання обставина уможли-
влює розгляд диспозиції як умови ре-
алізації санкції норми кримінального 
права.

Я вже досліджував питання при-
писів, які є обов’язковими вимогами 
(правилами), що містяться в статтях 
Загальної й Особливої частин ЗУпКВ, 
і органічно доповнюють (уточнюють) 
зміст відповідного структурного еле-
мента норми кримінального права або 
містять процедурні питання щодо її 
застосування та реалізації, що дозво-
лило мені іменувати їх веліннями [12, 
с. 172-179]. У змісті поняття норми 
кримінального права пов’язаним з 
кримінально-правовим нормативом ве-
лінням буде розумітися як вимога до-
тримання зафіксованих у статтях КК 
приписів, що визначають законність, 
вмотивованість й обґрунтованість її 
застосування. При цьому у статтях 
ЗУпКВ ці приписи, що стосуються 
різних структурних елементів норми 
кримінального права, разом з кримі-
нально-правовим нормативом мають 
забезпечити виконання завдань КК 
України – охорона найважливіших 
для соціуму цінностей та запобі-
гання кримінально-протиправним по-
сяганням. Виходячи з цього, мною 
був запропонований поділ велінь 
залежно від того, до якої частини 
норми вони відносяться, на: гіпотезні, 
диспозиційні та санкційні веління  
[12, с. 178].

Висновки з дослідження. Таким 
чином, норма кримінального права – 
це загальнообов’язкове правило щодо 
невчинення суспільно небезпечного ді-
яння, передбаченого ЗУпКВ, органічно 
пов’язані з ним веління, дотримання 
яких забезпечується примусовим по-
тенціалом засобів кримінально-пра-
вового впливу. Норму кримінального 
права складають: 1) умови реалізації 
кримінально-правових нормативів (гі-
потеза); 2) кримінально-правові нор-
мативи – обов’язкові легальні вимоги 
щодо невчинення діянь, передбачених 
приписами Особливої частини КК. 
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Веліннями є обов’язкові вимоги (пра-
вила), що містяться в статтях За-
гальної й Особливої частин ЗУпКВ 
і органічно доповнюють (уточнюють) 

зміст відповідного структурного еле-
мента норми кримінального права або 
містять процедурні питання щодо її 
застосування та реалізації.
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Митрофанов И.И. 
Уголовно-правовой норматив и норма уголовного права.
Аннотация. В статье анализируются структурные части нормы криминального права 

– уголовно-правовой норматив и гипотеза, а также связанные с ними веления. Рассматри-
вается сущность таких уголовно-правовых нормативов через соотношение понятий нормы 
и норматива. Исследуется вопрос взаимосвязи норм с нормативами. Констатируется, что 
общеобязательное правило по поводу несовершения общественно опасного деяния, преду-
смотренного ЗУоУО, органически связанные с ним веления, соблюдение которых обеспе-
чивается принудительным потенциалом средств уголовно-правового воздействия.

Ключевые слова: норма уголовного права, структура нормы уголовного права, уго-
ловно-правовой норматив, веления, связанные с уголовно-правовым нормативом, веления, 
связанные с гипотезой нормы права.
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I. Mitrofanov
Crіmіnal-legal standard and the norm of crіmіnal law.
Summary. The article analyzes the structural parts of the norm of criminal law – the 

criminal-legal standard and the hypothesis, as well as the related orders. The essence of such 
criminal-legal norms through the ratio of the concepts of norm and norm is considered. The 
issue of the relationship between norms and norms is being investigated. It is stated that the 
generally binding rule regarding the failure to accomplish a socially dangerous act provided 
for by the criminal law, organically related to it, the observance of which is ensured by the 
compulsory potential of the means of criminal law influence.

Keywords: criminal-legal norms, structure of criminal-legal norms, сriminal-legal 
standard, the decrees associated with the criminal-legal norm, the orders connected with the 
hypothesis of the rule of law.
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Ю.П. Степанова,
кандидат юридичних наук,

старший викладач кафедри кримінального права та процесу
Національної академії Державної прикордонної
служби України імені Богдана Хмельницького

КРИМIНАЛЬНО-ПРАВОВI АСПЕКТИ ПРОТИДIЇ  
КОНТРАБАНДI ТОВАРIВ

Анотація. Стаття розкриває поняття та суспільну небезпечність такого 
явища, як контрабанда. Розглянуто окремі проблемні питання кримінальної 
відповідальності за контрабанду. На даний час з переліку предметів зло-
чину «контрабанда» виключено товари, а кримінальну відповідальність за їх 
переміщення через митний кордон скасовано. У зв’язку з цим досліджуються 
кримінально-правові аспекти, пов’язані з декриміналізацією товарної контра-
банди, сформульовано пропозиції щодо удосконалення відповідальності за кон-
трабанду товарів. 

Ключові слова: контрабанда, порушення митних правил, відповідальність, 
декриміналізація, протидія

Постановка проблеми. Європей-
ська інтеграція України, яка з при-
йняттям безвізового режиму перейшла 
у нову, вищу якість, є важливим фак-
тором міжнародних відносин, одним 
із важливих компонентів яких є зов- 
нішньо економічна діяльність. Одним із 
основних порушень, які можуть мати 
дестабілізуючий вплив у цій сфері, ви-
ступає контрабанда. До кола суб’єктів, 
які здійснюють протидію контрабанді 
на митному та державному кордонах, 
належать Державна фіскальна служба 
та Державна прикордонна служба 
України. Їх діяльність здійснюється у 
тісній співпраці з підрозділами Наці-
ональної поліції та Служби безпеки 
України, а в зоні проведення АТО, – і 
з іншими військовими формуваннями. 
Всього за даними офіційної статис-
тики впродовж 2016 року митницями 
ДФС було виявлено 23 235 порушень 
митних правил (у 2015 році – 17 808) 

із вартістю предметів правопору-
шень на суму понад 2 млрд. грн. (у 
2015 році – 1 787,19 млн. грн.); на-
правлено до правоохоронних органів  
211 повідомлень про виявлення ознак 
злочину, передбаченого ст. 201 КК 
України [1]. Органами охорони дер-
жавного кордону, які здійснюють 
протидію переміщенню контрабанди 
як в пунктах пропуску, так і на «зе-
леному кордоні» протягом 2016 року 
було виявлено 814 одиниць зброї,  
15 кг вибухових речовин, контра-
бандних товарів на суму понад 800 
млн. грн., близько 5 млн.пачок си-
гарет, понад 112 тис. літрів горілчаних 
виробів, 639,6 кг бурштину [2, с. 24]. 

Поряд з цим справжні обсяги 
контрабанди, зважаючи на її значну 
латентність, залишаються невідомі. 
Проте і наведені дані свідчать про 
значне поширення як товарної кон-
трабанди, так і контрабанди куль-
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турних цінностей, зброї, боєприпасів, 
вибухових речовин тощо. В поєднанні 
з надзвичайно великою прибутко-
вістю контрабанди, це призвело до 
зрощення її з організованою злочин-
ністю. Сучасна контрабанда характе-
ризується збільшенням масштабів і 
стрімким зростанням обсягів, високим 
ступенем організованості, технічного 
забезпечення, регіональними і міжна-
родними зв’язками [3, с. 343].

Тому слід визнати, що протидія 
контрабанді потребує системного під-
ходу, який полягає не лише у зла-
годженій діяльності правоохоронних 
органів, але й у встановленні та ре-
алізації адекватної юридичної відпові-
дальності щодо осіб, які здійснюють 
контрабандний промисел. 

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Проблему побудови ефек-
тивних механізмів протидії контра-
банді досліджували такі вчені, як 
К.В. Антонов, О.В. Бурдяк, В.I. Во-
лошин, С. О. Загороднюк, Д.I. Минюк, 
А.М. Притула, С.О. Філіппов, 
В.О. Хома. Різні аспекти юридичної 
відповідальності за контрабанду ста-
вали об’єктами наукових досліджень 
I.Г. Галкіна, Д. Джеферсона, О.О. Ду-
дорова, В.В. Кухара, О.М. Омель-
чука, О.В. Процюка, А.В. Савченка, 
В.В. Сіленка, Л.О. Ужви та ін. Втім, 
законодавчі зміни, що стосувалися де-
криміналізації товарної контрабанди, 
суттєво вплинули на діяльність щодо 
протидії контрабанді та потребують 
сучасного ґрунтовного аналізу.

Мета статті – на підставі аналізу 
сучасного вітчизняного та зарубіжного 
законодавства, наукових теоретичних 
положень обґрунтувати доцільність 
встановлення кримінальної відпові-
дальності за контрабанду товарів, 
встановити прогалини у регулюванні 
запобігання контрабанді товарів та 
окреслити шляхи їх вирішення.

Викладення основного матеріалу. 
Питання доцільності криміналізації 
товарної контрабанди знову і знову 
постає як перед правниками, так і 
перед суспільством загалом. Пошук 
шляхів його вирішення лежить у 
різних площинах і спонукає як до 
аналізу чинників, що призводять до 
поширення контрабанди, так і до ви-
вчення досвіду зарубіжних держав в 
боротьбі з контрабандою та визна-
чення доцільності врахування його 
в тих суспільно-економічних умовах, 
які на теперішній час складаються в 
Україні.

За редакцією КК України, яка 
діяла до 17 січня 2012 року у ст. 201 
контрабандою визнавалося перемі-
щення товарів через митний кордон 
України поза митним контролем або з 
приховуванням від митного контролю, 
вчинене у великих розмірах, а також 
незаконне переміщення історичних 
та культурних цінностей, отруйних, 
сильнодіючих, вибухових речовин, ра-
діоактивних матеріалів, зброї та бо-
єприпасів (крім гладкоствольної мис-
ливської зброї та бойових припасів до 
неї), а так само контрабанда страте-
гічно важливих сировинних товарів, 
щодо яких законодавством встанов-
лено відповідні правила вивезення 
за межі України. Отже, на той час 
незаконне переміщення товарів нор-
мативно класифікувалося і як злочин, 
і як адміністративне правопорушення. 
Застосування кримінальної або адміні-
стративної відповідальності залежало 
лише від вартості товарів. Якщо вар-
тість предметів правопорушень ста-
новила тисячу і більше неоподатко-
вуваних мінімумів доходів громадян 
(536 500 грн. і більше), наступала 
кримінальна відповідальність, якщо 
менше – адміністративна [4, с. 134].

Закон України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України 
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щодо гуманізації відповідальності за 
порушення у сфері господарської ді-
яльності» від 15 листопада 2011 року 
змінив звичні засади відповідальності 
за вчинення товарної контрабанди, за-
лишивши кримінально-караною лише 
контрабанду культурних цінностей, 
отруйних, сильнодіючих, вибухових 
речовин, радіоактивних матеріалів, 
зброї та боєприпасів (крім гладко-
ствольної мисливської зброї та бо-
йових припасів до неї), спеціальних 
технічних засобів негласного отри-
мання інформації (ст. 201 КК України).  
У 2017 році до кола предметів кон-
трабанди було додано частини вогне-
пальної нарізної зброї.

Натомість ваги відповідальності 
за товарну контрабанду були пере-
несені в митну сферу. Встановлення 
значних розмірів штрафів (до 200 від-
сотків вартості товарів) та передба-
чення можливості конфіскації товарів 
та транспортних засобів, з допомогою 
яких вони переміщувались (ст. 482, 
483 Митного кодексу), було спрямо-
ване на підвищення надходжень до 
бюджету країни, проте, як зазначають 
аналітики (А. Дубінський, Ю. Сколо-
тяний), відчутної користі легальному 
сектору економіки не принесло [5]. 
Законодавець у Митному кодексі 
України відмовився від вжитку по-
няття «контрабанда» навіть у назві 
статей 482 та 483 МК. Отже, діюче 
митне і кримінальне законодавство пе-
редбачають контрабанду в Криміналь-
ному, а порушення митних правил – у 
Митному законі [6, с. 34].

Проте як історичні дослідження 
контрабанди, так і опрацювання за-
рубіжного досвіду свідчать про те, що 
становлення відповідальності за кон-
трабанду відбувалося насамперед у 
векторі боротьби з митними правопо-
рушеннями, пов’язаними з незаконним 
переміщенням через кордон товарів та 

спробою уникнення сплати належного 
мита. 

Розглянемо декілька підходів щодо  
розуміння поняття «контрабанда».
Так, в Оксфордському юридич-
ному словникові (2003), окрім по-
няття «контрабанда», зазначено 
декілька термінів, дотичних до кон-
трабанди, а саме: «bootlegging», 
«counterfeit», «derivativecontraband», 
«graymarketgoods», «smuggling».

Так, при тлумаченні терміну 
«contraband» зазначається, що це 
товари (добро) (goods), імпорт або 
експорт якого є забороненим [7, 
c. 113-114]. Близьким за значенням 
у Великобританії є також поняття 
«smuggling», яке розглядається як 
правопорушення щодо імпорту або 
експорту визначених товарів, які під-
лягають обкладанню митними або 
акцизним зборами, без сплати перед-
бачених зборів. Контрабандні товари 
підлягають конфіскації і контрабан-
дист притягується до сплати потрійної 
його вартості або суми, встановленої 
законом, залежно від того, яка з них 
є більшою; до порушників може бути 
альтернативно або додатково застосо-
вано позбавлення волі [7, с. 466].

Узагальнюючий підхід до розуміння 
контрабанди в США містить Black's 
Law Dictionary (Правничий словник 
Блека), в якому зазначається, що 
контрабандою вважаються товари, 
які вивозяться з країни або імпорту-
ються в країну всупереч законам цієї 
країни. Під терміном «smuggling» ро-
зуміють правопорушення з імпорту 
або експорту заборонених предметів 
без сплати встановленого для них 
мита. Це – шахрайство з ввезення до 
країни або вивезення з неї товарів, 
яке заборонене законом [8].

Окрім того, розглянемо декілька су-
міжних понять, а саме: «вootlegging», 
під яким розуміється незаконне ви-
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робництво або продаж алкогольних 
напоїв, сигарет, записів тощо з метою 
уникнення оподаткування, ліцензу-
вання, копірайтного та іншого законо-
давства; «gray market goods», – «то-
вари сірого ринку», – це товари, що 
виготовлені за кордоном і позначені 
чинним у США товарним знаком, які 
ввозяться до США без згоди відпо-
відного власника товарного знаку 
США [8].

Як бачимо, розглянуті поняття сто-
суються правопорушень у сфері гос-
подарської діяльності, за вчинення їх 
застосовуються як майнові покарання 
(штраф, конфіскація майна), так і по-
карання, пов’язані з ізоляцією особи.

Кримінальне законодавство біль-
шості держав континентальної Європи 
також пов’язує контрабанду із мит-
ними порушеннями, вчиненими з пе-
реміщенням певних товарів та інших 
предметів через кордон всупереч ви-
могам закону. Так, згідно ст. 190 КК 
Латвії контрабандою є переміщення 
товарів чи інших цінностей через 
митний кордон Латвійської Респу-
бліки поза митним контролем або з 
приховуванням товарів чи інших цін-
ностей від такого контролю, або з 
використанням підроблених митних 
чи інших документів, або іншим не-
законним способом, вчинене у ве-
ликих розмірах [9]. Подібним чином 
у ст. 199 КК Литви «Контрабанда» 
передбачене покарання за перемі-
щення через кордон предметів, які 
повинні бути надані для митного ог-
ляду, якщо їх не було надано для мит-
ного контролю або іншим чином при-
ховано їх від такого контролю [10]. 
Цікавим є підхід естонського законо-
давця, який об’єднав у одній статті 
кримінального закону усі види контра-
банди, передбачивши у ч. 1 ст. 76 КК  
Естонії «Контрабанда» відповідаль-
ність за незаконне переміщення у ве-

ликих розмірах через митний кордон 
товарів або інших цінностей, які підля-
гають митному огляду, вчинене з при-
ховуванням їх від митного контролю 
або з ухиленням від нього або іншим 
обманним способом, а у ч. 2 – кон-
трабанду товарів або інших цінностей, 
заборонених або які потребують на-
явності спеціального дозволу, але не 
мають його, – радіоактивних матері-
алів, вибухових речовин, наркотичних 
засобів, психотропних речовин, по-
хідних речовин наркотичних засобів 
або психотропних речовин, ненарко-
тичних ліків, отруйних речовин, стра-
тегічних товарів, вогнепальної зброї 
або боєприпасів.

Подібним чином визначена кримі-
нальна відповідальність за товарну 
контрабанду в законодавстві Бол-
гарії (ст. 242 КК Болгарії), Албанії 
(ст. 172-174 КК Албанії),Сан-Марино 
(ст. 388 КК Сан-Марино), ФРН [11, 
с. 772, 774, 779, 780]. 

Спільною рисою для розглянутих 
нами норм кримінального законодав-
ства окремих зарубіжних держав є 
встановлення певного критерію для 
відмежування товарної контрабанди 
як злочину від інших видів правопо-
рушень. Таким критерієм є вартість 
переміщуваних товарів як предмету 
контрабанди: контрабанда понад ве-
ликий розмір становить злочин, менше 
цього розміру – інший вид правопо-
рушення. Таким чином, в багатьох 
зарубіжних державах успішно засто-
совується норма, від якої в Україні 
відмовились в ході гуманізації КК 
України. Як висловився О.О. Ду-
доров, виключення вказівки на товари 
з диспозиції ст. 201 КК України було 
не на часі, країна економічно навряд 
чи готова була до такого кроку [12, 
с. 311]. Окрім того, декриміналізація 
товарної контрабанди означає, що ви-
криття осіб, винуватих в їх вчиненні, 
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повинне здійснюватись у межах ад-
міністративного провадження без за-
стосування оперативно-розшукових 
заходів, а тому в багатьох випадках 
не може розраховувати на успіх.  
Відсутність кримінальної відпові-
дальності за вказані дії не дає змогу 
ефективно впливати на криміногенну 
обстановку в сфері боротьби з кон-
трабандою та надавати відповідну 
допомогу партнерським спецслужбам 
і правоохоронним органам іноземних 
держав із ліквідації каналів неза-
конного переміщення товарів через 
митний кордон [12, с. 311-312].

Підтвердженням того, що контра-
бандна діяльність входить у сферу 
інтересів злочинних угруповань, є пе-
ріодичні конфлікти із застосуванням 
вогнепальної зброї, які відбуваються 
на Закарпатті між групами осіб, які 
займаються переміщенням підакци-
зних товарів. 

Окрім того, проблема непідкон-
трольності тимчасово окупованих 
територій зумовлює, відповідно, і 
неможливість забезпечення охорони 
та захисту значної ділянки україн-
сько-російського кордону. Здійсню-
вати ефективну протидію незаконному 
переміщенню товарів через лінію роз-
межування можливо було б лише у 
випадку врегулювання як правил та-
кого переміщення, так і встановлення 
відповідальності за порушення таких 
правил. 17 липня 2015 року було при-
йнято Закон України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів 
України щодо порядку переміщення 
товарів до району або з району про-
ведення АТО», згідно з яким встанов-
лено адміністративну відповідальність 
за порушення порядку переміщення 
товарів до району або з району про-
ведення АТО (стаття 204-3 КУпАП). 
Водночас порядок переміщення то-
варів визначався керівником антите-

рористичної операції. Це викликало 
складнощі у застосуванні статті 204-3 
КУпАП, оскільки правова позиція 
суддів з цього питання полягала в 
наступному: жодну особу не може 
бути притягнуто до адміністративної 
відповідальності за ст. 204-3 КУпАП, 
оскільки КМУ не прийняв постанову 
про порядок переміщення товарів 
до району або з району проведення 
АТО [13, с. 80].

Таким чином, ст. 204-3 КУпАП на 
практиці не застосовувалась, а ста-
вити питання про притягнення кон-
трабандистів до кримінальної відпові-
дальності за ст. 201 КК, або ж до 
адміністративної відповідальності за 
ст.ст. 482, 483 МК було неможливо, 
оскільки за даними статтями може 
притягуватись до відповідальності 
лише особа, яка здійснює незаконне 
переміщення певних предметів через 
митний кордон. Водночас митного 
кордону між підконтрольними та не-
підконтрольними територіями не вста-
новлено. 

Це призвело до утворення каналів 
переміщення контрабандних товарів 
до непідконтрольних територій Луган-
ської та Донецької областей, а звідти, 
без будь-якого митного оформлення, 
контрабанда потрапляла в Російську 
Федерацію. Така безконтрольна «тор-
гівля» з окупантами спричинила обу-
рення громадськості та «торговельну 
блокаду».

Спроби заповнити цю прогалину 
полягали в наступному. З одного боку 
ми бачимо деякі законодавчі ініціа-
тиви, які, на-жаль, не були сприйняті 
законодавцем. Так, до Верховної Ради 
України було внесено законопроект 
«Про внесення змін до Криміналь-
ного кодексу України щодо встанов-
лення кримінальної відповідальності 
за незаконне переміщення товарів 
через лінію зіткнення» (№ 6147 від 
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28 лютого 2017 року), яким пропо-
нувалось криміналізувати незаконне 
переміщення продовольчих, непродо-
вольчих та медичних товарів через 
лінію зіткнення (до завершення анти-
терористичної операції). 

З другого боку, практика пішла 
таким шляхом: правоохоронці пору-
шують кримінальні провадження, а 
суди, відповідно, притягають кон-
трабандистів до кримінальної відпо-
відальності за ст. 332-1 КК України 
«Порушення порядку в’їзду на тимча-
сово окуповану територію України та 
виїзду з неї», вбачаючи при цьому у 
реалізації товарів на тимчасово оку-
пованій території заподіяння шкоди 
інтересам України.

Так, громадянин А. 27 лютого 
2016 року здійснив спробу з викорис-
танням транспортного засобу пере-
везти сирно-молочну продукцію вар-
тістю 50 000 грн. поза контрольними 
пунктами в’їзду-виїзду на тимчасово 
окуповану територію України, проте 
був затриманий військовослужбов-
цями ЗСУ. Новоайдарським районним 
судом Луганської області його було 
засуджено за ч. 2 ст. 15, ст. 332-1 КК 
України [14].

Протягом 2016 року органами без-
пеки було обліковано 54 злочини, 
передбачені ст. 332-1 КК України, 
протягом січня – серпня 2017, –  
8 злочинів [15]. I майже в усіх ви-
падках діяння особи (осіб) полягало 
в переміщенні через лінію розмеж-
ування певних товарів. Однак вини-
кають сумніви, – а чи в кожному ви-
падку можна встановити спеціальну 
мету, зазначену у статті 332-1 КК 
України, чи дійсно особа, яка вчи-
няла таке переміщення мала на меті 
заподіяти шкоду інтересам України? 
Адже необхідно враховувати, що зде-
більшого ці товари були передбаченні 
для продажу мирним жителям, які 

вимушено перебувають на тимчасово 
окупованих територіях. Окрім того, 
очевидно, необхідно було б врахову-
вати і вартість цих товарів. 

Значне зменшення кількості зло-
чинів, передбачених ст. 332-1 КК 
України, у 2017 році, було зумовлене 
затвердженням Постановою Кабі-
нету міністрів України від 1 березня  
2017 року Порядку переміщення то-
варів у район чи з району проведення 
антитерористичної операції. Внаслідок 
цього відновилась практика застосу-
вання судами ст. 204-3 КУпАП. Однак 
залишається і надалі проблема у роз-
межуванні складів правопорушень, 
передбачених ст. 204-3 КУпАП та 
ст. 332-1 КК України. 

На підставі викладеного вважаємо 
за доцільне висловити наступні про-
позиції щодо вдосконалення зако-
нодавства про відповідальність за 
контрабанду товарів: доцільно кри-
міналізувати порушення порядку пе-
реміщення товарів як через митний 
кордон України, так і до району або 
з району проведення АТО у великих 
розмірах (з можливою конфіскацією 
таких товарів у порядку криміналь-
ного судочинства), тоді як перемі-
щення товарів у розмірах, що є мен-
шими за встановлену законом межу, 
має становити адміністративне право-
порушення.

З цією метою пропонуємо внести 
зміни до ст. 201 КК України та ви-
класти її наступним чином: 

Ст. 201. Контрабанда
1. Контрабанда, тобто перемі-

щення через митний кордон України 
поза митним контролем або з при-
ховуванням від митного контролю, а 
також до району або з району прове-
дення антитерористичної операції то-
варів у великих розмірах, культурних 
цінностей, отруйних, сильнодіючих, 
вибухових речовин, радіоактивних ма-
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теріалів, зброї або боєприпасів (крім 
гладкоствольної мисливської зброї 
або бойових припасів до неї), частин 
вогнепальної нарізної зброї, а також 
спеціальних технічних засобів неглас-
ного отримання інформації. 

Санкцію ч. 1 та зміст ч. 2 ст. 201 
КК України пропонуємо залишити без 
змін.

Висновки. Окресливши пропозиції 
щодо вдосконалення кримінальної 

відповідальності за товарну контра-
банду, відзначимо, що ця проблема-
тика потребує подальших ґрунтовних 
досліджень: як кримінально-правових, 
так і кримінологічних. Окрім того, ви-
роблення ефективних заходів протидії 
контрабанді необхідно здійснювати з 
урахуванням тих завдань, які здій-
снюють військові формування, пра-
воохоронні органи в зоні проведення 
антитерористичної операції.
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Степанова Ю.П. 
Уголовно-правовые аспекты противодействия контрабанде товаров.
Аннотация. Статья раскрывает понятие и общественную опасность такого явления, 

как контрабанда. Рассмотрены отдельные проблемные вопросы уголовной ответственности 
за контрабанду. Сегодня из состава предметов преступления «контрабанда» исключены то-
вары, а уголовная ответственность за их перемещение через таможенную границу отменена. 
В связи с этим исследуются уголовно-правовые аспекты, связанные с декриминализацией 
товарной контрабанды, сформулированы предложения по усовершенствованию ответствен-
ности за контрабанду товаров. 

Ключевые слова: контрабанда, нарушение таможенных правил, ответственность,  
декриминализация, противодействие.

Y. Stepanova 
Crіmіnal legal aspects of goods contraband counteractіon.
Summary. Article reveals the concept and the social danger of the phenomenon of 

contraband. Some of the problematic issues of criminal responsibility for the contraband are 
considered in the article. Currently goods are excluded from the list of objects of the crime 
of the contraband, thus, the criminal responsibility for the goods contraband is canceled. 
This article is devoted to the issue of criminal legal aspects of decriminalization of goods 
contraband, proposals to improve the responsibility for goods contraband have been formulated.

Keywords: contraband, violation of customs regulations, responsibility, decriminalization, 
counteraction.
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Кримiнальний процес, кримiналiстика, судова експертиза,  
оперативно-розшукова дiяльнiсть

УДК 343.13 

I.В. Гловюк,
доктор юридичних наук, доцент,  

завідувач кафедри кримінального процесу  
Національного університету «Одеська юридична академія»

ЗАГАЛЬНI ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДIВ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМIНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ:  

ПИТАННЯ СИСТЕМНОСТI

Анотація. Стаття присвячена дослідженню проблемних питань нормативної 
регламентації загальних правил застосування заходів забезпечення криміналь-
ного провадження. Указано на те, що у КПК немає загальних норм щодо про-
довження строків, зміни та скасування заходів забезпечення кримінального 
провадження, крім зміни запобіжних заходів. Запропоновано викласти ст. 132 
КПК в уточненій редакції.

Ключові слова: застосування заходів забезпечення кримінального провад-
ження, обрання заходів забезпечення кримінального провадження, локальний 
предмет доказування, учасники кримінального провадження, слідчий суддя, суд.

Постановка проблеми. Ефектив-
ність кримінально-процесуального 
правозастосування у першу чергу 
залежить від якості кримінального 
процесуального законодавства, яке 
повинне відповідати «якості закону» 
у тлумаченні ЄСПЛ для того, щоб 
обмеження прав людини у криміналь-
ному провадженні здійснювалося із 
дотриманням принципу правової ви-
значеності. Це стосується і т.зв. «за-
гальних правил», які регламентують 
обрання, зміну, скасування заходів 
забезпечення кримінального прова-
дження, які поіменовані у ст. 132 
КПК «Загальні правила застосування 
заходів забезпечення кримінального 
провадження». 

Аналіз попередніх досліджень. 
Питанням таких правил певною мірою 
присвячені усі дослідження у царині 
розділу 2 КПК, проте, спеціальним 

дослідженням вони піддані у наукових 
працях О.М. Бондаренка, А.П. Бу-
щенка, Т.В. Варфоломеєвої, В.А. Зав-
тура, Л.М. Лобойка, М.А. Макарова, 
С.В. Оверчука, В.I. Сліпченка, В.I. Фа- 
ринника, О.В. Фірман, А.В. Чуба,  
О.Г. Шило та ін., проте, питання за-
гальних правил використання терміно-
логії щодо «застосування», а також 
питання продовження строків, зміни 
та скасування заходів забезпечення 
кримінального провадження дослі-
джені недостатньо. Саме тому метою 
цієї статті є визначення чіткості засто-
совуваної термінології щодо заходів 
забезпечення кримінального прова-
дження у Розділі 2 КПК, визначення 
недоліків нормативної регламентації 
загальних правил застосування за-
ходів забезпечення кримінального 
провадження, розробка пропозицій 
щодо їх усунення. 
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Виклад основного матеріалу. У 
контексті визначення чіткості засто-
совуваної термінології щодо заходів 
забезпечення кримінального прова-
дження у Розділі 2 КПК насамперед 
звернемо увагу на те, що, як слушно 
зазначає О.В. Капліна, спеціальні 
терміни необхідно використовувати 
з особливою обережністю, оскільки 
не завжди їхній смисл може збіга-
тися із загальновживаним значенням 
слів. Термін у кримінальному процесі 
має бути завжди однозначним, адже 
без цього він не зможе виконувати 
функцію позначення спеціального по-
няття [1, c. 33]. Одним із багаточи-
сельних прикладів термінологічної не-
визначеності є використання терміну 
«застосування» у контексті заходів 
забезпечення кримінального прова-
дження. 

У контексті запобіжних заходів це 
питання було ґрунтовно розглянуто 
О.Н. Агакерімовим, який звернув увагу 
на співвідношення «застосування» та 
«обрання» запобіжних заходів у кон-
тексті неузгодженості ст.ст. 176, 177, 
178 КПК України. Слідчий і прокурор 
компетентні ініціювати в першу чергу 
процедуру «обрання» запобіжного за-
ходу, за наявності для цього підстав, 
визначених в КПК України, так як 
звертаються до слідчого судді чи суду, 
як тих, які компетентні вирішувати 
питання щодо «обрання» запобіжного 
заходу [2, c. 103]. Під обранням в 
сфері кримінального провадження, в 
рамках інституту запобіжних заходів, 
можна розуміти процедуру, регла-
ментовану процесуальним законом, 
в якій вирішується питання щодо 
можливого застосування запобіжного 
заходу, якщо є в наявності обґрунто-
вані для цього підстави та необхідні 
умови. Тобто, обрання – це процес 
по ініціації механізму запобіжних  
заходів. Під застосуванням в сфері 

кримінального провадження, в рамках 
інституту запобіжних заходів, можна 
розуміти процес виконання запобіж-
ного заходу, тобто процес, який не 
передував, а логічно витікає з процесу 
обрання такого запобіжного заходу  
[2, c. 104-105]. 

На жаль, аналогічні неузгодженості 
характерні і для інших заходів забез-
печення кримінального провадження, 
що негативно впливає на чіткість нор-
мативної моделі їх регламентації та 
правильність правозастосування. 

Якщо з формулюванням ч. 1 ст. 131  
КПК – «Заходи забезпечення кри-
мінального провадження застосову-
ються з метою досягнення дієвості 
цього провадження», враховуючи, що 
забезпечити дієвість може лише прак-
тична реалізація цих заходів, слід по-
годитися повністю, то по інших фор-
мулюваннях цього стверджувати не 
можна. Відштовхуючись від розмеж-
ування, запропонованого О.Н. Ага- 
керімовим, зазначимо, що загальні 
правила, викладені у ст. 132 КПК, 
стосуються не тільки застосування, а 
у першу чергу обрання заходів забез-
печення кримінального провадження 
та продовження їх строків. Разом з 
тим, аналіз ч. 6 ст. 132 КПК дозволяє 
припустити, що законодавець ото-
тожнює «застосування» та «обрання» 
цих заходів: до клопотання слідчого, 
прокурора про застосування, зміну 
або скасування заходу забезпечення 
кримінального провадження додається 
витяг з Єдиного реєстру досудових 
розслідувань щодо кримінального про-
вадження, в рамках якого подається 
клопотання. Таким чином, термін «за-
стосування» у контексті заходів забез-
печення кримінального провадження 
вживається у двох значеннях: фак-
тичної реалізації (ч. 1, 4 ст. 132 КПК)  
та обрання цих заходів (ч. 2, 3, 5, 6  
ст. 132 КПК). 
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Проте, механічне ототожнення «за-
стосування» та «обрання» цих заходів 
також викликає питання. 

По-перше, якщо заходи забезпе-
чення кримінального провадження 
застосовуються на підставі ухвали 
слідчого судді або суду, за винятком 
випадків, передбачених КПК, то 
на підставі якого і ким прийнятого 
процесуального рішення вони змі-
нюються та скасовуються. Аналіз 
положень Розділу 2, зокрема, ч. 6  
ст. 132 КПК, дозволяє дати відповідь 
на це питання (також на підставі ух-
вали слідчого судді або суду, за ви-
нятком випадків, передбачених КПК), 
але, з позицій правил юридичної тех-
ніки, це загальне правило має бути 
відображене у ст. 132 КПК. 

По-друге, якщо клопотання про 
застосування заходів забезпечення 
кримінального провадження на під-
ставі ухвали слідчого судді подається 
до місцевого суду, в межах територі-
альної юрисдикції якого знаходиться 
орган досудового розслідування, то 
яка підсудність клопотання про зміну 
та скасування заходів забезпечення 
кримінального провадження? Для 
прикладу, у ч. 1 ст. 184 КПК перед-
бачено, що клопотання про застосу-
вання запобіжного заходу подається 
до місцевого суду, в межах терито-
ріальної юрисдикції якого здійсню-
ється досудове розслідування, а у  
ч. 1 ст. 200 КПК вказано, що про-
курор, слідчий за погодженням з 
прокурором має право звернутися 
у порядку, передбаченому ст. 184 
КПК (що, відповідно, дає можливість 
стверджувати, що із дотриманням за-
значеного у цій нормі правила щодо 
територіальної підсудності) із клопо-
танням про зміну запобіжного заходу, 
в тому числі про скасування, зміну 
або покладення додаткових обов'язків 
чи про зміну способу їх виконання. 

По-третє, ототожнення «застосу-
вання» та «обрання» цих заходів у 
контексті ч. 5 ст. 132 КПК може ви-
кликати уявлення, що для розгляду 
клопотання про зміну та скасування 
заходу забезпечення кримінального 
провадження не діє правило, що 
сторони кримінального провадження 
повинні подати слідчому судді або 
суду докази обставин, на які вони 
посилаються. Все це вказує на необ-
хідність нормативного розмежування 
«обрання» та «застосування» заходів 
забезпечення кримінального прова-
дження.

Відмітимо, що у літературі до сис-
теми загальних прав застосування 
заходів забезпечення кримінального 
провадження відносяться такі поло-
ження, як: мета [3, с. 64]; підстава 
застосування [4, с. 162]; судова про-
цедура [5, с. 350]; клопотання слід-
чого, прокурора [3, с. 64; 4, с. 162]; 
територіальна юрисдикція розгляду 
клопотання [3, с. 65; 4, с. 162; 5,  
с. 350]; предмет доказування [3, с. 66];  
обов'язок доказування обставин, пе-
редбачених ч. 3 ст. 132 КПК [4, с. 162;  
5, с. 350], оцінка потреб досудового 
розслідування [3, с. 66; 4, с. 162; 5, 
с. 350]; участь прокурора [3, с. 66]; 
обов'язок сторін кримінального про-
вадження подати слідчому судді або 
суду докази обставин, на які вони 
посилаються [3, с. 67; 4, с. 162]; за-
стосування у межах кримінального 
провадження [5, с. 350]. Не розгля-
даючи детально зазначені положення, 
які були неодноразово були пред-
метом наукового дослідження у тому 
числі й автора цієї статті [6; 7; 8; 9, 
с. 323-325], наголосимо на тому, що у 
контексті загальних правил потребує 
також вирішення питання щодо участі 
учасників кримінального провадження 
у доказуванні обставин, які складають 
локальний предмет доказування. 
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Під час розгляду слідчим суддею, 
судом клопотання сторони кримі-
нального провадження повинні по-
дати слідчому судді або суду докази 
обставин, на які вони посилаються  
(ч. 5 ст. 132 КПК). Тобто слідчий, 
прокурор за допомогою належних, 
допустимих та достовірних доказів  
(а не припущень) повинні обґрунту-
вати наявність обставин, що передба-
чені ч. 3 ст. 132 КПК. З огляду на не-
обхідність обґрунтування ухвал лише 
допустимими доказами В.А. Завтуром 
слушно вказується на необхідність 
розширення процесуальних повнова-
жень слідчого судді щодо перевірки 
доказів на предмет допустимості під 
час розгляду та вирішення клопотань 
про застосування заходів забезпе-
чення кримінального провадження та 
пропонується з метою реалізації по-
ложень п. 2 ч. 2 ст. 87 КПК України 
доповнити ст. 193 частиною сьомою, 
ст. 156 – частиною четвертою такого 
змісту: «Слідчий суддя може відкласти 
розгляд клопотання про застосування 
запобіжного заходу/відсторонення від 
посади не пізніше ніж на три дні з 
метою перевірки допустимості доказів, 
що створюють обґрунтовану підозру у 
вчиненні особою кримінального право-
порушення, а також здійснення дій, 
передбачених частиною шостою статті 
206 цього Кодексу. Відкладаючи су-
довий розгляд клопотання, слідчий 
суддя має право покласти на підозрю-
ваного один або декілька обов’язків, 
передбачених частиною 5 статті 194 
цього Кодексу». Крім цього, вказу-
ється на необхідність нормативно за-
кріпити неможливість слідчого судді 
обґрунтовувати рішення про засто-
сування заходів забезпечення кримі-
нального провадження відомостями, 
що містяться в доказах, з якими 
сторона обвинувачення не ознайом-
лювала підозрюваного, його захис-

ника, законного представника [10,  
с. 151].

Разом з тим, враховуючи поло-
ження ч. 5 ст. 132 КПК, виникає 
питання, чому лише сторони, а не 
інші учасники кримінального прова-
дження також, які є зацікавленими 
у результаті розгляду клопотання, 
повинні подати слідчому судді або 
суду докази обставин, на які вони 
посилаються, наприклад, у випадку, 
якщо вони заперечують щодо задово-
лення клопотання. Наприклад, якщо 
при розгляді клопотання про арешт 
майна про наявність такого обов'язку 
для представника третьої особи доз-
воляє стверджувати ст. 642 КПК, то 
для цивільного позивача та цивільного 
відповідача, іншого власника майна, 
представника юридичної особи, щодо 
якої здійснюється провадження, таких 
вимог немає. Вважаємо, що це є про-
галиною нормативної регламентації 
доказування при розгляді клопотань, 
що формально встановлює нічим не 
обумовлений різний правовий режим 
участі у розгляді клопотань для 
різних учасників кримінального про-
вадження.

Крім того, нами підтримується про-
позиція Д.М. Говорун надати слідчому 
судді право заслухати будь-якого свідка 
чи дослідити будь-які матеріали, що 
мають значення для вирішення питання 
про застосування будь-якого заходу за-
безпечення кримінального провадження 
[11, c. 183] та раніше зверталася увага 
на те, що незрозуміло, чому слідчий 
суддя може заслухати будь-якого свідка, 
однак не може заслухати потерпілого 
для вирішення цих же питань; особливо 
це має значення для вирішення питання 
про застосування запобіжного заходу, і 
пропонувалося передбачити можливість 
заслухати потерпілого при вирішенні 
питання про застосування запобіжного 
заходу [6, c. 102].
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У результаті цих неузгоджено-
стей, можна стверджувати, що, по 
суті, у КПК немає загальних норм 
щодо продовження строків, зміни та 
скасування заходів забезпечення кри-
мінального провадження, крім зміни 
запобіжних заходів. Саме тому мож-
ливо запропонувати викласти ст. 132 
КПК у іншій редакції з урахуванням 
вищевикладених зауважень.

Висновки. «Стаття 132. Загальні 
правила обрання, змiни, скасування 
та застосування заходів забезпе-
чення кримінального провадження

1. Заходи забезпечення криміналь-
ного провадження обираються, змi-
нюються та скасовуються на під-
ставі ухвали слідчого судді або суду, 
за винятком випадків, передбачених 
цим Кодексом.

2. Клопотання про обрання, змiну, 
скасування заходів забезпечення кри-
мінального провадження на підставі 
ухвали слідчого судді подається до 
місцевого суду, в межах територі-
альної юрисдикції якого знаходиться 
орган досудового розслідування.

3. Обрання, змiна заходів забез-
печення кримінального провадження 
не допускається, якщо слідчий, про-
курор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра 
щодо вчинення кримінального право-
порушення такого ступеня тяжкості, 
що може бути підставою для засто-
сування заходів забезпечення кримі-
нального провадження;

2) потреби досудового розсліду-
вання виправдовують такий ступінь 

втручання у права і свободи особи, 
про який ідеться в клопотанні слід-
чого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, 
для виконання якого слідчий, про-
курор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового 
розслідування слідчий суддя або суд 
зобов'язаний врахувати можливість 
без застосованого заходу забезпе-
чення кримінального провадження от-
римати речі і документи, які можуть 
бути використані під час судового 
розгляду для встановлення обставин 
у кримінальному провадженні.

5. Під час розгляду питання про 
обрання, змiну, скасування заходів 
забезпечення кримінального прова-
дження сторони та iншi учасники 
кримінального провадження повинні 
подати слідчому судді або суду докази 
обставин, на які вони посилаються. 

Пiд час розгляду клопотання 
слiдчий суддя має право за кло-
потанням учасникiв кримiналь-
ного провадження або за власною 
iнiцiативою заслухати будь-якого 
свiдка, потерпiлого чи дослiдити 
будь-якi матерiали, що мають  
значення для вирiшення клопо-
тання. 

6. До клопотання слідчого, про-
курора про обрання, зміну або ска-
сування заходу забезпечення кри-
мінального провадження додається 
витяг з Єдиного реєстру досудових 
розслідувань щодо кримінального про-
вадження, в рамках якого подається 
клопотання».
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Общие правила применения мер обеспечения уголовного производства: вопросы 

системности.
Аннотация. Статья посвящена исследованию проблемных вопросов нормативной рег-

ламентации общих правил применения мер обеспечения уголовного производства. Указано, 
что в УПК нет общих правил относительно продления сроков, изменения и отмены мер 
обеспечения уголовного производства, кроме изменения мер пресечения. Предложено из-
ложить ст. 132 УПК в уточненной редакции. 

Ключевые слова: применение мер обеспечения уголовного производства, избрание мер 
обеспечения уголовного производства, локальный предмет доказывания, участники уголов-
ного производства, следственный судья, суд.

I. Gloviuk 
General rules for the applіcatіon of measures to ensure conductіng crіmіnal 

proceedіngs: іssues of systemіcіty.
Summary. The article is devoted to the study of problematic issues of law regulation of 

the general rules of application of measures to ensure criminal proceedings. It was indicated 
that the CPC does not have general rules for extending the terms, changing and abolishing 
measures to ensure criminal proceedings, except for changing restrain measures. Proposition 
to clarify Art. 132 of the CPC was made.

Keywords: application of measures to ensure criminal proceedings, imposition of measures 
to ensure criminal proceedings, local subject of proof, participants in criminal proceedings, 
investigating judge, court.
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ПРЕДМЕТ БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО ЗАМАХУ ТА ОСОБА  
ЗЛОЧИНЦЯ В СТРУКТУРI КРИМIНАЛIСТИЧНОЇ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТОДИКИ РОЗСЛIДУВАННЯ  
ЗЛОЧИННИХ ДIЙ З ВIДОМОСТЯМИ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ 

КОМЕРЦIЙНУ АБО БАНКIВСЬКУ ТАЄМНИЦЮ

Анотація. У статті аналізуються питання безпосереднього замаху та особа 
злочинця в структурі криміналістичної характеристики методики розслідування 
злочинних дій з відомостями, що становлять комерційну або банківську таєм-
ницю. Визначено особливості вітчизняного законодавчого забезпечення мето-
дики розслідування злочинних дій з відомостями, що становлять комерційну 
або банківську таємницю. Стаття підготовлена із застосуванням діючих актів, 
які мають відношення до даної проблеми.

Ключові слова: методика розслідування, комерційна таємниця, банківська 
таємниця.

Постановка проблеми. На сучас-
ному етапі розвитку суспільства про-
блема викрадення комерційних секретів 
є досить актуальною. Iнформація про ре-
зультати чужих прикладних і фундамен-
тальних досліджень дозволяє заощадити 
власні сили й кошти і зосередити всю 
увагу на виробництві та маркетингу.

Важливою умовою ефективності 
конкурентної боротьби є збереження в 
таємниці відомостей, заволодіння якими 
сторонніми особами може послабити 
економічні позиції підприємства та зав-
дати йому шкоди. Дані відомості охо-
плюються поняттям «комерційна таєм-
ниця». В умовах реформування ринкової 
системи незалежна Україна зіткнулася 
з проблемою злочинних посягань на 
встановлений порядок здійснення гос-
подарської діяльності та необхідністю 

забезпечення чесної конкуренції між її 
суб’єктами [1].

Сьогодні з’явилися нові, раніше не-
відомі способи злочинів у сфері підпри-
ємництва та конкурентних відносин, 
що викликає необхідність розроблення 
ефективних методик виявлення й роз-
слідування цих злочинних деліктів. 
Основою методики розслідування будь-
якого виду злочину є криміналістична 
характеристика. Дослідженню зазна-
ченої криміналістичної категорії в науці 
приділялася значна увага. 

Метою статті є аналіз та пошук 
шляхів вирішення питань безпосеред-
нього замаху та особа злочинця в струк-
турі криміналістичної характеристики 
методики розслідування злочинних дій з 
відомостями, що становлять комерційну 
або банківську таємницю.
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Виклад основного матеріалу. У той 
самий час дослідження елементів кри-
міналістичної характеристики злочинів, 
пов’язаних з незаконним отриманням 
комерційно значущої інформації, не 
знайшло належного відображення в 
спеціальній літературі.

Структура криміналістичної характе-
ристики злочинів передбачає наявність 
певних елементів. Основними елемен-
тами криміналістичної характеристики 
є сукупність ознак, що визначають:  
1) спосіб злочину; 2) місце та об-
становку; 3) час учинення злочину;  
4) знаряддя й засоби; 5) предмет пося-
гання; 6) особу потерпілого; 7) особу 
злочинця; 8) типові сліди злочину [2]. 
Не всі перелічені елементи однаково 
важливі в різних видах злочинів. 

На нашу думку, до значущих еле-
ментів криміналістичної характери-
стики даного виду злочинів належать:  
1) предмет посягання; 2) спосіб зло-
чину; 3) обстановка злочину; 4) особа 
злочинця.

Предмет посягання. Кримінальний 
кодекс України містить декілька статей, 
якими встановлено відповідальність за 
вчинення таких дій. Так, у ст. 231 за-
кріплено, що злочинними вважаються 
умисні дії, спрямовані на отримання 
відомостей, що становлять комерційну 
або банківську таємницю, з метою 
розголошення чи іншого використання 
цих відомостей, а також незаконне 
використання таких відомостей, якщо 
це спричинило істотну шкоду суб’єкту 
господарської діяльності. Стаття 232 
визначає протизаконним також умисне 
розголошення комерційної або банків-
ської таємниці без згоди її власника 
особою, якій ця таємниця відома у 
зв’язку з професійною або службовою 
діяльністю, якщо воно вчинене з кори-
сливих чи інших особистих мотивів і 
завдало істотної шкоди суб’єкту госпо-
дарської діяльності [3]. Зазначені види 

злочинів характеризуються високим 
рівнем латентності.

Згідно зі ст. 36 Господарського ко-
дексу України відомості, пов’язані з ви-
робництвом, технологією, управлінням, 
фінансовою та іншою діяльністю 
суб’єкта господарювання, що не є дер-
жавною таємницею, розголошення яких 
може завдати шкоди інтересам суб’єкта 
господарювання, можуть бути визнані 
його комерційною таємницею [4].

Склад і обсяг відомостей, що ста-
новлять комерційну таємницю, спосіб їх 
захисту визначаються суб’єктом госпо-
дарювання відповідно до закону.

Таким чином, інформація становить 
комерційну таємницю за наявності 
таких ознак: 1) має дійсну або потен-
ційну комерційну цінність через необіз-
наність з нею третіх осіб; 2) до неї не 
існує вільного доступу на законних під-
ставах; 3) власник або уповноважена 
ним особа вживає заходів щодо збере-
ження її конфіденційності.

Iнформація, що складає комерційну 
таємницю, повинна бути зафіксована 
на матеріальному носії (папері, магніт-
ному чи оптичному носії, фотонегативі 
чи іншому матеріальному об’єкті) та за-
безпечена реквізитами, що дозволяють 
її ідентифікувати. Це можуть бути: ре-
зультати дослідів і їх протоколи, дані 
про якість матеріалів, документація 
з виготовлення продукції, креслення, 
формули та рецепти, статистичні розра-
хунки, звіти про виготовлену продукцію 
або надані послуги, картотеки й елек-
тронні бази даних клієнтів, відомості 
про організацію виробництва, методи 
реклами, інформація про джерела фі-
нансування тощо. У деяких ситуаціях 
інформація, що становить комерційну 
таємницю, може втілюватися в пред-
метах: виробах, блоках, агрегатах, при-
борах і речовинах. Однак, і в цьому 
разі для визнання відомостей, утілених 
у предметах, комерційною таємницею 
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необхідно, аби інформація була попе-
редньо задокументована в установле-
ному порядку. Склад і обсяг відомостей, 
що складають комерційну таємницю, 
порядок їх захисту визначаються влас-
ником або уповноваженою ним особою.

Відповідно до ст. 505 Цивільного ко-
дексу України комерційною таємницею 
є інформація, яка є секретною в тому 
розумінні, що вона в цілому чи в певній 
формі та сукупності її складових є неві-
домою та не є легкодоступною для осіб, 
які звичайно мають справу з видом ін-
формації, до якого вона належить, у 
зв’язку з цим має комерційну цінність 
і була предметом адекватних існуючим 
обставинам заходів щодо збереження 
її секретності, ужитих особою, яка за-
конно контролює цю інформацію [5].

Банківською таємницею вважається 
інформація щодо діяльності й фінансо-
вого стану клієнта, яка стала відомою 
банку в процесі обслуговування клієнта 
та взаємовідносин з ним чи третіми осо-
бами при наданні послуг банку й роз-
голошення якої може завдати матері-
альної чи моральної шкоди клієнту.

Банківською таємницею, зокрема, 
є: 1) відомості про банківські рахунки 
клієнтів, у тому числі кореспондент-
ські рахунки банків у Національному 
банку України; 2) операції, які були 
проведені на користь чи за дорученням 
клієнта, здійснені ним угоди; 3) фі-
нансово-економічний стан клієнтів;  
4) системи охорони банку та клієнтів; 
5) інформація про організаційно-пра-
вову структуру юридичної особи –  
клієнта, її керівників, напрямки діяль-
ності; 6) відомості стосовно комерційної 
діяльності клієнтів чи комерційної та-
ємниці, будь-якого проекту, винаходів, 
зразків продукції та інша комерційна 
інформація; 7) інформація стосовно 
звітності по окремому банку, за ви-
нятком тієї, що підлягає опублікуванню;  
8) коди, які використовуються банками 

для захисту інформації; 9) інформація 
про банки чи клієнтів, що збирається 
під час проведення банківського наг-
ляду [6].

Типові способи злочинів. У кримі-
налістичній літературі цілком слушно 
зазначається, що не існує тотожних 
злочинів. Водночас кожна одиночна 
подія – це вияв однотипних (однопо-
рядкових) подій, що характеризується 
наявністю не тільки індивідуальних, а 
й типових ознак. Способи конкретного 
виду злочину мають загальні ознаки, 
які повторюються, що дозволяє їх уза-
гальнити, тобто типізувати системи 
операцій і прийомів злочинних діянь.

Можна виділити три групи типових 
способів злочинних посягань на відо-
мості, що являють собою комерційну 
або банківську таємницю: 1) незаконне 
збирання відомостей, які становлять 
комерційну або банківську таємницю; 
2) незаконне використання таких відо-
мостей; 3) умисне розголошення такої 
інформації.

Незаконне збирання відомостей може 
виявлятися у: 1) викраденні відповідної 
інформації чи об’єктів, що їх містять, з 
приміщень, де вони зберігалися. Така 
крадіжка може бути як відкритою, так 
і завуальованою, коли справжні пред-
мети посягання (документи, вироби, що 
містять комерційну таємницю) викрада-
ються разом із іншими та в такий спосіб 
створюється хибне уявлення про дійсні 
цілі злочинців; 2) таємному проникненні 
злочинця до приміщення й копіювання 
інформації паперовим чи електронним 
способом.

Для фіксації інформації та її переси-
лання можуть застосовуватися мобільні 
телефони з вбудованим фотокамерами 
й послуга MMS; 3) підкупі співробіт-
ника підприємства, який мав чи має за-
конний доступ до інформації. Якщо лю-
дина вже звільнилася або на сьогодні 
не має законного доступу, але інфор-

Кримiнальний процес, кримiналiстика, судова експертиза, оперативно-розшукова дiяльнiсть
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мація, якою вона володіла раніше, ще 
не втратила комерційного значення, то 
вона її просто повідомляє; 4) підкупі по-
середників у переговорах, які володіють 
певною інформацією; 5) незаконному 
отриманні інформації у співробітників 
правоохоронних або контролюючих ор-
ганів, яким вона стала відома внаслідок 
виконання службових обов’язків; 6) по-
грозах фізичним насильством особі чи 
її близьким родичам, якій інформація 
була довірена в результаті виконання 
її трудових обов’язків; 7) шантажі пра-
цівника, який знаходиться на «гачку» 
в силу певних життєвих обставин; 
8) упровадженні свого агента в штат 
підприємства під виглядом звичайного 
співробітника; 9) вербуванні працю-
ючого працівника або спонуканні до 
розголошення звільненого із застосу-
ванням мотивів етнічної, расової, релі-
гійної близькості, бажання помститися 
керівникові за незаконне звільнення, пе-
реведення на іншу роботу, зняття з по-
сади; 10) використанні різних технічних 
пристроїв, що фіксують і передають 
інформацію. За допомогою спеціальної 
техніки здійснюється прослуховування 
приміщень або зняття інформації з ка-
налів зв’язку. Для цього застосовуються 
радіозакладки, мікрофони спрямованої 
дії, пристрої для зняття інформації з 
вікон за допомогою лазерних променів, 
апаратура для виявлення й розшиф-
ровування електромагнітного випромі-
нювання від офісної техніки, мініфото 
та відеокамери. Таку техніку можуть 
установлювати або використовувати як 
спеціально підготовлені особи, так і за-
вербовані співробітники підприємства; 
11) проникненні в комп’ютерні мережі 
[7]. Для цього злочинці застосовують 
спеціальні комп’ютерні програми, що 
дозволяють шукати необхідні дані та 
копіювати їх.

Незаконним використанням комер-
ційної чи банківської таємниці є впро-

вадження у виробництво або враху-
вання під час планування чи здійснення 
господарської діяльності без дозволу 
власника чи уповноваженої на те особи 
таких відомостей. Зокрема, незаконне 
використання може мати такі форми:  
1) пред’явлення майнових чи інших 
вимог до власника комерційної чи бан-
ківської таємниці за повернення або 
нерозголошення відповідних відомо-
стей. Такі вимоги можуть стосуватися 
повернення на роботу, призначення 
на вищу посаду, звільнення іншого 
працівника, надання послуг тощо;  
2) продаж інформації третім особам; 
3) обмін інформації, що становить 
комерційну чи банківську таємницю, 
на іншу або матеріальні цінності;  
4) корегування своїх дій при укла-
данні договорів з власником такої 
таємниці. Незаконне використання ві-
домостей, що становлять комерційну 
або банківську таємницю, можливо й 
в іншому вигляді, наприклад, умисне 
розголошення таких відомостей.  
Розголошення може здійснюватися 
усно, письмово, із використанням за-
собів зв’язку та масової інформації, 
комп’ютерних мереж тощо.

Обстановка злочину. Будь-який 
злочин учиняється в певній обстановці, 
поняття якої включає низку елементів: 
місце, час, поведінку учасників події та 
ін. На незаконне отримання комерційно 
значущої інформації впливає така група 
обставин: 1) неналежна організація ро-
боти системи конфіденційного докумен-
тообігу; 2) недоліки, пов’язані з підби-
ранням кадрів, а також контролем за 
діяльністю працівників; 3) недостатньо 
розроблена система відповідальності 
працівників за порушення режиму ро-
боти з конфіденційною інформацією;  
4) неналежна організація технічної охо-
рони такої інформації.

Серед чинників, які пов’язані із вчи-
ненням даного виду злочинів, є пору-
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шення правил: 1) організації технічної 
охорони приміщень, електронних ліній і 
мереж; 2) використання комп’ютерних 
систем; 3) реєстрації нових користу-
вачів; 4) обліку, зберігання та видання 
для службового використання носіїв 
інформації; 5) надання доступу до при-
міщень, де зберігається інформація [7] 
та ін.

Розглядаючи поняття «місце зло-
чину», слід визначити, що це насам-
перед місце зберігання документа з ко-
мерційною інформацією, із якого його 
було викрадено. Можна виділити де-
кілька типових місць учинення злочину: 
1) службові приміщення, що охороня-
ються на постійній основі, де зберіга-
ється така інформація (робочі кабінети, 
сховища, операційні зали, канцелярія 
та ін.); 2) тимчасові приміщення (но-
мери готелів, тимчасово орендовані 
квартири); 3) транспорт (купе залізнич-
ного вагону, службовий автомобіль);  
4) приміщення будівель громадського 
харчування, магазинів, вокзалів.

Часовий чинник може характери-
зуватися як роками, так і декількома 
хвилинами. Можливість установлення 
незаконного отримання інформації з 
точністю до хвилин характерна для ви-
падків протиправного посягання через 
комп’ютерні мережі або коли інфор-
мація знаходилася у конкретної особи 
короткий проміжок часу. В інших ви-
падках слідчий вимушений використо-
вувати менш точні часові характери-
стики.

Особа злочинця. Можна виділити 
декілька груп осіб, які займаються не-
законним збиранням і використанням 
інформації, що становить комерційну 
або банківську таємницю: 1) працівники 
підприємств, установ, організацій-кон-
курентів; 2) працівники, які займаються  
збиранням інформації на замовлення, 
знаходячись із власником комерційної 
таємниці (уповноваженим органом) у 

трудових відносинах; 3) працівники, які 
займаються збиранням інформації для 
себе (про всяк випадок); 4) особи, про-
фесійна або службова діяльність яких 
чи інші законні підстави зумовлюють 
виникнення певних правовідносин ци-
вільно-правового характеру з власником 
комерційної таємниці; 5) особи, наділені 
власними повноваженнями з витребу-
ванням і/або використанням відомо-
стей, що становлять комерційну або 
банківську таємницю (наприклад, судді, 
співробітники поліції, Служби безпеки 
України, прокуратури, митниці та ін.) 
[8]. Таку інформацію ці особи отри-
мують, користуючись своїм службовим 
становищем не для виконання власних 
функцій, а для передання конкурентам 
чи використання в інших протиправних 
цілях, наприклад, різних видів шантажу 
щодо здійснення чи нездійснення певних 
дій за нерозголошення комерційної або 
банківської таємниці.

Характеризуючи особу злочинця 
слід відзначити, що це, перш за все, 
«інтелектуальний» тип злочинців. Дані 
особи вчинюють злочини практично 
без застосування насильства, з вико-
ристанням відомостей з метою отри-
мання фінансових прибутків. За своїм 
суспільним станом належать до під-
приємців, є професіоналами високого 
рівня у сфері фінансових правовід-
носин, добре орієнтуються у законо-
давстві – податковому, банківському, 
володіють знаннями в бухгалтерському 
обліку. Багато з них у минулому мають 
досвід роботи в державному секторі на 
посадах, пов’язаних з виконанням ор-
ганізаційно-розпорядчих або адміністра-
тивно-господарських обов’язків.

Для розробки криміналістичної ха-
рактеристики осіб, що вчинили шахрай-
ство з фінансовими ресурсами, мають 
значення кримінологічні дані, які сто-
суються структури особи злочинця. 
Схема кримінологічної структури має 
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такий вигляд: соціально-демографічні 
ознаки, соціально-біологічні і соціаль-
но-психологічні [9].

До соціально-демографічних ознак 
відноситься освіта, соціальне стано-
вище, місце проживання, професія, спе-
ціальність, рід занять, дані про вчинені 
злочини та інше. Аналіз кримінальних 
справ показує, що серед злочинців 
особи з середньою освітою складають 
– 22,2%; із середньою спеціальною – 
14,8%; з незакінченою вищою – 4,7%; 
вищою – 58,3%.

Соціально-біологічні ознаки охо-
плюють стать, вік, особливості фі-
зичної конституції, стан здоров’я. Так 
серед осіб, засуджених за вчинення 
шахрайства з фінансовими ресурсами, 
частка чоловіків складає 71,7%; жінок 
– 28,3%. Вік злочинців: 25–30 років  
– 3,2%; 31–40 років – 41,5%;  
41–50 років – 47,4%; старше 50 років 
– 4,9%; старше 60 – 3% [10].

Психологічні риси шахраїв з фінан-
совими ресурсами характеризуються 

здатністю приймати рішення і здійсню-
вати їх, добиватися поставленої мети 
за будь-яку ціну. Особам, які вчинюють 
даний злочин, властиві цілеспрямова-
ність, честолюбність, рішучість, праг-
нення до лідерства у середовищі, де 
вони перебувають. Вони відрізняються 
умінням пристосовуватися, тому що 
добре орієнтуються в соціальних нормах 
і вимогах, можуть контролювати свою 
поведінку, володіють якостями органі-
заторів і керівників.

Висновки. Дослідження зазначених 
елементів криміналістичної характе-
ристики має важливе значення для 
розроблення методики розслідування 
злочинів, пов’язаних із посяганнями 
на відомості, що становлять комер-
ційну або банківську таємницю. Знання 
зв’язків між елементами цієї криміна-
лістичної категорії дозволяє слідчому 
встановити технології та злочинні меха-
нізми посягань, висунути версії, визна-
чити напрямки розслідування, побуду-
вати оптимальні комплекси слідчих дій.
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Бригинец А. 
Предмет непосредственного покушения и лицо преступника в структуре криминалис-

тической характеристики методики расследования преступных действий, со сведениями, 
составляющими комерческую либо банковскую тайну.

Аннотация. В статье анализируются вопросы непосредственного покушения и личность 
преступника в структуре криминалистической характеристики методики расследования пре-
ступных действий со сведениями, которые составляют коммерческую или банковскую тайну. 
Определены особенности отечественного законодательного обеспечения методики расследо-
вания преступных действий со сведениями, которые составляют коммерческую или банковскую 
тайну. Статья подготовлена с применением действующих актов, которые имеют отношение к 
данной проблеме.

Ключевые слова: методика расследования, коммерческая тайна, банковская тайна.

O. Bryhinets
The subject of dіrect assassіnatіon and personalіty of crіmіnal іn the structure of 

crіmіnalіstіc characterіstіcs of the methods of іnvestіgatіon of crіme actіvіtіes wіth 
statements, whіch are commercіal or bankіng secret.

Summary. The article determines the peculiarities of the domestic legislative support of the 
methodology of investigation of criminal actions with the information, which constitute commercial 
or banking secrets. The features of legal regulation of the methodology of investigation of criminal 
actions with the information, which constitute commercial or banking secrets is defined in Article 
too. Article prepared with the use of existing instruments related to this issue.

Keywords: methods of investigation, commercial secret, bank secret.
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НАКЛАДЕННЯ ГРОШОВОГО СТЯГНЕННЯ ТА СКАСУВАННЯ 
УХВАЛИ ПРО НАКЛАДЕННЯ ГРОШОВОГО СТЯГНЕННЯ: 

ПИТАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ СЛIДЧОГО

Анотація. Стаття присвячена дослідженню проблемних питань повноважень 
слідчого у механізмі накладення грошового стягнення та скасування ухвали 
про накладення грошового стягнення. Виділено коло обставин, тягар доказу-
вання яких покладається на слідчого. Запропоновані зміни та доповнення до  
ст. 139 КПК (після слова «представник юридичної особи, щодо якої здійс-
нюється провадження» словами «третя особа, щодо майна якої вирішується 
питання про арешт, її представник»), ст. 147 КПК (доповнити реченням: «Слід-
чому, прокурору, за клопотанням якого було накладено грошове стягнення, 
разом з повідомленням про місце та час розгляду клопотання направляється 
його копія»).

Ключові слова: накладення грошового стягнення, слідчий суддя, слідчий, 
клопотання, тягар доказування, скасування ухвали про накладення грошового 
стягнення.

Постановка проблеми. Чинний 
Кримінальний процесуальний кодекс 
регламентує накладення грошового 
стягнення як один із заходів забез-
печення кримінального провадження, 
який застосовується як наслідок не-
виконання учасниками кримінального 
провадження своїх процесуальних 
обов'язків. Нормативна регламентація 
такого застосування має забезпечити, 
з одного боку, належне реагування 
на невиконання учасниками кримі-
нального провадження процесуальних 
обов'язків, з іншого боку – дотри-
мання їх майнових та процесуальних 
прав. Разом з тим, таке завдання не 
завжди може бути виконано з тим, 
щоб особа не була піддана необґрун-
тованому процесуальному примусу, 
враховуючи деякі прогалини норма-
тивного регулювання підстав та по-
рядку накладення грошового стяг-

нення, а також повноважень слідчого 
у цьому механізмі. 

Аналіз попередніх досліджень. 
Питання накладення і скасування 
грошового стягнення неодноразово 
досліджувалися у літературі, зокрема, 
у працях таких правників, як Р.М. Бі-
локінь, О.В. Верхогляд-Герасименко, 
I.I. Войтович, I.В. Гловюк, Т.Г. Iльєва, 
Н.С. Карпов, С.О. Ковальчук, М.В. Ли-
манська, Є.Д. Лялюк, М.А. Макаров,  
А.В. Мурзановська, В.В. Рожнова,  
Д.О. Савицький, О. Сопронюк, О.Ю. Та- 
таров, Л.Д. Удалова, О.Г. Шило,  
А.О. Штанько та ін., у тому числі у  
дисертаційному дослідженні А.М. Мар- 
тинціва [1]. Питання повноважень слід-
чого у механізмі накладення грошо-
вого стягнення та скасування ухвали 
про накладення грошового стягнення 
досліджувалися, як правило, у межах 
більш загальної проблематики накла-
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дення грошового стягнення, зокрема, 
у контексті погодження клопотання 
слідчого з прокурором, обов'язковості 
/ необов'язковості участі слідчого у 
розгляді клопотань слідчим суддею, 
що не вичерпує усієї проблематики 
участі слідчого у вирішенні питань на-
кладення грошового стягнення та ска-
сування ухвали про його накладення. 

Метою цієї статті є оцінка нор-
мативної регламентації повноважень 
слідчого у механізмі накладення гро-
шового стягнення та скасування ух-
вали про його накладення, формулю-
вання пропозицій змін та доповнень 
до чинного КПК у цій сфері.

Виклад основного матеріалу. 
Складаючи клопотання про накла-
дення грошового стягнення, слідчий 
повинен виконати усі вимоги КПК 
щодо змісту клопотання, який регла-
ментовано ст. 145 КПК. При цьому 
слідчий особливу увагу повинен звер-
нути на обґрунтування у клопотанні 
таких обставин: наявність у особи про-
цесуального статусу, у силу якого на 
неї покладено певний процесуальний 
обов'язок; обов’язок, який покладено 
на особу КПК чи ухвалою слідчого 
судді; факт невиконання обов'язку 
та обставини, за яких особа не вико-
нала обов’язок. Усі ці обставини по-
винні бути підтверджені належними 
та допустимими доказами, а до кло-
потання додаються копії матеріалів, 
якими обґрунтовуються його доводи. 
Як зазначає С.О. Ковальчук, до числа 
документів, копії яких підлягають до-
данню до клопотання слідчого, про-
курора про накладення грошового 
стягнення, можна віднести: копію по-
вістки про виклик, яка містить підпис 
учасника кримінального провадження 
або іншої особи, визначеної ч.ч. 2–5 
ст. 135 КПК України, про її отри-
мання; відеозапис вручення учаснику 
кримінального провадження повістки; 

телефонограму про виклик; довідку 
про доставку SMS-повідомлення про 
виклик; проїзні документи, які вка-
зують на перебування підозрюва-
ного, до якого застосовано особисте 
зобов’язання, в іншому населеному 
пункті; довідку про зміну ним місця 
проживання та/або місця роботи; про-
токол допиту свідка, потерпілого, які 
спостерігали підозрюваного у заборо-
нених для відвідування ним місцях, 
визначених слідчим суддею; повідом-
лення лікувального закладу про ухи-
лення підозрюваного від проходження 
курсу лікування від наркотичної або 
алкогольної залежності; рапорт про 
умисне зняття, пошкодження або 
інше втручання у роботу електро-
нного засобу контролю; копію ухвали 
слідчого судді, якою на учасника кри-
мінального провадження покладено 
процесуальний обов’язок, тощо [2,  
с. 257-258].

Разом з цим, і на цьому етапі є певні 
прогалини нормативного регулювання. 
А саме, ч. 1 ст. 139 КПК передбачає: 
«Якщо підозрюваний, обвинувачений, 
свідок, потерпілий, цивільний відпо-
відач, представник юридичної особи, 
щодо якої здійснюється провадження, 
який був у встановленому цим  
Кодексом порядку викликаний (зо-
крема, наявне підтвердження отри-
мання ним повістки про виклик або 
ознайомлення з її змістом іншим 
шляхом), не з’явився без поважних 
причин або не повідомив про причини 
свого неприбуття, на нього наклада-
ється грошове стягнення». Виникають 
зауваження щодо кола осіб, на яких 
може бути накладено грошове стяг-
нення. У цьому переліку відсутній 
цивільний позивач. У літературі наво-
дяться приклади, коли статуси потер-
пілого та цивільного позивача можуть 
не співпадати [3, c. 212-216] (хоча ці 
ситуації не є поширеними на прак-
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тиці). Цивільний позивач має права 
та обов’язки, передбачені КПК для 
потерпілого, в частині, що стосуються 
цивільного позову, а потерпілий, від-
повідно, зобов'язаний прибути за ви-
кликом до слідчого, прокурора, слід-
чого судді, суду, а в разі неможливості 
своєчасного прибуття – завчасно по-
відомити про це, а також про причини 
неможливості прибуття. На потерпі-
лого за чинними нормами КПК може 
бути накладено грошове стягнення, а 
на цивільного позивача, який в частині 
явки за викликом має ті ж обов'язки 
– ні, що видається нелогічним. Саме 
тому слід підтримати точку зору про 
необхідність доповнити перелік осіб, 
на яких може бути накладено грошове 
стягнення, цивільним позивачем [4,  
с. 82; 5, с. 253].

Також слід відмітити і те, що 
у ч. 1 ст. 139 КПК не йдеться про 
таких учасників кримінального прова-
дження, як третя особа, щодо майна 
якої вирішується питання про арешт, 
та її представник. Але ж третя особа, 
щодо майна якої вирішується питання 
про арешт, та її представник зобов’я-
зані прибувати за викликом до про-
курора, суду, а в разі неможливості 
своєчасного прибуття – завчасно по-
відомити про це, а також про причини 
неможливості прибуття. Виникає пи-
тання, як же забезпечити явку таких 
учасників, коли ні привід, ні грошове 
стягнення до них застосоване бути не 
може? I ще одне питання – чому на 
представника юридичної особи, щодо 
якої здійснюється провадження, може 
бути накладено грошове стягнення, а 
на представника третьої особи, щодо 
майна якої вирішується питання про 
арешт, – не може? I чому така вста-
новлена різниця для цих представ-
ників, адже принципової різниці у 
правовій природі представництва у 
таких випадках немає. Відповідно, 

для забезпечення виконання процесу-
ального обов'язку третьої особи, щодо 
майна якої вирішується питання про 
арешт, та її представника прибувати 
за викликом до слідчого, прокурора, 
слідчого судді, суду, а в разі немож-
ливості своєчасного прибуття – за-
вчасно повідомити про це, а також 
про причини неможливості прибуття, 
пропонуємо доповнити ч. 1 ст. 139 
положенням про третю особу, щодо 
майна якої вирішується питання про 
арешт, її представника як осіб, на 
яких може бути накладене грошове 
стягнення.

Складаючи клопотання про накла-
дення грошового стягнення у разі 
неявки без поважних причин або не 
повідомлення про причини непри-
буття, слідчому слід врахувати деякі 
колізійні норми щодо реагування слід-
чого на таке нез'явлення. Як слушно 
зазначає А.В. Захарко, у ч. 1 ст. 139 
КПК України імперативно зазнача-
ється, що грошове стягнення наклада-
ється на підозрюваного, обвинуваче-
ного, свідка, потерпілого, цивільного 
відповідача, представника юридичної 
особи, щодо якої здійснюється про-
вадження, який був у встановленому 
порядку викликаний, не з’явився без 
поважних причин або не повідомив 
про причини свого неприбуття. При 
вирішенні питання про накладення 
грошового стягнення виникає кон-
куренція ч. 1 ст. 139 КПК України 
з ч. 1 ст. 144 КПК, у якій диспози-
тивно викладено, що грошове стяг-
нення може бути накладено на учас-
ників кримінального провадження у 
випадках, передбачених КПК. В цій 
колізії правових норм застосовувати 
потрібно ч. 1 ст. 139 КПК України, 
бо вона є спеціальною нормою. 
Таким чином, для звернення до слід-
чого судді з клопотанням про накла-
дення грошового стягнення, слідчому  
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достатньо довести факт одноразового 
неприбуття на виклик відповідного 
учасника кримінального провадження 
з урахуванням умов, викладених у  
ст. 139 КПК України [6, c. 64]. 

Після складання клопотання 
слідчим виникає питання необхід-
ності його погодження прокурором. 
Чинне законодавство дещо колізійно 
його регламентує. З одного боку, ч. 2  
ст. 144 КПК вказує, що грошове стяг-
нення накладається під час досудо-
вого розслідування ухвалою слідчого 
судді за клопотанням слідчого, не вка-
зуючи, що воно має бути погоджене 
прокурором (хоча у інших статтях по 
інших заходах забезпечення кримі-
нального провадження це прямо вка-
зано: ч. 1 ст. 150, ч. 1 ст. 155, ч. 1  
ст. 160, ч. 1 ст. 171, ч. 4 ст. 176 КПК); 
з іншого боку, п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК  
передбачає повноваження слідчого 
звертатися за погодженням із проку-
рором до слідчого судді з клопотан-
нями про застосування заходів забез-
печення кримінального провадження. 
Більш того, в п. 5 Iнформаційного 
листа Вищого спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних і кри-
мінальних справ «Про деякі питання 
здійснення слідчим суддею суду першої 
інстанції судового контролю за дотри-
манням прав, свобод та інтересів осіб 
під час застосування заходів забезпе-
чення кримінального провадження» 
від 05.04.2013 р. зазначено, що за 
відсутності згоди (погодження) проку-
рора слідчий не вправі звертатися до 
суду з клопотанням про застосування 
заходів забезпечення кримінального 
провадження. У доктрині висловлено 
позицію про доцільність закріплення 
обов’язку слідчого погоджувати скла-
дене ним клопотання про накладення 
грошового стягнення з прокурором  
[1, с. 137; 7, с. 78; 8, с. 74; 9, с. 128]. 
Але при вирішенні цієї колізії слід 

звернути увагу на те, що норма ч. 2 
ст. 144 КПК є спеціальною стосовно 
п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК. Тому за пра-
вилами вирішення колізій має пріо-
ритет спеціальна норма: як зазначає  
О.В. Капліна, якщо має місце зміс-
товна колізія між загальною і спе-
ціальною нормами, що містяться в 
актах одного або різного рівня, то за-
стосовується спеціальна норма (спеці-
альна (виняткова) норма скасовує дію 
норми загальної) [10, с. 256]. Таким 
чином, слід визнати, що клопотання 
слідчого про накладення грошового 
стягнення не потребує погодження із 
прокурором. Враховуючи мінімальний 
характер примусу при накладенні гро-
шового стягнення, а також його ретро-
спективний характер (адже грошове 
стягнення має характер заходу кримі-
нально-процесуальної відповідальності 
[5] за вчинення кримінально-процесу-
ального правопорушення), судовий 
порядок застосування, то вважаємо 
недоцільним погодження такого кло-
потання слідчого прокурором. 

У відповідності до ч. 1 ст. 146 КПК, 
про час та місце розгляду клопотання 
повідомляється службова особа, яка 
його внесла, та особа, на яку може 
бути накладено грошове стягнення, 
проте їх неприбуття не перешкоджає 
розгляду питання, що свідчить про 
те, що слідчий уповноважений брати 
участь у розгляді клопотання слідчим 
суддею, якщо саме він був суб'єктом 
подання клопотання. Слідчі ці повно-
важення реалізують, про що свідчать 
ухвали слідчих суддів [11; 12]. Участь 
прокурора не вимагається, що є ло-
гічним, адже прокурор і не уповнова-
жений і на погодження відповідного 
клопотання слідчого. У літературі є 
пропозиції щодо обов'язковості участі 
слідчого, прокурора при розгляді кло-
потання [1, с. 140]. Відмітимо, що 
слідчий не завжди має можливість 
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взяти безпосередню участь у роз-
гляді клопотання. Проте, вирішуючи 
питання про участь у розгляді клопо-
тання, слідчий повинен враховувати, 
що саме на нього покладено тягар 
доказування наявності підстав на-
кладення грошового стягнення, і що 
за відсутності слідчого при розгляді 
клопотання слідчий суддя буде орі-
єнтуватися лише на додатки на кло-
потання та ті відомості, які надасть 
особа, на яку може бути накладено 
грошове стягнення. Саме тому для 
належного здійснення тягаря доказу-
вання, який у літературі визначається 
як необхідність для слідчого, проку-
рора надати належні, допустимі, до-
стовірні та достатні докази того, що 
застосування заходу забезпечення 
кримінального провадження потрібне 
для забезпечення дієвості криміналь-
ного провадження [13, с. 87], слід-
чому бажано брати участь у розгляді 
клопотання. Слідчий повинен довести 
за допомогою належних, допустимих 
та достовірних доказів: наявність 
у особи процесуального статусу, у 
силу якого на неї покладено певний 
процесуальний обов'язок; обов’язок, 
який покладено на особу КПК чи 
ухвалою слідчого судді; факт неви-
конання обов'язку та обставини, за 
яких особа не виконала обов’язок; 
розмір грошового стягнення, який є 
необхідним (враховуючи межі дис-
креції слідчого судді щодо визначення 
розміру грошового стягнення). Тягар 
доказування відсутності поважних 
причин невиконання процесуального 
обов'язку на слідчого покладений 
бути не може, адже обов'язок зазда-
легідь повідомити про неможливість 
з’явлення покладається на особу, яка 
викликається (п. 9 ч. 1 ст. 137 КПК). 
Відповідно, оскільки нормами кримі-
нального процесуального закону на 
слідчого, прокурора не покладається 

обов’язок доводити, що учасник кри-
мінального провадження не виконав 
покладений на нього процесуальний 
обов’язок без поважних причин, то 
за відсутності доказів поважності 
причин невиконання процесуального 
обов’язку, поданих учасником кримі-
нального провадження, щодо якого 
вирішується питання про накладення 
грошового стягнення, слідчий суддя, 
суд повинен задовольнити клопотання 
про накладення грошового стягнення 
[1, c. 149]. Це підтверджується і су-
довою практикою: «Недопустимою 
є відмова у задоволенні клопотання 
про накладення грошового стягнення, 
якщо слідчий, прокурор надають 
підтвердження про те, що виклик 
певної особи було здійснено і при 
цьому немає жодних відомостей щодо 
причин неявки за викликом. Слідчий 
не зобов’язаний доводити, що існують 
достатні підстави вважати про те, що 
особа не з’явилась на виклик слідчого 
без поважних причин» [14].

Скасування ухвали про накла-
дення грошового стягнення здійсню-
ється слідчим суддею за клопотанням 
особи, на яку було накладено грошове 
стягнення та яка не була присутня під 
час розгляду цього питання слідчим 
суддею. Слідчий суддя, суд, визнавши 
доводи особи обґрунтованими, може 
самостійно скасувати ухвалу про на-
кладення грошового стягнення, а в 
іншому випадку – призначає судове 
засідання для розгляду клопотання 
про скасування ухвали про накла-
дення грошового стягнення. Особа, 
яка подала клопотання, а також 
слідчий, прокурор, за клопотанням 
якого було накладено грошове стяг-
нення, повідомляються про місце та 
час розгляду клопотання, проте їх 
неприбуття не перешкоджає такому 
розгляду (ч. 2 ст. 147 КПК). У літе-
ратурі є пропозиції розширити коло 
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ініціаторів скасування ухвали слідчого 
судді, і додати до них також слідчого 
[1, с. 164]. Проте, така пропозиція 
викликає зауваження. Особа, на яку 
було накладено грошове стягнення 
та яка не була присутня під час роз-
гляду цього питання слідчим суддею, 
має право сама подати таке клопо-
тання, і саме вона має достовірні 
відомості щодо причин невиконання 
нею процесуальних обов'язків, напри-
клад, поважності причин нез'явлення 
на виклик, і повинна їх надати для 
обґрунтування свого клопотання про 
скасування ухвали про накладення 
грошового стягнення. Відповідно, по-
дання нею клопотання є ефективним 
засобом правового захисту і не ви-
магає втручання слідчого.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 147 
КПК, брати участь у розгляді слідчим 
суддею клопотання про скасування 
ухвали про накладення грошового 
стягнення. Разом з тим, ефективність 
участі слідчого у розгляді саме цього 
клопотання поставлена законодавцем 
під сумнів, виходячи з того, що  
слідчий лише повідомляється про 
місце та час розгляду клопотання, 
проте, не прописане його право от-
римати копію клопотання або хоча б 
ознайомитися з ним до початку роз-
гляду слідчим суддею. Це обмежує 
засаду змагальності при розгляді 
клопотання, адже, у відповідності до  
ч. 2 ст. 22 КПК, сторони кримі-
нального провадження мають рівні 
права на збирання та подання до 
суду речей, документів, інших до-
казів, клопотань, скарг, а також на 
реалізацію інших процесуальних прав,  
передбачених КПК, а в даному ви- 
падку права не будуть рівними, і 
слідчий втрачає можливість заздале-
гідь продумати, підготувати та ви-
класти свою правову позицію з питання  
щодо скасування грошового стягнення. 

Відповідно, цей недолік має бути  
усунений.

Участь слідчого під час розгляду 
клопотання про скасування ухвали 
про накладення грошового стягнення 
не визнана КПК обов'язковою, адже 
ч. 2 ст. 147 КПК передбачає, що не-
прибуття слідчого, прокурора не пе-
решкоджає розгляду. У літературі є 
пропозиції щодо закріплення обов'яз-
ковості їх участі [7, с. 81-82], але на 
практиці слідчий не завжди має мож-
ливість взяти безпосередню участь у 
розгляді клопотання. Проте слідчий 
повинен враховувати, що за його від-
сутності за чинних положень КПК він 
втрачає можливість висловити свою 
правову позиції щодо скасування 
ухвали слідчого судді, що може у 
певних випадках негативно вплинути 
надалі на забезпечення виконання 
процесуальних обов'язків ініціатором 
клопотання. Отже, слідчому бажано 
брати участь у розгляді клопотання, 
проте, обов'язковість його участі на 
нормативному рівні не можна визнати 
доцільною.

Висновки. Повноваження слідчого 
у процедурі вирішення питання про 
накладення грошового стягнення реа-
лізуються шляхом: складання слідчим 
клопотання про накладення грошового 
стягнення та звернення з ним до суду; 
участь слідчого у розгляді клопотання 
слідчим суддею. Для забезпечення 
виконання процесуального обов'язку 
третьої особи, щодо майна якої ви-
рішується питання про арешт, та її 
представника прибувати за викликом 
до слідчого, прокурора, слідчого судді, 
суду, а в разі неможливості своєчас-
ного прибуття – завчасно повідомити 
про це, а також про причини немож-
ливості прибуття, слід доповнити ч. 1 
ст. 139 КПК після слова «представник 
юридичної особи, щодо якої здійсню-
ється провадження» словами «третя 
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особа, щодо майна якої вирішується 
питання про арешт, її представник». 
При розгляді слідчим суддею клопо-
тання про накладення грошового стяг-
нення на слідчого покладається тягар 
доказування таких обставин: наявність 
у особи процесуального статусу, у 
силу якого на неї покладено певний 
процесуальний обов'язок; обов’язок, 
який покладено на особу КПК чи 
ухвалою слідчого судді; факт невико-
нання обов'язку та обставини, за яких 

особа не виконала обов’язок; розмір 
грошового стягнення, який є необ-
хідним. Для забезпечення можливості 
слідчого відстоювати свою правову 
позицію з питання щодо скасування 
грошового стягнення пропонуємо ч. 2  
ст. 147 доповнити реченням: «Слід- 
чому, прокурору, за клопотанням якого 
було накладено грошове стягнення, 
разом з повідомленням про місце та 
час розгляду клопотання направля-
ється його копія».
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Зиньковский И.П. 
Наложение денежного взыскания и отмена определения о наложении денежного 

взыскания: вопросы полномочий следователя.
Аннотация. Статья посвящена исследованию проблемных вопросов полномочий следо-

вателя в механизме наложения денежного взыскания и отмены определения о наложении 
денежного взыскания. Выделен круг обстоятельств, бремя доказывания которых возлага-
ется на следователя. Предложенные изменения и дополнения в ст. 139 УПК (после слова 
«представитель юридического лица, в отношении которого осуществляется производство» 
словами «третье лицо, в отношении имущества которого решается вопрос об аресте, его 
представитель»), ст. 147 УПК (дополнить предложением: «Следователю, прокурору, по 
ходатайству которого было наложено денежное взыскание, вместе с уведомлением о месте 
и времени рассмотрения ходатайства направляется его копия»).

Ключевые слова: наложение денежного взыскания, следственный судья, следователь, 
ходатайство, бремя доказывания, отмена определения о наложении денежного взыскания

I. Zinkovskyy 
Imposіtіon of pecunіary penalty and revocatіon of rulіng on the іmposіtіon of 

pecunіary penalty.
Summary. The article is devoted to the research of issues associated with powers of an 

investigator in the mechanism of imposing pecuniary penalty and revocation of ruling on the 
imposition of pecuniary penalty. The circle of circumstance and burden of proof which lies on 
the investigator are outlined and emphasized. The has proposed next changes and additions to 
the Article 139 of the CPC (after the word ‘representative of a legal person in whose respect 
proceedings are taken’ by words ‘the third person, in respect of whose property the issue 
of arrest is decided, its representative’), Art. 147 of the CPC (by adding the sentence: ‘The 
investigator, prosecutor, on the motion of whose the pecuniary penalty is imposed in addition 
to the notification of the place and time of consideration of motion its copy shall be sent’).

Keywords: imposing pecuniary penalty, investigative judge, investigator, motion, burden 
of proof, revocation of ruling on imposition of pecuniary penalty.
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СТАНОВЛЕННЯ IНСТИТУТУ ПРЕДСТАВНИЦТВА  
ЮРИДИЧНИХ ОСIБ У КРИМIНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННI

Анотація. У статті проаналізовано основні етапи становлення інституту 
представництва юридичних осіб у кримінальному провадженні від Древнього 
Риму до незалежної України. Розвиток ринкових відносин став рушійною 
силою для розвитку юридичних осіб та відповідно їх участі через представників 
у кримінальному судочинстві. Ґенеза інституту представництва юридичних осіб 
у кримінальному провадженні характеризується слабким регулюванням до  
ХХ ст. та значним розширенням процесуальної участі юридичних осіб у 
кримінальному провадженні після 1917 року.

Ключові слова: юридична особа, інститут представництва, кримінальне 
провадження.

Постановка проблеми. Виник-
нення юридичних осіб, а пізніше поява 
перших наукових вчень про інститут 
представництва юридичних осіб пов’я-
зані насамперед із розвитком рин-
кових відносин, що зумовило розвиток 
організації суспільства. Iснування 
юридичної особи як фіктивної та аб-
страктної особи, яка не існує фізично 
та не змозі здійснювати будь-які дії не 
інакше як через фізичних осіб зумо-
вило пошук суспільством способів ре-
алізації нею своїх прав та обов’язків, 
який знайшов своє відображення в 
інституті представництва юридичних 
осіб. 

Юридичні особи є суб’єктами кри-
мінально-процесуальної діяльності, 
які в силу своєї фізичної природи 
беруть участь у кримінальному су-
дочинстві через своїх представників. 
Iнститут представництва юридичних 
осіб виступає однією із гарантій реа-
лізації юридичною особою своїх прав  

та обов’язків у кримінальному про-
вадженні та сприяє виконанню за-
вдань кримінального провадження 
(ст. 2 Кримінального процесуального 
кодексу України). 

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. Проблематикою інсти-
туту представництва, в тому числі 
юридичних осіб, у кримінальному 
провадженні займалися ряд радян-
ських та сучасних українських вчених.  
У радянській кримінально-процесу-
альній науці це питання було дослі-
джене В.Д. Адаменком, В.П. Божьєвим, 
П.П. Тепляковим, П.М. Туленковим 
та В.В. Шимановським. Деякі теоре-
тичні та практичні аспекти інституту 
представництва у кримінальному су-
дочинстві незалежної України висвіт-
лювали М.I. Гошовський, О.П. Кучин-
ська, В.В. Леоненко, Т.В. Омельченко, 
В.Г. Пожар та В.В. Самолюк. Однак, 
роботи вищезазначених вчених були 
присвячені або інституту представ-
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ництва у кримінальному провадженні 
в загальному або конкретному виду 
представництва. Проблеми інституту 
представництва юридичних осіб у 
кримінальному провадженні не були 
предметом дисертаційних та моно-
графічних досліджень. За таких умов 
недослідженим залишається розвиток 
та ґенеза інституту представництва 
юридичних осіб у кримінальному про-
вадженні.

Формулювання мети статті. 
Метою статті є визначення етапів 
становлення та розвитку сучасного 
інституту представництва юридичних 
осіб в кримінальному провадженні.

Виклад основного матеріалу. 
Очевидним є те, що поняття «пред-
ставництва» може виникнути лише у 
суспільстві із розвинутим цивільним 
обігом, оскільки там, де суспільство 
обмежується лише сім’єю або родом 
не виникає потреби у реалізації прав 
окремих осіб через інших.

Поняття юридичних осіб та їх 
представництва використовується у 
всіх галузях права, проте вчення про 
юридичних осіб сформувалося саме в 
рамках цивільно-правової доктрини, 
«в контексті регулювання майнового 
обігу і досі не зазнало змін в аспекті 
теоретичного перегляду» [1, с. 10].

Прийнято вважати, що юридична 
особа як суб’єкт права вперше зу-
стрічається у римському праві.  
Достеменно відомо, що поряд з осо-
бами фізичними у римській юриспру-
денції існували корпорації, об’єднання 
громадян, професійні союзи реміс-
ників та благодійні фонди. До юри-
дичних осіб у римській юриспруденції 
застосовувалися наступні терміни: 
universitas, що означає сукупність 
осіб (u. personarum – корпорація) 
або речей (u. bonorum – благодійний 
фонд) [2, с. 319]. Знало римське право 
і представництво, до якого застосо-

вувалися терміни actor, advocatus, 
patronus causae. При цьому, слід 
звернути увагу, що у посткласичний 
період адвокат виступав як пред-
ставник юридичних осіб, а саме як 
advocatus fisci [2, с. 25] – адвокат 
державної казни.

Під представництвом у римському 
приватному праві розуміється «здійс-
нення однією особою – представником 
– від імені іншої особи – принципала 
– юридичного правочину, з якого ви-
никають права та обов’язки лише для 
останнього» [4, с. 27]. Правовою під-
ставою для юридичної заміни однієї 
особи іншою можуть бути приписи 
закону, воля принципала або судове 
рішення. До представників юридичних 
осіб на підставі припису закону відно-
силися управляючі особи корпорацій, 
повноваження яких встановлювалися 
статутом такої корпорації. У Дигестах 
Юстиніана було передбачено, що кор-
порації (collegia) могли виступати у 
судах, призначивши представника 
(actor), який виступав від імені об’єд-
нання (Дигести Юстиніана 3.4.1.1; 
3.4.2-3). Компетенція представника 
визначалась рішенням колегії (Дигести 
Юстиніана 3.4.6.2-3).

Особливим видом юридичних осіб 
у римському праві була – fiscus – 
державна казна. Принцепс, власник 
державного майна, «як представник 
fiscus міг укладати договори, пода-
вати позови та виступати в суді» [6, 
с. 271]. 

У зв’язку відсутності відокрем-
леної правової регламентації кримі-
нального процесу у римському праві, 
кримінальне судочинство здійснюва-
лося в рамках цивільного процесу 
через приватне обвинувачення. Тому 
за часів Стародавнього Риму у юри-
дичних осіб та їх представників був 
відсутній будь-який кримінально-про-
цесуальний статус при захисті своїх 
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прав, які були порушені криміналь-
ними правопорушеннями. Вони ко-
ристувалися цивільно-процесуальною 
правоздатністю та дієздатністю.

У Руській Правді як у кодексі 
феодального права згадуються юри-
дичні особи того часу – церква та 
община (верв), хоча закон Київської 
Русі поняття «юридична особа» не 
знав. Церква разом із її автономними 
одиницями храмами, монастирями 
була першою юридичною особою у 
Київській Русі. Те, що представники 
церкви – священнослужителі храмів, 
ігумени монастирів представляли 
інтереси церкви у цивільному обо-
роті та могли укладати договори від 
імені церковної установи, яку вони 
представляли підтверджують істо-
ричні згадки. Також, підтвердженням 
здійснення процесуальних прав та 
обов’язків юридичної особи – церкви 
її представниками у давньоруському 
кримінальному процесі слугують на-
ступні згадки: «се ігумен Никон мо-
настиря Черниговського Николая 
Чудотворца …се утверждал как се 
Иван Есипов сын Слугын сваровал 
еси у Жывоначальной Троици двести 
рублев монастырских казенних…» [7, 
с. 268]. З даної історичної пам’ятки 
важко ідентифікувати, яку проце-
суальну роль виконували юридичні 
особи у кримінальному судочинстві. 
Проте, очевидним є те, що ігумен 
виступав у кримінальному процесі 
як представник монастиря. Я. Падох 
також стверджує, що «правні особи, 
тобто юридичні особи були сторонами 
судового процесу у княжу добу» [8, 
с. 42]. Вчений зазначає, що ними були 
церква та верв.

Як і у Київській Русі, так і в Ли-
товсько-Руській державі право того 
часу не розрізняло цивільний та кри-
мінальний процеси. Сторона потерпі-
лого (позивача) тогочасного судового 

процесу називалася як сторона жа-
лобна або жалобник, а обвинувачений 
– як сторона обвалована [8, с. 49].  
Ознаки сучасної юридичної особи у  
Литовсько-Руській державі мали 
церква та частково об’єднання ре-
місників і торговців. Вони виступали 
стороною потерпілою переважно у 
майнових злочинах проти їх влас-
ності. Юридичні особи виступали у 
суді через уповноважених, які повинні 
були мати повну судову і процесу-
альну дієздатність, тобто бути повно-
літніми чоловіками. Литовські статути 
не містять більше вимог до уповнова-
жених, однак вперше згадуються адво-
кати, хоча під терміном «прокуратор», 
з польської «умоцований» [8, с. 96]. 
Юридичні особи могли найти й «ви-
браного уповноваженого» – адвоката. 
Ними могли бути особи будь-якого 
соціального стану, в тому числі не 
шляхтичі, які діяли на підставі «листа 
поручений» або «прокурації». Даний 
«лист поручений» міг бути загальним 
або обмежувати певні процесуальні 
дії, письмовим або усним, заявленим 
на судовій розправі [8, с. 50-51].

Юридичних або як тоді називали 
правних осіб Гетьманщини представ-
ляли заступники. Заступником міг 
бути будь-хто, хто мав судову здіб-
ність, крім невільників, обезчещених, 
виклятих церквою. Духовні особи 
(ігумен, старости, єпископи, священ-
нослужителі тощо) могли заступати 
лише церкви та монастирі. Iнші юри-
дичні особи виступали у суді через за-
ступників або найнятих виборних, при 
цьому закон жодним чином не обме-
жував організації наймати тогочасних 
представників. «Виборні заступники» 
називалися адвокатами, пленіпотен-
тами, патронами, покураторами та 
повіреними. 

Основним джерелом криміналь-
ного процесу на українських землях 
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у XVIII-XIX ст. стали «Права, по ко-
торым судится малороссийский народ» 
(далі – Права) 1743 року. У Правах  
вперше чітко фіксується інститут 
представництва, так у пункті 1 арти-
кулу 7 «О адвокатах и поверенных» 
міститься поняття адвоката або по-
віреного: «адвокатом, пленіпотентом, 
патроном, прокуратором і повіреним 
називається той, котрий в чужих 
справах по його дорученню замість 
нього в судах відстоює, відповідає, 
розправляється» [9, с. 151]. Пункт 4  
Прав артикулу 7 передбачає, що 
будь-якому чолобитчіку та відпові-
дачу дозволяється мати повіреного.  
Встановлювалися й вимоги до пові-
рених – повнолітні чоловіки, не від-
лучені від церкви, письмові, яким на-
дано вірче чолобитіє. Однак, Права не 
містять жодної норми, яка б зазна-
чала те, що тогочасні юридичні особи 
(цехи, церква) виступали в суді кри-
мінальному через уповноважених по-
вірених.

Ф.М. Дмитрієв зазначає, що саме 
правові грамоти того часу доказують, 
що юридичні особи виступали в судах 
через повірених [10, с. 146]. Свяще-
ники, диякони, ігумени і монахи ви-
ступали в судах не лише як приватні 
особи, а й як представники установи 
(церкви, монастиря тощо). При цьому, 
від представника відповідача не ви-
магалося жодного посвідчення своїх 
повноважень, жодного legitimatio ad 
causam. Повірений позивача подавав 
чолобитну від довірителя, а повірений 
відповідача лише відповідав на питання 
«Чи відповідаєш за відповідача?» [10, 
с. 147]. Особистість повірених встанов-
лювалася в суді зі слів особи.

В судових статутах 1864 року 
вперше з’являється поняття «потерпі-
лого», «цивільного позивача» та «ци-
вільного відповідача» у кримінальному 
процесі. Так, після реформи 1864 року 

потерпілим визнавалася «особа, якій 
злочином завдано матеріальну або мо-
ральну шкоду» [8, с. 182]. Для того 
щоб бути визнаним потерпілим особа 
або організація повинна понести 
шкоду в своїх інтересах [11, с. 1].

Цивільним позивачем згідно п. 2, 6  
ст. 776 Статуту кримінального су-
дочинства (далі – Статуту), може 
бути потерпілий від злочину, котрий 
подавав позов про відшкодування.  
Цивільним відповідачем відповідно до 
ст. 778 Статуту є винний у вчиненні 
злочину чи проступку, діями якого 
потерпілому завдано шкоду і збитків. 
До 1878 року цивільним відповідачем 
могла бути лише фізична особа. Так, 
законом від 25 січня 1878 року розши-
рили статтю 830 Статуту, дозволяючи 
позиватися до осіб, в тому числі 
юридичних осіб, на яких може бути 
покладено законом обов’язок відшко-
дувати шкоду та збитки завдані обви-
нуваченим. Відтепер до кримінального 
процесу залучалися й підприємства. 
Зазвичай це були залізничні та па-
ромні установи, які відповідали за кри- 
мінальні проступки вчинені їх праців-
никами (рішення Сенату 1889 року по 
справі Бачуріна). Зазвичай, такі під-
приємства представляли у суді самі 
власники або наймали адвокатів для 
захисту своїх інтересів у криміналь-
ному суді. 

Особливістю юридичних осіб СРСР 
було те, що всі вони були держав-
ними. У часи НЕПу (1921-1928 рр.) 
діяли й юридичні особи приватної 
власності, проте це тривало не довго. 
Юридичними особами згідно законо-
давства СРСР визнавалися колективні  
(суспільні) утворення, які як такі 
могли від свого імені набувати права 
на майно, виконувати обов’язки, бути 
позивачами та відповідачами у суді  
(ст. 23 ЦК УРСР). Юридичні особи 
могли бути учасниками криміналь-
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но-процесуальних відносин згідно 
радянського законодавства лише як 
потерпілий, цивільний позивач та від-
повідач.

М.С. Строгович зазначає, що по-
терпілим може бути й юридична 
особа, хоча більшість радянських 
дослідників (В.М. Савінов, М.I. Са-
вицький, В.Е. Юрченко), які займа-
лися дослідження процесуального ста-
тусу потерпілого, цивільного позивача 
та відповідача, вважають, що потер-
пілим могла бути лише фізична особа. 
Так, В.М. Савінов, даючи визначення 
«потерпілого» у радянському кримі-
нальному процесі стверджує, що «по-
терпілим визнається фізична особа 
відносно якої є достатньо доказів 
стверджувати, що проти її охороню-
ваного кримінальним законом блага 
вчинено злочин» [12, с. 9]. 

В силу своєї фізичної природи 
юридичні особи-учасники криміналь-
но-процесуальної діяльності приймали 
участь у процесі через представника. 
На радянських підприємствах, ор-
ганізаціях, установах створювалися 
юридичні служби – правові бюро, 
відділи, юрисконсульти (Постанов-
ление Центрального Комитета КПСС 
и Совета Министров СССР № 1025 
от 23.12.1970 «О улучшении пра-
вовой работы в народном хозяйстве»).  
У випадку відсутності функціонування 
юридичної служби інтереси підприєм-
ства міг представляти керівник.

Відповідно до ст. 28 Засад цивіль-
ного судочинства СРСР у справах 
юридичних осіб приймають участь 
їх органи або представники. Пред-
ставником юридичної особи могла 
бути лише дієздатна фізична особа. 
Відповідно до ст. 11 ЦК УРСР дієз-
датною вважається повнолітня особа, 
яка здатна своїми діями набувати ци-
вільних прав і створювати для себе 
цивільні обов’язки. Представником 

у кримінальному судочинстві в тому 
числі підприємства, організації або 
установи не могла бути особа, яка 
вже приймає участь у процесі по даній 
кримінальній справі в якості слідчого, 
прокурора, судді, секретаря, експерта, 
перекладача, спеціаліста, свідка та ро-
дичів посадових осіб, які вели процес 
(ст.ст. 52, 63 КПК УРСР).

Підставами для представництва 
юридичних осіб у кримінальному су-
дочинстві могли бути договір дору-
чення у випадку наймання для пред-
ставництва позаштатного працівника, 
наприклад адвоката або трудові від-
носини у випадку представництва ке-
рівником чи іншим штатним праців-
ником. Повноваження представника 
підприємства, організації, установи 
підтверджувала довіреність, ордер, 
виданий юридичною консультацією 
(якщо представник-адвокат), доку-
менти, які підтверджують службові 
відносини (Статут, наказ про призна-
чення, рішення тощо). На державних 
підприємствах чи установах СРСР 
органом вважався керівник. Коопера-
тивні та громадські організації мали 
колегіальні органи (збори, правління, 
комітет). Керівники підприємств чи 
установ СРСР представляли та захи-
щали інтереси підприємства чи уста-
нови на підставі Статуту, а тому не 
потребували довіреності для участі у 
судочинстві. Їх повноваження в радян-
ському кримінальному процесі посвід-
чували документи, які підтверджують 
їх службове або посадове становище. 
Представники колхозних чи коопера-
тивних організацій надавали слідчим 
органам та суду для підтвердження 
своїх повноважень рішення про об-
рання їх головами цих організацій. 

Розвиток участі юридичних осіб та 
їх представництво у кримінальному 
провадженні у незалежній Україні 
можна поділити на три основні етапи:
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1) 24 серпня 1991 р. – 19 листо-
пада 2012 р. – період дії радянського 
КПК в Україні. Характеризується 
тим, що участь юридичних осіб та їх 
представництво у кримінальному про-
цесі мало відрізнялося від їх представ-
ництва у УРСР.

2) 19 листопада 2013 р. – 27 квіт- 
ня 2014 року, даний етап розпочина-
ється з набуття чинності новим КПК 
2012 року до введення кримінальної 
відповідальності юридичних осіб За-
коном України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України 
щодо виконання Плану дій щодо лі-
бералізації Європейським Союзом ві-
зового режиму для України стосовно 
відповідальності юридичних осіб» від  
23.05.2013 р. Характеризується тим, 
що юридичні особи активно беруть 
участь у кримінальному провадженні. 
Представники юридичних осіб пред-
ставляють та захищають їх права 
та інтереси як потерпілого, цивіль-
ного позивача, цивільного відпові-
дача та заявника. Новий КПК чітко 
передбачає участь юридичних осіб та 
процесуально визнає за ними статус 
заявника, потерпілого, цивільного 
позивача та цивільного відповідача. 
Юридичні особи вільні у виборі пред-
ставника – від керівника юридичної 
особи до адвоката-захисника. Біль-
шість норм КПК 2012 року, які ре-
гулюють представництво юридичних 
осіб мають бланкетний характер та 
відсилають до положень цивільного 
та господарського законодавства.

3) 27 квітня 2014 року (набуття 
чинності Законом України «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо виконання Плану 
дій щодо лібералізації Європейським 
Союзом візового режиму для України 
стосовно відповідальності юридичних 
осіб» від 23.05.2013 р.) – теперішній 
час. Абсолютною новелою криміналь-

ного законодавства України за всю іс-
торію державності українських земель 
є введення кримінальної відповідаль-
ності юридичних осіб, що знайшло 
відповідне відображення змін стано-
вища юридичних осіб у криміналь-
ному провадженні. КПК із змінами  
2014 року вживає поняття «пред-
ставник юридичної особи, щодо якої 
здійснюється провадження». Таким 
чином, законодавець відразу вказує 
на те, що юридичну особу, щодо 
якої здійснюється провадження пред-
ставляє представник, який відповідно 
бере участь у провадженні.

Висновки. З того моменту як юри-
дичні особи стали суб’єктами ци-
вільного обороту, володіти власним 
майном вони стали учасниками кримі-
нального процесу. Розвиток представ-
ництва юридичних осіб у криміналь-
ному провадженні в кожен окремий 
історичний період залежить від типу 
державності, розвитку економічних 
відносин, оскільки юридичні особи в 
основному є суб’єктами господарю-
вання, за винятком церкви.

Представництво юридичних осіб 
у кримінальному провадженні до  
XX ст. не було врегульоване належним 
чином, зазвичай представником був 
керівник, церква як розгалужена 
юридична особа мала багатьох пред-
ставників – ігумен, священик, мо-
настирські старці. Лише із введенням 
інституту адвокатури юридичні особи 
могли залучати найманих представ-
ників, які не перебували з ними 
в службово-трудових відносинах.  
Відтепер права юридичних осіб у кри-
мінальному провадженні могли захи-
щати юридично обізнані особи – адво-
кати. Вже у СРСР значного поширення 
набули штатні юристи (юрискон-
сульти), які представляли інтереси 
юридичних осіб не лише у цивіль-
ному процесі, але й в кримінальному.
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Становление института представительства юридических лиц в уголовном производ-

стве.
Аннотация. В статье проанализированы основные этапы становления института пред-

ставительства юридических лиц в уголовном производстве от Древнего Рима до независимой 
Украины. Развитие рыночных отношений стал движущей силой для развития юридических 
лиц и соответственно их участия через представителей в уголовном судопроизводстве. 
Генезис института представительства юридических лиц в уголовном производстве характе-
ризуется слабым регулированием до ХХ в. и значительным расширением процессуального 
участия юридических лиц в уголовном производстве после 1917 года.

Ключевые слова: юридическое лицо, институт представительства, уголовное производ-
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O. Yakymchuk 
The establіshment of the іnstіtute of representatіon of legal entіtіes іn crіmіnal 

proceedіngs.
Summary. The article analyzes the main stages of the formation of the institution of 

representation of legal entities in the criminal proceedings from ancient Rome to independent 
Ukraine. The development of market relations has been a main reason for the development 
of legal entities and, accordingly, their participation through representatives in criminal 
proceedings. Genesis of the institution of representation of legal entities in criminal proceedings 
is characterized by weak regulation until the twentieth century and a significant increase of 
the procedural participation of legal entities in criminal proceedings after 1917.

Keywords: legal person, institute of representation, criminal proceedings.
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ТИМЧАСОВИЙ ДОСТУП ДО РЕЧЕЙ I ДОКУМЕНТIВ:  
ПРОБЛЕМИ ТЕОРIЇ ТА ПРАКТИКИ

Анотація. В статті проводиться теоретичне дослідження окремих питань 
порядку обрання та застосування заходу забезпечення кримінального провад-
ження у виді тимчасового доступу до речей і документів. Здійснюється аналіз 
судової практики. Акцентується увага на проблемних аспектах апеляційного 
оскарження ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і доку-
ментів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької 
діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юри-
дична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, а також 
обґрунтовується необхідність розширення предмету оскарження.

Ключові слова: захід забезпечення кримінального провадження, тимча-
совий доступ до речей і документів, слідчий суддя, апеляційне оскарження 
ухвали слідчого судді.

Постановка проблеми. В розумінні 
Кримінального процесуального ко-
дексу України (далі – КПК України) 
тимчасовий доступ до речей і доку-
ментів є заходом кримінально-про-
цесуального примусу, пов’язаного із 
втручанням у права і свободи особи 
щодо права власності, що обумовлено 
потребами досудового розслідування. 
На сьогодні практика надання тимча-
сового доступу до речей і документів 
у формі вилучення бухгалтерської, 
податкової та іншої документації під-
приємства є досить поширеною. Цим 
обумовлено існування можливості 
апеляційного оскарження ухвал слід-
чого судді про тимчасовий доступ до 
речей і документів, які посвідчують 
користування правом на здійснення 
підприємницької діяльності, або 
інших, за відсутності яких фізична 
особа-підприємець чи юридична особа 
позбавляються можливості здійсню-

вати свою діяльність. Як засвідчують 
дані судової статистики, тимчасовий 
доступ до речей і документів серед 
усіх заходів забезпечення криміналь-
ного провадження є найпоширенішим 
у застосуванні. Однак, незважаючи 
на це, окремі аспекти обрання та за-
стосування вказаного заходу забез-
печення кримінального провадження 
залишаються досі дискусійними, що 
обумовлено недосконалістю чинного 
законодавства. 

Проблемні питання тимчасового 
доступу до речей і документів ставали 
предметом досліджень багатьох про-
відних вчених-процесуалістів. Однак 
низка питань, що пов’язані з проце-
дурою обрання тимчасового доступу 
до речей і документів залишається й 
досі малодослідженими.

З огляду на викладене, метою 
цієї статті є аналіз проблемних  
теоретичних та практичних аспектів 
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обрання тимчасового доступу до речей 
і документів, можливості його оскар-
ження та надання пропозицій щодо 
удосконалення діючого кримінального 
процесуального законодавства.

Виклад основного матеріалу.  
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК 
України тимчасовий доступ до речей 
і документів полягає у наданні стороні 
кримінального провадження особою, у 
володінні якої знаходяться такі речі і 
документи, можливості ознайомитися 
з ними, зробити їх копії та вилучити 
їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий 
доступ до електронних інформаційних 
систем або їх частин, мобільних тер-
міналів систем зв’язку, здійснюється 
шляхом взяття копії інформації, що 
міститься в таких електронних інфор-
маційних системах або їх частинах, 
мобільних терміналах систем зв’язку, 
без їх вилучення. КПК України вста-
новлює перелік речей і документів, до 
яких заборонено доступ (ст. 161), та 
тих, які містять охоронювану законом 
таємницю (ч. 1 ст. 162) [1].

Вищий спеціалізований суд України 
з розгляду цивільних і кримінальних 
справ звертає увагу, що при розгляді 
клопотань про тимчасовий доступ до 
речей і документів слід враховувати, 
що, беручи до уваги зміст положень 
ч. 1 ст. 86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, 
застосування стороною кримінального 
провадження такого способу зби-
рання доказів, як вилучення речей 
чи документів (ч. 7 ст. 163 КПК) під 
час отримання доступу до речей і до-
кументів може здійснюватися у ви-
падках, якщо: 1) особа, у володінні 
якої знаходяться речі або документи, 
не бажає добровільно передати їх 
стороні кримінального провадження 
або є підстави вважати, що вона не 
здійснить таку передачу добровільно 
після отримання відповідного запиту 
чи намагатиметься змінити або зни-

щити відповідні речі або документи; 
2) речі та документи, згідно зі ст. 162 
КПК, містять охоронювану законом 
таємницю, і таке вилучення необхідне 
для досягнення мети застосування 
цього заходу забезпечення. В інших 
випадках сторона кримінального про-
вадження може витребувати та отри-
мати речі або документи за умови їх 
добровільного надання володільцем без 
застосування процедури, передбаченої 
главою 15 КПК [2]. Таким чином, як 
зауважує I.В. Гловюк та С.В. Андру-
сенко, можливість витребування пред-
метів і документів без застосування 
процедури тимчасового доступу пов’я-
зується із їх добровільним наданням 
володільцем, а також відсутністю під-
став вважати, що володілець речей і 
документів намагатиметься змінити 
або знищити відповідні речі або до-
кументи після отримання запиту. Для 
звернення із клопотанням до слідчого 
судді, суду про тимчасовий доступ до 
речей і документів достатньо розумної 
підозри про можливість зміни або зни-
щення речей чи документів особою, 
у володінні якої вони знаходяться [3, 
с. 294]. Такої думки притримується і 
Б.М. Куспись [4, с. 251]. 

Перед дослідженням порядку об-
рання тимчасового доступу до речей 
і документів необхідно закцентувати 
увагу на питанні що саме можна 
вважати річчю та документом, до 
яких можливе застосування тимчасо-
вого доступу до речей і документів.  
З’ясування цього питання має прак-
тичне підґрунтя, адже, як зазначає 
О.А. Подковський, слідчі не повністю 
розуміють поняття документів та ре-
чових доказів, а тому не розмежовують 
з приводу чого подається клопотання: 
тимчасового доступу до речей чи до 
документів [5, с. 60]. Iніціатор клопо-
тання, а також слідчі судді повинні 
брати до уваги, що вирішення цього 
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питання поєднує у собі два види нор-
мативного регулювання – визначення 
поняття речей і документів, по-перше, 
через призму норм КПК України, що 
стосуються видів доказів (ст.ст. 98 та 
99 КПК України) та, по-друге, через 
призму норм іншого галузевого зако-
нодавства (ст. 179 та 190 ЦК щодо 
поняття речей та майна, Закони 
України «Про інформацію», «Про 
бібліотеки і бібліотечну справу», 
«Про обов’язковий примірник доку-
ментів», державні стандарти України  
ДСТУ 2732:2004, ДСТУ 2392-94, 
ДСТУ 3017-95, тощо щодо розуміння 
поняття документу). 

Наголосимо, що п. 10 ч. 1 ст. 309  
КПК України надає можливість 
оскарження лише тимчасового до-
ступу до речей і документів, яким 
дозволено вилучення речей і доку-
ментів, які посвідчують користування 
правом на здійснення підприємницької 
діяльності, або інших, за відсутності 
яких фізична особа-підприємець чи 
юридична особа позбавляються мож-
ливості здійснювати свою діяльність. 
Фактично законодавець даною нормою 
звузив предмет оскарження. У кон-
тексті цього такими документами мо-
жуть бути установчі документи юри-
дичних осіб-суб’єктів підприємницької 
діяльності. Відповідно до ст. 87 ЦК 
України [6] та ст. 57 ГК України [7] 
до установчих належать такі доку-
менти: 1) статут; 2) модельний статут;  
3) засновницький договір. Фізичні 
особи-суб’єкти підприємницької діяль-
ності діють не на підставі установчих 
документів, а на підставі свідоцтва 
про державну реєстрацію суб’єкта під-
приємницької діяльності. Крім цього, 
фізична особа зобов’язана отримати 
ліцензію, патент, дозволи на той вид 
діяльності, яким вона фактично за-
ймається (якщо, звичайно, така ді-
яльність підлягає ліцензуванню, або 

для її здійснення, згідно із законодав-
ством, вимагається певний дозвіл). 
Також документами, за відсутності 
яких господарюючий суб’єкт позбав-
ляється можливості здійснювати свою 
діяльність можуть бути: протоколи за-
гальних зборів учасників, засновників, 
акціонерів товариства; ліцензії, які 
видані юридичній особі; фінансові 
звіти, баланси, податкова звітність, 
первинні бухгалтерські документи; 
документи, на підставі яких здійсню-
ються банківські операції; правовста-
новлюючі документи на майно, речі, 
тощо. Важливим є те, що вказані 
документи не можуть бути віднесені 
суб’єктом господарювання до комер-
ційної таємниці, зважаючи на вимоги 
постанови Кабінету Міністрів України 
«Про перелік відомостей, що не ста-
новлять комерційної таємниці» від  
9 серпня 1993 року [8].

Натомість тимчасово вилученими 
речами, за відсутності яких фізична 
особа-підприємець чи юридична особа 
позбавляються можливості здійсню-
вати свою діяльність, можуть висту-
пати: машини, обладнання, сировина, 
напівфабрикати, готові вироби, тощо.

Тому вірною є практика апеля-
ційних судів, котрі відмовляють у 
відкритті провадження стосовно апе-
ляційного оскарження ухвал слідчих 
суддів, якими надано тимчасовий до-
ступ до речей і документів, котрі не 
посвідчують користування правом на 
здійснення підприємницької діяльності 
та вилучення яких не позбавить мож-
ливості її здійснення. Більше того,  
п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України надає 
можливість оскарження тимчасовий 
доступ до речей і документів саме 
у формі вилучення оригіналів окрес-
лених речей і документів, а не їх копій. 

Тимчасовий доступ до речей і доку-
ментів на стадії досудового розсліду-
вання здійснюється на підставі ухвали 
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слідчого судді. Як вже вище зазнача-
лося, сторони кримінального прова-
дження мають право звернутися до 
слідчого судді під час досудового роз-
слідування із клопотанням про тимча-
совий доступ до речей і документів. 
Натомість слідчий має право зверну-
тися із зазначеним клопотанням лише 
за погодженням з прокурором. При 
цьому, потерпілому, яким виступає 
фізична особа, якій кримінальним 
правопорушенням завдано моральної, 
фізичної або майнової шкоди, та юри-
дична особа, якій кримінальним право-
порушенням завдано майнової шкоди 
не надано такого права на звернення. 
Як відомо, потерпілий, за загальним 
правилом, не відноситься до сторони 
кримінального провадження: п. 19 
ст. 3 КПК України закріплює, що до 
сторони обвинувачення відноситься 
потерпілий, його представник та за-
конний представник у випадках, вста-
новлених КПК України. Однак для до-
судового розслідування такі випадки 
прямо не встановлені [3, с. 294].  
У такому випадку необхідно приєдна-
тися до пропозицій, висунутих у дис-
ертаційних дослідженнях Г.М. Куцкір, 
котра бачить за потрібне внесення до 
ст. 160 КПК України змін, на підставі 
яких передбачити право потерпілого 
звертатися до слідчого судді та суду 
із клопотанням про тимчасовий до-
ступ до речей і документів [9, с. 70], 
та О.В. Музиченко, який вважає за 
необхідне внести зміни не лише до ст. 
160 КПК України щодо можливості 
потерпілого заявляти клопотання про 
надання тимчасового доступу до речей 
і документів, а і до ст. ст. 159, 163, 
166 КПК України, оскільки у вказаних 
статтях також зазначається щодо сто-
рони кримінального провадження [10, 
с. 85]. 

Частина 2 ст. 160 КПК України 
встановлює перелік вимог, які повинні  

знайти своє відображення у клопо-
танні. Однак, КПК України за умови 
встановлення недоліків таких клопо-
тань, не надає право слідчому судді 
залишити таке клопотання без руху 
або повернути його, якщо воно не 
відповідає вимогам КПК України. 
З цього приводу М.А. Погорецький 
та О.I. Коровайко вважають, що за 
такої ситуації слідчий суддя повинен 
керуватися Постановою Пленуму Вер-
ховного Суду України від 28 березня 
2008 року № 2 «Про деякі питання за-
стосування судами України законодав-
ства при дачі дозволів на тимчасове 
обмеження окремих конституційних 
прав і свобод людини і громадянина 
під час здійснення оперативно-розшу-
кової діяльності, дізнання і досудового 
слідства». Зокрема, у п. 8 вказаної по-
станови зазначено, що при розгляді 
подання про тимчасове обмеження 
конституційних прав і свобод людини 
і громадянина, суд перевіряє, чи відо-
бражено в ньому всі необхідні дані для 
їх розгляду… Невиконання законних 
вимог судді може бути підставою для 
відмови в задоволенні подання [11,  
с. 237]. Такої ж думки притримується 
і Вищий спеціалізований суд України 
з розгляду цивільних і кримінальних 
справ в Узагальненні судової прак-
тики щодо розгляду слідчим суддею 
клопотань про застосування заходів 
забезпечення кримінального прова-
дження від 7 лютого 2014 року [12]. 
Проте дозволимо собі не погодитися 
з таким підходом. В силу того, що 
КПК України при розгляді клопо-
тання про надання тимчасового об-
меження у користуванні спеціальним 
правом, відсторонення від посади та 
арешту майна надає можливість слід-
чому судді повернути клопотання, у 
випадку невідповідності його вста-
новленим вимогам, тому за аналогією 
із цим, вважаємо за необхідність  
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закріплення такої можливості і у ви-
падку розгляду клопотання про тим-
часовий доступ до речей і документів. 

До слова, ч. 5 ст. 163 КПК України 
визначає, що слідчий суддя поста-
новляє ухвалу про надання тимчасо-
вого доступу до речей і документів, 
якщо сторона кримінального прова-
дження у своєму клопотанні доведе 
наявність достатніх підстав вважати, 
що ці речі або документи: 1) пере-
бувають або можуть перебувати у 
володінні відповідної фізичної або 
юридичної особи; 2) самі по собі 
або в сукупності з іншими речами і 
документами кримінального прова-
дження, у зв’язку з яким подається 
клопотання, мають суттєве значення 
для встановлення важливих обставин 
у кримінальному провадженні; 3) не 
становлять собою або не включають 
речей і документів, які містять охо-
ронювану законом таємницю [1]. 
Відповідно, якщо сторона-ініціатор 
такого клопотання не доводить вище-
наведених обставин – слідчий суддя 
повинен постановити ухвалу про від-
мову у задоволенні клопотання (як-то, 
приміром зроблено у ч. 1 ст. 152 та 
ч. 1 ст. 157 КПК України). 

Зважаючи на окреслену проблему, 
необхідно чітко розрізняти підстави 
для повернення та підстави для від-
мови у задоволенні клопотання про 
тимчасовий доступ до речей і доку-
ментів. Що ж стосується можливості 
апеляційного оскарження ухвали слід-
чого судді про відмову у задоволенні 
клопотання про тимчасовий доступ 
до речей і документів, вважаємо, що 
існує необхідність у законодавчому за-
кріпленні окресленої можливості, що 
обумовлюється тим, що слідчі судді 
не завжди дотримуються вимог, що 
ставляться до судових рішень – за-
конності, обґрунтованості та вмоти-
вованості. В силу цього можливість 

судового контролю з боку апеляційної 
інстанції стане ще однією з гарантій 
забезпечення реалізації завдань кри-
мінального судочинства. Більш того 
практика засвідчує випадки, хоч і поо-
динокі, задоволення апеляційних скарг 
на ухвали слідчих суддів про відмову у 
задоволені клопотання у тимчасовому 
доступі до речей та документів, їхнє 
скасування та постановлення нових 
ухвал [13], [14]. Тому, зважаючи на 
викладене, вважаємо за необхідне до-
повнити ст. 309 КПК України новим 
пунктом, у якому передбачити можли-
вість апеляційного оскарження ухвали 
слідчого судді про відмову у задово-
ленні клопотання про тимчасовий до-
ступ до речей і документів.

Слідчий суддя постановляє ухвалу 
про надання тимчасового доступу до 
речей і документів, якщо сторона 
кримінального провадження у своєму 
клопотанні доведе наявність достатніх 
підстав вважати, що ці речі або до-
кументи перебувають або можуть пе-
ребувати у володінні відповідної фі-
зичної або юридичної особи (п. 1 ч. 5  
ст. 163 КПК України). Важливим в да-
ному аспекті є те, що надання тимча-
сового доступу до речей і документів 
юридичної особи повинно обиратися 
слідчим суддею з певним застере-
женням. Адже, відповідно до ст. 95 
ЦК України та ст. 64 ГК України ви-
значено, що підприємство може скла-
датися з виробничих структурних під-
розділів (виробництв, цехів, відділень, 
дільниць, бригад, бюро, лабораторій 
тощо), а також функціональних струк-
турних підрозділів апарату управління 
(управлінь, відділів, бюро, служб 
тощо). При цьому, підприємство має 
право створювати філії, представни-
цтва, відділення та інші відокремлені 
підрозділи. Такі відокремлені підроз-
діли не мають статусу юридичної 
особи і діють на основі положення 
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про них, затвердженого підприєм-
ством. Функції, права та обов’язки 
структурних підрозділів підприємства 
визначаються положеннями про них, 
які затверджуються в порядку, визна-
ченому статутом підприємства або ін-
шими установчими документами [6; 7]. 
Тобто структурний підрозділ підпри-
ємства має статус юридичної особи, 
натомість відокремлений підрозділ 
– такого статусу за діючим законо-
давством не має. Відомості про філії 
та представництва юридичної особи 
включаються до Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських фор-
мувань. В результаті внесення від-
повідних даних до такого реєстру 
визначається статус підрозділу – відо-
кремлений чи структурний. Тому, при 
обранні такого заходу забезпечення 
як тимчасовий доступ до речей і доку-
ментів, слідчі судді повинні ретельно 
перевіряти статус юридичної особи, 
наявність відокремлених підрозділів 
та їх адреси реєстрації та фактичного 
місцязнаходження. 

Більш того, тимчасовий доступ по-
винен надаватися виключно стосовно 
тих документів, що можуть мати сут-
тєве значення для встановлення важ-
ливих обставин у кримінальному про-
вадженні і в часових рамках вчиненого 
кримінального правопорушення (-нь).

В розрізі даного дослідження до-
речно звернути увагу на проблему 
реалізації на практиці вимог ст. 161 
КПК України, яка визначає перелік 
речей і документів, до яких заборо-
нено надання тимчасового доступу. 
Так, зловживаючи даним положенням, 
почастішали на практиці випадки, 
коли підприємство, укладаючи договір 
на здійснення юридичного супроводу 
його діяльності, передає на зберігання 
адвокату або адвокатському об’єд-
нанню ті, об’єкти і документи, які 

імовірно можуть викликати інтерес 
в майбутньому у правоохоронних ор-
ганів, адже формулювання вищенаве-
деної норми КПК України зазначає про 
«листування або інші форми обміну 
інформацією між захисником та його 
клієнтом або будь-якою особою, яка 
представляє його клієнта, у зв’язку з 
наданням правової допомоги» та про 
«об’єкти, які додані до такого листу-
вання або інших форм обміну інфор-
мацією», не обмежуючись наданням 
правової допомоги виключно в межах 
кримінального провадження. На прак-
тиці, слідчі судді змушені дотримува-
тися норм законодавства та відмов-
ляти у задоволенні таких клопотань 
у випадку встановлення того факту, 
що речі і документи, до яких клопо-
чуть у наданні тимчасового доступу, 
знаходяться у адвоката.

Також особливої актуальності на-
буває питання тимчасового доступу 
до речей і документів, які містять 
охоронювану законом таємницю, зо-
крема, відомостей, які можуть стано-
вити таємницю вчинення нотаріальних 
дій. Порядок проведення тимчасового 
доступу до нотаріальних документів 
врегульований, окрім КПК України, 
Законом «Про нотаріат» від 2 ве-
ресня 1993 року, Порядком вчинення 
нотаріальних дій нотаріусами України, 
затвердженого Наказом Міністер-
ства юстиції України від 22 лютого  
2012 року і Правилами ведення нота-
ріального діловодства, затвердженими 
Наказом Міністерства юстиції України 
22 грудня 2010 року. Відповідно до 
ч. 4 ст. 8-1 Закону України «Про но-
таріат» вилучення (виїмка) реєстрів 
нотаріальних дій та документів, що 
передані нотаріусу на зберігання в 
порядку, передбаченому вказаним за-
коном, а також печатки нотаріуса не 
допускається. Зазначені реєстри но-
таріальних дій, нотаріальні документи 
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чи печатка нотаріуса можуть бути на-
дані суду за мотивованою постановою 
суду тільки для огляду і повинні бути 
повернуті судом негайно після огляду 
[15]. При цьому, як свідчить судова 
практика, фактично відповідні доку-
менти надаються для огляду не суду, 
а посадовим особам, що провадять 
досудове розслідування (слідчим, про-
курорам) на підставі ухвали слідчого 
судді, суду. З цього приводу, слід 
зазначити, що ключовим питанням є 
саме заборона вилучати у нотаріуса 
відповідні документи і печатку. Тому 
нотаріус може надати доступ до за-
значених документів за умови закрі-
плення відповідного повноваження у 
особи (слідчого, прокурора) в ухвалі 
слідчого судді, суду [16, с. 10]. Також 
слідчі судді повинні звертати увагу, 
що у відповідності до Закону України 
«Про нотаріат» не підлягають вилу-
ченню (виїмці) документи, які пере-
дані на зберігання в порядку, перед-
баченому главою 17 вищенаведного 
закону. До всіх інших документів, які 
знаходяться у нотаріуса можливий 
тимчасовий доступ. В ухвалі про 
тимчасовий доступ має бути чітко 
визначено до яких саме документів 
він надається. Продовжуючи підняту 
проблему, необхідно відмітити, що 
ст. 309 КПК України не надає мож-
ливості нотаріусу оскаржити рішення 
слідчого судді про тимчасовий доступ 
до речей і документів, що містять та-
ємницю вчинення нотаріальних дій. 
Більш того, вилучаючи оригінали до-
кументів, нотаріус фактично обмежу-
ється у здійсненні своєї професійної 
діяльності. Тому, на наш погляд,  
ч. 1 ст. 309 КПК України необхідно 
доповнити новим пунктом наступного 
змісту: «про тимчасовий доступ до 
речей і документів, яким дозволено 
вилучення речей і документів, що міс-
тять нотаріальну таємницю». Як на-

слідок, існує доцільність закріплення 
права на оскарження особою, у котрої 
знаходяться ці речі та документи – 
нотаріусом.

Стаття 164 КПК України вста-
новлює вимоги до ухвали про тимча-
совий доступ до речей і документів. 
Вважаємо за необхідне більш де-
тальніше зупинитися на вимозі п. 7 
– строку дії ухвали. Варто погоди-
тися із думкою авторів одного із на-
уково-практичних коментарів до КПК 
України, що нормативне визначення 
строку дії ухвали слідчого судді про 
тимчасовий доступ до речей і доку-
ментів, який не може перевищувати 
одного місяця з дня її постановлення, 
означає можливість її виконання 
виключно протягом цього строку.  
Невиконання ухвали протягом цього 
строку позбавляє особу, яка в ній 
вказана, права тимчасового доступу. 
Надалі за необхідності отримати тим-
часовий доступ до речей і документів 
особа має знову звертатися до слід-
чого судді з відповідним клопотанням 
[17, с. 286]. Протилежною є думка 
прокурора С.О. Шульгіна, який за-
значає, що «…процесуальний закон не 
передбачив яким чином повинен діяти 
слідчий, коли за його клопотанням від-
повідно до ч. 2 ст. 245 КПК України 
вилучені зразки з речей і документів, 
які направлені на експертизу, а екс-
перт в силу певних обставин протягом 
одного місяця не може надати ви-
сновок. На сьогодні єдиним виходом із 
цієї ситуації є повернення зразків екс-
пертного дослідження володільцеві, 
після чого повторно слід звертатися 
до слідчого судді з відповідним клопо-
танням здійснити вилучення зразків і 
повторно передавати їх експерту» [18, 
с. 142]. Дозволимо собі визнати таке 
розуміння правозастосовником хибним 
в силу того, що п. 7 ч. 1 ст. 164  
КПК України встановлює саме строк 
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звернення до виконання ухвали про 
тимчасовий доступ до речей і доку-
ментів, а не строк дії ухвали після 
проведення тимчасового вилучення.

В продовження піднятого питання, 
відзначимо, що отримані речі та/або 
документи, в ході проведення тимча-
сового доступу до речей і документів 
у формі їх вилучення, не можна 
вважати в силу положень ст. 168 
КПК України тимчасового вилученим 
майном. Такі об’єкти є речами і доку-
ментами, вилученими в ході процесу-
альної дії – тимчасового доступу до 
речей і документів.

Висновки. Отже, підняті проблеми 

теоретичного та практичного харак-
теру порядку обрання тимчасового 
доступу до речей і документів по-
требують нагального законодавчого 
вирішення, а надання можливості 
оскарження ухвали слідчого судді про 
відмову у задоволенні клопотання про 
тимчасовий доступ до речей і доку-
ментів, а також ухвали про тимча-
совий доступ до речей і документів, 
яким дозволено вилучення речей і 
документів, що містять нотаріальну 
таємницю забезпечить своєчасне від-
новлення порушених прав осіб та до-
сягнення завдань кримінального судо-
чинства.
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Музыченко Т.А.
Временный доступ к вещам и документам: проблемы теории и практики.
Аннотация. В статье проводится теоретическое исследование отдельных вопросов по-

рядка избрания и применения меры обеспечения уголовного производства в виде времен-
ного доступа к вещам и документам. Осуществляется анализ судебной практики. Акцен-
тируется внимание на проблемных аспектах апелляционного обжалования постановления 
следственного судьи о временном доступе к вещам и документам, которые удостоверяют 
пользование правом на осуществление предпринимательской деятельности или других, при 
отсутствии которых физическое лицо-предприниматель или юридическое лицо лишаются 
возможности осуществлять свою деятельность, а также обосновывается необходимость 
расширение предмета обжалования.

Ключевые слова: меры обеспечения уголовного производства, временный доступ к 
вещам и документам, следственный судья, апелляционное обжалование определения след-
ственного судьи.

T. Muzychenko
Temporary access to thіngs and documents: problems of theory and practіce.
Summary. In the article, a theoretical study of some issues of the order of election and 

application of a measure to ensure criminal proceedings in the form of temporary access to 
things and documents. Analysis of judicial practice is carried out. Attention is focused on 
the problematic aspects of the appellate appeal of the decision of the investigating judge on 
temporary access to things and documents that certify the use of the right to conduct business 
or others, in the absence of which the individual entrepreneur or legal entity is deprived of 
the opportunity to carry out its activities, object of appeal.

Keywords: measures to ensure criminal proceedings, temporary access to things and 
documents, investigative judge, appeal of the investigating judge.
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ЗАСТОСУВАННЯ МIЖНАРОДНОГО ГУМАНIТАРНОГО  
ПРАВА ОРГАНАМИ МIЖАМЕРИКАНСЬКОЇ СИСТЕМИ  

ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ: НОВIТНЯ ПРАКТИКА

Анотація. У статті розглядається новітня практика застосування міжна-
родного гуманітарного права Міжамериканською комісією з прав людини та 
Міжамериканським судом з прав людини при розгляді справ, що стосуються 
збройних конфліктів. Автор аналізує еволюцію позиції органів міжамерикансь-
кої системи захисту прав людини стосовно необхідності застосовувати міжна-
родне гуманітарне право при розгляді заяв про порушення прав людини під час 
збройних конфліктів.

Ключові слова: міжнародне гуманітарне право, права людини, Американ-
ська конвенція про захист прав людини, Міжамериканський суд з прав людини, 
Міжамериканська комісія з прав людини.

Ставлення органів міжамерикан-
ської системи захисту прав людини до 
проблеми застосування міжнародного 
гуманітарного права (далі – МГП) від 
початку відрізнялась значною сміли-
вістю. Міжамериканська комісія з прав 
людини, наділена правом стежити за 
дотриманням Американської конвенції 
про права людини та Декларації про 
права та обов’язки людини [1; 2], а 
також компетенцією розглядати інди-
відуальні звернення про порушення 
Конвенції, оригінально підходила до 
питань застосування МГП. Якщо у 
першій за часом розгляду справі – 
Disabled People’s International et al. 
v. United States (1986) [3] – Комісія 
не мала змоги вивчити всі обставини 
справи через відмову Сполучених 
Штатів Америки допустити її до  

Гренади1, то вже наступна справа 
– Juan Carlos Abella v. Argentina 
(більше відома під назвою «справа 
La Tablada» [4]) – набула значного 
резонансу. 

Аналіз цієї справи дає підстави 
вважати, що Міжамериканська ко-
місія виходила з необхідності обґрун-
тувати застосування МГП як окре-
мого джерела зобов’язань учасниць 
Американської конвенції [5]. З огляду 
на це виник перший у світовій прак-
тиці прецедент прямого застосування 
норм МГП конвенційним органом з 
прав людини. Але слабкість багатьох 
аргументів, використаних Міжамери-
канською комісією для обґрунтування 
такої можливості, суттєво підірвала 
авторитет цього важливого преце-
денту [6, c. 4].

1 Скарга на Сполучені Штати Америки була пов’язана із загибеллю та пораненням кількох пацієнтів 
внаслідок бомбардування психіатричної лікарні під час американської інтервенції до Гренади у 1983 р.
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Утім, Міжамериканський Суд від 
самого початку відповідної практики 
не розділив ентузіазм Комісії щодо 
релевантності МГП та її вказівок на 
його пряме порушення. Поступово та, 
судячи з усього, під впливом рішень 
Міжамериканського суду з прав лю-
дини, Міжамериканська комісія зро-
била свій підхід більш поміркованим. 
Наприклад, у справі Ellacuria, поряд з 
порушенням Американської конвенції, 
вже йдеться не про порушення статті 3,  
спільної для чотирьох Женевських 
конвенцій, а про порушення деяких 
принципів, що в ній втілені [7].

Суд надалі підтвердив обмежену 
компетенцію Комісії відповідно до 
Американської конвенції встановлю-
вати порушення МГП державами-у-
часницями, віддавши перевагу засто-
суванню МГП як додаткового засобу 
тлумачення. Поступово при розгляді 
справ, що стосуються збройного кон-
флікту, цей підхід став домінувати в 
практиці як самого Суду, так і Ко-
місії [9, c. 684-685]. Практика Комісії 
та Суду останніх років, про яку йти-
меться нижче, загалом підтверджують 
цю тезу, а існування збройних кон-
фліктів, хоча і в меншій кількості, дає 
підстави органам міжамериканської 
системи так чи інакше застосовувати 
норми МГП з тим, щоб принаймні під-
силити свої аргументи. 

У 2012 р. у справі Santo Domingo 
Massacre Суд недвозначно підтвердив 
свою прихильність до використання 
МГП як знаряддя тлумачення, але по-
зиція про небажання прямо застосо-
вувати норми МГП залишилась непо-
хитною: «Виходячи з вищевикладених 
міркувань, Суд повторює, що хоча 
Американська конвенція передбачає 
лише право визначати відповідність 
дій та бездіяльності або законодавства 
держав положенням цієї Конвенції, 
а не положенням інших договірних 

або звичаєвих норм, при проведенні 
цього аналізу він може, так само як 
і в попередніх справах, /…/ тлума-
чити обов’язки і права, що містяться 
в Американській конвенції в світлі 
інших договорів. У цьому випадку, 
за допомогою використання МГП як 
додаткового засобу тлумачення поло-
жень основних договірних норм, Суд 
не прагне визначити пріоритетність 
різних нормативних систем, оскільки 
застосування МГП та його акту-
альність у справах, що стосуються 
збройних конфліктів, є очевидною. 
Це означає тільки те, що Суд може 
дотримуватися МГП як lex specialis 
для конкретизації застосовуваних по-
ложень Конвенції при визначенні об-
сягу зобов’язань держави» [8].

Показово, що у справі Санто-До-
мінго ні представники жертв, ні 
Комісія не звернулися до Суду з 
проханням встановити порушення між-
народного гуманітарного права. Проте 
Суд з власної ініціативи вирішив звер-
нутися до норм МГП, зазначивши, що 
«з метою тлумачення обсягу застосо-
вуваних договірних норм і зобов’язань 
виникла необхідність проаналізувати 
норми міжнародного гуманітарного 
права, які завдяки їхньому спеціаль-
ного характеру доповнюють відпо-
відні положення, зокрема, статтю 3, 
спільну для чотирьох Женевських 
конвенцій 1949 року» [8]. 

Iнша справа – Espinoza Gonzáles 
[11, c. 517] стосується подій довкола 
внутрішнього збройного конфлікту, 
який спалахнув у Перу між зброй-
ними групами і військовими та полі-
цейськими силами, та тривав з 1980 по 
2000 рр. Крім того, у цій справі також 
було розглянуто питання катувань та 
іншого жорстокого, нелюдського або 
такого, що принижує людську гідність 
поводження, яке було частиною сис-
тематичної й узагальненої практики. 

Міжнародне право та порівняльне правознавство
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Такі жорстокі методи використову-
вались як інструменти боротьби з 
повстанцями в ході розслідувань кри-
мінальних справ, в яких фігурували 
обвинувачення в державній зраді й 
тероризмі. Зокрема, були встанов-
ленні численні факти зґвалтувань та 
інших форм сексуального насильства 
переважно по відношенню до жінок. 
Такі факти, своєю чергою, становили 
частину більш широкої практики дис-
кримінації. Цій практиці сприяв три-
валий режим надзвичайного стану, 
запроваджений у країні, та чинне 
антитерористичне законодавство, що 
відрізнялось відсутністю мінімальних 
гарантій для затриманих та дозволом 
утримувати їх в камерах одиночного 
ув’язнення без зв’язку із зовнішнім 
світом [10, c. 517]. 

За таких обставин, у 1993 р. спів-
робітниками Відділу з розслідувань 
викрадень (DIVISE) у складі Націо-
нальної поліції Перу (далі – НПП), 
який проводив операцію під назвою 
«Орієнт» для виявлення винних у ви-
краденні бізнесмена, була схоплена 
Ґледіс Керол Еспіноза Ґонсалес 
(Gladys Carol Espinoza Gonzáles), яка 
згодом була обвинувачена в тероризмі 
та порушенні громадського порядку, 
і засуджена до 25 років позбав-
лення волі. Затримана неодноразово 
скаржилась на те, що піддавалась 
жорстокому поводженню та сексу-
альному насильству протягом усього 
розслідування та відбування нею  
покарання. 

Міжамериканська комісія взяла до 
уваги цей випадок і розпочала офі-
ційне розслідування 16 квітня 2012 р.  
За результатами проведеного розслі-
дування, 20 травня 2014 р. Перший 
Національний кримінальний суд виніс 
обвинувальний вирок, засудивши де-
кількох осіб у викраденні людей, 
зґвалтуваннях і катуваннях.

Міжамериканський суд, у свою 
чергу, також отримав можливість ви-
словитися в цій справі та не залишив 
без уваги міжнародне право для під-
силення своєю позиції. Зокрема, він 
встановив, що катування та жорстоке, 
нелюдське або таке, що принижує 
людську гідність поводження або 
покарання, прямо заборонені міжна-
родним правом. Міжнародним правом 
передбачена абсолютна заборона 
катувань навіть за таких складних 
обставин як війна, боротьба з теро-
ризмом або іншими злочинами, над-
звичайний стан, ситуації внутрішньої 
напруженості або конфлікт; призупи-
нення інших конституційних гарантій, 
внутрішня політична нестабільність 
або інші надзвичайні ситуації чи ка-
тастрофи. На сьогоднішній день, ця 
заборона є частиною jus cogens. Крім 
того, низка міжнародних угод перед-
бачає відповідну заборону, включаючи 
договори у сфері міжнародного гума-
нітарного права [10, с. 529].

Iншим прикладом новітньої прак-
тики Міжамериканського Суду із 
застосування МГП – справа Cruz 
Sánchez et al. [12], в якій розгляда-
лися зобов’язання держав при вико-
ристанні смертоносної сили під час 
проведення військових операцій.

Суд виділив три аспекти, які не-
обхідно враховувати при визначенні 
застосовуваних критеріїв для ана-
лізу зобов’язань держави (у цьому 
випадку – Перу) щодо застосування 
смертоносної сили при проведенні 
операції в світлі статті 4 Американ-
ської конвенції: по-перше, наявність 
неміжнародного збройного конфлікту, 
по-друге, контекст застосування сили 
проти членів революційного руху 
(El Movimiento Revolucionario Túpac 
Amaru, MRTA), тобто, під час опе-
рації зі звільнення заручників і, по-
третє, на відміну від інших випадків, 
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випадкові жертви мають бути не ци-
вільними особами, а членами такого 
руху, які брали активну участь у 
бойових діях [12]. У цьому зв’язку, 
Суд визнав, що оскільки захоплення 
заручників відбувалось у контексті 
внутрішнього збройного конфлікту, 
враховуючи особливості цього пи-
тання, було б корисно і доцільно 
звернутися до уваги статтю 3, спільну 
для чотирьох Женевських конвенцій, 
і звичаєвого міжнародного гумані-
тарного права [12]. При цьому, Суд 
рішуче відкинув сумніви, що поло-
ження Американської конвенції щодо 
права на життя, що становлять сер-
цевину конвенційних прав, можуть 
призупинятися в умовах збройного 
конфлікту. Суд підтвердив, що факт 
внутрішнього збройного конфлікту в 
контексті обставин цієї справи вказує 
на наявність у держави зобов’язання 
дотримуватися відповідних положень 
Конвенції, і аж ніяк не виправдовує 
можливі її відступи від зобов’язань 
поважати і забезпечувати права лю-
дини [12].

Отже, враховуючи особливості об-
ставин цієї справи та факт збройного 
конфлікту, Суд зазначив, що МГП не 
застосовується замість статті 4 Кон-
венції, а швидше за все відіграє до-
поміжну роль при тлумаченні змісту 
заборони свавільного позбавлення 
життя. Цікаво вказати на згадку 
Міжамериканським Судом практики 
Міжнародного Суду ООН з цього пи-
тання: «[у] принципі, право не бути 
безпідставно позбавленим життя за-
стосовується й під час збройного 
конфлікту. Критерії встановлення сва-
вільності позбавлення життя, однак, 
визначаються чинним lex specialis, а 
саме, правом, що застосовується під 
час збройних конфліктів, і покликане 
регулювати ведення бойових дій /…/» 
[11]. Варто вказати і на згадку прак-

тики Європейського суду з прав лю-
дини на підтвердження, що «стаття 2 
має тлумачитися наскільки можливо в 
світлі загальних принципів міжнарод-
ного права, включаючи норми міжна-
родного гуманітарного права, які ві-
діграють незамінну і загальновизнану 
роль в пом’якшенні жорстокості й не-
людського поводження під час війни» 
[12]. 

Таким чином, у зв’язку з тим, що 
Американська конвенція не надає 
вичерпних критеріїв для визначення 
«безпідставності» при оцінці проти-
правності позбавлення життя всу-
переч положенням Конвенції в умовах 
збройного конфлікту, доцільно зверну-
тися до чинних та релевантних норм 
міжнародного гуманітарного права з 
ціллю визначення змісту зобов’язань 
держави щодо дотримання і гарантій 
права на життя в таких ситуаціях. 
Аналіз можливого порушення статті 4  
Американської конвенції, таким 
чином, з-поміж іншого має врахову-
вати принцип розрізнення, принцип 
пропорційності й принцип викори-
стання запобіжних засобів [12]. 

Якщо постраждалі були цивільними 
особами і брали активну участь у бо-
йових діях, гіпотетично, вони могли б 
скористатися захистом, гарантованим 
статтею 3, спільної для чотирьох Же-
невських конвенцій, за умови, що вони 
припинили брати участь у бойових 
діях і можуть вважатися особами hors 
de combat. Суд зазначив, що відпо-
відно до звичаєвого міжнародного гу-
манітарного права така ситуація може 
виникати в трьох випадках: «(а) сто-
совно тих осіб, які знаходяться під 
владою супротивної сторони; (б) щодо 
беззахисних осіб через втрату свідо-
мості, корабельної аварії, поранення 
чи хвороби або (в) щодо тих, хто чітко 
висловив намір здатися, за умови, що 
така особа утримується від ворожих 
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дій і не намагається втекти» [11,  
c. 100]. Суд дійшов висновку, що ці 
критерії допомагають визначити, чи 
була особа hors de combat і чи може 
відповідно скористатися передбаченим 
статтею 3 захистом.

Таким чином, як це передбачено в 
статті 3, спільній для чотирьох Же-
невських конвенцій, держава повинна 
забезпечити гуманне поводження по 
відношенню до осіб, які не беруть 
пряму участь у бойових діях, припи-
нили брати таку участь з будь-яких 
причин або проводити розрізнення на 
їх користь.

Значну увагу привертають до себе 
питання, що стосуються позасудових 
страт осіб в Колумбії, зокрема, Гу-
ставо Джіралдо Вілламізар Дюрана 
(Gustavo Giraldo Villamizar Durán), 
Еліо Гелвес Каррільо (Elio Gelves 
Carrillo), Карлоса Артуро Юва Ве-
ландіа (Carlos Arturo Uva Velandia) і 
Вільфредо Кіньонес Барсенас (Wilfredo 
Quiñónez Bárcenas) та інших, що 
мали місце e контексті збройного кон-
флікту, які Міжамериканська комісія 
з прав людини нещодавно направила 
до Міжамериканського суду з прав 
людини [13]. Комісія встановила, що 
вищезгадані вбивства були вчинені 
представниками служби безпеки дер-
жави і відносяться до так званих 
«фальшивих виявлень» (англ. – false 
positives). До цих «фальшивих вияв-
лень» відносяться позасудові страти, 
вбивства цивільних осіб під час опе-
рації, здійсненої у ході збройного кон-
флікту. Такі цивільні особи згодом 
представляються як члени незаконних 
збройних формувань, які загинули під 
час операції, а також завдяки певним 
маніпуляціям змінюється місце, спосіб 
і час їх вбивства. 

На додаток до встановлення по-
засудового позбавлення життя в ви-
падках Густаво Джіралдо, Вілламізара 

Дюрана і Еліо Гелвеса Каррільо, Ко-
місія також виявила порушення права 
на честь і гідність внаслідок представ-
лення як членів незаконних збройних 
формувань. Крім того, у випадках 
Еліо Гелвеса Каррільо, Карлоса Ар-
тура Ува Веландіа, Вільфреда Кіньо-
неса Барсенаса Комісія визначила, що 
їх смерті передувало позбавлення волі 
з можливістю усвідомити ними свій 
летальний кінець, вони стали жер-
твами, чиї права на особисту недо-
торканність і свободу були порушені.

У своєму звіті, Комісія рекомен-
дувала Колумбії повністю відновити 
ці порушені права людини, їх мате-
ріальний і моральний складові. Крім 
того, Комісія закликала держави про-
вести повне і ефективне розслідування 
цих порушень, а також визначити інші 
можливі кримінальні або адміністра-
тивні обов’язки. У контексті цих до-
сліджень, Міжамериканська комісія 
зазначила, що влада повинна взяти 
до уваги обставини, які дозволили їй 
дійти висновку про наявність подібних 
modus operandi. Вона також закли-
кала Колумбію здійснити всі законо-
давчі, адміністративні та інші заходи 
для забезпечення не повторення по-
дібних дій, зокрема, стежити за тим, 
щоб використання летальної сили 
представниками держави відповідало 
описаним в цьому звіті стандартам, а 
також вжити заходи, спрямовані на 
вирішення проблеми «фальшивих ви-
явлень», які стали результатом зга-
даним у звіті методів роботи органів 
[14]. Комісія також рекомендувала 
системі військового кримінального 
правосуддя не розглядати справи про 
порушення прав людини.

У контексті згадки МГП, вищезга-
даний звіт наводить вже відому по-
зицію Суду, який вказав, що «різні 
універсальні й регіональні документи 
містять подібні заборони і проголо-
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шують право кожної людини не бути 
підданим катуванню. Крім того, різні 
міжнародні документи закріплюють 
це право і підтверджують, що подібна 
заборона міститься, в тому числі й в 
міжнародному гуманітарному праві» 
[15, c. 16]. 

14 квітня 2016 р. Міжамерикан-
ська комісія передала справу Суду, 
оскільки було встановлено, що Ко-
лумбія не виконала передбачені в звіті 
рекомендації [15, c. 16]. Звіт Комісії 
пропонує повний перелік та опис зга-
даних фактів. Рішення в справі доз-
волить Суду поглибити свою судову 
практику на напрямку засудження по-
засудових страт і, зокрема, в розрізі 
справ, де фігурують випадки «фаль-
шивих виявлень» з такими особли-
вими характеристиками як незаконні 
вбивства цивільних осіб, обставлені 
силами безпеки як правомірні вбив-
ства у ході бойових дій. 

Підсумовуючи новітній досвід 
розгляду питань застосування між-
народного гуманітарного права Між-
американською комісією та Міжаме-
риканським судом, слід констатувати, 
що початковий настрій надати спільній 

статті 3 Женевських конвенцій статус 
самостійного джерела зобов’язань 
держав у межах міжамериканської 
системи захисту прав людини був 
змінений на жорстке та буквальне 
прочитання повноважень Комісії та 
Суду, наданих їй Американською кон-
венцією з прав людини. Принагідно 
звертаючись до норм МГП, Суд та 
дедалі частіше Комісія надавали пе-
ревагу використанню МГП як зна-
ряддя тлумачення, прямо не засто-
совуючи його норми. В більшості 
справ останніх років, Суд спирався 
на норми МГП, норми міжнародного 
права та навіть практику ЄСПЛ та 
МС ООН з метою підсилити свою по-
зицію з окремого питання, зокрема, з 
такого актуального питання як забо-
рона катувань. На нашу думку, такий 
підхід слід вітати, оскільки у ньому 
знайдено спосіб ефективного захисту 
прав людини, порушених у контексті 
збройного конфлікту, з урахуванням 
як специфіки міжнародного гумані-
тарного права, так і регіональної аме-
риканської системи захисту прав лю-
дини та повноважень її контрольних  
органів.
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СВОБОДА ВИРАЖЕННЯ ПОГЛЯДIВ:  
ОГЛЯД ОСНОВНИХ КОНЦЕПЦIЙ

Анотація. Стаття містить аналіз основних концепцій свободи вираження 
поглядів, що знайшли відображення у теорії та практиці як національного так 
і міжнародного права. Автор стверджує що кожна з цих концепцій має свої 
плюси та мінуси, і не може бути застосована самостійно. Основна відмінність 
між цими концепціями полягає в ступені свободи та підставах обмеження сво-
боди вираження поглядів. Відмічається, що найбільш демократичними є кон-
цепції ринку ідей, соціального обміну, суспільної корисності, які виходять з 
того, що вільна конкуренція ідей призведе до перемоги істини без будь-якого 
втручання в цей процес зі сторони держави чи інших інституцій. I хоча всі інші 
теорії передбачають обмеження, загалом можна говорити про те, що існують 
певні загальні принципи, які втіленні в усіх цих концепціях: підтримання демо-
кратії та сприяння максимальному розвитку особистості.

Ключові слова: свобода слова, свобода вираження поглядів, обмеження 
свободи вираження поглядів, цензура.

Постановка проблеми у загаль-
ному вигляді. Свобода вираження 
поглядів без сумніву розглядається 
більшістю сучасних держав як і між-
народною спільнотою загалом, як 
основа демократичного правопорядку 
та чи не найважливіше право людини. 
Проте, розуміння такого права суттєво 
відрізняється в залежності від того до 
якої правової сім’ї належить та чи інша 
держава тощо. Більше того, навіть в 
рамках однієї держави судова прак-
тика і доктрина права могла сприяти 
становленню декількох підходів до та-
кого розуміння. Саме тому аналіз нор-
мативного змісту свободи вираження 
поглядів не буде повним без аналізу 
основних підходів (концепцій) даного 
права. Це зумовлено тим фактом що 
до прикладу суддя, який розглядає 
певну конкретну справу виходить із 

певних своїх уявлень про свободу 
вираження поглядів, її нормативний 
зміст, межі здійснення та обмеження. 
Те саме стосується і законотворчої та 
правозастосувальної діяльності. Тому 
узагальнення цих концепцій дасть 
змогу більш глибоко проникнути в 
суть даного права та зрозуміти його 
нормативний зміст. 

Аналіз останніх досліджень і пуб-
лікацій. Питання концепцій свободи 
вираження поглядів досить рідко є 
предметом наукового пошуку. Серед 
українських вчений даним питанням ці-
кавилися С. Шевчук та А. Червяцова. 
Однак вказані автори досліджують 
лише деякі концепції. Саме тому дослі-
дження концепцій свободи вираження 
поглядів і буде завданям даної статті.

Виклад основного матеріалу.  
На сьогоднішній день існує близько 
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десяти різноманітних концепцій сво-
боди вираження поглядів чи їх варі-
ацій. Усіх їх можна розділити на дві 
великі групи: ті в основі яких лежить 
ідея саморегулювання; і ті, які перед-
бачають певний ступінь контролю зі 
сторони держави чи інших інститутів 
влади. Слід відмітити, що майже всі 
вони виникли та отримали поширення 
в США, де як відомо свобода вира-
ження поглядів (свобода слова) є  
абсолютизована. Проаналізуємо ос-
новні з них. 

Першу групу становлять кон-
цепції основі яких лежить ідея само-
регулювання. В рамках цієї групи ми 
розглянемо наступні концепції: ринку 
ідей, соціального обміну, суспільної 
корисності.

Концепція ринку ідей виходить 
з можливості саморегулювання сус-
пільного життя, на зразок того як 
це відбувається в умовах вільного 
ринку, де суспільство обирає ті цін-
ності та ідеї, які вважає найбільш 
конкурентноздатними. Саме в умовах 
ринку визначається оптимальна ціна 
товару і ідеї та здійснюється макси-
мально ефективний розподіл з метою 
досягнення максимального ефекту [1, 
p. 46-47]. Прихильники цієї концепції 
стверджують, що найкращий критерій 
цінності ідеї – є її здатність довести 
свою перевагу в спорі з іншими. 
Тобто правда встановлюється вна-
слідок конкуренції з брехнею, вірна 
ідея з невірною, тому кожен випадок 
встановлення офіційної позиції, ви-
знання якоїсь ідеї за завідомо вірну 
викликає досить великі ризики щодо 
виникнення помилки [2].

Один із найбільш відомих прихиль-
ників цієї концепції, американський 
суддя О. Холмс (O. Holms) в одному 
із своїх рішень цілком справедливо 
зазначив: «Переслідування за вира-
ження поглядів у деяких випадках 

може здаватися необхідним та ло-
гічним. Особа яка не має сумніву у 
своїй правоті й силі, прагне досягти 
певного результату, намагається лікві-
дувати будь-який опір... Однак, люди 
розуміють, що час засвідчив неспро-
можність уже не однієї ідеї, яка нав’я-
зувалася силою, вони доходять вис-
новку, що найвищі цінності набагато 
легше досягаються шляхом вільного 
обміну думками, що найкращим крите-
рієм правди є здатність ідеї отримати 
схвалення в умовах чесної конкурен-
ції з іншими» [3, p. 9-10]. Тому як 
зазначає А.О. Червяцова: найкращий 
спосіб боротьби з висловлюваннями, 
які становлять суспільну небезпеку, 
– протиставлення їм інших, доки не 
переможе найбільш правильний по-
гляд [4, c. 31]. Д. Міль з цього при-
воду відзначав, що навіть якщо забо-
ронене твердження є неправдивим, а 
прийняте вірним, критика прийнятої 
думки має бути дозволена хоча б для 
того, щоб люди не сприймали при-
йняту думку як догму або забобони 
[5, p. 46-47]. Слід також відзначити, 
що Верховний суд США в одному із 
своїх рішень відзначив, що з точки 
зору свободи вираження поглядів  
«…таке поняття як неправдива ідея 
відсутнє…» [6].

Однак, існує досить багато ситуацій 
коли на обговорення тої чи іншої ідеї 
не має часу і водночас існує реальна 
небезпека безпосередньої реалізацій 
суспільно небезпечних висловлювань. 
Тоді має бути застосовано іншу кон-
цепцію. Так згаданий вище суддя  
О. Холмс відзначав, що без сумніву 
захист свободи вираження поглядів 
не поширюється на людину, яка у пе-
реповненому театрі спровокує паніку, 
безпідставно й навмисно закричавши 
«горить!» [7, p. 1-7]. Критерієм який 
має відмежовати такі випадки є те, 
що концепція ринку ідей передбачає 
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досить тривалий час на обговорення, 
і вона не може реагувати на випере-
дження, тобто в тих випадках коли дії 
відбудуться раніше за дискусію й об-
говорення її використання недоцільне.

Концепцiя соцiального обмiну як 
і попередня виходить з того, що істина 
завжди є результатом здорової конку-
ренції ідей. Тобто будь-яка особа, що 
вірить в неправдиву ідею змінить свою 
точку зору внаслідок того, що ма-
тиме можливість чути правду. Таким 
чином, основним завданням свободи 
вираження поглядів є забезпечення 
суспільству можливість вільного об-
міну інформацією в ході широкої дис-
кусії, отже, можливість чути правду. 

Автором даної концепції вважають 
Д. Міля, який відзначав, що обме-
ження свободи вираження поглядів, 
тобто так зване «вимушене мовчання» 
шкодить суспільству, оскільки робить 
неможливим прийняття якісних, зва-
жених рішень, заміна обговорення 
грубою силою заважає суспільству 
пристосуватися до нових обставин, 
виробити нові ідеї; замовчування 
проблем уповільнює реакцію на них 
з боку держави й суспільства за-
галом [8, p. 7]. Таким чином «Якщо б 
усе людство, за виключенням однієї 
особи, дотримувалося спільної думки, 
і лише ця одна особа – протилежної, 
людство не мало б підстав змусити 
її мовчати, так само й вона, будучи 
наділена владою, не мала б підстав 
змусити мовчати все людство...» [9, 
p. 59].

Дана теорія отримала досить ши-
роке поширення в США, зокрема 
її відстоювали кілька судів Верхов-
ного суду. Яскравим прикладом та-
кого можна вважати Л.Д. Брандейса  
(L.D. Brandeis) який визначив, що ав-
тори першої поправки без сумніву ви-
ходили з того, що вважали свободу се-
кретом щастя, а мужність – секретом 

свободи. Свобода думки й слова були 
для них підґрунтям політичної правди, 
передумовою будь-якої політичної 
дискусії. Вони вважали, що там, де 
гарантовані свобода слова, преси й 
мирних зборів, сама дискусія створює, 
як правило, достатню перешкоду для 
поширення шкідливих ідей. На його 
думку, найбільшою загрозою свободи 
і демократії є апатичний народ, а 
отже публічна дискусія є політичним 
обов’язком кожного свідомого грома-
дянина. Більше того Суддя відзначає, 
що лише страх перед покаранням не 
може забезпечити порядок, що небез-
печно пригнічувати віру, сподівання, 
мрію, свідомість; що страх породжує 
репресії, репресії – ненависть, і що 
ненависть загрожує стабільності 
влади; що безпечним є шлях вільного 
обговорення проблем та способів їх 
вирішення; і, нарешті, що найкращим 
засобом захисту від поганих радників 
є хороші радники. Віруючи в силу ро-
зуму, який проявляється в публічних 
дебатах, слід відмовилися від приму-
сового мовчання, нав’язаного законом, 
як від силового аргументу найгіршого 
гатунку [10, p. 20-24].

Основною відмінністю даної кон-
цепції від концепції ринку ідей є 
те, що друга апелює до конкуренції 
ідей, в той час як перша до мудрості 
«особи» та «суспільства» загалом.

Концепцiя суспiльної корисностi, 
як і попередні теорії, виходить з того, 
що конкуренція ідей є благом і майже 
завжди призводить до укріплення 
правди, та дискредитації неправди. 
Однак, на відміну від попередніх кон-
цепцій дана передбачає додаткові га-
рантії для перемоги «правди» шляхом 
протиставлення неправдивої інфор-
мації суспільній корисності. Тобто 
навіть у випадку коли в такій конку-
рентній боротьбі перемагає неправда, 
вона програє, оскільки не може бути 

Міжнародне право та порівняльне правознавство
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суспільно корисною. При цьому дер-
жава має забезпечити вільне обґово-
рення усіх питань, сприяти пошуку 
правди, встановленню істини, однак її 
завданням є також підтримання гро-
мадського порядку, безпеки, захист 
від агресії сепаратизму, тероризму, 
виховання молоді і т.д. Необмежена 
дискусія іноді ускладнює або, навіть, 
унеможливлює виконання зазначених 
функцій. Тому концепція соціаль-
ної корисності пропонує вирішувати 
проблему зіткнення інтересів (сво-
бода вираження поглядів vs. інший 
суспільний інтерес) через оцінювання 
їхнього значення та ризиків у кожній 
конкретній ситуації. Автор цієї кон-
цепції американський суддя З. Чафі 
(Z. Chafee) стверджує, що справжній 
зміст свободи вираження поглядів 
може бути з’ясований лише тоді, коли 
законотворець або суд зрозуміють, що 
критерій, за яким визначається закон-
ність чи незаконність висловлювання, 
передбачає порівняння значення двох 
важливих суспільних інтересів – гро-
мадського правопорядку та пошуку 
правди. Необхідно зробити все мож-
ливе, щоб забезпечити баланс між 
ними. Пожертвувати свободою ви-
раження поглядів заради інтересів 
безпеки можна лише за умов існу-
вання реальної загрози тобто така 
свобода не може бути обмеженою, 
якщо загроза є потенційною, уявною 
чи ймовірною [11, p. 31-32]. Як ба-
чимо, дана концепція вже передбачає 
певний контроль з боку держави. Хоча  
в даному випадку він є досить незнач - 
ним.

Другу группу концепций станов-
люсь ті, які передбачають певний 
ступінь контролю зі сторони держави 
чи інших інститутів влади. Критерієм 
для такого є певні цінності, які в ви-
ключних випадках можуть конкуру-
вати із свободою вираження поглядів. 

Концепцiя чотирьох цiнностей. 
Дана концепція була розроблена 
американським професором Т. Емер-
соном. Її суть можна звести до того, 
шо свобода вираження поглядів спря-
мована на захист чотирьох основних 
цінностей:

– забезпечення розвитку особи-
стості;

– здобуття знань і розвиток осо-
бистості;

– забезпечення участі всіх членів 
суспільства у прийняті суспільно важ-
ливих політичних рішень, підтримання 
належного балансу між публічними 
дебатами та виконанням прийнятих 
рішень;

– утворення більш здатного до 
змін відповідно більш стабільного су-
спільства [8, p. 5-8].

При цьому хоча кожна з згаданих 
цінностей може розглядатися окремо, 
прихильники цієї концепції, зокрема 
і проф. Т. Емерсон вважать, що їх 
слід розглядати в комплексі. Дана 
концепція отримала широке визнання 
не тільки в теорії, але й в судовій 
практиці. 

У одній з найвідоміших справ Irwin 
Toy Ltd. v. Quebec (Attorney General) 
[12] Верховний суд Канади відзначив: 
Теорія свободи вираження включає в 
себе більше, ніж техніку досягнення 
кращих суспільних рішень через де-
мократичну процедуру обговорення. 
Вона втілює певне бачення суспіль-
ства, його вipy та цілий cпociб життя. 
Вона виникла за часів, які були зво-
рушені та захоплені ідеями нового 
суспільства, в якому людський розум 
є вільним, його доля визначаються 
лише його власною силою, а перспек-
тиви створення раціональної та про-
світницької цивілізації – майже необ-
меженими. Вона втілює вимогу для 
створення творчого, прогресивного, 
дивовижного та інтелектуально-здоро-
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вого суспільства. Вона означає cпociб 
життя, який через заохочення терпи-
мості, скептицизму, розумності та 
ініціативи дозволить людині повністю 
реалізувати її власний потенціал. Вона 
унеможливлює альтернативу цьому  
– авторитарне, конформістське, ірра-
цюнальне та застигле суспільство. 
[12] 

Підвидом цієї концепції можна 
вважати концепцiю дихотомiї ви-
словлювань та дiй, яка проводить 
розмежування між висловлюванням і 
дією. Її прихильники відстоюють по-
зицію, що слід розмежовувати вира-
ження поглядів яке включає в себе 
лише висловлювання, і які за жодних 
обставин не слід обмежувати. Iнша 
річ – свобода вираження яка реалі-
зується як «дія» або «свобода дії» 
реалізація якої має контролюватися 
й може бути предметом обмежень, 
якщо при цьому не обмежується «ви-
словлювання». 

У практиці Верховного Суду США 
спробу розмежувати «висловлювання» 
та «дію» було здійснено, зокрема, 
при розгляді справи Brandenburg v. 
Ohio. У цій справі Верховний Суд 
скасував обвинувальний вирок, ви-
несений лідеру Ку-Клукс-Клану за 
заклики до застосування насильства. 
Мотивуючи своє рішення, Верховний 
Суд зазначив, що свобода вираження 
поглядів підлягає захисту за винятком 
випадків, коли має місце підбурювання 
до незаконних дій і лише тоді, коли 
існує реальна небезпека здійснення 
таких дій [14, p. 192-194]. Більше 
того, деякі судді мають більш ради-
кальні погляди. На їх думку карати за 
висловлювання можна виключно тоді, 
коли заклики було фактично реалізо-
вано, як, у згаданому вище прикладі 
з театром. 

Концепцiя полiтичного процесу 
ґрунтується на ідеї, що демократія є 

абсолютною цінністю для будь-якого 
суспільства. Засновником цієї кон-
цепції вважають професора А. Майкл-
джона (A. Meiklejohn), який серед ін-
шого стверджував, що влада урядів 
походить від волі тих ким вони ке-
рують. Якщо такої волі немає, значить 
відповідний уряд не є легітимним, а 
його влада справедливою [15, p. 51-65].

В рамках цієї концепції є кілька до-
сить відмінних течій від абсолютизації 
демократії до сприйняття деяких неде-
мократичних обмежень. Найбільш ра-
дикальну з них очолює суддя Р. Борк  
(R. Bork) Який вважає, що свобода 
вираження поглядів поширюється 
лише на ті висловлювання, які мають 
вплив на підтримання демократичного 
політичного процесу. Всі інші вислов-
лювання не повинні користуватися 
захистом [16, p. 1-4]. Тобто поза за-
хистом залишаються всі висловлю-
вання на неполітичні теми: наукові, 
мистецтві, освітні та літературні. При 
цьому, оскільки в більшості демокра-
тичних держав при владі є уряд який 
представляє більшість виборців, то це 
означає, що такий уряд дбатиме про 
благо своїх громадян. 

Дана концепція передбачає досить 
високий ступінь контролю за свободою 
вираження поглядів але як правило зі 
сторони судових органів. 

Концепцiя iндивiдуальної само-
реалiзацiї є однією з найновіших і 
поки, що здобула вкрай мало при-
хильників. Вона була розроблена про-
фесором права з США М. Редішем 
(M. Redish). На його думку основне 
завдання свободи вираження поглядів 
можна звести до однієї базової по-
треби– забезпечення максимального 
індивідуального розвитку особистості, 
а саме її самореалізації [17, p. 9-10]. 
При цьому автор не заперечує важли-
вість всіх інших цінностей, а лише на-
голошує на їх вторинному – похідному 

Міжнародне право та порівняльне правознавство



– 136 –

Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України № 12 (2017)

характері стосовно індивідуальної са-
мореалізації, відповідно їх слід саме 
так і розглядати [18, p. 601-608].

С. Шевчук аналізуючи дану кон-
цепцію стверджує, що вона ґрунту-
ється на більш глибинному розумінні 
значення і ролі демократичного про-
цесу і демократії як системи вряду-
вання які базуються на основопо-
ложній ідеї – створення людського 
суспільства на принципі реалізації 
кожного його члена [19, с. 418].

Дана концепція передбачає досить 
високий ступінь контролю держави за 
свободою вираження поглядів, однак 
цей контроль здійснюється лише су-
довими органами, і покликаний вирі-
шувати конфлікти, що виникають у 
випадку конфліктів між правам од-
ного індивіда і правом іншого чи пра-
вами держави.

Дещо осторонь від вказаних кон-
цепцій знаходиться релiгiйна кон-
цепцiя, яка на сьогодні вважається 
дещо архаїчною. В її основі лежить 
переконання, що рівень допустимості 
вираження поглядів повинен регулю-
ватися виключно релігійними нормами 
оскільки тільки вони є об’єктивним 
критерієм істини. В рамках цієї кон-
цепції можна виділити кілька видів, в 
залежності від релігії: мусульманська, 
християнська, індуїстська та буддист-

ська. На даний момент дана концепція 
знайшла своє втілення у деяких авто-
ритарних монархіях Перської затоки, 
які сповідують іслам. Проте найбіль-
шими її прихильниками є Саудівська 
Аравія та Iран. Крім того, її можна 
прослідкувати і у Непалі, де сповіду-
ється індуїзм.

Висновки. Підсумовуючи вищеска-
зане слід відзначити, що теорія та 
практика виробила кілька підходів 
(концепцій) до розуміння сутності 
свободи вираження поглядів. Кожна 
з цих концепцій має свої плюси та 
мінуси, і не може бути застосована 
самостійно. Основною відмінність між 
цими концепціями полягає в ступені 
свободи та підставах обмеження сво-
боди вираження поглядів. Загалом, 
найбільш демократичними є концепції 
ринку ідей, соціального обміну, сус-
пільної корисності, які виходять з 
того, що вільна конкуренція ідей при-
зведе до перемоги істини без будь-
якого втручання в цей процес зі сто-
рони держави чи інших органів. I хоча 
всі інші теорії передбачають певні 
обмеження, загалом можна говорити 
про те, що існують певні загальні 
принципи, які втіленні в усіх цих 
концепціях: підтримання демократії 
та сприяння максимальному розвитку  
особистості.
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Мельник А.В. 
Свобода выражения мнения: обзор основных концепций.
Аннотация. Статья содержит анализ основных концепций свободы виражения мнения, 

нашедшие отражение в теории и практике как национального так и международного права. 
Автор утверждает, что каждая из этих концепций имеет свои плюсы и минусы, и не может 
быть применена самостоятельно. Основное различие между этими концепциями заключается 
в степени свободы и основаниях ограничения свободы слова. Отмечается, что наиболее демо-
кратическими являются концепции рынка идей, социального обмена, общественной полезности, 
которые исходят из того, что свободная конкуренция идей приведет к победе истины без 
какого-либо вмешательства в этот процесс со стороны государства или других учреждений. 
И хотя все остальные концепции предусматривают некоторые ограничения, в целом можно 
говорить о том, что существуют определенные общие принципы, которые воплощении во всех 
этих концепциях: поддержание демократии и содействия максимальному развитию личности.

Ключевые слова: свобода слова, свобода выражения мнений, ограничения свободы 
слова, цензура.

A. Melnik
Freedom of expressіon: an overvіew of the maіn concepts.
Summary. The article contains an analysis of the main concepts of freedom of expression, 

reflected in the theory and practice of both national and international law. The author claims 
that main difference between these concepts is the degree of freedom and the grounds for 
limiting freedom of speech. It is noted that the most democratic are the concepts of the 
market of ideas, social exchange, public utility, which proceed from the assumption that free 
competition of ideas will lead to the victory of truth without any interference by the state 
or other institutions in this process. And although all other concepts provide for certain 
limitations, on the whole, one can say that there are certain general principles that are 
embodied in all these concepts: the maintenance of democracy and the promotion of maximum 
development of the individual.

Keywords: freedom of speech, freedom of expression, restriction of freedom of speech, 
censorship.
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МIЖНАРОДНО-ПРАВОВI СТАНДАРТИ  
ЗАХИСТУ МОРСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА  

ВIД ЗАБРУДНЕННЯ З НАЗЕМНИХ ДЖЕРЕЛ

Анотація. У статті розглянуто поняття «забруднення з наземних джерел».  
Проаналізована система регулювання захисту морського середовища від 
забруднення з наземних джерел. Розкриті особливості регламентації забруд-
нення з наземних джерел Конвенцією з морського права 1982 р. Досліджені 
регіональні інструменти запобігання забрудненню з наземних джерел.

Ключові слова: прибережні райони (смуги), морське середовище, Світовий 
океан, забруднення з наземних джерел, Програма ООН з навколишнього сере-
довища.

Постановка проблеми. На забруд-
нення морського середовища з суші 
припадає основна частка, що складає 
близько 80% всього обсягу забруд-
нення Світового океану [1; 2, с. 423]. 
Найбільш від забруднення морського 
середовища з наземних джерел страж-
дають прибережні райони, які харак-
теризуються високою біологічною 
продуктивністю [2, с. 423], що має 
особливо пагубні наслідки для людини 
і морських живих ресурсів [3, с. 302]. 
Проблема забруднення морського 
середовища з суші є найбільш сер-
йозною не тільки у зв'язку зі значним 
масштабом такого забруднення, а й 
тому, що забруднення з наземних 
джерел впливає безпосередньо на 
прибережні райони (смуги) [4, с. 28], 
які мають найбільш тісний контакт з 
людиною, з одного боку, і є місцем 

перебування 90% морських біоре-
сурсів – з іншого1. Саме прибережні 
райони (coastal regions), а в україн-
ському законодавстві – прибережні 
смуги [6; 7] є об’єктом самостійного 
правового регулювання, у зв’язку зі 
значним внеском у забруднення мор-
ського середовища. Забруднення мор-
ського середовища з суші є найбільш 
значним і відчутним в щільно насе-
лених регіонах, як, наприклад, уздовж 
узбережжя Середземного і Балтій-
ського морів [3, с. 302]. Азовське та 
Чорне моря також характеризуються 
незадовільним екологічним станом, 
зумовленим значним перевищенням 
обсягу надходження забруднюючих 
речовин над асиміляційною здатністю 
морських екосистем, що призвело до  
бурхливого розвитку евтрофікаційних 
процесів, значного забруднення (в тому  

1 Людська діяльність в прибережних районах призвела до деградації водно-болотних угідь, заплав, 
водорослей і коралових рифів [1; 2, с. 423].
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числі мікробіологічного) морських вод, 
втрати біологічних видів, скорочення 
обсягу рибних ресурсів, зниження 
якості рекреаційних ресурсів, виник-
нення загрози здоров'ю населення 
[7]. Для України ця проблема є до-
сить актуальною у зв’язку зі значною 
протяжністю узбережжя та значним 
антропогенним навантаженням прибе-
режних районів [7].

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. Питання міжнародно-пра-
вових стандартів захисту морського 
середовища від забруднення з на-
земних джерел розглядалися в працях 
О.В. Задорожнього, Д.Л. Вандера, 
В.В. Кононов, К. Кумарі, М.О. Мед-
ведєва, Цвага, А. Павуера.

Постановка завдання. Основним 
завданням статті є аналіз міжнарод-
но-правових стандартів захисту мор-
ського середовища від забруднення з 
наземних джерел.

Виклад основного матеріалу. До 
джерел, розташованих на суші, нале-
жать річки, трубопроводи, каналіза-
ційні системи, водовідвідні споруди. 
Як вказує К. Кумарі, понад три чверті 
забруднювачів потрапляють в море 
в результаті змиву безпосередньо з 
землі або через річки або через атмос-
феру. 60% забруднювачів, таких як 
токсичні відходи, промислові відходи, 
ядерні відходи і вибухові речовини, 
побутові відходи та сільськогоспо-
дарські стоки (добрива і пестициди), 
джерелом яких є діяльність людей на 
суші. Основними причинами є відсут-
ність каналізаційної інфраструктури, 
інтенсивне сільське господарство і 
промисловість. Близько 70% від-
ходів, що скидаються в океани, по-
передньо не обробляються відповідно 
до Програми ООН з навколишнього 
середовища (ЮНЕП). Так, за даними 
ЮНЕП, 1,7 мільярда кубічних метрів 
комунально-побутових стічних вод 

скидаються безпосередньо в Серед-
земне море, з яких три чверті ста-
новлять необроблені води [5]. Отже, 
можливо зробити висновок про те, що 
забруднення морського середовища з 
наземних джерел є загальною про-
блемою забруднення навколишнього 
середовища, та зменшення кількості 
відходів, очищення каналізаційних 
стоків та екологізація сільськогоспо-
дарського виробництва автоматично 
приведуть к вирішенню проблеми за-
бруднення морського середовища з 
наземних джерел, що є сферою регу-
лювання деяких міжнародно-правових 
інструментів міжнародного права 
навколишнього середовища. Але, в 
умовах невирішеності загального за-
бруднення з суші важливе значення 
мають саме спеціальні механізми за-
хисту морського середовища з на-
земних джерел, які є об’єктом ре-
гулювання як національного, так і 
міжнародного права.

Незважаючи на те, що забруднення 
з наземних джерел має негативний 
вплив, перш за все, на середовище 
прибережних морських акваторій, 
особливо тих, які розташовані в 
замкнутих або напівзамкнутих морях, 
класичним прикладом якого є Азов-
ське та Чорне моря [7; 8], або біля 
берегів високоіндустріальних держав, 
з огляду на значну кількість викидів 
відходів в море та переміщення мор-
ських водних мас, воно, безперечно, 
може розглядатися як глобальна про-
блема, яка загрожує екологічній рів-
новазі всього Світового океану. Саме 
тому, дана проблема не могла зали-
шатися поза увагою урядів і наукових 
спільнот, фахівців-міжнародників [9] і 
потребувала вирішення, у тому числі, 
шляхом відповідної міжнародно-пра-
вової та національної регламентації.

Проте, оскільки джерело і безпо-
середні наслідки забруднення знахо-
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дяться під юрисдикцією конкретних 
держав, то встановлення міжнарод-
но-правових стандартів захисту мор-
ського середовища від забруднення 
з наземних джерел почалося дещо 
пізніше і менш активно, ніж міжна-
родно-правова регламентація захисту 
морського середовища від забруд-
нення з суден. При цьому, цей вид 
забруднення є одночасно найменш 
врегульованим на глобальному рівні: 
на сьогодні не укладено жодного спе-
ціального універсального міжнарод-
ного договору з питань забруднення 
морського середовища з наземних 
джерел. 

Поняття «забруднення з наземних 
джерел» досить широке і охоплює 
забруднення з муніципальних, інду-
стріальних та сільськогосподарських 
джерел, відходи з яких потрапляють у 
морське середовище шляхом скидання 
безпосередньо з берега, через ріки, 
канали та інші водойми, включаючи 
підземні, а також забруднення зі ста-
ціонарних або рухомих прибережних 
установок, розташованих в межах 
юрисдикції держави [10, р. 536]. Таке 
забруднення безпосередньо пов’язане 
з життєдіяльністю населених пунктів, 
виробництвом та сільським господар-
ством, тобто з діяльністю, здійсню-
ваною в межах юрисдикції держав, 
яка, до того ж, зачіпає їхні економічні 
інтереси. Часто висловлюється теза, 
що держави не бажають обмежувати 
свій суверенітет у регулюванні про-
мисловості та сільського господар-
ства, беручи на себе зобов’язання 
щодо забруднення морського середо-
вища з наземних джерел. Поширеною 
є думка, що заходи з контролю над 
забрудненням морського середовища 
з наземних джерел мають потенційно 
негативні наслідки для національної 
економіки [11, р. 40]. Окрім вище-
зазначених причин, універсальне ре-

гулювання боротьби зі забруднення 
з наземних джерел ускладняється 
обмеженістю наукових даних щодо 
наслідків забруднення у цілому та 
ефекту окремих забруднювачів [11,  
р. 38]. Більше того, кожне джерело за-
бруднення вимагає прийняття специ-
фічних правил, що робить комплексне 
регулювання цього питання досить 
складним [10, р. 548]. На сьогодні 
система регулювання захисту мор-
ського середовища від забруднення 
з наземних джерел складається з:  
1) норм загального характеру, вмі-
щених у Конвенції ООН з морського 
права 1982 р.; 2) численних регіо-
нальних інструментів; 3) норм міжна-
родного м’якого права, які створені як 
на універсальному, та й на регіональ-
ному рівні. Тобто особливість між-
народного регулювання захисту мор-
ського середовища від забруднення з 
наземних джерел є, по-перше, відсут-
ність спеціального міжнародно-право-
вого договору з питань захисту мор-
ського середовища від забруднення з 
наземних джерел; по-друге, наявність 
міжнародно-правових норм загального 
характеру, які містяться, перш за все, 
у Конвенції 1982 р.; по-третє, розга-
луженою системою регіональних угод, 
як загального відносно джерела за-
бруднення, так й спеціальних, присвя-
чених захисту морського середовища 
від забруднення з наземних джерел; 
4) наявністю як універсальних, так й 
регіональних документів міжнародних 
організацій, що мають необов’язковий 
характер, проте створюють умови для 
співробітництва держав та прийняття 
загальних заходів та здійснення за-
гальних дій на універсальному, ре-
гіональному, двосторонньому та 
національному рівнях. Тому варто го-
ворити саме про міжнародно-правові 
стандарти, маючи на увазі як юри-
дично обов’язкові міжнародно-правові 
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інструменти, так і у ряді випадків 
не менш ефективні міжнародні стан-
дарти, які містяться у нормах актів 
міжнародного м’якого права.

Враховуючи обставини, що на по-
чаток діяльності III Конференції ООН 
з морського права (1973 р.) усі міжна-
родно-правові документи, спрямовані 
на захист морського середовища від 
забруднення з наземних джерел, нале-
жали до регіональних, на відміну від 
регламентації таких джерел забруд-
нення морського середовища, як суд-
ноплавство чи захоронення відходів, 
ця обставина враховувалася і в пе-
ріод діяльності III Конференції ООН 
з морського права при формулюванні 
відповідних статей Конвенції 1982 р., 
які, безперечно, випробували на собі 
вплив існуючих на той момент регіо-
нальних угод.

Положення ч. XII Конвенції 1982 р.,  
які відносяться до забруднення з суші, 
сформульовані в досить загальній 
формі. Так, ст. 194 передбачає, що 
заходи, які вживаються для запобі-
гання, скорочення або збереження 
під контролем забруднення морського 
середовища, спрямовані, зокрема, на 
зменшення у максимально можливій 
мірі викиду токсичних, шкідливих або 
отруйних речовин, особливо стійких, 
із джерел, які знаходяться на суші. 
Це дуже загальне зобов'язання кон-
кретизується у ст. 207 і 213 Конвенції 
1982 р., які прямо стосуються забруд-
нення із джерел, які знаходяться на 
суші.

Стаття 207 Конвенції 1982 р. зо-
бов’язує держави ухвалювати закони 
та правила задля попередження, змен-
шення та контролю над забрудненням 
морського середовища з наземних 
джерел, «беручи до уваги правила, 
стандарти та рекомендовану практику, 
узгоджені на міжнародному рівні», 
тоді як подібні норми щодо інших 

джерел забруднення зобов’язують 
ухвалювати закони та правила, не 
менш ефективні, ніж загальновизнані 
міжнародні стандарти. Фактично ця 
норма є «слабшою», адже не вимагає 
від держав імплементації міжнародних 
стандартів, а лише закликає брати їх 
до уваги [10, р. 542-543]. Тобто ця 
норма відсилає до актів міжнародних 
міждержавних організацій, які є стан-
дартоутворюючими акторами у цій 
сфері. Ця стаття також зобов’язує 
держави намагатися гармонізувати 
свої внутрішні правила на регіональ-
ному рівні та співробітничати на уні-
версальному та регіональному рівнях 
задля вироблення узгоджених правил 
щодо контролю над цим видом забруд-
нення. Стаття 213 Конвенції 1982 р. 
містить зобов’язання вживати необ-
хідні правозастосовні заходи та за-
ходи примусу на виконання правил 
щодо забруднення з наземних джерел. 

Основний масив юридично обов’яз-
кових норм щодо запобігання забруд-
ненню з наземних джерел міститься в 
численних регіональних інструментах. 
Розробка регіональних інструментів 
розглядається як більш доцільний 
режим регулювання з декількох 
причин: по-перше, у різних регіонах 
пріоритет віддається різним джерелам 
забруднення, залежно від стану за-
бруднення та негативних наслідків 
для конкретних морських екосистем; 
по-друге, регіональний підхід дозволяє 
врахувати різний ступінь економіч-
ного розвитку держав і, відповідно, 
їхні реальні можливості щодо вжиття 
природоохоронних заходів [10, р. 549]. 
Регіональне співробітництво з цього 
питання тісно пов’язане з реаліза-
цією Програми регіональних морів під 
егідою ЮНЕП [2, р. 444-445]. Норми 
щодо регулювання забруднення з на-
земних джерел містяться або в регі-
ональних угодах, укладених у рамках 
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Програми регіональних морів, або у 
додаткових протоколах до цих угод. 
На сьогодні питання забруднення з 
наземних джерел регулюються більш 
ніж двадцятьма регіональними дого-
ворами, зокрема, Гельсінською кон-
венцією про захист морського сере-
довища Балтійського моря 1992 р., 
Конвенцією про захист морського 
середовища Північно-Східної Атлан-
тики 1992 р. (Конвенція ОСПАР), 
Конвенцією про захист Чорного моря 
від забруднення 1992 р.; окрім цього, 
укладено сім протоколів, присвя-
чених безпосередньо цим питанням, 
серед яких Кіотський протокол щодо 
захисту Південно-Східної частини 
Тихого океану від забруднення з 
наземних джерел 1983 р., Бухарест-
ський протокол щодо захисту мор-
ського середовища Чорного моря 
від забруднення з наземних джерел  
1992 р., Сіракузький протокол про за-
хист Середземного моря від забруд-
нення з наземних джерел 1996 р. [10, 
р. 550-552]. 

Вказані регіональні угоди мож-
ливо розділити на дві групи: 1) які 
містять загальні зобов'язання держав 
вживати заходів щодо захисту мор-
ського середовища від забруднення 
з наземних джерел; 2) спеціально 
спрямовані на боротьбу з цим видом 
забруднення. До перших належать 
такі міжнародні угоди, як Конвенція 
про захист морського середовища 
району Балтійського моря 1974 р., 
Барселонська конвенція про охорону 
Середземного моря від забруднення 
1976 р., Кувейтська регіональна кон-
венція про співробітництво в галузі 
охорони морського середовища від 
забруднення 1978 р., Абіджанська 
конвенція про співробітництво в га-
лузі захисту та освоєння морського 
та прибережного середовища регіону 
Західної та Центральної Африки  

1981 р., Лімська конвенція про захист 
морського середовища та прибережних 
районів Південно-Східної частини  
Тихого океану 1981 р., Регіональна 
конвенція про збереження морського 
середовища Червоного моря і Пер-
ської затоки 1982 р. Згодом були при-
йняті Конвенція про захист морського 
середовища району Балтійського моря 
1992 г. (нова редакція Конвенції про 
захист морського середовища району 
Балтійського моря 1974 р.), Кон-
венція про захист Чорного моря від 
забруднення 1992 року та інші. До 
других належать Паризька конвенція 
про запобігання забруднення мор-
ського середовища з наземних джерел  
1974 р., Афінський протокол про за-
хист Середземного моря від забруд-
нення з наземних джерел 1980 р. і 
Лімський протокол про запобігання 
забрудненню з наземних джерел  
1983 р.

Регіональні інструменти містять 
багато спільних рис. Наприклад, ос-
таннім часом до цих конвенцій та про-
токолів вносяться зміни щодо підходу 
до обмеження та заборони забруд-
нення: якщо на початкових етапах 
регулювання забруднювачі поділялися 
на ті, які заборонялися повністю, та 
ті, викиди яких обмежувалося (т. зв. 
«чорні» та «сірі» списки), то наразі 
намітилися тенденції до введення 
цілковитої заборони і на ті забруд-
нювачі, використання яких раніше 
лише обмежувалося [10, р. 553-558]. 
Iншою спільною рисою є включення 
принципу перестороги як юридич-
ного зобов’язання [10, р. 558-560].  
Регіональні інструменти зазвичай 
не містять переліку конкретних за-
ходів з попередження, обмеження 
та контролю над забрудненням: їхнє 
вжиття віддається на розсуд дер-
жав-учасниць, орієнтиром для яких  
є загальноприйняте посилання на 
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«найкращі доступні технології» та 
«найкращі природоохоронні прак-
тики». Окрім розумного обмеження 
розсуду держав, звернення до цих 
концепцій має на меті встановити 
певний стандарт належної обачності, 
який має важливе значення у випадку 
міжнародно-правової відповідальності 
держав за екологічну шкоду. У той 
же час, використання найкращих до-
ступних технологій та природоохо-
ронних практик залежить від стану 
економічного розвитку держав, і для 
держав, що розвиваються, дотри-
мання відповідного зобов’язання мож-
ливе тільки при отриманні належної 
фінансової та технічної допомоги [10, 
р. 563, 565]. Серед конкретних зобов’я-
зань, які містяться у більшості регіо-
нальних інструментів – положення 
щодо оцінки впливу на навколишнє 
середовище: держава зобов’язана про-

вести таку оцінку потенційно шкідливої 
діяльності та повідомити про результат 
оцінки всі держави, на інтереси яких 
може вплинути ця діяльність. Схожим 
є контрольний механізм, що включає 
подання сторонами звітів та їхній роз-
гляд спеціально створеним договірним 
органом – наявність такого механізму 
характерна для міжнародних природо-
охоронних договорів у цілому.

За відсутності спеціалізованого 
універсального договору щодо попе-
редження, обмеження та контролю 
над забрудненням з наземних джерел 
важко переоцінити значення наявних 
норм м’якого права: особливо слід ви-
ділити Монреальські керівні принципи 
щодо захисту морського середовища 
від забруднення з наземних джерел 
1985 р. та Глобальну програму дій 
щодо захисту морського середовища 
від наземної діяльності 1995 р.
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Короткий Т.
Международно-правовые стандарты защиты морской среды от загрязнения из на-

земных источников.
Аннотация. В статье рассмотрено понятие «загрязнение из наземных источников». 

Проанализирована система регулирования защиты морской среды от загрязнения из на-
земных источников. Раскрыты особенности регламентации загрязнения из наземных источ-
ников Конвенцией по морскому праву 1982 г. Исследованы региональные инструменты 
предотвращения загрязнения из наземных источников.

Ключевые слова: прибрежные районы (полосы), морская среда, Мировой океан, за-
грязнение из наземных источников, Программа ООН по окружающей среде.

T. Korotkyi
Internatіonal legal standards for the protectіon of the marіne envіronment from 

pollutіon from land sources.
Summary. The article discusses the concept of “pollution from land-based sources”. The 

system of regulation of protection of the marine environment from pollution from land-
based sources is analyzed. The features of regulation of pollution from land-based sources 
are revealed by the Convention on the Law of the Sea, 1982. Regional instruments for the 
prevention of pollution from land-based sources have been investigated.

Keywords: coastal regions, marine environment, pollution from land sources, United 
Nations Environment Program.
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МIЖНАРОДНО-ПРАВОВА СПАДЩИНА  
П.Є. КАЗАНСЬКОГО ТА РОЗВИТОК  

МIЖНАРОДНОГО ПРАВА

Анотація. У статті досліджується внесок П.Є. Казанського в розвиток між-
народного річкового права. Проаналізована концепція міжнародного адміністра-
тивного права, в якому ключову роль відіграють адміністративні союзи держав. 
Приділено увагу поглядам П.Є. Казанського щодо міжнародної правосуб'єкт-
ності та суб’єктів міжнародного права. Окремо розглядається точка зору  
П.Є. Казанського на міжнародне цивільне право.

Ключові слова: П.Є. Казанський, міжнародне річкове право, міжнародне 
адміністративне право, адміністративні союзи держав, міжнародна правосуб'єкт - 
ність, міжнародне цивільне право.

Постановка проблеми. Серед юрис-
тів-міжнародників, які здійснювали 
свою діяльність в Новоросійському 
університеті (Одеса), видатною по-
статтю був Петро Євгенович Казан-
ський (1866–1947 рр.). Проте його 
творчий доробок є мало дослідженим 
та відомим сучасній науці міжнарод-
ного права, хоча вражає своєю много-
гранністю та ретельністю. К.О. Савчук 
вказує, що П.Є. Казанського без пе-
ребільшення можна назвати одним з 
найкращих представників юридичної 
науки Російської імперії взагалі, а 
різноманітність його наукових інте-
ресів вражає [1, с. 339]. Як вказують  
Т.Р. Короткий та Н.В. Хендель всього 
П.Є. Казанський підготував і опублі-
кував понад 110 робіт, серед яких до-
слідження, присвячені: міжнародному 
праву (міжнародне право: навчальні 
видання – 5 видань; статті і брошури 
по загальному вченню і літературі з 
міжнародного права – 7; міжнародне 

адміністративне право – 35, морські 
володіння – 2, окрема особа в між-
народному праві – 5, питання війни і 
миру, міжнародного правосуддя – 5, 
право війни – 6); викладання права 
– 11; загальним питанням права і дер-
жави – 13; національному питанню – 
15; академічним справах – 11 [2, с. 5]. 
Сам П.Є. Казанський вказував, що за 
останні роки помічається посилення 
уваги до питань міжнародної політики 
і міжнародного права [14, с. 282].

Аналіз останніх досліджень 
та публікацій. Творча спадщина  
П.Є. Казанського аналізувалася пе-
реважно у сфері міжнародного пу-
блічного права, такими вченими, як  
У. Батлер, О.В. Буткевич, В.Е. Грабар, 
В.Н. Денисов, А.I. Дмитрієв, Ю.А. Дми- 
трієва, О.В. Задорожній, Д.О. Коваль,  
Т.Р. Короткий, Д.Б. Левін, К.О. Савчук, 
Є.А. Самойленко, Н.В. Хендель. Внесок 
П.Є. Казанського у розвиток міжна-
родного приватного права досліджений 
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на порядок менше, і був дослідже- 
ний А.С. Довгертом, О.О. Мережко,  
Н.В. Хендель.

Постановка завдання. Завданням 
дослідження є комплексний аналіз між-
народно-правової спадщини П.Є. Ка- 
занського та визначення його ролі у 
науці міжнародного права.

Виклад основного матеріалу.  
У травні 1895 р. П.Є. Казанський за-
хистив дисертацію на ступінь магістра 
на тему «Договірні ріки» [3, р. 147].  
Ще в студентські роки він виявив 
схильність до заняття наукою. Свід-
ченням цього є золота медаль за дослі-
дження, присвячене договірним рікам.

Відносячи П.Є. Казанського до 
авторитетних фахівців міжнародного 
адміністративного права, В.Е. Грабар, 
вказує що сфери договірних рік сто-
сується вже перша велика робота  
П.Є. Казанського – двох томна магіс-
терська дисертація «Договірні ріки»  
[3; 4]. Автор переробив свою студент-
ську роботу, за яку йому була при-
суджена золота медаль [5, с. 341].  
Професор Л.О. Камаровський ре-
тельно вивчив дослідження та під-
готував фундаментальний відгук. 
Цей системне і значне за обсягом 
дослідження (понад 800 сторінок) 
є викладом історії становлення і ді-
ючих на той час норм міжнародного 
річкового права. Довгий час робота  
П.Є. Казанського залишалася єдиним 
в російській юридичній літературі мо-
нографічним дослідженням правового 
режиму міжнародних річок. Пізніше 
П.Є. Казанський повернувся до цієї 
теми надрукувавши статтю «Вільне 
Дунайське судноплавство».

Як зазначає Є.А. Самойленко, що 
вивчення розвитку ідей міжнародного 
річкового права в Російській імперії 
дозволяє не тільки ознайомитися з по-
глядами вчених того часу на ключові 
питання використання міжнародних 

річок, а й оцінити доцільність впро-
вадження окремих елементів їхнього 
правового режиму в сучасних умовах.

Чи не найвагоміший внесок у роз-
виток теорії міжнародного річкового 
права в Російській імперії зробив 
П.Є. Казанський. Міжнародне річ-
кове право представляло для П.Є. Ка- 
занського теоретичну і практичну 
значимість. Створення системи неза-
лежних держав і впорядкування вну-
трішньодержавних відносин по вико-
ристанню річок поставили на перший 
план питання про міжнародне річкове 
судноплавство. При цьому залишався 
невизначеним міжнародно-правовий 
статус річок, загальних для Росій-
ської імперії та її західних сусідів. 
Актуальність вирішення цих проблем 
спонукала П.Є. Казанського в магіс-
терському дослідженні об'єднати «в 
єдине ціле всі основи, які визначали 
становище річок в міжнародному 
житті» [4, с. 8], вдатися до пошуку 
зв'язків міжнародного річкового права 
з іншими блоками загальної системи 
міжнародного права і внутрішньодер-
жавного річкового права [3, с. 13-14, 
17]. З цих міркувань його публікації, 
присвячені теорії міжнародного річко-
вого права і зараз становлять значний 
науковий інтерес. Питання території і 
кордонів, які безпосередньо пов'язані 
з правовим режимом міжнародних 
річок, П.Є. Казанський відніс до права 
устрою, а питання міжнародного суд-
ноплавства по річковим шляхам –  
до права управління [16, с. 120-121].  
В даний час правове регулювання ви-
користання міжнародних річок тради-
ційно розглядається в контексті ре-
жиму території в міжнародному праві.

У 1897 р. П.Є. Казанський захи-
стив докторську дисертацію на тему 
«Загальні адміністративні союзи 
держав», у якій детально проаналі-
зував питання міжнародної адміні-
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страції як абсолютно нового явища 
в системі міжнародного права. Це 
тритомна робота, в першому томі [6] 
якій викладено теоретичні погляди 
вченого на питання правового регу-
лювання міжнародної адміністрації, 
а другий [7] і третій [8] присвячені 
аналізу правового статусу окремих 
міжнародних адміністративних союзів 
держав, зокрема Міжнародного союзу 
для вимірювання землі, Всесвітньої те-
леграфної спілки, Міжнародної спілки 
мір і ваг, Всесвітнього поштового 
союзу, Міжнародного союзу з охо-
рони промислової власності. Окремі 
глави дисертації були опубліковані 
П.Є. Казанським у вигляді невеликих 
книг [9].

У своїй дисертації «Загальні адміні-
стративні союзи держав» вчений кон-
статував, що незважаючи на те, що 
загальні адміністративні союзи є «най-
більш популярними творами сучасного 
міжнародного права» їх юридична при-
рода досліджена недостатньо [6, с. 7]. 
На його думку, виникнення системи 
міжнародних адміністративних союзів, 
які охоплюють різні сфери співробіт-
ництва між державами, свідчить про 
те, що історія людства вступила в 
якісно нову фазу. П.Є. Казанський 
зазначає: «Занадто часто зупиняються 
на тому, що розділяє сучасні держави. 
Корисно і цікаво згадати також про 
те, що їх об'єднує разом. Поряд з не-
вгамовною боротьбою між народами 
життя знає і прояви міжнародного 
згоди, і в нашому світі можуть жити і 
процвітати тільки ті народи, які здатні 
взяти участь, як в цій боротьбі, так і 
в цій згоді. Хто стане ухилятися від 
останньої, то покарає себе сильніше, 
ніж найбільшої поразки в міжнародній 
боротьбі» [6, с. 8]. Вчений особливо 
підкреслював, що завдяки тісним юри-
дичним зв'язкам, які встановлюються 
між державами з допомогою міжна-

родних адміністративних союзів зміц-
нюються мирні відносини між наро-
дами.

Відгук про роботу офіційного опо-
нента Л.О. Камаровського вказував, 
що перший том більш теоретичний, 
а другий і третій мають описовий 
характер. З захистом даної роботою 
пов’язане остаточне визнання вченого 
як фахівця з міжнародного права [2]. 
Також Л.О. Камаровський, зазначив, 
що окремі частини описових томів ви-
дані авторами у вигляді брошур, ви-
значив, що даному питанню присвя-
чена вступна лекція: «Перші елементи 
всесвітньої організації». До цього пи-
тання він повернувся в нарисі «Вчення 
про міжнародну адміністрації».

Несприятливі для автора відгуки 
про його роботи з боку його вчителя 
Л.О. Камаровського дали П.Є. Казан-
ському привід до надзвичайно різкого 
виступу проти свого критика «Моєму 
критику». На думку В.Е. Грабаря, са-
мовпевнений, пишався великою кіль-
кістю своїх праць, які мали переважно 
описовий характер творів, П.Є. Казан-
ський був дуже чутливий до неспри-
ятливих відгуків про них [10, с. 341]. 
Також рисою П.Є. Казанського було те, 
що побоюючись, щоб не вкрали руко-
писів і не використали його оригінальні 
думки, як йому здавалося, він під час 
поїздок за кордон возив свої рукописи 
в особливій валізі [10, с. 341].

Загальні погляди на міжнародне 
право П.Є. Казанський висловив у  
«Вступу до курсу міжнародного 
права» (1901) і в «Підручнику між-
народного права» (1902). Проте не 
дуже позитивні відгуки на них дали  
А.А. Пилипенко та Л.О. Камаров-
ський. Характерною особливістю між-
народно-правового вчення П.Є. Ка-
занського було те, що він розглядав 
міжнародне право, перш за все, як 
право міжнародного управління.
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Відрізняються оригінальністю і по-
гляди П.Є. Казанського на питання 
міжнародної правосуб'єктності – як 
суб'єктів міжнародного права він роз-
глядав не тільки держави, а й так звані 
міжнародні суспільства (зокрема, все-
ленські церкви, автономні колонії) і 
навіть в деяких випадках індивідів. 
Таким чином, на думку П.Є. Казан-
ського, міжнародне право регулює 
широке коло як публічно-правових, 
так і приватноправових відносин, що 
виходять за межі однієї держави [17].

У «Підручнику міжнародного права 
публічного і цивільного» П.Є. Казан-
ський включає у поняття міжнародного 
права в широкому сенсі міжнародне 
публічне і міжнародне цивільне право. 
Міжнародне цивільне право спрямо-
ване на регулювання міжнародного 
цивільного обороту і являє собою по-
чаток, що визначає цивільні права лю-
дини в міжнародних відносинах (ци-
вільні права іноземців) [11, с. 493]. 

Досліджуються питання кодифікації 
всесвітнього цивільного права, дже-
рела міжнародного цивільного права, 
принципи застосування міжнародного 
цивільного права, співвідношення вну-
трішнього права і міжнародного ци-
вільного права [22, с. 333-334].

Як вказує Н. В. Хендель, що 
П.Є. Казанський є автором концепції 
згідно з якою міжнародне право – це 
сукупність юридичних правил, що ви-
значають устрій та управління міжна-
родним спілкуванням і цивільні права 
людини, констатуючи широкий підхід 
П.Є. Казанського до розуміння між-
народного права, яке поряд з міжна-
родним публічним, включало і міжна-
родне приватне право [13, с. 127].

Отже, основою міжнародно-правової 
доктрини П.Є. Казанського є концепція 
міжнародного управління, що в су-
часних умовах дозволяє по-новому оці-
нити прогностичні погляди вченого на 
розвиток міжнародного права.
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Мазуренко В.
Международно-правовое наследие П.Е. Казанского и развитие международного 

права.
Аннотация. В статье исследуется вклад П.Е. Казанского в развитие международного 

речного права. Проанализирована концепция международного административного права, в 
которой ключевую роль играют административные союзы государств. Уделено внимание 
взглядам П.Е. Казанского о международной правосубъектности и субъектах международ-
ного права. Отдельно рассматривается точка зрения П.Е. Казанского на международное 
гражданское право.

Ключевые слова: П.Е. Казанский, международное речное право, международное ад-
министративное право, административные союзы государств, международная правосубъек-
тность, международное гражданское право.

V. Mazurenko
Internatіonal legal herіtage of P.E. Kazanskyі and the development of іnternatіonal law.
Summary. The article studies the contribution of P.E. Kazanskyi to the development 

of international river law. The concept of international administrative law, in which the 
administrative unions of states play a key role, is analyzed. Attention is paid to the views 
of P.E. Kazanskyi on the international legal personality and subjects of international law. 
Particularly considered the point of view of P.E. Kazanskyi on international civil law.

Keywords: P.E. Kazanskyi, international river law, international administrative law, 
administrative unions of states, international legal personality, international civil law.
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МIЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРI ЗАХИСТУ ПРАВ ОСIБ ХВОРИХ НА ВIЛ/СНIД:

IСТОРIЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ

Анотація. В статті розглядаються основні етапи становлення та розвитку 
норм міжнародного права у сфері захисту прав осіб хворих на ВIЛ/СНIД. 
Автор робить висновок, що головна мета міжнародних органів та організацій у 
боротьбі з епідемією ВIЛ/СНIДу полягає в тому, щоб створити ефективну між-
народну правову систему, спрямовану на захист інтересів осіб із ВIЛ/СНIДом, 
та забезпечити повагу до людської гідності для них і їх сімей.

Ключові слова: міжнародне право прав людини, ВIЛ/СНIД, права людей, 
які живуть із ВIЛ/СНIДом.

Постановка проблеми. У червні 
1981 р. Центр профілактики та бо-
ротьби з хворобами США (англ. The 
Centers for Disease Control (CDC)) 
повідомив про перші клінічні випадки 
захворювання, що пізніше отримало 
назву «Синдром Набутого Iмунодефі-
циту» (далі – СНIД)1. Важливо, що 
Центр профілактики та боротьби з 
хворобами США повідомив не про 
перші випадки захворювання на ВIЛ/
СНIД, а про рідкісний тип пневмонії, 
поширений серед чоловіків, які прак-
тикують секс із чоловіками. Сам же 
термін «СНIД» офіційно введено 
у вжиток лише в 1982 р. У цьому 
ж році було названо фактори ри-
зику, які «сприяють» захворюванню 
на СНIД, а саме: гомосексуалізм, 
споживання ін'єкційних наркотиків,  

гаїтянське походження2 та гемофілія  
типу А [1, c. 12]. Про жінок – сек-
суальних партнерок чоловіків, хворих 
на ВIЛ/СНIД – як про групу ризику 
заговорили лише через рік. А вже з  
1983 р. держави у відповідь на епі-
демію ВIЛ/СНIДу почали приймати 
закони, хоч і спрямовані на зниження 
темпів поширення епідемії ВIЛ/
СНIДу, але такі, що містили дискри-
мінаційні положення щодо людей, які 
живуть із ВIЛ/СНIДом.

Стан дослідження. Питання за-
хисту прав осіб із ВIЛ/СНIДом до-
сліджують, як правило, західні вчені 
та практики, а тому саме їх наукові 
розробки домінують в науці міжна-
родного права. Зокрема, це праці  
Д. Веббера, Ф. Вілджен, О. Гбада-
мозі, С. Граскін, М. Кірбі, Л. Лондон,  

1 Щоправда деякі дослідження свідчать про те, що ВIЛ/СНIД існував і раніше.
2 Оскільки в Гаїті тісні зв’язки з країнами Африки, а в Африці було виявлено велику кількість 

хворих на СНIД. У результаті перебільшення масштабів поширення ВIЛ/СНIДу в Африці, пацієнти в 
Африці масово піддавались примусовому тестуванню на ВIЛ.
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Дж. Манна, Н. Новогродського,  
Р. Павоне, Д. Паттерсона, П. Сігхарт, 
Д. Тарантоли та ін. Що ж до вітчиз-
няної наукової літератури, то цьому 
питанню присвячено дуже мало уваги.

Метою пропонованої статті є ана- 
ліз еволюції правових форм міжна- 
родно-правового регулювання у сфері 
захисту прав осіб хворих на ВIЛ/
СНIД.

Виклад основного матеріалу.  
ВIЛ/СНIД становить таку ж гло-
бальну загрозу для людства, як і хо-
лера та чума. Це захворювання зму-
сило багато розвинутих держав світу 
прийняти законодавство та розробити 
політику ad hoc, основною метою яких 
було зменшення кількості випадків за-
хворювання на ВIЛ/СНIД. Наприклад, 
у січні 1983 р. закон про ВIЛ/СНIД 
прийняла канадська провінція Бри-
танська Колумбія, а в березні цього 
ж року аналогічні закони прийняли 
Австрія, Швеція та штат Каліфорнія 
(США). Ці перші закони були спря-
мовані на швидке виявлення випадків 
захворювання на ВIЛ/СНIД та пові-
домлення про них громадськість [2,  
с. 96]. Першою ж державою, яка на 
законодавчому рівні закріпила обов'яз-
кове тестування на ВIЛ для донорів 
крові та проведення перевірки крові 
призначеної для переливання, була 
Австралія. А в Кубі було ініційовано 
не лише тестування на ВIЛ, а й ка-
рантинні заходи щодо ЛЖВС – їх 
відправляли у спеціальні санаторії. 
З 1987 р. в США на законодавчому 
рівні було передбачено обов'язкове 
тестування для осіб, які мали на меті 
постійне поселення в США, та від-
мова на в'їзд їм на територію держави 
у випадку ВIЛ-позитивного статусу [3, 
с. 34].

У той же час на міжнародному рівні 
боротьба з ВIЛ/СНIДом характеризу-
ється відсутністю глобальних заходів 

у відповідь на СНIД. Це пояснюється 
тим, що держави були неготові вклю-
чити проблему ВIЛ/СНIДу до порядку 
денного через її «очевидний» зв'язок 
з гомосексуалізмом, проституцією і 
вживанням наркотиків.

Причиною відсутності глобальних 
заходів у відповідь на ВIЛ/СНIД на 
міжнародному рівні було і те, що роз-
винені держави не виявляли жодного 
бажання діяти з цього питання на гло-
бальному рівні, вважаючи, що приєд-
навшись до міжнародних програм із 
ВIЛ/СНIДу, їх суверенітет буде об-
межено – процес прийняття рішень, 
пов'язаних із цим питанням, буде від-
критим для зовнішнього втручання 
через співпрацю з міжнародними ор-
ганізаціями.

Зокрема, США не були зацікавлені 
в інтернаціоналізації проблеми СНIДу, 
оскільки більша частина ВIЛ-інфіко-
ваних та хворих на СНIД осіб жили 
на їх території, а тому, як держава 
з найбільшою кількістю хворих, вони 
зіткнулися з «перспективою» санкцій 
чи обмежувальних заходів з боку 
міжнародного співтовариства, які, на 
їх думку, випливали з міжнародних 
програм по боротьбі з ВIЛ/СНIДом. 
Окрім того, США (як і інші розви-
нені держави, в тому числі Франція,  
Німеччина) не були зацікавлені в ін-
вестуванні коштів з їх бюджету у стри-
мування поширення захворювання на 
глобальному рівні. Дослідження, які 
проводились вченими, використовува-
лись лише для внутрішніх цілей уряду 
США, а саме розробки національних 
програм із профілактики ВIЛ/СНIДу 
для охорони здоров'я своїх громадян 
[4, с. 36].

Першою відповіддю ВООЗ на про-
блему ВIЛ/СНIДу були 3 міжнародні 
консультації з питань СНIДу в 1983 р.,  
які мали на меті обмін інформацією 
з епідеміологічної та вірусологічної 
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точки зору, її аналіз та вивчення со-
ціальних наслідків СНIДу.

Перша консультація відбулася 
у Вашингтоні, США. Її організато-
рами виступили Центр профілактики 
та боротьби з хворобами США, Па-
намериканська організація охорони 
здоров'я (англ. Pan American Health 
Organization (PAHO)) та Національні 
інститути здоров'я (англ. National 
Institutes for Health). Другу консуль-
тацію, яка відбулася в Орхусі (Данія), 
організували Європейське регіональне 
бюро (англ. The European Regional 
Office), Датське товариство раку (англ. 
The Danish Cancer Society) та Європей-
ська організація зі співпраці у сфері до-
слідження профілактики раку (англ. The 
European Organization for Cooperation 
in Cancer Prevention Studies). На цих 
двох консультативних нарадах учасники 
обмінялися інформацією про ВIЛ/СНIД 
як медичну та соціальну проблему, а 
також спробували виробити основу для 
подальших глобальних заходів із цієї 
проблеми. Третя міжнародна консуль-
тація відбулася в листопаді 1983 р. в 
Женеві (Швейцарія) під егідою ВООЗ. 
У цій нараді взяли участь представники 
19 держав світу для обміну інформа-
цією з метою з'ясувати, яка склалася 
ситуація з ВIЛ/СНIДом на глобальному 
рівні [3, с. 39].

Після цих консультацій ВООЗ 
продовжила свою діяльність щодо 
обміну епідеміологічними та медич-
ними знаннями про ВIЛ/СНIД. Так, 
у квітні 1985 р. в Атланті (США) 
відбулася перша Міжнародна конфе-
ренція з питань ВIЛ/СНIДу, організа-
торами якої виступили ВООЗ, Центр 
профілактики та боротьби з хворо-
бами США та Департамент охорони 
здоров'я та соціальних служб США. 
На цій конференції ВООЗ розробила 
план програми з питань ВIЛ/СНIДу на  
1986–1987 роки.

Водночас держави-члени ВООЗ 
запропонували тодішньому Генераль-
ному директору ВООЗ д-ру Хафдану 
Малеру підготувати офіційну доповідь 
про СНIД, яка в результаті стала 
першою офіційною доповіддю ВООЗ 
із проблеми ВIЛ/СНIДу і була пред-
ставлена Виконавчій раді у листопаді 
1985 р. Виконавча рада ВООЗ розгля-
нула цю доповідь і вирішила одного-
лосно схвалити її. Також Рада ухва-
лила проект резолюції EB77/R12, яку 
в травні 1986 р. держави-члени ВООЗ 
ухвалили Резолюцiєю WHA39.29 – 
першою офіційною резолюцією ВООЗ 
із ВIЛ/СНIДу [5].

У результаті цих та інших міжна-
родних форумів ВООЗ змогла зібрати 
необхідну інформацію про ВIЛ/СНIД, 
а держави поступово усвідомили усі 
масштаби та негативні наслідки захво-
рювання не тільки на національному, 
але й на міжнародному рівні.

Через рік після першої Міжна-
родної конференції з питань ВIЛ/
СНIДу, а саме в квітні 1986 р. у 
Женеві було скликано нараду потен-
ційних донорів із профілактики та 
боротьби з ВIЛ/СНIДом, учасники 
якої звернулися до ВООЗ із вимогою 
створити в рамках її інституційного 
механізму окремий орган для коорди-
нації дій держав у протидії глобальній 
епідемії ВIЛ/СНIДу. Вже наступного 
дня, а саме 23 квітня 1986 р. Гене-
ральний директор ВООЗ Х. Малер 
офіційно створив Програму по бо-
ротьбі зі СНIДом (англ. the AIDS 
Control Program).

Згодом ВООЗ провела ще одну  
зустріч для групи потенційних донорів 
із метою розглянути запропонований 
Програмою по боротьбі зі СНIДом 
план дій та бюджет необхідний для 
його реалізації. У лютому 1987 р. 
Програму по боротьбі зі СНIДом було 
замінено на Спеціальну програму зі 
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СНIДу (англ. Special Program on 
AIDS (SPA)), створеної як окрема 
програма під безпосереднім підпо-
рядкуванням Генерального директора 
ВООЗ та офіційно ухваленої на 40-й 
сесії ВООЗ Резолюцiєю WHA40.26 
[6]. Дж. Манн, який очолив цю про-
граму, назвав 1987 рік «роком гло-
бальної мобілізації зусиль у боротьбі 
зі СНIДом» [3, с. 42].

У Резолюції також зазначалося, 
що ВООЗ і надалі буде продовжу-
вати виконувати керівну роль у коор-
динуванні глобальних дій у відповідь 
на ВIЛ/СНIД, а держави зобов'язані 
повною мірою співпрацювати одна з 
одною шляхом прийняття спільних 
програм та обміну інформацією і від-
повідними технологіями. Серед іншого 
державам-членам рекомендувалося ро-
бити добровільні внески для реалізації 
цілей програми, а саме профілактики 
ВIЛ-інфекції, зменшення негативних 
індивідуальних і соціальних наслідків 
ВIЛ-інфекції та догляд за ВIЛ-інфіко-
ваними і хворими на СНIД, об'єднання 
національних та міжнародних зусиль.

Наголошувалося на винятковій 
важливості сприятливих умов для 
ефективної профілактики та пом'як-
шення наслідків ВIЛ/СНIДу, а також 
необхідності створення відповідних 
установ і послуг для задоволення по-
треб уразливих груп населення. Увага 
до прав людини, яка в основному за-
сновувалася на інформації про ВIЛ/
СНIД, освіті, доступі до послуг та 
створенні сприятливого середовища 
для ЛЖВС, в значній мірі ґрунтува-
лася на визнанні того, що порушення 
прав людини у зв'язку з ВIЛ, в тому 
числі обов'язкове тестування і затри-
мання представників уразливих груп 
населення, насильство, позбавлення 
права на спадщину та права влас-
ності, а також порушення права на 
їжу, житло, шлюб, освіту, медичне 

обслуговування, міжнародні поїздки, 
медичне страхування, працю і т.д., 
нівелюють позитивні зрушення про-
філактичних заходів, здійснюваних 
для суспільної охорони здоров'я. Це 
вперше, коли права ЛЖВС стали 
частиною стратегії по контролю за 
поширенням епідемії. I це був лише 
початок, оскільки на даний час пору-
шення прав людини розглядають не 
лише як наслідок ВIЛ/СНIДу, а і 
як причину поширення цієї епідемії 
[7; 8].

В цілому, Програма засновувалася 
на таких принципах:

– охорона суспільного здоров'я;
– повага прав людини, а також 

запобігання дискримінації ВIЛ-інфіко-
ваних;

– можливість запобігти поши-
ренню ВIЛ навіть без вакцини;

– освіта є основою для профілак-
тики СНIДу, оскільки передачі ВIЛ 
можна запобігти за допомогою сві-
домої та відповідальної поведінки;

– контроль за поширенням СНIДу 
вимагає виконання соціальних і полі-
тичних зобов'язань;

– всі держави потребують все-
осяжних національних програм з  
ВIЛ/СНIДу, що інтегровані в націо-
нальні системи охорони суспільного 
здоров'я;

– постійний моніторинг та оцінка 
як гарантії адаптивності та ефектив-
ності Програми [9].

Поряд із цим рішення щодо ВIЛ/
СНIДу приймались й іншими органами 
та організаціями в рамках ООН. Так, 
ЕКОСОР у відповідь на Резолюцію 
WHA40.26 8 липня 1987 р. ухвалила 
Резолюцiю 1987/75 «Попередження 
СНIДу та боротьба з ним» [10] 
із метою звернути на неї увагу ГА 
ООН, розуміючи, що «надзвичайна си-
туація, яка склалася внаслідок ВIЛ/
СНIДу, вимагає термінових, рішучих 
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та глобально узгоджених заходів» у 
відповідь на ВIЛ/СНIД.

У результаті, 26 жовтня 1987 р. 
ГА ООН ухвалила Резолюцiю 42/8 
«Попередження Синдрому Набу-
того Iмунодефiциту (СНIД) i 
боротьба з ним» [11] і тим самим 
визнала СНIД «пандемією, яка охо-
пила всі регіони світу та являє собою 
загрозу здоров'ю для всіх». Окрім 
того, на цьому засіданні ГА ООН то-
дішній Генеральний секретар ООН 
Хавьер Перес де Куельяр наголосив 
на тому, що світ повинен боротись 
проти СНIДу, а не проти людей, які 
живуть зі СНIДом [3, с. 39], що в 
подальшому лягло в основу сучасної 
концепції протидії епідемії.

У січні 1988 р. ВООЗ із допомогою 
уряду Сполученого Королівства Ве-
ликої Британії та Північної Iрландії 
організувала Всесвітній саміт міні-
стрів охорони здоров'я, в якому взяли 
участь делегати зі 148 держав. На 
цьому саміті було прийнято Лондон-
ську декларацiю з попередження 
СНIДу [12], у п. 6 якої наголошується 
на необхідності захисту прав людини 
та людської гідності у програмах про-
філактики СНIДу, а також підкреслю-
ється, що дискримінація і стигмати-
зація ВIЛ-інфікованих, хворих на ВIЛ/
СНIД та інших груп населення підри-
вають здоров'я населення в цілому, а 
тому таких явищ слід уникати.

У квітні 1988 р. в Осло (Нор-
вегія) відбулася конференція ВООЗ 
«Міжнародні консультації з питань 
законодавства про охорону здоров'я 
та етики в області ВIЛ/СНIДу».  
А в травні 1988 р. Всесвітня асамблея 
охорони здоров'я прийняла резолюцію 
WHA 41/24 «Запобiгання дискри-
мiнацiї ВIЛ-iнфiкованих i хворих 
на СНIД» [13]. Лейтмотивом цієї ре-
золюції було формування розуміння 
державами важливості забезпечення 

прав людини в національних страте-
гіях і програмах із профілактики ВIЛ/
СНIДу. Наголошувалося, що держави 
повинні вживати заходи, щоб уник-
нути дискримінації і стигматизації у 
сферах надання послуг, зайнятості та 
міграції.

Згодом на Міжнародній конфе-
ренції про наслідки СНIДу для здо-
ров'я матерів і дітей, яка відбувалася 
в Парижі 27-30 листопада 1989 р., 
було прийнято Паризьку декла-
рацiю «Жiнки, дiти i синдром на-
бутого iмунодефiциту (СНIД)» 
[14]. Відповідно до положень цієї Де-
кларації, уряди держав серед іншого 
мають взяти на себе керівництво та 
мобілізувати необхідні ресурси (в 
тому числі і фінансові) для забез-
печення попередження ВIЛ/СНIДу 
серед жінок і дітей та догляду за 
хворими, забезпечити всебічну участь 
жінок у програмах із ВIЛ/СНIДу на 
всіх рівнях, а також забезпечити по-
вагу прав людини і гідності жінок 
та дітей, включно з тими, що хворі 
на ВIЛ/СНIД. У Декларації наголо-
шується на необхідності запобігання 
стигматизації і несправедливості щодо 
ЛЖВС та осіб, які належать до груп 
ризику, у всіх сферах життя. Важ-
ливим є положення Декларації про те, 
що тестування на ВIЛ є невід'ємною, 
але добровільною частиною програм 
із охорони суспільного здоров'я, у 
тому числі консультаційні послуги 
та інша психологічна допомога, при 
належному дотриманні конфіденці-
йності. Окрім того, Декларація тор-
кається проблем материнства, допо-
моги сім'ям, що страждають від ВIЛ/
СНIДу, а також потреб покинутих 
батьками дітей і дітей-сиріт.

Окрім ідеї про розробку керівних 
принципів із ВIЛ/СНIДу та прав лю-
дини, в ході регіонального семінару, 
проведеного в 1990 р. ВООЗ в Сеулі 
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(Корея), виникла пропозиція розро-
бити перелік критеріїв оцінки відпо-
відності національного законодавства 
міжнародним стандартам, що стосу-
ються захисту прав людей, які жи-
вуть із ВIЛ/СНIДом. Цю ідею було 
також обговорено в ході Загальноєв-
ропейської консультації з питань ВIЛ/
СНIДу в контексті охорони суспіль-
ного здоров'я і прав людини, що від-
булася в Празі в листопаді 1991 р. під 
егідою Європейського регіонального 
бюро ВООЗ і Міжнародної асоціації 
прав і людства (англ. International 
Association of Rights and Humanity 
(IARH)). Згодом відбулися ще  
три консультації присвячені питанню 
реформування національних зако- 
нодавств із метою забезпечення прав  
ЛЖВС.

Слід зазначити, що ПРООН також 
внесла значний вклад у розвиток 
міжнародних стандартів поводження 
з особами хворими на ВIЛ/СНIД, ор-
ганізувавши ряд міждержавних кон-
сультацій у 1993-1994 рр., де були 
прийняті заяви про необхідність ре-
формування національних законо-
давств із метою їх приведення у відпо-
відність до вимог міжнародного права 
прав людини.

Але, незважаючи на всі міжна-
родні зусилля, захист прав осіб із 
ВIЛ/СНIДом, членів їх сімей та пред-
ставників уразливих груп населення 
на національному рівні не забезпечу-
вався у повному обсязі, що викликало 
необхідність створити спеціалізований 
міжнародний орган, присвячений бо-
ротьбі з наслідками пандемії ВIЛ/
СНIДу. Як результат, у 1993 р. ВООЗ 
за підтримки Економічної і Соціальної 
Ради ООН заснувала Об'єднану про-
граму Організації Об'єднаних Націй із 
ВIЛ/СНIДу (далі – ЮНЕЙДС) (Резо-
люцiя 1994/2) [15], яка почала діяти 
з 1 січня 1996 року.

Зважаючи на те, що більшість 
міжнародних договорів у сфері за-
хисту прав людини укладено до появи 
ВIЛ/СНIДу, у 1998 р. було прийнято  
Мiжнароднi керiвнi принципи з 
ВIЛ/СНIДу i прав людини, які за-
сновуючись на існуючих міжнародних 
документах у сфері прав людини, 
містять короткий опис відповідних 
міжнародних стандартів прав людини 
та конкретних заходів, які держави 
повинні вжити для захисту прав лю-
дини і цілей у сфері охорони здоров'я 
у зв'язку з ВIЛ/СНIДом [1, с. 15; 16, 
с. 350].

Оскільки Керівні принципи мають 
на меті вирішити ряд складних пи-
тань зі забезпечення основних прав 
і свобод людей, які живуть з ВIЛ/
СНIДом, на національному рівні, 
основним їх адресатом є держави.  
У той же час передбачається, що 
цими принципами повинні керуватися 
і міжнародні органи та організації при 
розробці рекомендацій щодо захисту 
прав людини в контексті ВIЛ/СНIДу.

Варто зазначити, Керівні принципи 
з ВIЛ/СНIДу та прав людини прийнято 
на низькому рівні міжнародного пред-
ставництва. Їх розробила невелика 
група експертів, що представляли в 
основному міжнародні неурядові та 
національні організації, а міжнародні 
організації, такі як ВООЗ, ЮНIСЕФ, 
ПРООН, ФН ОНН, ЮНЕСКО та Рада 
Європи, були представлені виключно 
спостерігачами. Саме тому вони не є 
ні актом міжнародного органу чи ор-
ганізації, тобто інструментом «м'якого 
права», ні тим більше міжнародним 
документом, обов'язковим для вико-
нання державами. Це лише акт між-
народної неурядової конференції, 
який не має обов'язкової сили, але 
містить каталог міжнародних стан-
дартів захисту прав і свобод людей, 
що живуть із ВIЛ/СНIДом, та кон-
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кретних заходів, які держави повинні 
здійснити з метою забезпечення до-
тримання цих стандартів. Зокрема, 
державам слід переглянути і рефор-
мувати законодавство в галузі охо-
рони суспільного здоров'я з тим, щоб 
забезпечити адекватне вирішення пи-
тання охорони здоров'я населення, що 
виникає у зв'язку з поширенням ВIЛ/
СНIДу, а його положення, які засто-
совуються до інфекційних хвороб, у 
тому числі захворювань, що переда-
ються статевим шляхом, не застосову-
валися неправильним чином до ВIЛ/
СНIДу і відповідали міжнародним 
зобов'язанням держав у сфері прав 
людини.

З іншого боку, Керівні принципи 
з ВIЛ/СНIДу та прав людини мають 
вагоме значення, адже Комісія ООН 
із прав людини, а згодом Рада з прав 
людини ООН, неодноразово у своїх 
резолюціях про захист прав людини 
в контексті ВIЛ/СНIДу закликала 
держави, спеціалізовані установи 
ООН, а також міжнародні урядові 
та неурядові організації вжити всіх 
необхідних заходів для забезпечення 
поваги та захисту прав людини в кон-
тексті ВIЛ/СНIДу, передбачених у 
Керівних принципах. Своєю чергою, 
з метою просування Керівних прин-
ципів ЮНЕЙДС та Управління Вер-
ховного комісара ООН з прав людини 
у 1998 р. опублікували їх на шести 
офіційних мовах ООН – арабською, 
китайською, англійською, фран-
цузькою, іспанською та російською  
мовами.

Можемо зробити висновок, що в 
результаті прийняття Керівних прин-
ципів та їх просування міжнародними 
органами та організаціями було розши-
рено об'єм зобов'язань на міжнарод-
ному, регіональному та національному 
рівнях, спрямованих на забезпечення 
більш повної реалізації всіх прав 

людини у світлі ВIЛ/СНIДу, у тому 
числі розширення доступу до послуг 
у сфері охорони здоров'я для ЛЖВС. 
З огляду на це вважаємо, коли буде 
прийнято рішення про укладення між-
народного договору про захист прав 
людини в контексті ВIЛ/СНIДу, саме 
Керівні принципи з ВIЛ/СНIДу та 
прав людини ляжуть в основу його 
проекту.

Необхідно згадати і засідання РБ 
ООН 10 січня 2000 р., коли вперше 
за всю історію її існування обгово-
рювалося питання охорони здоров'я, 
а саме мова йшла про наслідки 
СНIДу для миру і безпеки в Африці.  
Прийнявши Резолюцiю 1308 вiд  
17 липня 2000 р. [17], РБ ООН ви-
знала, що поширення ВIЛ/СНIДу 
може мати безпрецедентно спустош-
ливий вплив на всі верстви населення, 
та підтвердила важливість скоорди-
нованих міжнародних дій у відповідь 
на пандемію ВIЛ/СНIДу з огляду на 
її всезростаючий вплив на соціальну 
нестабільність і виникнення надзви-
чайних ситуацій, а також висловила 
стурбованість у зв'язку з потенційним 
згубним впливом ВIЛ/СНIДу на здо-
ров'я міжнародного миротворчого 
персоналу, у тому числі допоміжний 
персонал.

Особлива роль цієї резолюції по-
лягає в тому, що СНIД став проб-
лемою безпеки не лише в теоретич-
ному плані, але й на політичному рівні 
[18, с. 45]. Фактично було видозмінено 
саму концепцію безпеки, в основі якої 
тепер має лежати забезпечення ос-
новних умов, необхідних людині для 
безпечного і продуктивного життя, 
а також реалізації її можливостей.  
Iз прийняттям Резолюції 1308 (2000) 
РБ ООН визнала, що військові і по-
ліцейські контингенти ООН є скла-
довою зусиль із профілактики ВIЛ/
СНIДу, лікування та догляду, а не як 
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такі, що можуть становити загрозу 
для мирного населення.

Протягом 2000–2011 рр. РБ ООН 
прийняла ще ряд резолюцій із ВIЛ/
СНIДу. Так, у червні 2011 р. РБ ООН 
прийняла Резолюцiю 1983 (2011), у 
якій вона «вітає та заохочує подальшу 
співпрацю між державами-членами 
через їх відповідні національні ор-
гани в сфері розробки та реалізації 
програм систематичної профілактики 
ВIЛ/СНIДу, лікування, догляду та 
підтримки, нарощування потенціалу 
та розробки програм і політики для 
військовослужбовців і цивільного пер-
соналу, які направляються на службу 
в місії ООН» [19]. Держави-члени 
РБ ООН визнали, що змінилася при-
рода конфліктів і самої епідемії, та 
висловили надію, що нові політичні 
зобов'язання, які випливають із 
цієї резолюції, дозволять ООН зро-
бити значний внесок у зусилля дер-
жав-членів, спрямовані на усунення 
впливу ВIЛ/СНIДу на мир і безпеку 
[20].

У вересні 2000 р. ГА ООН при-
йняла Цiлi розвитку тисячолiття 
(далі – ЦРТ) [21]. Так, Ціллю 6  
є зупинити до 2015 р. поширення 
ВIЛ/СНIДу і покласти початок тен-
денції до скорочення захворюваності. 
До 2010 р. основна мета полягала у 
забезпеченні загального доступу до 
лікування ВIЛ/СНIДу для тих, хто 
цього потребував, і хоча це завдання 
не було виконане, число людей, які 
отримують антиретровірусну терапію, 
збільшилася в усіх регіонах світу.

На додаток до цього, під час спе-
ціальної сесії ГА ООН із ВIЛ/СНIДу 
25-27 червня 2001 р. всі держа-
ви-члени ООН прийняли Декларацiю 
про прихильнiсть справi боротьби 
з ВIЛ/СНIДом [22], у якій вони 
взяли на себе зобов'язання розши-
рити заходи з протидії ВIЛ/СНIДу з 

урахуванням прав людини, тим самим 
наголосивши на верховенстві прав 
людини у боротьбі з ВIЛ/СНIДом. 
У Декларації розглядаються проблема 
стигми, замовчування і дискримінації, 
а також відсутність конфіденційності, 
які підривають профілактику, догляд 
та лікування у зв'язку з ВIЛ/СНIДом 
і збільшують негативний вплив епі-
демії на окремих осіб, сім'ї, громади і 
нації в цілому (п. 13). Держави-члени 
погодилися, що повна реалiзацiя 
прав людини для всiх людей є 
найважливiшим елементом гло-
бальних дiй у вiдповiдь на ВIЛ/
СНIД, та зобов'язалися реформувати 
відповідне законодавство, а також 
здійснювати інші заходи з метою лік-
відації всіх форм дискримінації щодо 
осіб із ВIЛ/СНIДом і представників 
уразливих груп населення та забез-
печення повного здійснення ними 
всіх прав людини. Зокрема, держави 
зобов'язалися забезпечити їм серед 
іншого доступ до освіти, право на 
працевлаштування, охорону здоров'я, 
соціальні і медичні послуги, інфор-
мацію та правовий захист із дотри-
манням принципів конфіденційності і 
недоторканності приватного життя, а 
також розробити стратегію боротьби 
зі стигматизацією та соціальною ізо-
ляцією у зв'язку з епідемією» (п. 58).

Iз положень Декларації випливає, 
що профілактика ВIЛ/СНIДу лежить 
в основі глобальної відповіді на епі-
демію, а догляд, підтримка та ліку-
вання – необхідні її елементи для того, 
щоб така відповідь була ефективною. 
Держави повинні забезпечити: роз-
робку та прийняття широкого кола 
профілактичних програм, що врахо-
вують місцеві особливості, етичні 
норми і культурні цінності, спрямо-
вані на депопуляризацію ризикованої 
поведінки; розширення доступу до 
основних товарів, включаючи чоловічі 
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та жіночі презервативи, а також сте-
рильні шприци тощо; вжиття заходів 
зі зменшення шкоди, завданої лікар-
ськими препаратами; розширення 
доступу до системи добровільного 
та конфіденційного консультування і 
тестування; постачання безпечної до-
норської крові; раннє та ефективне 
лікування інфекційних захворювань, 
що передаються статевим шляхом  
(п. 52). Крім того, в Декларації підкрес-
люється, що наявність і доступність 
ліків та пов'язаних з ними технологій 
мають бути переглянуті, а витрати 
на такі препарати і технології змен-
шені шляхом співпраці з приватним 
сектором і фармацевтичними компа-
ніями (п. 24). Також держави повинні 
заохочувати інновації та розвиток 
вітчизняних галузей у відповідності 
з міжнародним правом із метою роз-
ширення доступу до ліків, необхідних 
для охорони суспільного здоров'я.  
Наголошується і на необхідності про-
ведення подальшої оцінки впливу 
угод у сфері міжнародної торгівлі, 
що мають відношення до доступу до 
основних ліків, їх виробництва і роз-
робки нових (п. 26).

У Декларації також наголошується 
на необхідності постійного моніторингу 
прогресу в боротьбі з ВIЛ/СНIДом, 
досягнутого через реалізацію зобов'я-
зань, закріплених у Декларації, на 
національному, регіональному і між-
народному рівнях (п. 100).

На нашу думку, з точки зору за-
хисту прав людей, що живуть із ВIЛ/
СНIДом, одним із недоліків Декларації 
про прихильність є те, що в ній від-
сутній чіткий перелік прав осіб із ВIЛ/
СНIДом. Включення такого переліку в 
текст Декларації однозначно мало би 
велике значення для зміцнення між-
народних стандартів захисту ЛЖВС. 
Важливо і те, що у Декларації від-
сутній перелік тих груп, які найбільш 

уразливі до ВIЛ, а це, своєю чергою, 
знизило її цінність і ступінь захисту, 
який вона дає. Однак основним не-
доліком Декларації про прихильність 
справі боротьби з ВIЛ/СНIДом вва-
жається її рекомендаційний характер.

З іншого боку, незважаючи на той 
факт, що Декларація являє собою 
«набір обіцянок» та має обов'язкову 
силу тільки в політичному сенсі, для 
більшості передбачених у ній завдань 
вона встановлює конкретні терміни 
виконання для тих держав, які її 
підписали. I хоча держави юридично 
не зобов'язані виконувати поло-
ження декларації, огляд Генеральною 
Асамблеєю ООН на спеціальних се-
сіях прогресу держав у виконанні 
цих зобов'язань та інструменти мо-
ніторингу, розроблені для оцінки 
виконання її положень, є потужним 
засобом стимулювання держав до ак-
тивніших дій зі забезпечення захисту 
прав ЛЖВС [2, с. 99].

У 2003 р. ВООЗ у співпраці з 
ЮНЕЙДС оголосила про Спiльну 
iнiцiативу «3 до 5» [23], метою 
якої було забезпечити три мільйони 
ЛЖВС у державах із низьким і се-
реднім рівнем доходу антиретрові-
русною терапією до кінця 2005 р. I 
хоча ініціатива засновувалася на пра-
возахисному підході, в жодному з її 
операційних документів конкретно не 
було приділено уваги правам ЛЖВС. 
Права людини розглядалися виключно 
в контексті зобов'язань щодо забезпе-
чення загального доступу до лікування 
з посиланнями на основні документи 
у сфері прав людини та як їх засто-
сування може допомогти у виконанні 
цієї цілі.

На Всесвітньому саміті 2005 р. ГА 
ООН прийняла Пiдсумковий доку-
мент [24], відповідно до положень 
якого держави зобов'язалися розши-
рювати і забезпечити комплексні по-
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слуги з профілактики ВIЛ, лікування 
та догляду за хворими з метою мак-
симального наближення до мети за-
безпечення для всіх, хто потребує, 
загального доступу до лікування до 
2010 р., а також вживати заходів із 
ліквідації стигматизації та дискримі-
нації, розширення доступу до недо-
рогих ліків та зменшення уразливості 
ЛЖВС.

Підтвердила і розширила ці зо-
бов'язання Полiтична декларацiя з 
ВIЛ/СНIДу 2006 р. Зокрема, вона 
підтвердила, що Угода про торго-
вельні аспекти прав інтелектуальної 
власності від 15 квітня 1994 р. не 
перешкоджає і не повинна перешкод-
жати державам-учасницям вживати 
заходів із охорони суспільного здо-
ров'я. Відповідно, підтверджуючи при-
хильність Угоді ТРIПС, в Декларації 
підкреслюється, що її положення мо-
жуть і повинні тлумачитися та реалі-
зуватися таким чином, щоб сприяти 
захисту права на охорону здоров'я 
і, зокрема, забезпеченню загального 
доступу до лікарських препаратів, в 
тому числі випуску непатентованих 
антиретровірусних препаратів та 
інших необхідних лікарських засобів 
для лікування пов'язаних зі СНIДом 
захворювань.

Полiтична декларацiя ООН з 
ВIЛ/СНIДу 2011 р. базується на 
двох попередніх політичних деклара-
ціях, а саме Декларації про прихиль-
ність справі боротьби з ВIЛ/СНIДом 
2001 р. та Політичній декларації з 
ВIЛ/СНIДу 2006 р., які хоч і прийняті 
на урядовому рівні, але їх дія простя-
гається далеко за межі державного 
сектору, охоплюючи приватні підпри-
ємства та профспілкові об'єднання, 
різні неурядові організації та інші 
структури громадянського суспіль-
ства, у тому числі організації ЛЖВС. 
Iз положень цієї Декларації випливає, 

що успіх заходів, здійснюваних у від-
повідь на ВIЛ/СНIД, залежить від ви-
значення чітких завдань для держав 
із конкретним терміном їх виконання 
– до 2015 року. Зокрема, такими за-
вданнями були: знизити на 50% пере-
дачу ВIЛ статевим шляхом; знизити на 
50% передачу ВIЛ серед споживачів 
ін'єкційних наркотиків; викорінити 
нові випадки ВIЛ-інфікування серед 
дітей і значно знизити рівень материн-
ської смертності через СНIД; забез-
печити антиретровірусною терапією 
15 мільйонів ЛЖВС; знизити на 50% 
рівень смертності від туберкульозу 
серед ЛЖВС; ліквідувати глобальний 
дефіцит ресурсів і забезпечити що-
річні інвестиції на рівні 22–24 млрд. 
доларів США в держави зі середнім 
і низьким рівнем доходів; викорінити 
гендерну нерівність, а також розши-
рити можливості жінок у контексті 
захисту від інфікування ВIЛ; викорі-
нити стигму та дискримінацію щодо 
ЛЖВС та тих людей, які стикнулись 
із проблемою ВIЛ/СНIДу, шляхом 
прийняття відповідних законів і роз-
роблення політики, що забезпечують 
повну реалізацію всіх прав людини та 
основних свобод; усунути обмеження 
на в'їзд, перебування та проживання 
на підставі ВIЛ-позитивного статусу 
тощо [26, с. 8].

Декларація передбачає подання Ге-
неральним секретарем ООН щорічної 
доповіді про прогрес, досягнутий у 
виконанні передбачених у ній цілей і 
зобов'язань, з метою виявлення про-
блем та факторів, які перешкоджають 
їх реалізації, а також надання відпо-
відних рекомендації.

У 2016 р. Генеральна Асамблея 
ООН прийняла нову Полiтичну де-
кларацiю «Прискореними темпами 
до активiзацiї боротьби з ВIЛ 
та припинення епiдемiї СНIДу до 
2030 року», в якій держави зобов'я-
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залися сприяти заохоченню, захисту 
і здійсненню всіх прав людини і по-
ваги гідності всіх людей, які живуть 
із ВIЛ/СНIДом, членів їх сімей, а 
також представників уразливих груп 
населення. Держави-учасниці підтвер-
дили, що здійснення всіх прав людини 
і основних свобод у повному обсязі 
сприяє ефективності глобальних за-
ходів у відповідь на епідемію ВIЛ/
СНIДу, в тому числі в сфері профілак-
тики, лікування, догляду та підтримки, 
і вкотре визнали, що вирішення про-
блеми стигматизації і дискримінації 
ЛЖВС є принципово важливим еле-
ментом боротьби з глобальною епіде-
мією ВIЛ/СНIДу (п. 63 (а)).

Також держави зобов'язалися зміц-
нювати заходи на міжнародному, ре-
гіональному та національному рівнях 
із метою запобігання злочинів і на-
сильства по відношенню до людей, 
які живуть із ВIЛ/СНIДом, і сприяти 
соціальній інтеграції ЛЖВС, а також 
серед іншого в міру необхідності пе-
реглядати і вносити зміни в закони, 
які «сприяють» стигматизації і дис-
кримінації ЛЖВС, зокрема ті, які міс-
тять положення щодо криміналізації 
передачі ВIЛ, обмежень на поїздки, 
обов'язкового тестування на ВIЛ  
(п. 63 (б)).

Проте Політична декларація «При-
скореними темпами до активізації бо-
ротьби з ВIЛ та припинення епідемії 
СНIДу до 2030 року» не враховує 
недоліків попередніх Декларацій та 
щонайважливіше не містить чітких 
зобов'язань для держав, спрямованих 
на вирішення правових і політичних 
бар'єрів, які призводять до стигмати-
зації та дискримінації ЛЖВС.

Підсумовуючи вищесказане, весь 
процес становлення та розвитку пра-
вового регулювання у сфері захисту 
прав осіб хворих на ВIЛ/СНIД на 
міжнародному рівні можна поділити 

на такі етапи: 1) встановлення фактів 
– що таке СНIД, як він передається 
тощо; 2) досягнення консенсусу – ви-
роблення єдиного бачення щодо того, 
як повинна реагувати міжнародна 
спільнота на виклики, спричинені епі-
демією; 3) створення норм міжнарод-
ного права зі захисту прав ЛЖВС;  
4) виконання норм.

Паралельно зі становленням пра-
вового регулювання у сфері захисту 
прав людей, які живуть із ВIЛ/
СНIДом, на міжнародному рівні від-
бувається становлення відповідного 
регулювання і на регіональному рівні. 
Так, одними з найважливіших доку-
ментів із ВIЛ/СНIДу, розробленими 
на регіональному рівні, є: Угода про 
співробітництво держав-членів СНД 
у розв'язанні проблем ВIЛ-інфекції 
1998 р., Дорожня карта Африкан-
ського союзу по боротьбі зі СНIДом, 
туберкульозом та малярією на  
2012–2015 рр. (її дію продовжено до 
2020 р.), Регіональна стратегія Асо-
ціації регіонального співробітництва 
країн Південної Азії по боротьбі з 
ВIЛ/СНIДом на 2013–2017 рр., План 
дій ЄС по боротьбі з ВIЛ/СНIДом 
у державах-членах та сусідніх дер-
жавах на 2014–2016 рр., Карибська 
регіональна стратегічна рамкова про-
грама по боротьбі з ВIЛ/СНIДом на  
2014–2018 рр., Арабська стратегія 
боротьби зі СНIДом на 2014–2020 рр.  
та інші.

Основна проблема полягає в тому, 
що всі проаналізовані міжнародні до-
кументи є виключно рекомендацій-
ного характеру. Норми більшості з 
них розглядаються як норми «м'якого 
права», тобто такі, що не є обов'яз-
ковими для виконання, хоч і не поз-
бавлені повністю будь-якого юридич-
ного значення. З часом вони можуть 
перетворитись і на звичаєві норми 
міжнародного права, але це тільки за 
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умови, якщо будуть імплементовані в 
національні законодавства більшості 
держав світу [27, с. 45].

Проте, на нашу думку, такі між-
народні документи не слід недооці-
нювати, адже відсутність обов'язко-
вого характеру дає можливість для 
їх широкого використання з метою 
висвітлення та підтримки позитив-
ного досвіду держав у боротьбі з  
ВIЛ/СНIДом, а також для форму-
вання певного стандарту пове-
дінки у суспільстві, моделей змін 

до національних законодавств, що 
засновуються на правозахисному 
підході тощо. Більше того, саме в 
міжнародних документах рекоменда-
ційного характеру найбільш повно 
сформульована сучасна міжнародна 
концепція захисту прав ВIЛ-інфі-
кованих осіб, яка ґрунтується на 
універсальних міжнародно-правових 
нормах про права людини і є спробою 
тлумачення або розуміння цих норм 
у контексті захисту прав ВIЛ-інфіко-
ваних осіб.
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Международно-правовое регулирование в сфере защиты прав лиц с ВИЧ/СПИДом: 

история становления и развития.
Аннотация. В статье рассматриваются основные этапы становления и развития норм 

международного права в области защиты прав лиц, инфицированных ВИЧ и больных 
СПИДом. Автор делает вывод, что главная цель международных органов и организаций в 
борьбе с эпидемией ВИЧ/СПИДа заключается в том, чтобы создать эффективную между-
народную правовую систему, направленную на защиту интересов лиц с ВИЧ/СПИДом, а 
также обеспечить уважение человеческого достоинства для них и их семей.
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Internatіonal legal regulatіon іn the sphere of protectіon rіghts of people lіvіng wіth 

HIV/AIDS: hіstory of formatіon and development.
Summary. The article considers the main stages of the formation and development of 

the norms of international law in the sphere of protection rights of people living with  
HIV/AIDS. The author concludes that the main goal of international organizations in the fight 
against HIV/AIDS is to create an effective international legal system aimed at protecting the 
interests of people living with HIV/AIDS and to ensure respect for human dignity for them 
and their families.
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ОХОРОНА ДИКОЇ ФАУНИ НА ТИМЧАСОВО  
ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРIЯХ УКРАЇНИ:  

МIЖНАРОДНО-ПРАВОВI АСПЕКТИ

Анотація. У статті проаналізовано ключові аспекти міжнародно-правового 
регулювання охорони дикої фауни на тимчасово окупованих територіях України 
та основні теоретичні концепції по цій тематиці, наявні на даний момент. Про-
ведено аналіз основних міжнародно-правових актів, які стосуються даного 
питання, їх ролі і місця у перспективах подальшої проблематики у досліджу-
ваній сфері після звільнення окупованих територій. Дана стисла характери-
стика питань відповідальності за шкоду, заподіяну видам фауни на окупованих 
територіях та охарактеризовано досвід сусідніх держав.

Ключові слова: фауна, окуповані території, види дикої фауни, міжнарод-
но-правова охорона, навколишнє середовище, Крим, Донбас.

Постановка проблеми у загаль-
ному вигляді та її зв’язок з важ-
ливими науковими чи практичними 
завданнями. 

У лютому 2014 року Росія здій-
снила відкриту і нічим не спровоко-
вану агресію проти нашої держави, 
окупувавши й анексувавши Крим, 
відкрито та грубо порушивши міжна-
родне право, Статут ООН та шоку-
вавши всю світову спільноту. Попри 
те, що Росія досі відмовляється офі-
ційно визнати своє пряме військове 
вторгнення, сьогодні немає сумнівів 
у тому, що це агресивна війна проти 
України. Для того щоб ввести в оману 
міжнародну спільноту, російська 
влада наказує знімати шеврони своїх 
військовослужбовців і розпізнавальні 
знаки військової техніки, зрікається 
своїх солдат, захоплених на полі бою, 
цинічно використовує мобільні крема-
торії, щоб усунути сліди своїх зло-

чинів на українській землі. Українські 
території, окуповані Росією у Криму 
та на Донбасі, становлять близько  
44 тисяч квадратних кілометрів. Міль-
йони українців опинилися під окупа-
цією [1].

Міжнародно-правове регулювання 
охорони дикої фауни на окупованих 
територіях являє собою важливе пи-
тання для сучасного права охорони 
навколишнього середовища, доказом 
чого є значний масив джерел міжна-
родного права, які стосуються дослі-
джуваного питання.

На перший погляд, розмови про 
охорону довкілля під час збройного 
конфлікту можуть видатися недореч-
ними у зв’язку з тим, що практично 
щодня отримують поранення та гинуть 
люди. Однак це питання є більш ніж 
доречним під час постконфліктного 
врегулювання, а саме притягнення 
до відповідальності агресора та за-
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стосування механізмів відшкодування 
шкоди, зокрема екологічної [2].

Екологічна ситуація на Донбасі 
залишається вкрай небезпечною і ви-
магає негайної реакції влади України 
та світової спільноти, адже, окрім 
людських втрат, наслідками збройного 
конфлікту на сході України є значна 
шкода завдана екологічним системам 
та природним ресурсам у результаті 
порушення міжнародних принципів та 
національного законодавства. Тому, 
досліджувана тематика є актуальною 
та такою, що потребує детального ви-
вчення. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій з даної теми. Охорона 
навколишнього середовища загалом, 
та збереження дикої фауни зокрема,  
викликає стурбованість як у пред-
ставників України у складі Тристо-
ронньої контактної групи [3] так і у 
експертів з національного та міжна-
родного права.  Наявні дослідження, 
перш за все, акцентували увагу на за-
гальних питаннях охорони природи під 
час збройного конфлікту (Г.I. Балюк,  
О.А. Шомпол [4], О.Ю. Макаренко 
[5]), розглядали окупацію Криму  
(Н. та А. Андрусевич [6]), та прямо 
розглядали питання про правові на-
слідки агресії РФ для довкілля з метою 
притягнення до відповідальності за 
порушення норм міжнародного гу-
манітарного та кримінального права  
(М.О. Медведєва [2]). 

Формування мети статті. У своєму 
дослідженні ми спробуємо: узагаль-
нити наявні наукові позиці з про-
блеми міжнародно-правової охорони 
навколишнього середовища на оку-
пованих територіях; спроектувати їх 
на питаннях охорони дикої фауни, 
крізь призму аналізу наявних джерел 
міжнародного права по даній тема-
тиці; з'ясувати основні тенденції та 
події, що впливали на розвиток даної 

проблематики, розглянувши їх крізь 
призму міжнародного права загалом, 
та окремих його аспектів на націо-
нальному рівні зокрема. 

Виклад основного матеріалу до-
слідження. 12 жовтня 2016 року Пар-
ламентська Асамблея Ради Європи 
прийняла резолюцію 2133 (2016) [7], 
яка стосувалася системних порушень 
прав людини на українських тери-
торіях, не підконтрольних україн-
ській владі. Цей документ поклав на 
Росію повну відповідальність за до-
тримання або порушення прав лю-
дини як в Криму, так і на Донбасі.  
Прийняття цієї резолюції підтвердило 
вірність Ради Європи правовій позиції 
ЄСПЛ по аналогічним питанням.

Так, у 2004 році ЄСПЛ виніс рі-
шення по справі «Iлашку та інші 
проти Молдови та Росії» [8], у якому 
вперше поклав відповідальність на 
Росію за порушення прав людини на 
території іншої країни, мотивуючи це 
тим, що Росія надавала економічну, 
політичну та військову підтримку т.зв. 
«Придністровській Молдавській Рес-
публіці». У 2012 році Європейський 
суд з прав людини виніс рішення по 
справі «Катан та інші проти Молдови 
та Росії» [9], а також у 2015 році у 
рішенні «Мозер проти Молдови та 
Росії» [10], якими підтвердив позицію, 
згідно якої країна, яка «здійснює 
ефективний контроль або має вирі-
шальний вплив на певну територію» 
має нести відповідальність за пору-
шення Конвенції, допущені на цій 
території.

Збройний конфлікт з вини Росії 
спричинила окислення компонентів 
довкілля, потрапляння до нього шкід-
ливих небезпечних речовин, знищення 
родючого ґрунту, рослинного покриву, 
об’єктів дикої фауни, в тому числі за-
несених до Червоної книги України. 
Бойові дії велися, зокрема, в межах 
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Луганського та Українського степо-
вого природних заповідників, націо-
нальних парків «Меотиза» і «Святі 
гори», регіонального ландшафтного 
парку «Донецький кряж». Пожежі 
пошкодили ділянки заказників «На-
гольчанський», «Волнухинський», 
«Білоріченський», «Білогорівський», 
«Піщаний» на Луганщині. При цьому 
найбільш постраждали степові запо-
відники [4]. 

Ще раніше з моменту окупації 
Криму Україна втратила можли-
вість доступу до відповідних об’єктів 
природно-заповідного фонду (з 196 
об’єктів 44 мали статус загально-
державного значення), в тому числі, 
водно-болотних угідь міжнародного 
значення [2], включеними від її імені 
до відповідного списку Рамсарської 
конвенції 1971 р. [11] Сьогодні в Рам-
сарському списку – 6 з 33 водно-бо-
лотних угідь міжнародного значення 
України, які розташовані на території 
Криму. Росія також є стороною цього 
міжнародного договору, але міжна-
родно-правові зобов’язання з охорони 
водно-болотних угідь міжнародного 
значення в АР Крим має виконувати 
Україна, чого в умовах окупації вона 
зробити не може [2].

Однак, вказуючи на потенційних 
відповідачів за заподіяння шкоди 
та зазначаючи наслідки окупації, не 
варто забувати і про окреслення кола 
джерел міжнародного права, пору-
шення яких можна інкримінувати за-
подіювачам шкоди.

Окрім вже згаданої Рамсарської 
конвенції, негативні наслідки агресії 
РФ виявляються у неможливості ви-
конання Україною низки міжнародних 
договорів у сфері охорони видів дикої 
фауни. Так, у частині, що стосується 
дії міжнародних договорів, які стосу-
ються збереження природних запо-
відних територій, охорони видів дикої 

фауни, що має негативні наслідки як 
для глобального довкілля, так і для 
Криму і влади, яка його окупувала. Як 
вірно зазначають Н. і А. Андрусевич, 
«Україна не має можливості викону-
вати свої зобов’язання за низкою між-
народно-правових конвенцій, стороною 
яких вона є. Це стосується питань 
звітування, моніторингу, проведення 
певних заходів та їх фінансування. 
Зокрема, це стосується Конвенції про 
захист Чорного моря від забруднення 
1992 р. та низки протоколів до неї, 
Угоди про збереження китоподібних 
Чорного моря, Середземного моря 
та прилеглої акваторії Атлантичного 
океану 1996 р., Конвенції про вод-
но-болотні угіддя, що мають міжна-
родне значення, головним чином як 
середовища існування водоплавних 
птахів 1971 р. та ін.» [6]. 

Переходячи до більш загальних 
міжнародно-правових актів, доцільно 
згадати Конвенцію про заборону вій-
ськового або будь-якого іншого воро-
жого використання засобів впливу на 
природне середовище [12], яка забо-
роняє вороже використання природ-
ного середовища як засобу ведення 
війни. Її положення значною мірою 
доповнює Додатковий протокол I до 
Женевських конвенцій від 12 серпня 
1949 року, що стосується захисту 
жертв міжнародних озброєних кон-
фліктів від 8 червня 1977 року (ДП I)  
[13]. Так, у п. 3 ст. 35 ДП I зазна-
чається, що «забороняється застосо-
вувати методи або засоби ведення 
військових дій, які мають на своїй 
меті заподіяти або, як можна очіку-
вати, заподіють великий, довготри-
валий і серйозний збиток природному 
середовищу». Порівнюючи ДП I та 
Конвенцію про заборону військового 
або будь-якого іншого ворожого вико-
ристання засобів впливу на природне 
середовище 1976 р., можемо зробити 
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висновок, що розходження цих доку-
ментів полягає в наступному. ДП I 
забороняє використовувати методи 
і засоби ведення війни, які можуть 
завдати збитку природному середо-
вищу, тобто порушити його природну 
рівновагу, а разом з тим послабити 
бойові можливості супротивника, за-
подіяти шкоду цивільному населенню. 
А Конвенція про заборону військового 
або будь-якого іншого ворожого вико-
ристання засобів впливу на природне 
середовище 1976 р. забороняє вплив 
на природне середовище як засіб ве-
дення війни, тобто навмисне керу-
вання природними процесами в інтер-
есах однієї воюючої сторони.

Ще один нюанс може виникнути 
при спробі застосування цих між-
народно-правових актів, зокрема, 
в частині оцінки заподіяної шкоди.  
У Конвенції про заборону військо-
вого або будь-якого іншого ворожого 
використання засобів впливу на при-
родне середовище 1976 р. держави 
зобов’язуються не застосовувати за-
собів впливу на природне середовище, 
що мають «широкі, довгострокові або 
серйозні наслідки», тобто, практично 
повторені ті ж ознаки, але написані зі 
сполучником «або» (а не «і» як у ДП I)  
[5], що може додати свої нюанси в 
контексті оцінки масштабів заподіяної 
щкоди.

Як відомо, на окупованій території 
у повній мірі діє міжнародне право 
прав людини, відповідальність за до-
тримання вимог якого покладається на 
окупаційну владу [14, с. 555]. Більше 
того, у одній з доповідей Комісії між-
народного права ООН зазначалося, що 
«охорона довкілля під час збройного 
конфлікту є предметом регулювання 
не лише міжнародного гуманітарного 
права, але й міжнародного права 
навколишнього середовища та між-
народного права прав людини» [15].  

А у Проекті статей про вплив збройних 
конфліктів на договори 2011 р. Стаття 
7 містить посилання на орієнтовний 
список договорів, сам предмет яких 
передбачає те, що вони продовжують 
діяти під час збройного конфлікту, 
серед них – договори з міжнародної 
охорони навколишнього середовища 
[16].

Конференція Організації Об’єд-
наних Націй з проблем навколиш-
нього середовища провела з 5 по 
16 червня 1972 року у Стокгольмі 
засідання, прийняла Стокгольмську 
декларацію з навколишнього середо-
вища, яка стала базовим актом для 
міжнародного права навколишнього 
середовища. Цей документ почина-
ється з одного із визначальних прин-
ципів сучасного міжнародного еколо-
гічного права, яким передбачено, що 
«людина має право на свободу, рів-
ність та сприятливі умови життя в 
навколишньому середовищі, якість 
якого дозволяє вести гідне і процві-
таюче життя, і несе головну відпові-
дальність за охорону і поліпшення 
навколишнього середовища на благо 
нинішнього і майбутніх поколінь» 
[17]. Одна зі складових цього права 
отримала свій розвиток у другому 
Принципі, суть якого зводиться, зо-
крема до того, що флора і фауна, як 
природні ресурси землі, мають бути 
збережені на благо нинішнього і 
майбутніх поколінь шляхом ретель-
ного планування та управління в 
міру необхідності [18]. Велика небез-
пека збройних конфліктів ж полягає 
в тому, що вони не тільки завдають 
страждань нинішнім поколінням, але 
й загрожують життю та здоров’ю по-
колінь майбутніх шляхом зміни оточу-
ючого середовища, яке є основою їх 
існування. Без сумніву, така ситуація 
є несумісною із цілями розвитку люд-
ства [5].
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Висновки. На превеликий жаль, ми 
змушені визнати, що в ХХI столітті 
на міжнародному рівні бракує ефек-
тивних інструментів, щоб притягнути 
країну-агресора, яка завдає шкоди, в 
тому числі, і видам дикої фауни на 
окупованих нею територіях. Водночас, 
низка існуючих міжнародно-правових 
актів, що стосуються і сфери захисту 
видів дикої фауни, дають промінь надії 
у цій ситуації. Таким чином, у май-
бутньому може виникнути питання 
про розробку механізму притягнення 
до відповідальності осіб, винних у її 
заподіянні. Тут слушною думкою є 
пропозиція М.О. Медведєвої про за-
снування спеціальної комісії в рамках 
ООН на зразок Комісії ООН з ком-
пенсацій, що була заснована на під-
ставі Резолюції РБ ООН № 687 про 
відповідальність Iраку за вторгнення 
в Кувейт. Діяльність такої комісії у 

поєднанні з персональними та іншими 
санкціями проти Росії може вияви-
тися виходом із ситуації неможливості 
прикликати РФ до відповідальності 
в рамках міжнародних судів. Окрім 
того, Росія, яка окупувала Крим та 
здійснює фактичний контроль над ок-
ремими районами Донецької та Лу-
ганської областей, заподіюючи шкоду 
фауні окупованих територій та середо-
вищам існування зокрема (але не ви-
ключно) у рамках природо-заповідного 
фонду, здійснює порушення права на 
безпечне для життя та здоров’я до-
вкілля. Тому, прийняття ПАРЄ ре-
золюції 2133 (2016) відкриває мож-
ливості подальшого використання 
прецедентної практики ЄСПЛ для 
притягнення Росії до відповідальності 
за шкоду, заподіяну фауні на теренах 
України, Молдови, Абхазії, Південної 
Осетії, Сирії та інших держав.
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Гузь В.Н. 
Охрана дикой фауны на временно оккупированных территориях Украины: между-

народно-правовые аспекты.
Аннотация. В статье проанализированы ключевые аспекты международно-правового 

регулирования охраны дикой фауны на временно оккупированных территориях Украины 
и основные теоретические концепции по этой тематике, имеющиеся на данный момент. 
Проведен анализ основных международно-правовых актов, касающихся данного вопроса, их 
роли и места в перспективах дальнейшей проблематики в исследуемой сфере после осво-
бождения оккупированных территорий. Предоставлена краткая характеристика вопросов 
ответственности за вред, причиненный видам фауны на оккупированных территориях и 
охарактеризован опыт соседних государств.

Ключевые слова: фауна, оккупированные территории, виды дикой фауны, международ-
но-правовая охрана, окружающая среда, Крым, Донбасс.
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V. Huz
Legal protectіon of wіld fauna іn the temporarіly occupіed terrіtorіes of Ukraіne:  

іnternatіonal legal aspects.
Summary. The article deals with the analysis of the key aspects of international legal 

protection of wildlife in the temporarily occupied territories of Ukraine. As well as the main 
theoretical concepts on this subject that are available at the moment are being investigated. 
The author explores the main international legal acts related to the above, their role and place 
in the prospects of further issues in the investigated area that arise after the liberation of the 
occupied territories. The brief characterization of liability for damage caused to fauna species 
on the occupied territories is described and experience of neighbouring countries is described.

Keywords: fauna, temporarily occupied territories, wіldlіfe specіes, іnternatіonal legal 
protectіon, the envіronment, Crimea, Donbass.



– 171 –

Підписано до друку 13.10.2017.  
Формат 70 × 100/16. Папір офсетний. Друк офсетний. Гар нітура «Літературна».  

Ум.-друк. арк. 18,06. Тираж 300 прим. Зам. № 1710-16. Ціна договірна. 

Віддруковано у видавництві «Фенікс»
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 1044 від 17.09.2002;

65009, м. Одеса, вул. Зоопаркова, 25. тел. +380(48) 7777-591
http://law-books.od.ua/

  
  

 

JOURNAL  
of the South Regional Center of National Academy  

of Legal Sciences of Ukraine

Українською, росiйською  
та англiйською мовами

Науковий журнал

№ 12, 2017

Вiдповiдальний за випуск Є.Л. Стрельцов



– 172 –

Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України № 12 (2017)

В535  Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України.    
       — 2017. — № 12. — 172 с.
       Укр., рос. та анг. мовами.
       ISSN 2312-6566.

УДК 340(477)(082)


