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Статтю присвячено здійсненню теоретико-правового аналізу форми (джерел) пра-
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Постановка проблеми. Наукове вирішення питань форми права теоретично і прак-
тично важливо. Воно допомагає політично вірно осмислити ті правові процеси і яви-
ща, які відбуваються в суспільстві і державі, зрозуміти закономірності розвитку, які їм 
притаманні. Вирішення цих питань, в підсумку, служить справі вдосконалення законо-
давства, підвищення соціальної ефективності правових норм, зміцненню законності і 
правопорядку.

Важливість дослідження форми (джерел) права визначається, також, і змінами між-
народного правопорядку, світовими глобалізаційними процесами, що вимагають твор-
чого розвитку концепції панування та верховенства закону, визнання множинності дже-
рел права, утвердження загальносоціальних цінностей, оновлення усталеного погляду 
на джерела права, їх розгляду як системнопов’язаних елементів. Проведення такого до-
слідження дасть змогу удосконалити понятійно-категорійний апарат теорії права, по-
глибити зміст теорії джерел права, що сприятиме збагаченню методологічної функції 
теорії права щодо галузевих юридичних наук.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розвиток теорії держави і права вима-
гає критичного переосмислення ряду її фундаментальних категорій, виходу на новий 
рівень досліджень, покликаних з’єднати досягнення правової науки і суміжних галузей 
знання. До числа категорій, які потребують углубленої розробки, відноситься і катего-
рія «джерела права», тому, що рівень наукової розробки даної проблематики, і, перш 
за все, загального поняття джерела права, явно недостатній. Однією з причин даної 
проблеми є багатозначність і нечіткість самого поняття «джерела права». Ці питання 
знайшли своє відображення у працях М. М. Вопленко, Ф. М. Гаджинова, Т. В. Гурова, 
М. М. Марченко, Ю. О. Тополя, В. Г. Буткевича, С. А. Войтовича, Ю.Д.  Ільїна, 
В. Ю. Крушинського, В. В. Копійки, В. А. Манджоли та ін.

Незважаючи на те, що питанням форми (джерел) права присвячено чимало наукових 
праць зарубіжних і вітчизняних вчених, його опрацювання є недостатнім. Потребують 
подальшої розробки проблеми сутності, змісту, поняття системи джерел права, її спів-
відношення із правовою системою, системою права, з’ясування нормативного змісту 
джерел права та форм і засобів його вираження в контексті вимог юридичної техніки, 
тощо.

Мета статті полягає в тому, щоб проаналізувати загальне уявлення про поняття, 
зміст, роль форми та джерела права в правовій системі та перевести їх у певну визна-
ченість, незважаючи на багатозначність та нечіткість змісту вживаних категорій.

Виклад основного матеріалу. Поняття «джерело права» існує багато століть, його 
тлумачать і застосовують правознавці всіх країн. Якщо виходити з їх загальнопоши-
реного значення терміна «джерело», то в сфері права під ним потрібно розуміти силу, 
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яка створює право. Такою силою, перш за все, є влада держави, яка реагує на потреби 
суспільства, розвиток суспільних відносин і приймає відповідні правові рішення.

Поряд з цим, джерелом права слід визнати також форму висловлювання державної 
волі, форму, в якій міститься правове рішення держави. За допомогою форми право на-
буває свої невід’ємні риси і ознаки: загальнообов’язковість, загальновідомість і т.д. Це 
поняття джерела має значення ємності, в яку укладені юридичні норми [1, 287].

Як цілісне явище соціальної дійсності, право має певні форми свого зовнішнього 
вираження. Відображаючи особливості структури змісту, вони являють собою засоби 
організації права зовні. Для позначення цього явища в юридичній літературі викорис-
товуються як тотожні поняття «форма права» і «джерела права». Крім того, існує ще 
категорія «правова форма». Це створює певні термінологічні труднощі, виникає про-
блема розмежування зазначених понять, уточнення їх змісту.

Правова форма відображає всю правову реальність. Це поняття використовуєть-
ся для позначення зв’язку права з іншими соціальними процесами. В даному випадку 
увага акцентується на юридичних властивостях правових явищ, які опосередковують 
економічні, політичні, побутові та інші відносини.

Категорія ж «форма права», як найбільш широка, відображає всю юридичну реаль-
ність, яка складається в суспільстві, всі її елементи, що опосередковують економічні, 
політичні, господарські, культурні та інші фактичні відносини, тобто даний спосіб ви-
робництва і обміну, даний тип економічного базису. Під формою права розуміють певні 
способи зовнішнього вираження права як одного з компонентів «юридичної форми», 
іншими словами, як більш вузького самостійного явища. Призначення цієї форми – 
упорядкувати зміст, придати йому властивості державно-владного характеру.

У науці розрізняють внутрішню і зовнішню форми права. Під внутрішньою розумі-
ється структура права, система елементів (нормативні приписи, інститути, галузі). Під 
зовнішньою – комплекс юридичних джерел, формально закріплюючих правові явища 
і дозволяючих адресатам правових встановлень ознайомитися з їх реальним змістом і 
користуватися ними.

Як зазначалося раніше, джерело права визначається в юридичній літературі нео-
днозначно: і як діяльність держави щодо створення правових приписів, і як результат 
цієї діяльності.

Треба зазначити, що зміст і форма права не є результатом довільного конструюван-
ня законодавця. Їх першопричини закладені в системі суспільних відносин, що виклю-
чають однозначність джерела і зумовлюють різноманіття форм зовнішнього вираження 
права [2, 375]. У них наочно проявляються історичні особливості тих чи інших суспіль-
них систем, різноманітність форм державного втручання в суспільне життя, а також по-
пулярність наукових шкіл, які обґрунтовують специфіку цього втручання. Під змістом 
права слід розуміти його сюжет, тобто сукупність приписів нормативного характеру 
різного рівня спільності в їх зв’язках. Цей аспект змісту права вельми актуалізує про-
блему мови юридичних законів, які повинні відповідати вимогам на точність, доступ-
ність і кратність. Змістом права можна опанувати тільки через засвоєння його сюжету, 
що знову-таки чимало залежить від того, якою мовою право викладається. Мова закону 
може бути доступною, малодоступною і абсолютно недоступною для тих, на кого цей 
закон поширюється [3, 201].

Погляди вчених на форму права історично змінювалися і залежали від того, який 
зміст вони вкладали в поняття права у різні періоди часу. У прихильників природно-
правової концепції складалося одне подання про зміст та форму існування права, у 
прихильників психологічної форми – інше, а у нормативістів – третє.

Однак, все це різноманіття поглядів, шкіл і правових систем об’єднується подан-
ням про право як про систему загальнообов’язкових правил поведінки, яке об’єднано 
в різного роду актах та інших доступних для сприйняття джерелах, що мають різні 
технічні характеристики (від берестяних грамот, що закріплюють звичаї і релігійні ві-
рування, до сучасних електронних носіїв правової інформації). Так, юридичними дже-
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релами рабовласницького права були різні релігійні правила, звичаї, рішення судових 
органів, розпорядження посадових осіб, а також доктринальне тлумачення юридичних 
приписів видатними правознавцями того часу.

Стан феодального суспільства також зумовив множинність форм (джерел) права, 
що закріплюють «кулачне право» сильного. Це і відродило норми звичаєвого права 
(Руська Правда, Салічна правда), це і релігійні правила (Канонічне право, Коран), це і 
судова практика, і прецеденти, і праці великих вчених-юристів.

Буржуазія, що прийшла до влади, зберігши в окремих країнах юридичну значи-
мість судової практики, релігійних норм і звичаїв, поступово, в зв’язку з зміцнення дер-
жавних зачатків в управлінні суспільством, в якості основної форми права встановила 
нормативно-правовий акт.

Таким чином, діалектичний взаємозв’язок системи джерел і форм зовнішнього ви-
раження права визначає специфіку конкретних правових систем. В одних державах пе-
реважне поширення набули правові акти парламентів, в других – делеговане законодав-
ство органів управління, в третіх – прецеденти і судові рішення, в четвертих – релігійні 
норми (Коран, Сунна, Іджма) і т.д. [2, 377].

Перш ніж визначити поняття «форми права», необхідно звернутись до філософ-
ської категорії форми, враховуючи діалектичний зв’язок змісту і форми. «Форма по-
збавлена   будь-якої цінності, якщо вона не є форма змісту». Висловлюючи цей момент 
єдності, форма і зміст, разом з тім, виступають як відображення різних сторін дій-
сності. Категорія змісту відповідає на питання: що саме укладено в явищі на дано-
му етапі розвитку, які основні моменти характеризують явище або предмет [3, 200]. 
Б. М. Мездрін про це пише: «Право володіє своїм особливим змістом, яке не тотожне 
змісту розкритих їм реальностей громадського життя. В цьому змісті суспільне життя 
постає перед нами не в безпосередньому бутті, а в опосередкованому, творчо перетво-
реному вигляді» [4, 20].

Якщо з цих позицій підійти до питання про форму права, то, по-перше, під формою 
права, умовно званою внутрішньою формою, можна розуміти внутрішню організацію 
права, що породжується, в кінцевому рахунку, відображенням у вольовому змісті пра-
ва економічного ладу суспільства на даному етапі його розвитку. Це система права, 
тобто внутрішня структура, яка виражає внутрішню узгодженість і єдність складових 
її юридичних норм і, разом з тим, об’єктивно необхідний поділ їх на галузі і інститу-
ти відповідно до особливостей регульованих цими нормами суспільних відносин. Під 
формою права, умовно званою зовнішньою формою, слід розуміти прийняті в даному 
суспільстві форми вираження нормативної державної волі народу [5, 24].

Надалі, кажучи про форму права, ми будемо виходити з аспекту розгляду даного 
правового явища, і мати на увазі форми вираження нормативної державної волі, тобто 
внутрішньодержавного права, а не міжнародного права.

З питання про форми права в юридичній літературі свого часу був споруджений 
ряд положень, які доцільно розглянути. Перш за все, необхідно позитивно поставити-
ся до самої постановки питання про внутрішню і зовнішню формах права, зробленої 
Б. В. Шейдліним, Д. А. Керімовим, О.С. Іоффе, М. Д. Шаргородським та іншими ав-
торами, що безсумнівно, стало кроком вперед у вирішенні цієї проблеми. На жаль, ці 
автори не вказали умовність терміну «форма права», не визначили, від яких чинників 
залежить та чи інша форма. Не можна не погодитися з думкою Н. Г. Александрова про 
нормативні акти держави, правові звичаї, як про форми права [6, 208].

Помилкова, на наш погляд, і точка зору, згідно з якою під формою права розумієть-
ся окрема форма права. О.С. Іоффе і М. Д. Шаргородський стверджують, що в якості 
форми вираження права виступає юридична норма. Внутрішня форма права (юридична 
норма) повідомляє йому обов’язковість, а зовнішня форма (нормативні акти держави) 
визначає місце даної правової норми в загальній системі їх підпорядкування [8, 134].

Наведені твердження фактично відокремлюють норми права від державної волі, 
вираженої в праві. Виходить, що державна воля існує незалежно від правових норм. 
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Насправді ж, це – тотожні поняття, і має рацію Н. Г. Александров, коли він пише, що 
«правова норма – це не форма права, а саме право».

Далі, якщо погодитися з твердженням, що юридична норма – форма права, то, ло-
гічно розмірковуючи, потрібно визнати, що право по відношенню до норми виконує 
функції змісту. Але право в цілому, є сукупність норм. Тим самим виходить, що ціле 
виступає як зміст по відношенню до своєї частини. Нарешті, якщо визнати правову 
норму формою права, то треба зробити висновок, що право як сукупність норм, вклю-
чає в себе тільки форми і має стільки форм, скільки існує правових норм. Тому і з точки 
зору формальної логіки, думка про правові норми як форми права не має сенсу [5, 32].

З приводу твердження О. С. Іоффе і М. Д. Шаргородського про те, що юридична нор-
ма як внутрішня форма права повідомляє йому обов’язковість, слід зазначити, що форма 
права сама по собі ще не створює його загальнообов’язковості. Загальнообов’язковість 
права створюється державою, воля держави відбивається в законі, який охороняється 
від порушень.

Погоджуючись з Д.А. Керімовим в його критиці І.Є. Фарбера, О.С. Іоффе, 
М. Д. Шаргородського за зведення форми права до юридичної норми, не можна в той 
же час визнати правильним його твердження, що форма права – тільки форма окремої 
правової норми [9, 203]. Тут, по суті, замінюється форма цілого формою його окремої 
частини. Кожна правова норма є частка єдиного цілого – права. Разом з тим, це само-
стійне суспільне явище. І, як самостійне явище, правова норма має свій зміст і свою 
форму. Але це зміст і форма саме правової норми, а не права в цілому. Частина не може 
замінити ціле, хоча і включає елементи того, що характерно для цілого.

Також слід відзначити формальну визначеність, притаманну праву. Суспільні відно-
сини регулюються за допомогою чітких, формально виражених і загальнообов’язкових 
правил поведінки – правових норм, де головними виступають засоби, за допомогою 
яких ці вимоги набувають публічний характер, тобто стають загальнообов’язковими 
для всіх. Як специфічне явище соціальної дійсності право, як ми вже говорили раніше, 
має певні форми свого зовнішнього вираження. Відображаючи його зміст, вони пред-
ставляють собою засоби організації права зовні.

Під формою права розуміється об’єктивне закріплення і прояв змісту права в пев-
них актах державних органів, рішеннях судів, договорах, звичаях і інших джерелах. 
Призначення цієї форми – впорядкувати правовий зміст, надати йому властивості 
державно-владного характеру. У правовій теорії значне місце займала дискусія про 
правильність термінів, що позначають відповідні поняття – «джерело права» або «фор-
ма права».

Термінологічні суперечки, що стосуються співвідношення понять «форми права» і 
«джерело права» аж ніяк не завжди безпідставні. Одні вчені називають нормативні пра-
вові акти, звичаї, прецеденти формами права, інші – джерелами. Але різне визначення 
одних і тих же явищ тільки підкреслює різноманіття проявів їх сутності.

Для більш повного з’ясування питання про поняття форми права необхідно розгля-
нути питання про поняття джерела права, оскільки в юридичній літературі, особливо в 
роботах з галузевих юридичних наук, багато авторів для позначення форм вираження 
права застосовують термін «джерела права».

Про джерела права говорять, перш за все, в сенсі факторів, які живлять появу і дію 
права. Такими виступають правотворча діяльність держави, воля народу і матеріальні 
умови життя суспільства. Про джерела права пишуть також в плані пізнання права і 
називають відповідно: історичні пам’ятники права, дані археології, чинні правові акти, 
юридичну практику, договори, праці юристів і т. д. Однак є і більш вузький зміст понят-
тя «джерело права», який вказує на те, чим практика керується у вирішенні юридичних 
справ. У континентальних державах це, в основному, нормативні акти. Договір, як дже-
рело права, має відносно невелике поширення, звичай майже не має місця, а прецедент 
континентальною правовою системою відкидається.
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Таким чином, при розгляді та використанні поняття «джерела права», автори в од-
них випадках говорять про силу, яка створює право, і називають її джерелом права в 
матеріальному сенсі; в інших випадках мають на увазі форму, завдяки якій правова 
норма набуває загальнообов’язкового характеру, і називають її джерелом права в фор-
мальному сенсі.

З цього випливає, що для позначення форм вираження правових норм доцільно ви-
користовувати термін «джерело норм права», тоді «джерелом права» можна позначати 
соціальні умови і передумови права, а «юридичним джерелом» – правотворче рішення 
компетентного органу про прийняття, зміну або скасування нормативного правового 
акта, правових норм. Зміст даного розмежування в тому, що правотворче рішення не 
зливається з самим нормативним правовим актом.

Висновки. Застосування поняття форми права дозволяє пояснити різні форми і за-
соби правотворчості більш правильно, ніж це може бути пов’язано з позицією поняття 
«джерел права». Використання терміна «джерело права» може бути виправдано в до-
датку до нормативних актів, судових прецедентів, правових звичаїв, що містять норми 
права. Однак цей термін не застосовний до актів держави (в тому числі актів судових 
органів), які роз’яснюють правові норми; вводять їх в дію, які припиняють їх силу, і т. 
п., які мають нормативний характер, але не містять норм права.

Форма права показує, яким чином держава створює, фіксує ту чи іншу норму пра-
ва і в якому вигляді ця норма доводиться до свідомості членів суспільства [10, 149]. 
Вона покликана, по-перше, висловити нормативно закріплену волю громадян і, в кін-
цевому рахунку повинна бути обумовлена   існуючим соціально-економічним базисом; 
по-друге, закріпити і забезпечити політичну владу народу, служити його інтересам; по-
третє, затвердити пріоритетне значення найбільш демократичних форм, якими є зако-
ни, по-четверте, бути вираженням демократичної процедури підготовки та проходжен-
ня нормативних актів у законодавчому органі [11, 115]. Таким чином, використання в 
науці і літературі поняття форми права теоретично виправдано і практично корисно. 
Тому слід визнати закономірним, що, кажучи про форми вираження права, багато авто-
рів все частіше застосовують термін не «джерела права», а вираження «форми права», 
«зовнішні форми права», «нормативні акти», «законодавство».
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тВОРЧА сПіВПРАЦЯ с.П. ШЕЛУХіНА тА і.Я. ФРАНКА і іі ВПЛИВ 
НА ФОРМУВАННЯ ПОЛітИКО-ПРАВОВИХ ПОГЛЯДіВ
У статті проаналізовано становлення творчих зв’язків, світогляду С. П. Шелухіна та 

І.Я. Франка і їх вплив на формування політико-правових поглядів.

Ключові слова: світоглядні погляди, творча співпраця, українська державність, 
державотворення, «Просвіта», політико-правові погляди.

Постановка проблеми визначається тим, що сучасні соціально-економічні та 
політико-правові процеси в українському суспільстві потребують досконалого вивчен-
ня теоретичної спадщини мислителів українського народу і використання її в практич-
ній діяльності сьогодення.

Метою статі є дослідження творчої співпраці С. П. Шелухіна та І.Я. Франка в 
умовах активізації національно визвольного руху в Україні і вплив її на формування 
політико-правових поглядів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі сторінки співпраці та процес 
формування світоглядних поглядів І. Франка та С. Шелухіна знайшли відображен-
ня у працях Т. О. Осташка, М.І. Гнатюка, А.І. Мисечка, О. С. Лисенка, О. Ф. Скакун, 
О. В. Болдарева, О. Т. Ярещенка, О. Я. Яцишиної та ін.

Виклад основного матеріалу. Сучасне політичне життя в Україні – суперечлива й 
дуже складна сфера, в якій вирішуються фундаментальні проблеми майбутнього укра-
їнського народу. За цих умов зростає роль науки про державні, політичні та правові ідеї 
минулого, актуальним стає аналіз політичних і правових поглядів історичних постатей, 
без яких немислима об’єктивна історія держави і права України.

З цього приводу певний інтерес мають взаємозв’язки відомих громадських та по-
літичних діячів кінця ХІХ – початку ХХ століття, представників двох українських гро-
мад: Наддністровської – І.Я. Франка та Наддніпрянської – С. П. Шелухіна і їх політико-
правові погляди.

Указом Президента України П. Порошенка № 687/2015 року від 8 грудня 2015 року 
«Про вшанування пам’яті Івана Франка» у зв’язку зі 160-ю річницею від дня народжен-
ня та 100-річчям від дня смерті Івана Франка передбачається широка мережа організа-
ційних, наукових, культурних та просвітницько-пропагандистських заходів [1].

Формування світоглядних поглядів видатного українського письменника, вченого 
та громадського діяча І. Франка (1856 – 1916), який все життя жив та діяв в Галичині, 
відбувалося в умовах розгортання боротьби народних мас, що знаходилися під по-
двійним гнітом австрійської монархії та польських магнатів. Його творча діяльність 
була спрямована на розвінчування і нейтралізацію буржуазної політичної державно-
правової ідеології, пропаганді революційно-демократичних, інтернаціональних ідей в 
усіх сферах перебудови суспільства і політичної організації держави і права [5, c. 47].

Критикуючи буржуазний парламентаризм і, показуючи руйнування буржуазної за-
конності, І. Франко, разом з тим, вважав можливим використати буржуазне право і за-
конність в інтересах трудящих, спрямовуючи його на революційні дії. Він вважав, що 
трудящим треба добитися законодавчих уступок в питаннях введення прямого і рівного 
виборчого права, як активного, так і пасивного для того, щоб збільшити кількість ви-
борців від простих народних мас, і це відкрило би перспективу підготовки до завою-
вання політичної влади.

Заслугою І. Франка можна вважати те, що він поставив питання про особисту сво-
боду в суспільстві. Він вважав можливим досягти повної свободи не шляхом проголо-
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шення нічим не бажаної свободи індивіда, а шляхом згоди волі окремої людини з інте-
ресами і волею колективу [5, c. 68].

Сергій Павлович Шелухін (1864 – 1938) відомий правник, активний діяч «Історико-
філологічного товариства при Новоросійському університеті» та «Просвіти» в Одесі, 
член Центральної ради від Херсонської губернії, а з лютого 1918 року в уряді, який очо-
лював В. Голубович, був Міністром судових справ УНР. У 1919 році за часів Директорії 
в уряді В. Чехівського С. Шелухін займав посаду Міністра юстиції і одночасно вико-
нував обов’язки Генерального прокурора. Опинившись в еміграції у Празі, С. Шелухін 
продовжував свою діяльність як громадсько-політичний діяч, науковець, викладач [2, 
c. 94-95].

Особисте знайомство С. Шелухіна та І. Франка відбулося ще під час навчання у 
Київському університеті у 1886 році. Спільні інтереси і схожість суспільно-політичних 
поглядів настільки зблизили їх, що С. Шелухін приймав участь на урочистостях він-
чання Івана Франка з Ольгою Хорушинською [6, c. 23]. Незважаючи на специфічність 
події, товариство багато уваги приділило політичним проблемам. Про це у своїх спо-
гадах С. Шелухін у 1926 році писав: «Увесь наш вечір пройшов у розмовах на тему 
українського відродження, української літератури, історії, політики, організації сил 
для праці й визволення. Особливо уважно ми розмірковували справу наших зв’язків із 
Галичиною» [6, c. 191].

Після від’їзду І. Франка з дружиною до Львова творче співробітництво С. Шелухіна 
розширилося, незважаючи на те, що у зв’язку з роботою у правоохоронних органах, 
йому часто доводилося змінювати місце проживання. Як зазначав пізніше С. Шелухін, 
«… таке співробітництво зближало як літературно, так і ідейно… Ми бачили наочно 
вплив у Галичині Наддніпрянщини, бо й Франко міняв свою літературну мову, набли-
жаючи до нашої» [6, c. 188].

Ще замолоду С. Шелухін розпочав дослідження про походження української дер-
жавності. Він з захопленням відвідував і старанно конспектував лекції професорів 
В. Антоновича, В. Володимирського-Буданова.

Пізніше, працюючи в окружному суді в Єлисаветграді, С. Шелухін на основі сту-
дентських лекцій В. Антоновича, підготував статтю «Антропологическая характерис-
тика украинской, московской и польской народности», переслав її І. Франку, який опу-
блікував у 1890 році у львівському журналі «Правда» [7, c. 54].

На думку С. Шелухіна, чимало відомих вчених не змогли довести до логічного 
завершення виголошені ними теорії, не оперуючи хронікально-історичними даними. 
С. Шелухін шукав джерела зародження української державності в Причорномор’ї і 
розпочав цю справу з опрацювання великої кількості цінних рукописних матеріалів 
та історичних документів, що торкалися походження Русі. Серед них літопис Самійла 
Величка, праці французького історика Шарона, грецькі хроніки Логофета, Скіліци, 
арабські – Аль-Мукадесі, Ібн-Фадлана, Маруді та інші. Кінцевим продуктом цих опра-
цювань стала теорія походження Русі з півдня нинішньої Франції, яка згодом буде 
оформлена автором в еміграції і, яка вийде окремим виданням у Празі в 1929 році 
під назвою «Звідкіля походить Русь: теорія Кельтського походження Київської Русі з 
Франції» [9, c. 78].

У 1902 році І. Франко надрукував у «Літературно-науковому віснику» статтю 
С. Шелухіна «Рудольф Вірхов – громадський діяч». У ній автор повертається до по-
дій 1848 року, коли серед польського населення Гірського Шльонську (Силезія) вини-
кла епідемія тифу і уряд вислав туди для розслідування і порятунку Рудольфа Вірхова. 
В  доповіді про результати аналізу ситуації Р. Вірхов звинуватив земельну аристокра-
тію, яка довела польський народ до повного зубожіння, та виступив з критикою крі-
пацтва, яке вбивало у селянина ініціативу і бажання працювати. Досить часто у своїх 
подальших працях С. Шелухін ставить за приклад Р. Вірхова, як громадського діяча, 
що віддано служив своєму народові, і констатує, що саме таким діячам можна довіряти 
народну справу [9, c. 80].
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У цьому ж літературно-науковому віснику, завдяки І. Франку були надруковані під 
псевдонімом «Сергій Павленко» вірші, написані С. Шелухіном [6, c. 194].

Результатом плідної співпраці національно-свідомих українців Одеси І. Франка, 
який був активним членом Львівського Наукового товариства Шевченка (НТШ) та спів-
робітником ряду літературно-просвітницьких відань, в Одесі з кінця жовтня 1905 року 
почало діяти товариство «Просвіта». Одним із її засновників був і С. Шелухін [2, 
c.  109]. Перші кроки становлення просвітницького руху були пов’язані з читанням ре-
фератів для широкого загалу та проведенням українських етнографічних вечорів з ме-
тою пропаганди української мови.

Діяльність просвіти – пропагандиста української ідеї – стало суттєвим внеском 
у справу боротьби за національну державність. Вона об’єднала навколо себе бага-
тьох відомих представників українського громадянства в багатонаціональній Одесі. 
Завдяки старанням С. Шелухіна місцева «Просвіта» набула характерного для того часу 
навчально-пропагандистського інформативного спрямування своєї діяльності, взявши 
за мету акцентування уваги на посилення ролі українців у громадсько-політичному 
житті краю [2, c. 16].

Окремо слід вказати на заснування одеськими просвітянами друкарні та часопису 
«Вісті» (1906 року). Головним редактором газети стала дружина С. Шелухіна – Любов 
Миколаївна. Майже в кожному номері газети друкувалися статті Сергія Павловича під 
псевдонімами – Просвітянин, С. Ш., Ш. [7, c. 59].

У липні 1906 року вийшов указ сенату, згідно з яким діяльність українських освітніх 
організацій визначалася такою, що може викликати наслідки, які загрожують громад-
ському спокою. Указ викривав для місцевої адміністрації можливості для посилення 
тиску на «Просвіту», люди стали боятися підтримувати зв’язки з ними остерігаючись 
неприємностей. Саме тоді, в 1908 році, після ретельного обшуку Одеська «Просвіта» 
була закрита [8, c. 34].

С. Шелухін, оцінюючи значення Одеської «Просвіти» 1905-1909 рр. писав: 
«1917 рік застав у Одесі значну групу підготовлених лекторів із українознавства – іс-
ториків, правників, філологів, лікарів, економістів, і це дало можливість негайно ор-
ганізувати різні курси, як тільки прийшла звістка про відречення царя і революцію. В 
Одесі практика в «Просвіті» виробила і лекторів і схеми для рефератів про українське 
національне ім’я, про державно-правові підстави відновлення української державності 
й самостійності…[8, c. 39].

В останній раз С. Шелухін і І. Франко бачилися восени 1909 року, коли він приїхав 
в Одесу лікуватися на «ліманні грязі» і пробув три тижні. «Одного разу, – згадував 
С. Шелухін, – він пішов зі мною в університет на реферат в історико-філологічному 
товаристві про джерела нашого літопису. Вислухавши реферат і уваги учених, Франко 
зголосився з словом, зробив серйозні зауваження і всіх здивував глибоким знанням 
предмета і цитатами з пам’яті латинських та грецьких… джерел. Враження він зробив 
на всіх велике» [6, c. 198].

Тема державотворення стала для С. Шелухіна головною в його наукових досліджен-
нях періоду національно-визвольних змагань початку ХХ століття і саме тоді отримала 
обґрунтований та завершальний характер. Він працював над історико-правовим об-
ґрунтуванням української незалежності та консолідації українського громадянства на 
основі національно-історичних традицій самостійництва. Завдяки теорії С. Шелухіна 
незалежність УНР у 1918 році була визнана на міжнародній арені країнами Четверного 
союзу [3, c. 165].

Висновки. Таким чином, дослідуючи періоди зародження та розвитку української 
державницької традиції, формування політико-правових відносин у суспільстві важ-
ливим є вивчення теоретичної спадщини мислителів українського народу. У контексті 
цього творча співдружність С. Шелухіна та І. Франка сприяла формуванню і поширен-
ню державницьких та політико-правових поглядів, які значно вплинули на активізацію 
національно визвольного руху та відновлення української державності у ХХ столітті.
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РЕАЛіЗАЦіЯ іДЕЇ сУЧАсНОЇ НАЦіОНАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ 
В  УКРАЇНі

Специфіка сучасного періоду державотворення характеризується посиленням у 
суспільній думці необхідності демократизації відносин, оптимізації зв’язків держави 
і громадянина. Визначальною у таких державотворчих процесах є необхідність фор-
мування у громадян принципу національної самоідентифікації, задля становлення на-
ції як політичного, правового, міжнародного суб’єкта. Україна поступово напрацьо-
вує нормативно-правові та адміністративні механізми гармонізації та реформування 
політико-правового і соціального устрою, який відповідав би реаліям сьогодення та 
об’єднував громадян навколо спільної мети – будівництва сучасної національної дер-
жави.

Ключові слова: політична нація, державотворчий процес, національна ідея, націо-
нальна держава, титульна нація.

Постановка проблеми. Аналізуючи сучасний рівень розвитку держави, науковці 
одностайно відзначають, що її базовими характеристиками є демократичний характер, 
соціальна спрямованість та правова сутність. Як правило, вони закріплюються в на-
ціональних конституціях. Зокрема, у ст. 1 Конституції України зазначено, що «Україна 
є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава» [4, ст.1]. Проте, 
детальний аналіз цієї конституційної норми вказує, що вона носить декларативний ха-
рактер.

Спостерігаючи процес розвитку Української держави крізь призму встановленого у 
європейській практиці принципу національного державотворення, відповідно до якого 
кожна нація на своїй етнографічній території має право на створення власної держави, 
як найкращої форми самоорганізації, самозбереження та розвитку, зазначимо, що до 
переліку цих характеристик слід додати також національний характер держави.

В такому разі, сучасна держава мала б характеризуватися, як національна, демокра-
тична, соціальна та правова.

Однак, характеристика Української держави як національної з формально-правової 
точки є досить сумнівною. Адже титульній нації в Конституції України навіть не при-
свячено окремої статті. А тому, мова скоріше може йти про теоретичну модель держа-
ви, виписані характеристики якої ще слід наповнювати реальним змістом. Зважаючи 
на це, питання наповнення Української держави національним змістом на сучасному 
етапі її розбудови повинно бути підняте до рівня національної ідеї. І оскільки розумін-
ня такого змісту має комплексний характер, то воно вбирає у себе і трактування інших 
базових характеристик сучасної цивілізованої держави – її демократичного характеру, 
соціальної спрямованості та правової сутності [8, с. 514].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасний період означена пробле-
матика становить предмет зацікавленості представників різних суспільних наук: 
правознавців, політологів, економістів, соціологів, філософів. Зокрема потрібно від-
значити праці таких вітчизняних і зарубіжних учених, як С. Алексєєв, О. Антонюк, 
М.  Вівчарик, М. Гаврилов, М. Гібернау [1, 304], В. Горбатенко, М. Гриценко, 
О. Дзюбань, В. Копєйчиков, І. Кресіна, О. Панькевич, П. Рабінович, Ю. Римаренко, 
О. Ситник, О. Сич, О. Скакун, Л. Токар, К. Хессе, Х. Цахер, Ю. Шемшученко та інші.

Між тим значна частина питань, пов’язаних із функціонуванням і розвитком націо-
нальної держави, ще залишається малодослідженою. Це, власне, й обумовлює актуаль-
ність теми, за якою виконана дана стаття.

© В. С. Сметюх, 2016
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Мета статті. Метою дослідження є поглиблення загальнотеоретичних уявлень сто-
совно сутності та ознак національної держави, що сприяло б її становленню в сучасній 
Україні. Для досягнення поставленої мети потрібно вирішити такі основні завдання:

– систематизувати наявні політико-правові ідеї вітчизняних та зарубіжних на-
уковців за темою дослідження та встановити тенденції їх подальшого роз-
витку;

– виявити основні ознаки сучасної національної держави;
– визнати основою формування сучасної національної держави-консенсус на-

цій з провідною фроллю титульної нації;
– простежити реалізацію ідеї сучасної національної держави в Україні.

Виклад основного матеріалу. Сучасний етап становлення державності передба-
чає створення такої національної ідеології, яка здатна консолідувати українське сус-
пільство, усунути протиріччя політико-правового характеру, забезпечивши при цьому 
принцип соціальної справедливості.

Суть цього принципу полягає у створенні однакових умов щодо захисту прав як 
титульної української нації, так і національних меншин, які проживають в Україні, а 
також недопущення будь-яких проявів дискримінації. Тому, на думку М. Гаврилова, 
найбільш оптимальною для українського суспільства може бути ідеологія національної 
духовності та народовладдя з основою ідеї всебічного розвитку нації та пріоритетом 
духовно-релігійних та морально-етичних цінностей.

За висновками дослідників Ю. Римаренка, М. Вівчарика, І. Кресіної, в національ-
ній ідеї закладені основні вектори національного відродження України, її державності 
та культури. Закономірність такого розуміння підтверджується тим, що будь-яке яви-
ще, у тому числі і національна ідея, перш ніж закріпитись у суспільстві, має отримати 
філософсько-світоглядне визнання, бути морально виправданим та юридично закріпле-
ним у свідомості певних суб’єктів.

Тому українська національна ідея сьогодні сприймається як складний соціально-
культурний, політичний та державотворчий чинник, який повинен об’єднати націю для 
розбудови національної держави на принципах національної культурної духовності. 
Ідея сучасної національної держави повинна базуватись на патріотизмі, тобто свідомо-
му розумінні всіма громадянами України власної належності до української національ-
ної спільноти, на повазі до її історичних та духовних цінностей.

Такий орієнтир національної ідеї передбачає необхідність інтеграції та співпраці 
всіх етносів, які проживають на території України, а також співпраці з іншими наро-
дами світу та міжнародною спільнотою, вміння знаходити компроміс у суперечливих 
питаннях з урахуванням національних інтересів [6, 260].

Новітня фаза державотворення в Україні та становлення геополітичних процесів і 
змін у світі є поштовхом до прискіпливого наукового та практично-суспільного аналізу 
формування національної ідеології. Адже саме національна ідея визначатиме основні 
шляхи та напрямки розвитку суспільства і держави. Тому формулювання національної 
ідеї набуває важливого значення насамперед для тих держав, які знаходяться в перехід-
них періодах державотворення, не винятком серед яких є і Україна. Саме через призму 
національної ідеї можна визначити основні засади внутрішньої та зовнішньої політики, 
а також сформувати належне правове поле для їх реалізації [7, 63]. 

Професор І. Кресіна вважає, що українська національна ідея є ідеєю нації як по-
ліетнічної спільноти, консолідованої інститутом громадянства, належністю до України 
як спільної Батьківщини. А метою національної ідеї, на думку вченої, є побудова неза-
лежної, економічно міцної та соціальної, де мократичної, правової держави, об’єднаної 
спільністю історичної долі, мовою, культурними традиціями, взаємною толерантністю 
титульно го українського етносу та чисельних етнічних груп. І важливо, щоб національ-
на держава конституційно гарантувала ідейно-політичні засади плюралізму, які б ви-
ключали пропаганду насильства та екстремістських закликів [5, 360].
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Формування національної держави на основі національної ідеї та високого рівня 
правосвідомості громадян є практично неможливим без належного рівня правової 
культури суспільства.

У зв’язку з цим правова свідомість народу України, як пише О. Дзюбань, повинна 
відповідати такими критеріям: патріотизм; почуття національної гідності; відповідаль-
ність за долю Батьківщини; усвідомлення того факту, що повноцінна реалізація інди-
відуальних прав і свобод можлива тільки в національному середовищі; глибока повага 
до прав та свобод інших народів з визнанням самоцінності української культури і мови. 
Тільки така національна ідея має демократичний зміст та отримала практичну реаліза-
цію у високорозвинутих країнах, які пройшли етапи становлення державності [2, 97].

Необхідно зауважити, що по-різному оцінюється значення ролі національної ідеї в 
процесі історичного розвитку. В одних випадках національна ідея є позитивним прогре-
сивним фактором, який сприяє розвитку суспільних процесів, якщо вона висувається 
прогресивною силою. Проте якщо суспільству національну ідею пропонує реакційна 
сила, то її наслідки, як правило, є руйнівними. З метою запобігання таким негативним 
факторам ідея національної державності не повинна зводитись виключно до етноцен-
тризму, оскільки нація визначає сутнісну основу буття народу, а не тільки зовнішню 
її форму. Тому націю в сучасному розумінні вчені пропонують визначати не тільки як 
етнокультурну та демографічну спільноту, а як цілісний етнополітичний організм.

Розглядаючи націю як суб’єкт державотворення, обов’язково має враховуватись 
важливий фактор поліетнічності суспільства, якому відповідає політична концепція ро-
зуміння нації, тобто всіх громадян певної країни. Тільки в такому випадку національна 
ідея може бути ефективним консолідуючим фактором суспільства та сприяти процесам 
національного державотворення.

Особливістю сучасної політико-правової ситуації в Україні є те, що в суспільстві 
проходять три різнопланові та водночас взаємозалежні процеси: державотворення, 
внутрішньої консолідації української нації та міжетнічно-національної консолідації. 
Вважаємо, що спільною метою цих процесів має бути ідея формування та розвитку 
України як національної демократичної держави. Для досягнення поставленої мети 
політика української держави має бути компромісною щодо гарантій та захисту гро-
мадянських прав як титульної української нації, так і національних меншин, які про-
живають на території України [3, 165].

Висновки. В даній статті представлено теоретичне узагальнення і нове вирішення 
наукової задачі, яка полягає у тому, щоб подати комплексну характеристику феномена 
національної держави, і тим самим, зробити певний внесок у створення цілісної загаль-
нотеоретичної концепції такої держави.   

Концепція і реальне становлення національної держави жодною мірою не запе-
речують найважливіших принципів держави правової, існування котрої невід’ємно 
пов’язане із утвердженням «першого покоління» прав людини – громадянських і полі-
тичних. Адже, між поняттями «правова держава» і «національна держава», між принци-
пами свободи та національної рівності існує певна діалектична єдність. Обов’язковим 
елементом формування науково-теоретичної концепції національної держави в Україні 
є конструювання власної моделі такої держави з урахуванням історико-політичних, 
соціально-економічних та ментально-психологічних особливостей.

Сучасний етап українського державотворення супроводжується активними про-
цесами української спільноти щодо поглибленого вивчення та розуміння власного 
призначення в суспільстві та світі в контексті національного інтересу, основи якого 
закладені в національній ідеї. Тому усвідомлення суспільством національної ідеї є не-
обхідною умовою визначення ідеології та стратегії формування сучасної політичної 
нації для розбудови України як суверенної національної держави. При такій ситуації 
байдуже ставлення суспільства, зволікання, а тим більше упередженість є неприпус-
тимими. Оскільки, як зазначає Л. Токар, йдеться вже не просто про визначення науко-
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вого поняття, а про пошуки реальних відповідей на виклики часу: про шляхи, основні 
напрямки, засоби розвитку та діяльності щодо збереження та захисту національних 
інтересів, особливо в умовах глобалізації, визначення основи, на якій має розвиватись 
духовність народу [9, 17].

Правильні відповіді на поставлені запитання будуть визначальними у виборі по-
дальшого розвитку України як національної держави.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИДЕИ сОВРЕМЕННОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 
ГОсУДАРстВА В УКРАИНЕ

Резюме
История Украинского государства претерпевала многочисленных искажений, пра-

вок, субъективизма. В процессе государствообразования не учитывалось реально су-
ществующее, объективное, фактическое достояние украинского народа, что неодно-
кратно было способом насильственного закрепления власти, лишенной исторической 
правоприемственности и легитимности. Ведь развитие и укрепление Украинского госу-
дарства базируются на принципах национальной и социальной солидарности, истори-
ческой справедливости, чёткой иерархии власти и личной ответственности граждан за 
выполнение возложенных на них обязанностей.

Движущей силой на пути к преобразованиям должна стать идея национального 
государства – осознание собственного национального единства, самодостаточности, 
уважение к другим нациям и народам. Реализация национальной идеи с её составля-
ющими – языком, культурой, традициями поможет сформировать качественно новую 
концепцию государства с учётом исторического опыта и достижений мировой цивили-
зации. Современные научные разработки учёных-юристов и политологов предполагают 
необходимость активизации усилий, направленных на политическую консолидацию 
граждан Украины в связи с общими государственными интересами и культурными цен-
ностями, а также, для обеспечения национального мира.

Ключевые слова: политическая нация, процесс государствообразования, нацио-
нальная идея, национальное государство, титульная нация.
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IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT OF THE MODERN 
NATION-STATE IN UKRAINE

Summary
The history of our country has suffered many misrepresentations, distortions, subjectivity. 

In the process of state development there were neglected real existing, objective, factual 
acquisitions of the Ukrainian people, which have been repeatedly used as a mean of violent 
establishment of illegal government, devoid of the historical succession and legitimacy.

That is why the development and strengthening of the Ukrainian state should be based on 
principles of national solidarity, social and historical justice, the authoritative hierarchy and 
personal responsibility of the citizens for performance of their duties. 

The motive force towards change has to become a national idea – recognition of our 
own national unity, self-reliance, respect for other nations and people. Implementation of 
the national idea with   its components – language, culture, traditions will help to create a 
qualitatively new concept of state development, also taking into account historical experience 
and achievements of world civilization. Contemporary scientific developments of legal and 
political scientists show the need to intensify efforts aimed at political consolidation of the 
citizens of Ukraine around common national interests and cultural values, preservation of the 
national peace.   

Key words: political nation, state building process, the national idea, nation-state, the 
titular nation.
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ПОНЯттЯ «іНстИтУт ЛОБіЮВАННЯ»:  
тЕОРЕтИКО-ПРАВОВЕ ДОсЛіДЖЕННЯ

Статтю присвячено дослідженню понять «лобіювання», «інститут лобіювання» в 
зарубіжній та вітчизняній науковій літературі, надано авторське визначення «лобіюван-
ня», «інститут лобіювання».

Ключові слова: лобіювання, лобізм, інститут лобіювання, лобістська діяльність.

Постановка проблеми. На даному етапі розвитку української держави все більше 
уваги приділяється інституту лобіювання як зв’язку бізнесу з органами держави та міс-
цевого самоврядування. В тому числі, пристальна увага направлена на лобіювання як 
один із можливих засобів для реальної боротьби із корупцією в усіх її проявах. Проте 
навіть за таких умов, залишається проблема недостатньої розробленості теоретичної 
основи лобіювання, в тому числі і поняття лобіювання.

Сформувати однозначну теоретичну основу, хоча б у понятті «лобіювання» дослід-
никам не вдалося. Причиною цього, зокрема, є складність дослідження лобіювання з 
огляду на відсутність легалізації останнього в Україні, а також, фактичного прирівнян-
ня лобіювання до негативного явища, до корупційних проявів та активних закликів до 
боротьби з ним. Таким чином, на перший план постає розробка та уточнення категорі-
ального апарату лобіювання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичній розробці лобіювання, ло-
бізму загалом, а поняття «інституту лобіювання» зокрема присвячені роботи наступ-
них вчених: Одінцової О. О., Нестеровича В. О., Богині Т. Ю., Толстих П. А., Ачкасової 
В. А., Дягілєва О. В., Кумс К., Файнера С. та багатьох інших.

Мета статті – проаналізувати існуючі в зарубіжній та вітчизняній літературі ви-
значення поняття «інституту лобіювання», обґрунтувати авторське визначення понять 
«лобіювання» та «інституту лобіювання».

Виклад основного матеріалу. Для початку варто зупинитись на терміні «лобізм» 
та його співвідношення до терміну «лобіювання». Так, в українській та російській лі-
тературі замість терміну «лобіювання» дослідники часто використовують термін «ло-
бізм». Так, Одінцова О. О., Ачкасова В. А. використовують термін «лобізм» [1, c. 6; 2, 
c. 73]. При цьому, відмінностей між цими поняттями дослідники не зазначають, розме-
жування не проводять. Дані терміни використовуються науковцями як взаємозамінні.

В той же час, Дягілєвим О. В. висловлюється думка про доцільність розмежування 
термінів лобізму та лобіювання [3, c. 8]. На думку дослідника, лобізм – це сукупність 
норм, які вимагають правової легалізації, базуються на невід’ємному конституційному 
праві громадян на участь в управлінні державними справами і регулюють відносини на 
законодавчому рівні, що виникають у процесі захисту громадянами своїх інтересів або 
тих, що представляються ними, шляхом незаборонених законом методів впливу на ор-
гани державної влади й органи місцевого самоврядування. В свою чергу для Дягілєва – 
лобіювання це процес впливу (тиску) громадян або їх груп (об’єднань), що мають бути 
зареєстровані в спеціальному порядку, на органи державної влади й органи місцевого 
самоврядування, перелік яких підлягає нормативному закріпленню, з метою сприяти 
прийняттю рішень в інтересах вказаних осіб, їх груп (об’єднань), або тих, чиї інтереси 
вони представляють [3, c. 8].

© Д. А. Чернохатній, 2016
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Проте варто погодитись із Нестеровичем В. О., який зазначає про не допустимість 
і не коректність застосування терміну «лобізм» оскільки даний термін є запозиченням, 
калькою з російської наукової традиції і фактичною калькою з російської мови [4, c. 7].

З огляду на це, на думку автора, варто усунути термінологічні суперечності, уні-
фікувати категоріальний апарат, і користуватись саме терміном «лобіювання». Саме 
останній однозначно варто закріпити на рівні розроблюваного проекту закону про ло-
біювання.

Для Толстих П. А. лобіювання це сукупність норм, що регулюють діяльність груп 
громадян, асоціацій бізнесу, професійних організацій по просуванню своїх інтересів в 
органах державної влади [5, c. 25]. У даному випадку варто говорити, швидше про пра-
вовий інститут лобіювання, а не про лобіювання як діяльність певних суб’єктів. Крім 
того, звужено коло об’єктів лобіювання, з якого виключено органи місцевого самовря-
дування та їх посадових, службових осіб.

На думку англійського політолога Файнера С., лобіювання – це будь-яка діяльність 
організацій, яка впливає на органи державної влади з ціллю сприяння власним інте-
ресам, при чому ці організації, напротивагу партіям не готові прийняти відповідаль-
ність за владу в країні [6, c. 12]. На думку автора, зазначене визначення характеризу-
ється відсутністю чіткості у визначенні, надмірним розширенням терміну з огляду на 
введення характеристики «будь-яка» діяльність.

На думку Кумса К., у західній науковій літературі вживають два визначення лобію-
вання. За першим, лобіювання – це реалізація права кожного громадянина звертатись 
до владних органів своєї країни. У якості другого К. Кумс наводить наступне: лобію-
вання це – професійна діяльність співробітників, спеціальних консультантів, які найня-
ті компаніями, професійними асоціаціями, професійними спілками й іншими групами 
для організації включення їх інтересів у процес формування державної політики [7, 
с.  34-39].

Як бачимо перше визначення занадто широке, за ним сенс поняття лобіювання збі-
гається із поняттям політики. Недоліком другого визначення, на думку автора є звужен-
ня поняття лобіювання виключно до професійної діяльності.

Напротивагу цьому, Нестерович В. Ф. визначає лобіювання як процес легального 
впливу на чітко визначені законом органи державної влади й органи місцевого само-
врядування, а також на їх посадових осіб з боку зареєстрованих у встановленому за-
коном порядку фізичних та юридичних осіб з метою закріплення власних інтересів чи 
інтересів третіх осіб (клієнтів) у нормативно-правових актах, що приймаються [4, с. 5]. 
Визначення об’єктів лобіювання на рівні неіснуючого закону є суттєвим недоліком да-
ного визначення. Крім того, багато питань викликає обов’язковість реєстрації лобістів, 
принаймні на перших етапах.

На думку Одінцової О. О., лобіювання у правовому розумінні – це: а) сукупність 
норм, що регулюють процес впливу суб’єктів лобістських правовідносин на органи 
державної влади з метою задоволення своїх інтересів; б) невід’ємний інститут сучасно-
го правового життя держави, що припускає активну діяльність різних суб’єктів право-
відносин щодо відстоювання своїх інтересів на різних рівнях влади з використанням 
не заборонених законом форм і методів [1, c. 15]. По-перше, дане визначення звужує 
об’єкт лобіювання виключно до органів державної влади. По-друге, лобісти мають від-
стоювати не власні інтереси, адже відстоювання лобістами власних інтересів однознач-
но призведе до корупційних діянь.

Проаналізувавши вищенаведені визначення, варто зробити висновок, що лобію-
вання це різні форми представництва інтересів різних соціальних і політичних груп 
перед органами державної влади та місцевого самоврядування, їх легальний вплив на 
ухвалення певного конкретного рішення. Мета такого представництва полягає в ураху-
ванні інтересів замовника лобістської кампанії при прийнятті, ухваленні конкретного 
владного рішення.
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На думку автора, доцільно запропонувати наступне визначення поняття «лобію-
вання» як процесу цілеспрямованого впливу на суспільну політику шляхом взаємодії з 
законодавчими та виконавчими органами державної влади та місцевого самоврядуван-
ня з метою представництва інтересів окремих осіб, їх певних груп, з використанням 
правових методів і форм впливу.

З’ясувавши поняття лобіювання звернемось до поняття інституту лобіюван-
ня. Варто зазначити, що лобіювання саме як правовий інститут в Україні, остаточно 
не сформований з огляду на відсутність профільного закону. В той же час, у якості 
політико-правого інституту лобіювання стало невід’ємною частиною українських ре-
алій.

Дослідженням лобіювання як політико-правового інституту присвячені роботи, зо-
крема Богині Т. Ю., Дягілєва О. В., Нестеровича В. Ф., Любимова О. П.

Так, на думку Богині Т. Ю., лобіювання – це політико-правовий інститут, що являє 
собою механізми впливу груп інтересів на суб’єктів владних повноважень незалежно 
від їх державної та/або партійної належності, а також на суб’єктів міжнародного пу-
блічного права [8, c. 552].

Нестерович В. Ф. розуміє під інститутом лобіювання сукупність правових норм, 
що регламентують процес легітимного впливу на чітко визначені законом органи вла-
ди, а також на їх посадових та службових осіб з боку зареєстрованих у встановленому 
порядку осіб з метою залучення власних інтересів чи інтересів третіх осіб (замовників 
лобістських кампаній) у нормативно-правових актах, що приймаються [4, c. 18].

На думку Любимова О. П., інститут лобіювання це сукупність норм, що регулюють 
взаємодію (участь) громадян, громадських об’єднань, організацій, установ, що спеці-
алізуються на лобістській діяльності, інших суб’єктів правовідносин з органами дер-
жавної влади для здійснення впливу на прийняття необхідних лобістам рішень та для 
активного відстоювання своїх інтересів [9, с. 17].

Виходячи з результатів дослідження, автором пропонується наступне визначення 
поняття «інституту лобіювання» як сукупності правових норм, що встановлюють та 
регулюють процес цілеспрямованого впливу на суспільну політику шляхом взаємодії з 
законодавчими та виконавчими органами державної влади та місцевого самоврядуван-
ня з метою представництва інтересів окремих осіб, їх певних груп, з використанням 
правових методів і форм впливу.

Висновки та перспективи подальшого розвитку у даному напрямі. Сучасний 
стан теоретичного дослідження лобіювання характеризується різноманітністю думок 
стосовно визначення поняття «лобіювання», «інститут лобіювання». За результатами 
аналізу існуючих в зарубіжній та вітчизняній літературі визначень поняття «лобіюван-
ня» та «інституту лобіювання» було сформоване авторське визначення даних понять. В 
подальшому автор ставить перед собою задачу здійснити розмежування поняття «ло-
біювання» від термінів, що мають перед собою суміжні явища «government relations», 
«public affairs», «advocacy» та «public affairs», «government affairs». Крім того, нагаль-
ною потребою виступає проведення чіткої і однозначної межі між лобіюванням і ко-
рупцією.
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ПОсИЛЕННЯ РЕПРЕсИВНОЇ сКЛАДОВОЇ В ЗАКОНОДАВстВі 
ПРО ВіЙсЬКОВі ЗЛОЧИНИ У РАДЯНсЬКіЙ УКРАЇНі 

(1929– 1939 рр.)
У даній статті досліджено один із етапів розвитку законодавства про військові зло-

чини в радянській Україні. Проаналізовано передумови та зміни, які були внесені до 
законодавства про військові злочини. Досліджено практику застосування відповідного 
законодавства. Також визначено історичне значення даного етапу розвитку законодав-
ства про військові злочини в радянській Україні.

Ключові слова: злочин, військовий злочин, кримінальне право, репресії, радянська 
Україна.

Постановка проблеми. Історично склалося так, що багато поколінь українського 
народу нерозривно пов’язували процес відновлення Української держави із створенням 
власної армії. Ця державна структура призначена для надійного захисту територіальної 
цілісності та суверенітету держави. Тому для забезпечення військової дисципліни в ар-
мії виникала необхідність у правовому регулюванні кримінальної відповідальності за 
військові злочини. Зосереджуючи свою увагу на вивчення розвитку законодавства про 
військові злочини в радянській Україні з 1929 по 1939 рр., слід зазначити, що врахуван-
ня досвіду даного періоду може бути корисним у подальшому розвитку відповідного 
законодавства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі аспекти даного питання дослі-
джувалися у працях науковців, серед яких: О. І. Адамюк, А. Г. Горний, В. А. Греченко, 
М. Е. Жаркой, Ю. З. Кантор, І. Б. Усенко та інші.

Мета статті. Основною метою даного дослідження є визначення передумов роз-
витку законодавства про військові злочини в радянській Україні (1929-1939 роки) та 
вивчення практики його застосування на основі архівних матеріалів.

Виклад основного матеріалу. В СРСР з кінця 20-х рр. ХХ ст. почав формуватися 
тоталітарний режим, для якого характерним був контроль над усіма сферами життя 
суспільства. Жорстокий політичний режим здійснювався за допомогою насилля та гру-
бого і масового порушення прав людини, що призвело до катастрофічних наслідків [2, 
c. 210].

Розвиток законодавства про військові злочини був безпосередньо пов’язаний в цей 
період з прийняттям нової Конституції УСРР 1929 р. [13], яка стала поштовхом до змі-
ни кримінального законодавства, зокрема, і законодавства про військові злочини.

Вже 24 квітня 1929 р. постановою ЦВК і РНК СРСР було внесено зміни до статей 
7 і 8 «Положення про військові злочини» 1927 року [16]. Статтю 7 «Положення про 
військові злочини» 1927 р. було викладено в новій редакції: за самовільне залишення 
частини або місця служби, якщо відсутність продовжувалася більше 6 діб, а під час 
навчальних, короткострокових, повторювальних і перевірочних зборів – більше 2 діб 
(втеча), – передбачалося позбавлення волі без суворої ізоляції на строк до 1 року; за са-
мовільне залишення частини або місця служби на період до 6 діб з наміром ухилитися 
від несення обов’язків з військової служби (втеча) – передбачалося покарання таке, як 
у ч. 1 цієї ж статті; якщо такі дії вчинені повторно або вперше (воєнний час) – перед-
бачалося покарання у виді позбавлення волі зі строгою ізоляцією на строк не менше 
6 місяців з конфіскацією майна або без такої; якщо такі дії вчинено у воєнний час і 
вони мали тяжкі наслідки – призначалася смертна кара з конфіскацією майна; якщо ці 
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дії було вчинено особами середнього, старшого, вищого і молодшого керівного складу 
понадстрокової служби – призначалося покарання у виді позбавлення волі зі строгою 
ізоляцією або без такої на строк не менше двох років з конфіскацією майна або без 
такої, а у воєнний час – смертна кара з конфіскацією майна; якщо самовільна відлучка 
перевищила більше як 6 діб, але не більше 12 діб, в мирний час особою керівного скла-
ду, у разі пом’якшуючих обставин – застосовувалися правила дисциплінарного статуту 
РСЧА.

У новій редакції було викладено ст. 8 «Положення про військові злочини» 1927 р. 
Так, встановлювалася відповідальність за самовільне залишення частини або міс-
ця служби без наміру залишити його на довготривалий час або взагалі ухилитися від 
обов’язків військової служби. Якщо військовослужбовець був відсутній не більше 6 діб 
(самовільна відлучка), але час від часу це повторювалося систематично, то у такому 
разі передбачалося призначення покарання у виді позбавлення волі без строгої ізоля-
ції на строк до 1 року або позбавлення волі зі строгою ізоляцією на строк не менше 
6 місяців з конфіскацією майна або без такої; такі ж дії, вчинені особами середнього, 
старшого, вищого або молодшого понадстрокової служби керівного складу, карались 
позбавленням волі зі строгою ізоляцією або без такої на строк не менше двох років з 
конфіскацією майна або без такої, а в воєнний час – вищою мірою соціального захисту 
з конфіскацією майна.

У зв’язку з прийняттям нового закону СРСР «Про обов’язкову військову службу» 
1929 р., ЦВК і РНК СРСР Постановою від 13 серпня 1930 р. було доповнено Положення 
про військові злочини статтею, яка встановлювала покарання за ухилення від призову 
за мобілізацією до лав Робітничо-Селянської Червоної Армії та від подальшого призо-
ву для укомплектування армії у воєнний час [14, c. 453].

16 лютого 1930 р. ч. 2 ст. 1 «Положення про військові злочини» планувалося ви-
класти в оновленій редакції, за якою під «військовими злочинами також визнавалися 
спрямовані проти встановленого порядку несення служби злочини стройового складу 
особливих збройних загонів (резервів) Народного Комісаріату Шляхів Сполучення, а 
також особового складу воєнізованої охорони і воєнізованої пожежної охорони під-
приємств і споруджень, які мають державне значення» [20]. Діюче законодавство щодо 
військових злочинів потребувало суттєвих змін, не лише в частині поняття військового 
злочину.

Наприкінці 30-х років було здійснено певні заходи з метою зміцнення Червоної 
армії і Військово-Морського флоту. Вчені неодноразово переглядали питання про вне-
сення змін до «Положення про військові злочини» 1927 р. Ці зміни повинні були стосу-
ватися питань визначення вини та покарання за військові злочини.

Слід відзначити, що смертна кара (розстріл) як вид покарання за військові злочини 
існувала упродовж майже всієї історії радянської України [15, c. 24]. Однак незалежно 
від того, наскільки широко вона застосовувалася на практиці, у законі постійно під-
креслювався її тимчасовий характер.

Кримінальні кодекси УСРР (1927 р.) і РСФРР (1926 р.), хоч і не включали смертну 
кару в систему покарань, але передбачали її в окремих статтях. У санкціях особливої 
частини кримінальних кодексів вона була представлена досить широко.

Постановою ЦВК і РНК СРСР від 17 березня 1932 р. було змінено ст. 7 «Положення 
про військові злочини» 1927 р. Відповідно до нової редакції, в статті встановлювала-
ся відповідальність за втечу з частини чи місця служби з наміром залишення його на 
довготривалий час або взагалі ухилитися від несення військової служби, за що перед-
бачалося застосування покарання у виді позбавлення волі строком до трьох років [15, 
c. 52]. Слід зазначити, що покарання за такий військовий злочин стало більш суворим, 
ніж у попередній редакції.

Постановою ЦВК СРСР «Про доповнення про злочини державні (контрреволюцій-
ні та особливо небезпечні для Союзу ССР злочини проти порядку управління) статтями 
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про зраду Батьківщини» від 8 червня 1934 р. [19, c. 153] передбачалася кримінальна 
відповідальність військовослужбовців (вищою мірою покарання з конфіскацією май-
на) і членів його родини (позбавлення волі (від 5 до 10 років) з конфіскацією майна або 
позбавлення виборчих прав і заслання до Сибіру на 5 років).

Фактично таким чином було узаконено систему сімейного заручництва, яка широко 
застосовувалася більшовиками.

Варто додати, що у 20-ті рр. розстріл замінювався позбавленням волі і в порядку 
амністії [15, c. 26], а в 30-ті роки широке застосування набули позасудові розстріли. 
Так, 5 листопада 1934 р. постановою ЦВК і РНК СРСР було створено Особливу на-
раду при НКВС СРСР. Формально цей орган застосовував заслання, позбавлення волі 
і вислання, а фактично Особлива нарада (створені на місцях «трійки») застосовували 
розстріли до тисяч людей. Такі розправи здійснювалися без судового розгляду, без роз-
гляду і оцінки доказів, без виклику обвинуваченого і без оскарження вироку. Так, з 
використанням процедури розслідування радянської України у 30-х рр. ХХ ст. було 
репресовано більшу частину керівної верхівки Червоної армії.

Військова колегія почала розглядати справи про зраду Батьківщини, шпіонаж, різ-
ні види диверсій. Це було врегульовано постановами ЦВК СРСР «Про створення за-
гальносоюзного Народного комісаріату внутрішніх справ» і «Про розгляд справ про 
злочини, які розслідуються Народним Комісаріатом внутрішніх справ Союзу РСР» від 
16 липня 1934 р. [1, c. 86]. Також варто зауважити, що 8 серпня 1936 р. уведено такий 
вид кримінального покарання, як ув’язнення до тюрми.

У 30-х рр. ХХ ст. планувалося розробити новий військово-кримінальний закон [17, 
c. 124-126], де були б зафіксовані завдання Червоної армії, питання військової дис-
ципліни і мета кримінальної відповідальності в армії. Також цей закон мав містити 
норму про поняття військового злочину. Військові злочини, за цим проектом, мали по-
ділятися на дві категорії: «особливо небезпечні» та «інші» злочини. Проект військово-
кримінального закону було розроблено особливою комісією. Цей проект не був реалі-
зований.

Варто зазначити, що у 30-ті рр. відбулося декілька гучних процесів, що спричинили 
винищення мільйонів людей, оскільки репресії залишалися основним засобом управ-
ління радянською державою.

Так, репресія вважалася основним напрямом каральної політики держави і могла 
проявлятися у різних сферах соціального життя: політичній, економічній, правовій 
тощо.

Репресивна політика в СРСР опиралася на певні принципи, які визначали її суть 
і зміст. До цих принципів належали, передовсім, марксистсько-ленінська ідеологія, 
окрім цього, до принципів репресивної політики відносилися соціалістична законність, 
соціалістичний демократизм, індивідуальність відповідальності, законність покарання 
[9, c. 17].

Навесні 1937 р. розпочалася нова хвиля масових репресій, оскільки керівництво 
вважало, що країна знаходиться в дуже небезпечному становищі через шпигунів, ди-
версантів та саботажників.

В армії масові репресії розпочалися саме у цей період, з 1937 р., після лютнево-
березневого пленуму ЦК ВКП (б), на якому про роботу з армійськими кадрами до-
повідали К. Ворошилов і Я. Гамарник. Було зазначено, що політико-моральний стан 
особового складу армії не викликає занепокоєння. Однак В. Молотов, який на той час 
займав посаду голови Ради народних комісарів СРСР, вимагав у своєму виступі викри-
ти «шкідницьку, шпигунську і диверсійну діяльність троцькістів в армії» [18, c. 58-65]. 
Вимоги В. Молотова знайшли своє практичне застосування.

У травні 1937 р. було заарештовано відомих військових керівників: начальника ака-
демії ім. Фрунзе А. І. Корка, заступника наркома оборони СРСР М. Н. Тухачевського, ко-
мандувачів військ Київського військового округу Й. Е. Якіра та Білоруського військово-
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го округу І. П. Уборевича, начальника Управління з начскладу РСЧА Б. М. Фельдмана, 
воєнного аташе СРСР у Великобританії В. К. Путну, заступника командувача вій-
ськами Ленінградського військового округу В. М. Примакова та колишнього голову 
Центральної Ради Осоавіахіму СРСР Р. П. Ейдемана. 11 червня 1937 р. Військова ко-
легія Верховного Суду СРСР засудила всіх до вищої міри кримінального покарання 
(розстрілу) з конфіскацією майна і позбавленням всіх присвоєних їм військових звань 
[11, c. 29].

Сім’ї засуджених військових керівників також відповідали за законом. Коли родина 
Й. Е. Якіра прибула до Астрахані, у місті уже перебували сім’ї М. Н. Тухачевського, 
І. П. Уборевича та інші. Замість паспортів, дружинам військових начальників видавали 
посвідчення адміністративно-засланих [12, c. 230]. Таким чином, цей період характер-
ний грубими порушеннями прав людини, а кримінальні репресії застосовувалися не 
тільки до засудженого, а також і до членів його родини, близьких і знайомих.

Варто додати, що вищеназваних військовослужбовців було звинувачено у шпіона-
жі і зраді Батьківщини. Реакція суспільства була однозначною. Так, до редакції газети 
«Правда» [10, c. 1-5] надходили резолюції щодо вчиненого злочину, в кожній з яких ви-
магали лише одного виду покарання – розстрілу. Зазначалося, що таке покарання було 
справедливим.

У той час до кримінального законодавства СРСР, УСРР та УРСР були введені нові 
норми, які давали можливість здійснювати тоталітарну політику. Таким чином, ре-
пресії стали повсякденним явищем та одним із способів здійснення цієї політики. Її 
яскравим свідченням може стати аналіз архівних справ про військові злочини з фондів 
Державного архіву Одеської області. Так, наприклад, 21 березня 1929 р. Військовим 
трибуналом 6-го стрілецького корпусу м. Одеси було розглянуто кримінальну справу за 
п. «а» ст. 206-12 (перевищення військовослужбовою особою влади чи службовим ста-
новищем) КК УСРР 1927 року проти червоноармійця І. Боброва, якому вироком було 
призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 1 рік без строгої ізоляції [3]. 
За цією ж статтею до кримінальної відповідальності було притягнуто червоноармійця 
В. Лубиниченко. За вироком йому було призначено покарання у виді позбавлення волі 
строком на 2 роки 6 місяців [4].

26 травня 1929 р. Військовим трибуналом 6-го стрілецького корпусу м. Одеси було 
розглянуто кримінальну справу за ст. 206-7 (втеча) і ст. 206-10 (привласнення військо-
вого майна) КК УСРР 1927 року проти червоноармійця І. Г. Зверковського. За вироком 
було призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 4 місяці і примусові 
роботи [5].

Загалом у 1937-1938 рр. в УРСР відбувалися масові репресії військовослужбов-
ців за контрреволюційні злочини (злочини з метою повалення або послаблення влади, 
урядів СРСР, союзних і автономних республік або послаблення зовнішньої безпеки 
СРСР). Так, 14 квітня 1938 р. Особливою трійкою НКВС в Одеській області засуджено 
червоноармійців П. В. Дряхлова, Г. І. Добришева, С. І. Семенюка та С. Н. Івлієва за 
ст. 54-10 (пропаганда до підриву радянської влади) КК 1927 р. [6]. Їм було призначено 
покарання у виді смертної кари через розстріл. 28 квітня 1938 р. Особливою трійкою 
НКВС по Одеській області засуджено червоноармійця П. Л. Скубакова за п. «а» ст. 54-1 
(зрада Батьківщини) КК 1927 р. [7] і призначено покарання у виді позбавлення волі у 
виправно-трудовому таборі. 5 травня 1938 р. Особливою трійкою НКВС в Одеській об-
ласті військовослужбовця О. М. Литовченка [8] засуджено за ст. 54-7 (підрив діяльності 
державних підприємств з контрреволюційною метою) й ст. 54-10 (пропаганда до під-
риву радянської влади) КК 1927 р. і призначено покарання у виді смертної кари через 
розстріл.

Висновки. Таким чином, проаналізувавши архівні матеріали, можна зробити ви-
сновок, що у 1930-ті рр. військовослужбовців звинувачували у контрреволюційних та 
військових злочинах; такі справи розглядалися без свідків, без письмових доказів і за-
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хисників; вирок виносили позасудові органи; такі вироки оскарженню не підлягали; ці 
органи призначали найчастіше покарання у виді смертної кари; родичам засудженого 
часто доводилося відповідати за тією ж статтею кримінального кодексу. Вражає й те, 
що родичі репресованих по 15-20 років не знали про долю своїх рідних та близьких. 
Згодом більша частина з засуджених військовослужбовців буде реабілітована посмерт-
но, а з членів їхніх родин знято «тавро» родичів «ворогів народу».
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Summary
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Soviet Ukraine. The analysis conditions and changes that were made to the legislation on war 
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сУЧАсНі тЕНДЕНЦіЇ РОЗШИРЕННЯ КОЛА сУБ’ЄКтіВ, ЯКі 
МАЮтЬ ПРАВО ВИМАГАтИ РОЗКРИттЯ іНФОРМАЦіЇ, ЩО 

МістИтЬ БАНКіВсЬКУ тАЄМНИЦЮ В УКРАЇНсЬКОМУ 
ЗАКОНОДАВстВі, ЯК ОЗНАКА тРАНсФОРМАЦіЙНИХ ЗМіН 

іНстИтУтУ БАНКіВсЬКОЇ тАЄМНИЦі
Статтю присвячено розкриттю передумов розширення кола суб’єктів, які мають 

право вимагати розкриття інформації, що містить банківську таємницю. Проаналізовано 
національні законодавчі норми, що регулюють доступ до банківської таємниці. 
Досліджено наслідки розширення кола суб’єктів, які мають право вимагати розкриття 
інформації, що містить банківську таємницю.

Ключові слова: розкриття банківської таємниці; коло суб’єктів, які мають право 
вимагати розкриття інформації, що містить банківську таємницю; протидія корупції; за-
побігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом; 
фінансовий моніторинг; Державна фіскальна служба.

Постановка проблеми. Наприкінці 2014 р. світ в черговий раз заговорив про 
зникнення банківської таємниці. Передумовою до цього стало проведення 29 жовтня 
2014 року 7-го Глобального форуму Організації економічного співробітництва та роз-
витку, на якому схвалили Стандарти автоматичного обміну інформацією, розробле-
ні Організацією економічного співробітництва та розвитку та Великою двадцяткою. 
Угодою, що була підписана представниками 51 країни передбачаються щорічний авто-
матичний обмін даними про банківські рахунки та доходи нерезидентів [1]. На сьогодні 
уряди країн, що її підписали, повинні будуть ще затвердити цю угоду в національних 
парламентах. З цього приводу Міністр фінансів Німеччини Вольфганг Шойбле про-
голосив про те, що банківська таємниця в своїй колишній формі зжила себе і більше 
не вписується в епоху, коли громадяни, натиснувши кнопку в Інтернеті, можуть пере-
міщувати свої гроші по всьому світу [2].

Планується, що підписана в Берліні угода набуде чинності не раніше 2017 року, а 
Україна, як член Глобального форуму, може приєднатись до угоди через чотири роки. 
Однак, як зазначає О. Губін, у цьому питанні є свої підводні камені. Якщо хоча б одна 
із країн альянсу виявиться неготовою технічно чи висуне нові вимоги, старт обміну 
2017 року може і не відбутися. Після отримання Австрією відстрочення такий розвиток 
подій став ще імовірнішим. Перспективу впровадження автоматичного обміну податко-
вою інформацією між Україною та ЄС поки що не варто. Ми зможемо приєднатися до 
цієї системи, лише коли самі станемо членом Союзу [3].

З огляду на існуючу сучасну міжнародну практику функціонування інституту бан-
ківської таємниці актуальним видається аналіз законодавчих змін, які відбулися остан-
нім часом в українському правовому полі і стосуються, зокрема, кола суб’єктів, які 
мають доступ до банківської таємниці з точки зору прогнозування можливого опти-
мального співвідношення приватних та публічних інтересів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науково-теоретичною основою до-
слідження стали праці відомих учених, які займалися вивченням окремих концепту-
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альних аспектів розглянутої проблеми. З означених досліджень варто назвати праці 
таких дослідників, як: І. В. Андронов, І. А. Безклубий, Ю. Р. Гавдьо, Д. О. Гетманцев, 
В. В. Комаров, О. А. Костюченко, В. Кравець, Ю. В. Носік, В. П. Паліюк, С. О. Погрібний, 
Г. О. Світлична, Л. М. Стрельбицька, П. М. Стрельбицький, Jack A. Blum, Michael Levi, 
R. Thomas Naylor, J.-P. Kernen, U. H. Schonle, Robert Vogler, Phil William та ін.

Метою статті є аналіз кола суб’єктів, які мають право вимагати розкриття інфор-
мації, що містить банківську таємницю за українським законодавством та існуючих 
тенденцій щодо його розширення.

Досягнення мети дослідження передбачає вирішення наступних задач:
• розкриття передумов до розширення кола суб’єктів, які мають право вимагати 

розкриття інформації, що містить банківську таємницю;
• аналіз національних законодавчих норм, що регулюють доступ до банківської 

таємниці;
• дослідження наслідків розширення кола суб’єктів, які мають право вимагати 

розкриття інформації, що містить банківську таємницю.
Виклад основного матеріалу. Для банківського сектору, який відіграє важливу 

роль в економічному житті країни фундаментальним принципом розвитку можна на-
звати знаходження розумного компромісу між інтересами суспільства в цілому і його 
окремих членів [4, c. 3].

На сьогодні юридичний механізм захисту (правової охорони) привілейованої, зміс-
товної, економічно цінної інформації, що потрапила до банку в результаті його діяль-
ності, від несанкціонованого доступу до неї третіх осіб полягає в приховуванні, збері-
ганні такої інформації в режимі таємниці, а саме – банківської таємниці.

Банківська таємниця як один із видів інформації з обмеженим доступом є об’єктом 
цивільних прав, а правовідносини, що складаються з приводу банківської таємниці, ви-
никають із моменту укладення цивільно-правового договору про надання банківських 
послуг.

Актуальним на сьогоднішній день є питання щодо уточнення кола суб’єктів, які 
мають право знайомитися з банківською таємницею, витребувати її чи одержувати в ін-
ший спосіб, визначений нормами чинного законодавства, адже у відповідності до цього 
та складності порядку розкриття банківської таємниці визначається суворість право-
вого режиму банківської таємниці.

Порядок розкриття банківської таємниці регулюється нормами ст. 1076 ЦК [5], гла-
ви 12 ЦПК України [6], ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» [7], 
Правилами зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці [8], а 
також іншими спеціальними законами та нормативно-правовими актами України.

Проблема розкриття банківської таємниці полягає в тому, що банківські установи 
намагаються захистити своїх клієнтів задля того, щоб зберегти їх довіру. Однією з га-
рантій захисту банками такої інформації є обов’язок державних органів суворо дотри-
муватися порядку розкриття банківської таємниці банками, який включає необхідність 
дотримуватися меж компетенції відповідного органу в обсязі запитуваної інформації, а 
також установленої законом форми запиту.

На сьогодні коло суб’єктів, які мають право вимагати безпосередньо від бан-
ку розкриття інформації, що містить банківську таємницю, законодавчо обмежено. 
Відповідно до положень ст. 1076 ЦК, банк гарантує таємницю банківського рахунка, 
операцій за рахунком і відомостей про клієнта. При цьому відомості про операції та 
рахунки можуть бути надані тільки самим клієнтам або їхнім представникам. Іншим 
особам, у тому числі органам державної влади, їхнім посадовим і службовим особам, 
такі відомості можуть бути надані виключно у випадках та в порядку, встановлених за-
коном про банки і банківську діяльність.

Аналіз ст. 287 ЦПК, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» і 
інших спеціальних законів приводить до висновку, що суд може розглядати заяви про 
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розкриття банківської таємниці тільки від осіб, наділених правом на одержання такої 
інформації, але законом не наділених правом на безпосереднє звернення до банку за 
такою інформацією; або осіб, наділених правом звертатися в банк за розкриттям бан-
ківської таємниці, але яким банк відмовив у розкритті цієї інформації.

Коло осіб, які мають право на отримання від банків інформації щодо юридичних 
та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, визначається в ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про 
банки і банківську діяльність». Разом з тим, у законодавстві не проведено чіткого роз-
межування між особами щодо яких банк має право розкрити інформацію, яка містить 
банківську таємницю, та тих, на чию вимогу це може бути зроблено.

На сьогодні коло осіб, яким розкривається банками інформація щодо юридич-
них та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю значно розширилось. Так, 
п.3 ч.1 ст.  62 було доповнено у відповідності до ЗУ «Про Національне антикорупційне 
бюро України» [9] ще одним суб’єктом, який може вимагати від банку розкриття бан-
ківської таємниці – Національним антикорупційним бюро.

Як слушно зазначає В. В. Побережний, приєднання України до міжнародних анти-
корупційних договорів стало політико-правовою відповіддю на ситуацію, що склалася в 
державі, адже корупція є однією з найгостріших проблем українського суспільства [10, 
c. 420]. На сьогодні можна говорити про приєднання України до антикорупційної кон-
венції ООН [11] та до двох антикорупційних конвенцій Ради Європи. 27 січня 1999 року 
Рада Європи відкрила для підписання «Конвенцію про кримінальну відповідальність за 
корупцію», в якій указано на неприпустимість посилання на банківську таємницю як 
на підставу для відмови від співпраці в розслідуванні злочинів [12]. Країни, що рати-
фікували Конвенцію, серед яких і Україна, добровільно зобов’язувались наділяти пра-
воохоронні органи повноваженнями віддавати розпорядження про надання чи арешт 
банківської, фінансової або комерційної документації для проведення розслідувань.

На сьогодні в Україні затверджено основний національний програмний документ 
у сфері антикорупції – Державну програму з імплементації Антикорупційної стратегії 
на 2015-2017 рр., законодавчо утворено дві головні державні інституції в цій сфері: 
Національне антикорупційне бюро (НАБ) та Національне агентство із запобігання ко-
рупції (НАЗК). Нещодавно в межах боротьби з корупцією в Україні було ініційовано 
створення Міжнародної антикорупційної місії в Україні на постійній основі, а також 
Державного бюро розслідувань (ДБР) [13].

Слід вказати, що відповідно до Рекомендації 2. 9., прийнятої за підсумками другого 
раунду оцінювання в рамках Стамбульського плану дій ОЕСР в грудні 2010 р., Україні 
було рекомендовано: «Забезпечити без подальшого зволікання ефективну антикоруп-
ційну спеціалізацію в правоохоронній системі шляхом створення законом автономного 
спеціалізованого органу з антикорупційних розслідувань, який буде структурно не-
залежним від існуючих правоохоронних органів та органів безпеки, буде націлений 
на високопосадову корупцію та забезпечений адекватними гарантіями незалежності, 
повноваженнями й ресурсами відповідно до міжнародних» [14]. Відповідно до між-
народних правових норм і рекомендацій, в Україні повинно було бути започатковано 
функціонування спеціалізованого органу у сфері боротьби з корупцією. Таким органом 
стало Національне антикорупційне бюро України – державний правоохоронний орган, 
основне завдання якого – попередження, виявлення, припинення, розслідування та роз-
криття корупційних правопорушень, вчинених вищими посадовими особами, а також 
запобігання вчиненню нових. Основними принципами діяльності НАБ повинні бути: 
1) автономність; 2) самостійність; 3) незалежність; 4) достатність повноважень і фінан-
сових ресурсів; 5) кваліфікованість персоналу.

Однак, на думку О. М. Юрченко, більшість принципів функціонування НАБ так і 
не були враховані в чинній редакції Закону України «Про Національне антикорупційне 
бюро України», а тому навряд чи цей нормативно-правовий акт дозволить підвищити 
ефективність правозастосовчої діяльності щодо запобігання, виявлення та припинення 
корупційних правопорушень [15, c. 71]. Крім того, з досить значним запізненням ство-
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рено антикорупційну прокуратуру. Закономірно постає питання про ризики щодо роз-
криття банківської таємниці на вимогу Національного антикорупційного бюро.

На сьогодні інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську 
таємницю за рішенням суду розкривається банком Національному агентству з питань 
запобігання корупції стосовно наявності та стану рахунків, операцій за рахунками кон-
кретної юридичної особи або фізичної особи, фізичної особи – суб’єкта підприємниць-
кої діяльності відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

Можна стверджувати, що в 80-х рр. ХХ ст. практично в усіх провідних країнах від-
бувалася активна нормотворча діяльність із закріплення основних засад протидії лега-
лізації незаконних доходів [16]. Уже 1990 року з’явився перший звіт FATF, який містив 
програму боротьби з відмиванням грошей, відому сьогодні як «Сорок рекомендацій 
FATF».

У 1999 році була розроблена Глобальна програма у боротьбі з відмиванням гро-
шей, спрямована на координацію діяльності держав-учасниць у сфері протидії легалі-
зації доходів, одержаних злочинним шляхом, а також визначено низку положень, яких 
повин ні дотримуватися всі держави. В межах надання доступу до документів та ін-
формації щодо відмивання грошей окреме місце відводилось питанням, пов’язаним з 
функціонуванням інституту банківської таємниці.

Становлення в Україні правових механізмів протидії легалізації (відмиванню) до-
ходів, одержаних злочинним шляхом, розпочалося в 1988 р. та було пов’язане з рати-
фікацією Україною низки міжнародних нормативно-правових актів [17, c. 59]. Діюча 
в Україні система протидії легалізації доходів від злочинної діяльності і фінансування 
тероризму створювалася з урахуванням вимог Сорока рекомендацій FATF і Восьми спе-
ціальних рекомендацій FATF стосовно фінансування тероризму. Таким чином, в основу 
даної системи покладено принцип пріоритетного використання банківської структури з 
метою боротьби з відмиванням злочинних доходів [18, c. 229].

Починаючи із серпня 2010 року фінансовий моніторинг в Україні здійснювався за 
новими правилами у зв’язку з прийняттям змін до Закону України «Про запобігання та 
протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінан-
суванню тероризму» [19]. Згідно з положеннями ст. 6 цього Закону, суб’єкти первин-
ного фінансового моніторингу (у тому числі банки) на вимогу Держфінмоніторингу 
повинні були надавати додаткову інформацію, яка стосується фінансових операцій, 
що стали об’єктом фінансового моніторингу, у тому числі ту, яка є банківською чи ко-
мерційною таємницею. Стаття 12 Закону передбачала, що надання такої інформації 
Держфінмоніторингу не є порушенням професійної таємниці, таємниці страхування, 
банківської чи комерційної таємниці.

14 жовтня 2014 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про запо-
бігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» 
[20], який набрав чинності 6 лютого 2015 року. В новому законі також зазначається, 
що подання інформації суб’єктом первинного фінансового моніторингу спеціально 
уповноваженому органу в установленому законодавством порядку не є порушенням 
порядку розкриття інформації з обмеженим доступом до якої відноситься і банківська 
таємниця. У відповідності до п. 16 ч. 2 ст. 5 Закону України «Про запобігання та проти-
дію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» суб’єкт пер-
винного фінансового моніторингу зобов’язаний забезпечувати безперешкодний доступ 
відповідних суб’єктів державного фінансового моніторингу, які відповідно до цього 
Закону виконують функції державного регулювання і нагляду за суб’єктами первин-
ного фінансового моніторингу, та на документальний запит правоохоронних органів 
до документів або інформації, що міститься в них, у повному обсязі відповідно до ви-
мог Закону. Разом з тим, отримання правоохоронними органами від банків документів 
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або інформації, що становлять банківську таємницю, здійснюється в порядку та обсязі, 
встановлених Законом України «Про банки і банківську діяльність». Важливим допо-
вненням стала норма, відповідно до якої суб’єкт первинного фінансового моніторингу, 
його посадові особи та інші працівники не несуть дисциплінарної, адміністративної, 
цивільно-правової та кримінальної відповідальності за подання інформації спеціально 
уповноваженому органу, якщо вони діяли в межах цього Закону, навіть якщо такими 
діями заподіяно шкоду юридичним або фізичним особам, та за інші дії, пов’язані з ви-
конанням цього Закону.

Таким чином, на сьогодні у відповідності до п. 5 ч.1 ст. 62 ЗУ «Про банки і бан-
ківську діяльність» центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну по-
літику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, на його запит щодо фінансових 
операцій, пов’язаних з фінансовими операціями, що стали об’єктом фінансового мо-
ніторингу (аналізу) згідно із законодавством щодо запобігання та протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, 
а також учасників зазначених операцій також розкривається банком інформація щодо 
юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю.

До кола суб’єктів, яким розкривається банком інформація щодо юридичних та фі-
зичних осіб, яка містить банківську таємницю відносить також:

• центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику 
(на його письмову вимогу щодо наявності банківських рахунків);

• органи державної виконавчої служби на їх письмову вимогу з питань виконан-
ня рішень судів та рішень, що підлягають примусовому виконанню відповідно до 
Закону України «Про виконавче провадження», стосовно стану рахунків конкрет-
ної юридичної або фізичної особи, фізичної особи – суб’єкта підприємницької ді-
яльності;

• Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у випадках самостій-
ного подання банком інформації про банк як емітент та адміністративних даних 
відповідно до законів про цінні папери та фондовий ринок;

• інші банки у випадках, передбачених Законом України «Про банки та банків-
ську діяльність» та Законом України «Про запобігання та протидію легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню терориз-
му та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Крім того, довідки по рахунках (вкладах) у разі смерті їх власників надаються бан-
ком особам, зазначеним власником рахунку (вкладу) в заповідальному розпорядженні 
банку, державним нотаріальним конторам або приватним нотаріусам, іноземним кон-
сульським установам по справах спадщини за рахунками (вкладами) померлих влас-
ників рахунків (вкладів). Також банк має право надавати інформацію, що становить 
банківську таємницю, іншим банкам та Національному банку України в обсягах, необ-
хідних при наданні кредитів, банківських гарантій.

Банк має право розкривати інформацію, що містить банківську таємницю, особі (в 
тому числі яка уповноважена діяти від імені держави), на користь якої відчужуються 
активи та зобов’язання банку при виконанні заходів, передбачених програмою фінан-
сового оздоровлення банку, або під час здійснення процедури ліквідації. Національний 
банк України має право надавати центральному органу виконавчої влади, який забез-
печує формування державної фінансової політики, інформацію, яка містить банківську 
таємницю щодо банків, участь у капіталізації яких бере держава.

Обмеження стосовно отримання інформації, що містить банківську таємницю, пе-
редбачені ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», не поширюються на службов-
ців Національного банку України або уповноважених ними осіб, які в межах повно-
важень, наданих Законом України «Про Національний банк України» [21], здійснюють 
функції банківського нагляду або валютного контролю, а також на працівників Фонду 
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гарантування вкладів фізичних осіб при здійсненні ними функцій і повноважень, пе-
редбачених Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» [22].

Національний банк України має право надавати Фонду гарантування вкладів фі-
зичних осіб інформацію про банки чи клієнтів банків, що збирається під час прове-
дення банківського нагляду і становить банківську таємницю, у випадках, передбаче-
них Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». Крім того, 
Національний банк України має право розкривати інформацію про банк чи пов’язаних 
із банком осіб, що збирається під час проведення банківського нагляду і становить бан-
ківську таємницю, органам державної влади, уповноваженим здійснювати досудове 
розслідування, в разі виявлення порушення законодавства, що містить ознаки кримі-
нального правопорушення.

Національний банк України має право надавати органам державної виконавчої 
служби для примусового виконання свої рішення про застосування до банку, філії іно-
земного банку заходу впливу у вигляді накладення штрафу, які відповідно до цього 
Закону є виконавчими документами та містять інформацію, що становить банківську 
таємницю. У такому разі органи державної виконавчої служби мають право розкривати 
одержану від Національного банку України інформацію, що містить банківську таєм-
ницю, учасникам виконавчого провадження та особам, які залучаються до проведення 
виконавчих дій.

При здійсненні тимчасової адміністрації або ліквідації неплатоспроможного бан-
ку Фонд гарантування вкладів фізичних осіб має право розкривати інформацію, що 
містить банківську таємницю, приймаючому банку, перехідному банку, інвестору, що 
придбаває неплатоспроможний або перехідний банк, іншим особам, які задіяні у про-
цесі здійснення тимчасової адміністрації і ліквідації банку. Зазначені особи зобов’язані 
забезпечити збереження отриманої інформації, що містить банківську таємницю.

Національний банк України відповідно до міжнародного договору України або за 
принципом взаємності має право надавати інформацію, отриману при здійсненні на-
гляду за діяльністю банків, органу банківського нагляду іншої держави, а також отри-
мувати від органу банківського нагляду іншої держави таку інформацію. Надана (отри-
мана) інформація може бути використана виключно з метою банківського нагляду або 
запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, чи фі-
нансуванню тероризму.

Положення ч. 2 та ч. 4 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» не поширюють-
ся на випадки подання центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 
масового знищення, інформації у випадках, передбачених законом, та органам доходів 
і зборів – інформації про відкриття (закриття) рахунків платників податків відповідно 
до ст. 69 Податкового кодексу України.

Вичерпність переліку суб’єктів, які мають право ознайомитися з певним обсягом 
інформації щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, 
свідчить про те, що інші фізичні та юридичні особи, у тому числі й державні органи, 
мають право отримати відповідну інформацію виключно за рішенням суду, а не безпо-
середньо в банку.

Кабінет міністрів України влітку 2015 року запропонував дозволити розкриття 
банківської таємниці Державній фіскальній службі України. Про це йдеться в проекті 
Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України», яким передба-
чено зміни до Закону України «Про банки і банківську діяльність» [23]. Досить важко 
оцінити перспективи ухвалення таких законодавчих змін, але в разі їх прийняття укра-
їнські фіскальні служби отримають сильні інструменти для своєї роботи. Питання, як 
завжди, в тому, як вони будуть ними користуватися, а фахівцями вже зараз висловлю-
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ється занепокоєння щодо можливих негативних наслідків прийняття законопроекту – 
продовження відпливу депозитів з банківської системи. 

Висновки. Проведене дослідження дає підстави стверджувати, що в межах про-
ведення судової реформи відмічається розширення кола осіб, які мають право на отри-
мання від банку інформації, що містить банківську таємницю. Це свідчить про враху-
вання світового досвіду руху до глобальної прозорості в питаннях фінансів, трансфор-
мації інституту банківської таємниці. Слід зазначити, що ще під час саміту «Великої 
Двадцятки» у Страсбурзі 2009 року, після прийняття Організацією економічного спів-
робітництва та розвитку нових «чорних», «білих» та «сірих» списків держав, засно-
ваних на критеріях відповідності прозорості банківських процедур стандартам ОЕСР, 
після скандалів з ліхтенштейнським банком LGT та швейцарським UBS концепція бан-
ківської таємниці піддалася жорсткій критиці і пролунала пропозиція Європарламенту 
скасувати її до 2014 року [24]. Разом з тим, слід враховувати, що правовідносини, що 
утворюють інститут банківської таємниці, становлять собою компроміс приватнопра-
вових (обумовлених відносинами клієнта й банку з приводу укладання й виконання 
договору банківського рахунку) та публічно-правових (обумовлених відносинами між 
банком і органами державної влади, регламентованими нормами чинного законодав-
ства) інтересів, які повинні бути чітко збалансовані. 
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сОВРЕМЕННЫЕ тЕНДЕНЦИИ РАсШИРЕНИЯ КРУГА сУБЪЕКтОВ, 
ИМЕЮЩИХ ПРАВО тРЕБОВАтЬ РАсКРЫтИЯ ИНФОРМАЦИИ, 

сОДЕРЖАЩЕЙ БАНКОВсКУЮ тАЙНУ В УКРАИНсКОМ 
ЗАКОНОДАтЕЛЬстВЕ, КАК ПРИЗНАК тРАНсФОРМАЦИОННЫХ 

ИЗМЕНЕНИЙ ИНстИтУтА БАНКОВсКОЙ тАЙНЫ
Резюме
Статья посвящена раскрытию предпосылок расширения круга субъектов, име-

ющих право требовать раскрытия информации, содержащей банковскую тайну. 
Проанализированы национальные законодательные нормы, регулирующие доступ к 
банковской тайне. Исследованы последствия расширения круга субъектов, имеющих 
право требовать раскрытия информации, содержащей банковскую тайну. Проведенное 
исследование позволяет утверждать, что в рамках судебной реформы, которая реали-
зуется в Украине, отмечается расширение круга лиц, имеющих право на получение от 
банка информации, содержащей банковскую тайну. Это свидетельствует об учете миро-
вого опыта движения к глобальной прозрачности в вопросах финансов, трансформации 
института банковской тайны.

Ключевые слова: раскрытие банковской тайны; круг субъектов, имеющих право 
требовать раскрытия информации, содержащей банковскую тайну; противодействие 
коррупции; предотвращение и противодействие легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем; финансовый мониторинг; Государственная фискаль-
ная служба.
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CURRENT TRENDS OF EXPANSION OF SUBJECTS THET MAY 
REQUIRE DISCLOSURE OF BANK SECRECY IN UKRAINIAN 
LEGISLATION AS A SIGN OF TRANSFORMATIONS OF THE 

INSTITUTE OF BANKING SECRETS
Summary
The article is devoted to disclosure prerequisites expanding range of subjects entitled to 

require the disclosure of the information containing the bank secrecy. National legislation 
governing access to banking secrecy is analysed. We investigated the effects of expanding 
of the circle of subjects entitled to require the disclosure of  the information containing the 
bank secrecy. The study suggests that in the framework of judicial reform, which is being 
implemented in Ukraine, noted the expansion of the circle of persons entitled to receive from 
the bank information containing the bank secrecy. This aligns world experience to the global 
movement of transparency in matters of finance, transformation of the institute of banking 
secrecy.

Key words: Disclosure of the bank secrecy; the range of subjects entitled to require 
the disclosure of information containing bank secrecy; anti-corruption; prevention and 
counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crime; financial monitoring; State 
Fiscal Service.
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АДМіНістРАтИВНО-ПРАВОВИЙ стАтУс ДОНОРіВ 
ДОБРОВОЛЬЦіВ ЗА КОРДОНОМ тА В УКРАЇНі

У статті проведено порівняльний аналіз адміністративно-правового статусу до-
норів добровольців як в Україні так і за кордоном. Визначено саме поняття донор-
доброволець. Проаналізовано презумпцію згоди і презумпцію незгоди на вилучення 
органів і тканин людини.

Ключові слова: трансплантація органів і тканин людини, трансплантологія, донор-
доброволець, презумпція згоди, презумпція незгоди.

Постановка проблеми. На сьогоднішній день, не викликає сумніву, що трансплан-
тація органів і тканин людського тіла є вагомим досягненням і успіхом сучасної меди-
цини. За допомогою цього виду медичного втручання, ми маємо можливість покращи-
ти здоров’я пацієнта, а іноді навіть врятувати життя. Але нажаль, існують певні правові 
колізії, або прогалини,  які необхідно врегулювати і дослідити, зокрема питання щодо 
добровільного донорства. 

На сьогоднішній день існує достатня кількість проблем в правовому врегулюванні 
питань трансплантології в цілому і питань донорів добровольців зокрема. На даний час 
відсутнє законодавче закріплення поняття донор-доброволець.

Метою статті є аналіз адміністративно-правового статусу донорів-добровольців в 
Україні та за кордоном.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми трансплантології за участю 
донорів –добровольців була предметом дослідження таких науковців як М. Авдєєва, 
В. Глушков, М. Малеїн, А. Селіванова, Р. Стефанчук, С. Стеценко, Т. Тихомирова, 
Ю. Фрицький, Г. Чеботарьова,  Я. Шатковський, Ю. Шемшученко та ін.

Виклад основного матеріалу. Правову регламентацію донорства в Україні в першу 
чергу закріплено в  Основному законі держави [5, ст.29], Цивільному кодексі України 
від 16 січня 2003 року [11, ст.290, 281], Основах законодавства України про охорону 
здоров’я від 19 листопада1992 року [7, ст.46,47,48], Законі України «Про трансплан-
тацію органів та інших анатомічних матеріалів людині» від 16 липня 1999 року [8], 
Законі України «Про донорство крові та її компонентів» від 23 червня 1995 року [9], а 
також підзаконних нормативно-правових актах, що визначають окремі питання у сфері 
донорства (накази, постанови, інструкції). 

На основі аналізу вищезгаданого законодавства, ми прийшли до висновків, що  чіт-
ке визначення поняття донор-доброволець  в Україні відсутнє. В Законі України «Про 
трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів» в ст. 1 зазначено лише хто 
такі донори: донор –  особа,  у  якої  за  життя або після її смерті взято  анатомічні  ма-
теріали  для  трансплантації  або  для  виготовлення біоімплантатів [8, ст.1]. 

На сьогоднішній день, з урахуванням норм, які визначають правову регламентацію 
донорства в Україні, під адміністративно-правовим статусом донора-добровольця слід 
розуміти комплекс його прав і обов’язків при здійсненні вилучення і подальшої тран-
сплантації реципієнту його органу або тканини, а також в наступних післяопераційних 
періодах (реабілітації, відновленні). 

В якості взаємодіючих з донором суб’єктів адміністративного права виступають –  
державні медичні установи, що мають право на виконання трансплантацій, а також 
клініки, які за своїм статусом можуть надати відповідне лікування у випадку розвитку 
ускладнень, що виникли у зв’язку з трансплантацією органів або тканин. Цей комплекс 
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прав і обов’язків повинен також забезпечувати право захисту донора – добровольця 
від протизаконних посягань на його орган, як об’єкт трансплантації. Обов’язки при-
життєвого донора включають в себе його протидію будь-яким протиправним діям, які 
можуть відбутися на будь-яких етапах підготовки до трансплантації і її здійснення, 
включаючи дії, які завідомо можуть завдати шкоди здоров’ю реципієнту.

Важливим моментом при розгляді статусу донорів добровольців, є те, що цей ста-
тус, як правило, донор отримує після моменту свого волевиявлення стати донором, 
тобто це є характерним для прижиттєвого донорства. Хоча не слід забувати  і про те, 
що сам процес пересадки органа, як правило може відбутися до  і після смерті донора-
добровольця. 

Унаслідок  аналізу вищенаведеного випливає наступне:  правовий статус, права 
донорів-добровольців слід розглядати  з точки зору як прижиттєвого донорства так і 
посмертного. Також велику роль в регулюванні даного питання буде відігравати, яка ж 
модель вилучення органів і тканин є в конкретній державі.

На сьогоднішній день, як в Україні, так і в зарубіжних державах,  наразі  існує дві 
основні юридичні моделі правомірності вилучення (експлантації) органів померлих 
людей для трансплантації: презумпція згоди на вилучення органів; презумпція незгоди 
на вилучення органів. 

Презумпція  згоди передбачає  собою згоду особи (прижиттєву) на забір органів 
після смерті, але у разі категоричного небажання  бути донором після своєї смерті, лю-
дина може написати письмову відмову. Презумпція незгоди (презумпція інформованої 
згоди) ― це прижиттєва незгода на забір органів, тобто, людина, яка має бажання бути 
донором після смерті, має навпаки, документально це закріпити, інакше по нормам 
права,  лише за згодою близьких родичів її органи після смерті можуть стати донор-
ськими.

Презумпція згоди діє у Фінляндії, Австрії, Іспанії, Норвегії, Бельгії, Франції, Росій-
ської Федерації.

Презумпція незгоди – Україна,  Португалія,  США,  Німеччина, Швейцарія,  Нідер-
ланди, Англія, Швеція, Австралія, Канада. 

Питання щодо переваг застосування вищезгаданих моделей вилучення органів та 
тканин у середовищ науковців залишаються дискусійними.  

Недоліками моделі, заснованої на принципі «презумпції незгоди»,  на нашу думку,  
є передусім те, що для родичів  у стресовий момент смерті близької людини вирішення 
такої проблеми, як трансплантація органів є шоком, що унеможливлює  повне, адекват-
не  і ясне її сприйняття. 

Для нівелювання вищеописаної ситуації, трансплантологи Німеччини  пропонують 
дещо видозмінену модель презумпції незгоди. Рішення, яке ще називають «принципом 
інформаційної моделі». Згідно  нього, родичі не повинні відразу приймати рішення 
про дозвіл на вилучення органів. Після інформування їх про можливість вилучення 
органів, вони протягом зазначеного часу можуть виразити свою згоду або незгоду. При 
цьому у бесіді з родичами також підкреслюється, що якщо протягом встановленого 
терміну незгода не буде виражена, то трансплантація буде здійснена [2, с.84-88]. 

Найбільше дискусій викликає процес забору органів чи тканин від померлої осо-
би – саме до такого висновку ми прийдемо, аналізуючи чинне  законодавство держав, 
що визначає порядок надання згоди на донорство, порядок вилучення  органів та тка-
нин людини у живих донорів та в померлих осіб, а також наявну у світі практику біо-
етичних правовідносин у цій сфері.  

Результат є саме таким, тому що вилучення органів та тканин у мертвого донора,   
правове регулювання даного процесу і процесу самої пересадки органів реципієнту,   
містить значну кількість нормативних прогалин. Найбільш суперечливий аспект до-
сліджуваної проблеми – це  порядок отримання згоди на вилучення органів чи тканин 
донору і їхнє прийняття реципієнтом як майбутніх імплантантів. Хоча коли мова йде 
про прийняття трансплантанта, то тут головне, щоб орган чи тканина підходили по всім 
медичним показникам.
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Вимогу про надання згоди пацієнта на втручання в його організм передбачено у 
різних міжнародно-правових актах. Як правило, в даних  документах робиться акцент 
на потребі інформування,  як донора так і реципієнта, про втручання до їхніх організ-
мів і можливі наслідки цього втручання. Перший нормативно-правовий акт до якого 
звернемо нашу увагу це  Нюрнберзький кодекс 1947 pоку. Він був створений з метою 
розробки основних принципів  і засад, за допомогою яких зводились би  до мініму-
му злочинні, неправомірні дії лікарів,  які  посягають на життя, здоров’я та гідність – 
основні людські цінності. В основу Нюрнберзького кодексу увійшло десять мораль-
них, етичних і правових принципів [6]. Кожне положення означеного кодексу, певною 
мірою,  стосується пересадки органа чи тканини.  У декларації про забезпечення прав 
пацієнта в Європі 1994 року наголошено на тому, що «інформована усвідомлена згода 
пацієнта є попередньою умовою будь-якого медичного втручання» [13]. Ще одним при-
кладом може слугувати Конвенція про захист прав і гідності людини про застосування 
біології та медицини, (ст. 5 якої містить положення про те, що «медичне втручання 
може здійснюватися лише після того, як особа, котра є об’єктом цього втручання, дасть 
на це добровільну інформовану згоду»), а також Додатковий протокол до Конвенції 
про права людини і біомедицину про трансплантацію органів і тканин людини від 24 
січня 2002 року [10, ст.5]. В Європейській хартії прав пацієнтів від 15 листопада 2002 
pоку теж задекларовано певні положення, а саме «право на згоду», тобто право на отри-
мання пацієнтом будь-якої інформації, яка надає йому можливість активної участі у 
прийнятті рішень щодо власного здоров’я. Надання такої інформації є обов’язковою 
попередньою умовою проведення будь-якої процедури чи лікування, зокрема й участь 
особи в наукових дослідженнях [3].

З огляду на такі  положення міжнародно-правових  актів постає очевидним важ-
ливість і фактична обов’язковість одержання інформованої згоди на проведення будь-
якого медичного втручання.

 В Законі України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів», 
Основах законодавства про охорону здоров’я, теж чітко зазначено – участь в пересадці 
органу чи тканини можлива лише за наявності згоди реципієнта і донора [7; 8].

Отже, як підсумок,  із  правової позиції, яка закріплена в джерелах права (як вітчиз-
няних так і міжнародних), під терміном «інформована згода на медичне втручання» 
розуміють чітко усвідомлене,  обов’язково добровільне рішення пацієнта про надання  
його згоди на медичне (хірургічне)  втручання до його організму шляхом застосування 
медичних заходів. Пацієнт при цьому має отримати  достовірну, повну, об’єктивну і 
всебічну інформацію стосовно медичного втручання, можливих ускладнень, унаслідок 
такого втручання й альтернативних методів поведінки у зазначеній ситуації.

На жаль, далеко не всі європейські країни, до яких адресовано рекомендації, ви-
кладені у Резолюції № 78(29) про приведення у відповідність законодавств держав-
учасниць із питань вилучення, пересадки і трансплантації матеріалів організму лю-
дини (прийнятій Комітетом Міністрів Ради Європи 11 травня 1978 року) [10], без по-
рушень впроваджують їх у життя. Найчастіше, можуть порушуватись положення, що 
безпосередньо  стосуються   надання повної інформації про можливі наслідки  вилу-
чення і пересадки  органів або тканин, як для донорства так і для реципієнта; питання 
отримання згоди про використання органів померлого від його близьких родичів чи 
випадків заборони використання органів і тканин померлої людини. Також урядам дер-
жав потрібно звертати увагу на масове зростання нелегальної і незаконної  торгівлі 
людськими органами (наприклад, 1985 року в Брюсселі Всесвітня медична асамблея 
схвалила Положення про торгівлю живими органами) [7]. Однак за відсутності чітких 
вимог до «інформованої згоди» в питанні донорства «комерціалізація» цієї сфери лише 
прогресує. Збільшення цього виду злочинності (купівля-продаж органів) пов’язують 
з незадовільними соціально-економічними, побутовими умовами в багатьох країнах 
світу. Населення, як правило, в таких країнах має низький рівень життя, медична допо-
мога зведена нанівець, погане соціальне забезпечення тощо. Як наслідок, можна при-
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пустити, що за відсутності належного контролю і системи соціально-правового захисту 
є імовірність перетворення представників незахищених верств населення на так званих 
потенційних донорів, органи яких, як правило,  експортуватимуться за кордон.

Ще однією проблемою, яка сьогодні гальмує розвиток трансплантології в цілому, і 
добровільного донорства зокрема, є те, що низька інформованість населення в багатьох 
країнах світу про можливість використання свого тіла після смерті як донорського.  
Більшість пересічних громадян, через ті чи інші причини, має низьку правову культу-
ру, і в принципі не має навіть уявлення про презумпцію згоди або незгоди на вчинення 
таких дій щодо їхнього тіла; існування можливості розпоряджатися власним тілом за 
життя; випадків та підстав донорства від живої особи. 

Загальні розбіжності щодо підходів до донорства в контексті різних релігійних та 
культурних традицій, а також наявність низького рівня правової культури, біоетичного 
праворозуміння та правосвідомості в цих питаннях має бути вирішено  на міжнарод-
ному рівні.

Наприклад, доцільним вважаємо розроблення на міжнародному рівні, за допомо-
гою ВООЗ,  єдиного міжнародно-правового біоетичного кодексу, де би визначались по-
ложення щодо  статусу тіла людини, правила поводження з тілом людини, її органами 
та тканинами  як за життя та після смерті. В  цьому кодексі слід було б запровадити 
норму, яка б зазначала про обов’язковість наявності інформованої згоди, отриманої від 
живої повнолітньої дієздатної особи про донорство її органів, тканин, інших компонен-
тів тіла і за життя, і в разі її смерті.

На нашу думку, міжнародно-правові біоетичні стандарти про наявність інформова-
ної згоди на донорство органів, тканин та інших компонентів тіла людини мають бути 
спільними для всіх країн світу, в межах яких відбувається розвиток трансплантології 
і здійснення пересадок органів та тканин від живого чи померлого донора. Варто за-
уважити, що також на міжнародному рівні потрібно затвердити заходи  по безпеці  та 
контролю за якістю і законністю трансплантологічних операцій. Це  допомогло б, на 
нашу думку, вирішити  три основні завдання: підвищити кількість трансплантологіч-
них операцій, знизити до мінімуму можливі правопорушення при здійсненні даного 
медичного втручання,  також це допоможе  відслідковування людських органів і систе-
ми сповіщення про серйозні ускладнення та реакції. 

У площині розгляду статусу донорів-добровольців варто також  згадати про досяг-
нення  трансплантології  у Великобританії та США. Саме  в цих державах,  діє так зване 
добровільне донорство, що ґрунтується  на альтруїзмі та свідомому виборі,  який перед-
бачає наявність у донора переконання, що саме після смерті людина за допомогою своїх 
органів чи тканин (посмертне вилучення) зможе врятувати життя іншій людині. Як в 
Великобританії так і в США функціонує система так званих «карток донора». Людина, 
яка погоджується (бажає) бути донором (донором-добровольцем) у випадку смерті, по-
винна зареєструватися в спеціальному реєстрі донорів і отримати пластикову картку, 
яка підтверджує його згоду на донорство. Цю карточку донор-доброволець носить з 
собою і вдома, і на вулиці. І якщо співробітники служби швидкої медичної допомоги 
виявляють її, то вони відразу ж направляють його в операційну для забору органів. Як 
показує сучасна світова практика, ця система занадто складна, щоб бути ефективною. 

У площині вивчення адміністративно-правового статусу донорів добровольців, ак-
туально й проаналізувати законодавство в Російській Федерації, що має відношення 
до даної проблематики. У Російській Федерації (РФ) правове регулювання умов тран-
сплантології здійснюється Основами законодавства РФ «Про охорону здоров’я грома-
дян» від 21 листопада 2011 року, Законами «Про трансплантацію органів і (або) тканин 
людини» від 22 грудня 1992 року, «Про донорство крові і її компонентів» від 20 лип-
ня 2012 року, «Про поховання і похоронну справу» від 12 січня 1996 року.  Загалом 
необхідно константувати, що в Російській Федерації здійснюється вилучення органів і 
тканин по моделі «презумпції згоди». Ст. 8 Закону «Про трансплантацію органів і (або) 
тканин людини» визначає, що вилучення органів і  тканин у трупа не допускається, 
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якщо заклад охорони здоров’я на момент вилучення поставлено до відома про те, що 
за життя дана особа або його близькі родичі або законний представник заявили про 
свою незгоду на вилучення її органів і (або) тканин після смерті для трансплантації 
реципієнту.

Вилучення органів або  тканин у живого донора для трансплантації можливе за до-
тримання таких умов: якщо донор попереджений про можливі ускладнення для його 
здоров’я у зв’язку з майбутнім оперативним втручанням; якщо донор вільно і свідомо в 
письмовій формі висловив згоду на вилучення своїх органів; якщо донор пройшов все-
бічне медичне обстеження і є висновок консиліуму лікарів. Вилучення у живого донора 
органів допускається, якщо він знаходиться з реципієнтом в генетичному зв’язку [7]. 
Основними принципами трансплантології є добровільність і безвідплатність. Також в 
Росії засуджується і карається здійснення операцій по купівлі-продажу органів і тканин 
для пересадки. 

У ст. 3 Закону Республіки Білорусь «Про трансплантацію органів і тканин людини» 
засуджується  отримання будь-якої комерційної вигоди від здійснення трансплантації  
але, водночас вказується що  дозволяється отримання  компенсаційних виплат по здій-
снених затратах під час трансплантації і допомога з непрацездатності (ст.8). Стаття 
5 цього ж Закону говорить про те, що «примус будь-якою особою донора до згоди на 
забір у нього органів і тканин спричиняє за собою кримінальну відповідальність відпо-
відно до законодавства Республіки Білорусь [4, ст.5]. 

Загалом очевидно, що заборона на комерційне використання донорських органів 
діє в більшості країн світу. Наявність комерціалізації в сфері трансплантології – це 
крок назад до поширення донорів-добровольців.

Висновки. Адміністративно-правовий статус донорів добровольців залежить від 
багатьох чинників, зокрема,  яка модель трансплантології існує в конкретній державі; 
чи закріплено на законодавчому рівні дефініція донор-доброволець разом із певним 
переліком прав та обов’язків та ін.   

Правовий статус, права донорів-добровольців слід розглядати  з точки зору як при-
життєвого донорства так і посмертного. На нашу думку, донори-добровольці, з момен-
ту надання згоди на донорство   мають чітко усвідомлювати наслідки своїх дій,  при 
цьому  вони мають право на отримання  достовірної, повної, об’єктивної і всебічної 
інформації стосовно медичного втручання, можливих ускладнень, унаслідок такого 
втручання й альтернативних методів поведінки у зазначеній ситуації.

Варто відзначити,  що на розвиток трансплантології і збільшення кількості донорів-
добровольців впливає низька інформованість населення про можливість використання 
свого тіла після смерті як донорського.  На міжнародному рівні потрібно затвердити 
заходи  по безпеці  та контролю за якістю і законністю трансплантологічних операцій.

Щодо правового статусу донорів-добровольців, видається позитивним і доцільним,  
за для унеможливлення порушення права людини на гідність за життя та після смерті, 
щоб  кожна особа після досягнення нею повноліття й отримання паспорта або іншого 
ідентифікаційного документа мала би  самостійно отримати інформаційний лист про 
розпорядження її тілом у разі смерті. Причому цей документ був би важливим і для 
тих держав де діє «презумпція згоди» і»презумпція незгоди». У такому розпорядженні 
особа, має зазначити про дозвіл чи заборону на використання свого тіла чи його компо-
нентів як донорських задля трансплантації у разі своєї смерті.

У юридичній площині правонаступництва щодо розпорядження тілом людини її 
органами та тканинами в разі смерті без відповідного офіційного розпорядження є не-
можливим, оскільки, цей вибір людина робить свідомо, без тиску, за наявності вибору.  
Якщо людина не підготувала такого документа,  то після її смерті, на нашу думку,  ви-
користання його тіла має бути заборонено.

В Україні правове врегулювання питання донорства добровольців пов’язують зі 
спектром певних проблем. З огляду на сукупність усіх факторів – від правових, соціаль-
них, економічних чинників,  негативного ставлення громадян України до можливого до-
норства, а також вплив діючої  моделі вилучення органів  «презумпції незгоди» створи-
ли високий дефіцит органів та практично звели нанівець українську трансплантологію. 
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ADMINISTRATIVE AND LEGAL STATUS OF DONORS VOLUNTEERS 
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Summary
This article provides a comparative analysis of administrative and legal status of the donor 

volunteers both in Ukraine and abroad. Defined the notion of donor-volunteer. Presumption of 
consent and the presumption of disagreement on the removal of the organs and human tissue 
are analyzed.
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ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВіДПОВіДАЧА В АДМіНістРАтИВНОМУ ПРОЦЕсі: 
ПРИРОДА тА ВИДИ

Досліджено сутність заперечення, як один із класичних способів захисту суб’єк-
тивних прав відповідача в судовому процесі. Природа заперечень може бути різноманіт-
ною й стосуватися різних аспектів адміністративної справи, відповідно в процесуальній 
науці і судовій практиці розрізняють матеріально-правове й процесуально-правове за-
перечення.

З огляду на стрімкий розвиток адміністративного законодавства, практичне запро-
вадження й застосування суб’єктами владних повноважень (суб’єктами публічної ад-
міністрації) інструментів адміністративно- й приватно-правових інструментів їх діяль-
ності, дедалі більшої актуальності набуває наукова переоцінка й практична перевірка 
заперечень відповідача в адміністративному процесі.

Дослідження здійснення адміністративного судочинства, практичної реалізації при-
писів адміністративного законодавства суб’єктами владних повноважень (суб’єктами 
публічної адміністрації), аналіз приписів Кодексу адміністративного судочинства 
України засвідчили, що в адміністративному процесі існують та дієво можуть засто-
совуватися такі види заперечень: матеріальне заперечення; процесуальне заперечення; 
матеріально-процесуальне заперечення.

Ключові слова: заперечення, відповідач, адміністративний процес, адміністратив-
не судочинство, позов.

Адміністративне процесуальне законодавство наділяє відповідача різноманітними 
процесуальними засобами захисту його процесуальних й матеріальних прав, свобод, ін-
тересів. Так, особи, які беруть участь у справі (сторони, треті особи, представники сторін 
та третіх осіб), мають право давати усні та письмові пояснення, доводи та заперечення, 
подавати заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб (ст. 47, п.п. 4, 7 
ч. 3 ст. 49 КАС України). Крім прав та обов’язків, визначених у ст. 49 КАС України, від-
повідач має право подати заперечення проти адміністративного позову (ч. 2 ст. 51 КАС 
України)  [1].

Відповідач вправі заперечувати і в інших випадках, коли вважає, що вчинені процесу-
альні дії порушуватимуть його права, свободи, інтереси. Так, заперечення проти ухвали про 
вступ до участі у справі третіх осіб може бути включено до апеляційної чи касаційної скар-
ги на рішення суду, прийняте за результатами розгляду справи (ч. 5 ст. 22 КАС України) [1].

Постановка проблеми. Без сумніву можна стверджувати, що заперечення відповідача 
є класичним інструментом в європейському й національному судовому процесі, викорис-
тання якого в адміністративному процесі ґрунтується на адміністративному законодавстві 
й науці адміністративного права. Так стверджується, що мета адміністративного права по-
лягає у створенні юридичних умов для гарантування органами публічної влади, насампе-
ред суб’єктами публічної адміністрації, прав та свобод людини і громадянина, реалізація 
яких відбувається у сфері публічного адміністрування. Про компетенцію органів публіч-
ної влади (органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування) слід говорити у 
зв’язку з формуванням і розвитком державності, запровадженням і дією публічних інсти-
тутів, які, відтворюючи публічні інтереси, враховують у своїй діяльності представниць-
ке самовизначення індивідів, їх груп. Визнається об’єктивне існування взаємозв’язку між 
компетенцією органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування у сфері управ-
ління регіональним розвитком, оскільки їх реалізація стосується управлінських функцій із 
досягненням єдиної мети – забезпечення життєдіяльності регіону [2, с. 60; 3, с. 234, 235].

Категорії, поняття, обґрунтовані наукою адміністративного права й запроваджені в 
адміністративному й адміністративному процесуальному законодавстві, використовують-
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ся у процесі розгляду й вирішення адміністративних справ – функції управління, суб’єкт 
публічної адміністрації, адміністративний розсуд (дискреційні повноваження), адміні-
стративний акт, адміністративний договір тощо. Наприклад, у Кодексі адміністративного 
судочинства України використовується поняття справа адміністративної юрисдикції − пе-
реданий на вирішення адміністративного суду публічно-правовий спір, у якому хоча б од-
нією зі сторін є орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова 
чи службова особа або інший суб’єкт, який здійснює владні управлінські функції на основі 
законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень (п. 1 ч. 1 ст. 3 КАС 
України) [1]. Постановою Пленуму Вищого адміністративного суду України, роз’яснено, 
що як встановлено частиною четвертою статті 9 Закону № 1952-IV, державний реєстратор 
самостійно приймає рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень або відмову 
в такій реєстрації. Втручання будь-яких органів, посадових і службових осіб, громадян 
та їх об’єднань у діяльність державного реєстратора, пов’язану з проведенням державної 
реєстрації прав, забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом [4; 5].

Тому з огляду на Закон № 1952-IV випливає, що державна реєстрація є дискрецій-
ним повноваженням державного реєстратора, яка проводиться відповідно до визначених 
законом етапів, вчиненню реєстраційних дій передує перевірка поданих документів на їх 
відповідність вимогам законодавства. Суд не може зобов’язати здійснити державну реє-
страцію права за обставин, коли достеменно не встановлено, що всі подані документи на-
лежним чином оформлені, а всі етапи їх перевірки – завершені [4; 5].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Заперечення позову − мабуть, чи не най-
зручніший, найдосконаліший та найпростіший спосіб захисту суб’єктивних прав, свобод, 
інтересів в адміністративному процесі України, оскільки не потребує спеціальних знань, 
зусиль й затрат, застосування особливого процесуального оформлення й процедури [6, 
с. 133, 134].

Відмова визнати позовні вимоги, обставини про які стверджується, ставить у незручне 
становище іншу сторону (позивача), яке, тобто становище, полягає у тому, що ця сторона, 
у порівнянні із первісно заявленими вимогами, у більшому обсязі має довести адміністра-
тивному суду обґрунтованість своїх позовних вимог, необґрунтованість заперечень відпо-
відача, дійсне існування викладених у позовній заяві обставин справи. Виявляється так, 
що вже позивач, позовні вимоги якого заперечуються, змушений подібно до відповідача 
«захищатися», «виправдовуватися» перед адміністративним судом, відповідачем, доводя-
чи свою правоту [6, c. 134].

Заперечення й позов про оспорювання в німецькому адміністративному процесі мають 
відкладальну дію. Це правило діє також і щодо правоутворюючих й установчих адміністра-
тивних актів, а також адміністративних актів подвійної дії (§ 80 Закону «Положення про 
адміністративні суди») [7, с. 270].

Відповідач може заперечувати проти позову, посилаючись на незаконність вимог по-
зивача, їх необґрунтованість, відсутність у позивача права на звернення до суду або на-
явність перешкод для відкриття провадження у справі. Заперечення проти позову можуть 
стосуватися всіх заявлених вимог чи їх певної частини або обсягу [8, с. 524, 525; 9, с. 17, 
18, 46-49]. Природа заперечень може бути різноманітною й стосуватися різних аспектів 
адміністративної справи, відповідно в процесуальній науці і судовій практиці розрізняють 
матеріально-правове й процесуально-правове заперечення.

Матеріально-правове заперечення полягає в тому, що відповідач, не заперечуючи про-
ти законності порушення провадження у справі, оспорює матеріально-правову вимогу по-
зивача. Використовуючи матеріально-правове заперечення, відповідач може наводити фак-
ти і обставини, які спростовують вимогу позивача і підтверджують відсутність у позивача 
права на задоволення позову повністю або його частини [8, с. 524, 525].

Сутність процесуально-правового заперечення полягає в тому, що відповідач, не тор-
каючись матеріально-правової вимоги позивача, висловлює сумнів щодо правомірності ви-
никнення процесу по справі, тобто звертає увагу суду на відсутність у позивача права на 
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звернення до суду та на неправомірність відкриття провадження у справі. Використовуючи 
процесуально-правове заперечення проти позову, відповідач намагається довести, що про-
цес по справі виник незаконно і має бути закритим. Такими запереченнями можуть бути: 
неналежність розгляду справи до компетенції загального суду; наявність по цій справі рі-
шення суду, яке набрало законної сили; наявність по даній справі такої, що набрала за-
конної сили, ухвали суду про закриття провадження у справі. Процесуальні заперечення 
відповідача ґрунтуються на недотриманні процесуальних норм, які передбачають немож-
ливість відкриття провадження в справі [8, с. 524, 525; 10, с. 124].

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Досліджуючи заперечен-
ня відповідача, переконані, що його об’єктом завжди будуть рішення, дії, бездіяльність 
суб’єктів владних повноважень (суб’єктів публічної адміністрації), безпосередньо перед-
бачені у нормах Кодексу адміністративного судочинства України, зокрема, ст.ст. 2, 17, 171, 
1711, 1712 [1].

Дедалі частіше в адміністративному судочинстві оскаржуються рішення, дії, бездіяль-
ність, які мають особливі зовнішні й змістовні особливості й характеристику. Такі рішен-
ня, дії, бездіяльність в адміністративному процесі є предметом спору (позову) й об’єктивно 
потребують виваженої оцінки, заснованої на положеннях сучасного як адміністративного 
так і адміністративного процесуального права. Оцінка є надзвичайно важливою, оскіль-
ки від неї залежить гарантованість верховенства права, захищеність суб’єктивних прав, 
свобод, інтересів, законність діяльності суб’єктів владних повноважень (суб’єктів публіч-
ної адміністрації), дієвість адміністративного судочинства, формування однакової судової 
практики в адміністративних справах.

Зокрема, обґрунтовується необхідність заміни у правотворчій та правозастосовній 
практиці категорії «форми управління» (форми державного управління, форми управлін-
ської діяльності, форми публічного адміністрування); натомість вживаної у Кодексі ад-
міністративного судочинства України категорії «рішення, дії, бездіяльність», нагальним 
видається запровадження категорії «інструменти діяльності публічної адміністрації» [11, 
с. 23-28; 12, с. 198-235].

Публічна адміністрація використовує у своїй діяльності різноманітні за своєю сутніс-
тю та правовою природою інструменти. Вони відрізняються між собою змістовним напо-
вненням, призначенням, сферою дії, формою й способами прийняття або вчинення. Аналіз 
різноманітних наукових джерел, європейської практики, національного законодавства дали 
змогу виділити п’ять основних груп таких інструментів: нормативні акти, адміністративні 
акти, адміністративні договори, акти-плани та акти-дії [12, с. 198; 19, с. 217-219].

Вже звичними для судової практики в адміністративних справах [13; 14; 15] й обґрун-
тованими наукою адміністративного права є приватноправові інструменти діяльності пу-
блічної адміністрації, котрі також можуть бути предметом спору (позову) в адміністра-
тивному судочинстві. До таких інструментів, зокрема, належать – примусове відчуження 
земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, з мотивів сус-
пільної необхідності, приватизація, оренда, користування державним, комунальним май-
ном, заснування юридичних осіб публічного права, засоби публічної допомоги суб’єктам 
господарювання, державне та комунальне інвестування [1; 16; 17, с. 360-377; 18, с. 22, 23; 
19, с. 219, 220].

Отже, з огляду на стрімкий розвиток адміністративного законодавства, практичне за-
провадження й застосування суб’єктами владних повноважень (суб’єктами публічної адмі-
ністрації) інструментів адміністративно- й приватно-правових інструментів їх діяльності, 
дедалі більшої актуальності набуває наукова переоцінка й практична перевірка заперечень 
відповідача в адміністративному процесі.

Виклад основного матеріалу. Очевидно, що зміст заперечення відповідача залежати-
ме від конкретних обставин й виду адміністративної справи, оскільки можуть різнитися 
інструменти діяльності публічної адміністрації, які є предметом розгляду в адміністратив-
ному суді, реалізовуватися різні процедури, застосовуватися (діяти) різне адміністративне 
й інше законодавство.
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Втім, узагальнивши практику застосування адміністративного законодавства суб’єк-
тами владних повноважень (суб’єктами публічної адміністрації), судову практику в адміні-
стративних справах, можемо назвати можливі загальні (спільні) для всіх адміністративних 
справ підстави для матеріально-правового заперечення відповідача:

− відсутність позивача та/або відповідача у первісних адміністративно-правових від-
носинах з яких виник спір та, які обумовили звернення до адміністративного суду;

− відсутність факту заподіяння шкоди відповідачем позивачеві чи заподіяння шкоди 
відповідачем шкоди іншій особі, який не є позивачем;

− непоширеність юридичної сили рішень, дій, бездіяльності (інструментів діяльності 
публічної адміністрації) суб’єкта владних повноважень (суб’єкта публічної адміністрації) – 
відповідача на права. свободи, інтереси позивача;

− безпідставне втручання адміністративного суду в адміністративний розсуд суб’єкта 
владних повноважень (суб’єкта публічної адміністрації) − відповідача;

− відсутність у відповідача, який перебуває у спірних адміністративно-правових від-
носинах, обов’язку (обов’язків), передбачених національним та/або міжнародним законо-
давством;

− законне й обґрунтоване вчинення, застосування відповідачем рішень, дій, бездіяль-
ності (інструментів діяльності публічної адміністрації);

− неправильне застосування, тлумачення норм матеріального законодавства позива-
чем;

− невідповідність фактичних обставин адміністративної справи позовним вимогам по-
зивача, нормам відповідного матеріального законодавства.

У свою чергу процесуально-правове заперечення відповідача в адміністративних спра-
вах може полягати у такому:

− заперечення належності спірних правовідносин до юрисдикції адміністративних су-
дів, безпідставність відкриття провадження адміністративним судом;

− сплинули строки для звернення до адміністративного суду, передбачені національ-
ним законодавством;

− заперечення дотримання правил підсудності й безпідставність розгляду адміністра-
тивної справи певним адміністративним судом;

− є такі, що набрали законної сили, постанова чи ухвала суду з того самого спору і між 
тими самими сторонами (п. 4 ч. 1 ст. 157 КАС України);

− смерть або оголошення в установленому законом порядку померлою особи, яка була 
стороною у справі, коли спірні правовідносини не допускають правонаступництва, або лік-
відації підприємства, установи, організації, які були стороною у справі (п. 5 ч. 1 ст. 157 
КАС України).

Водночас, беручи до уваги принцип розсудливості і пропорційності стратегії й такти-
ки поведінки відповідача, не можна допускати безпідставного абсолютного й постійного 
заперечення в адміністративній справі, оскільки це може призвести до зловживання нада-
ними процесуальним правами й формування у суду негативного ставлення до особистості 
відповідача та обраної стратегії і тактики поведінки в процесі.

Підстави для матеріально-правового й процесуально-правового заперечення відпові-
дача виразно можуть бути продемонстровані на такому прикладі. Державне територіально-
галузеве об’єднання «Львівська залізниця» звернулося до Сумського окружного адміністра-
тивного суду з адміністративним позовом до Сумського прикордонного загону Східного 
регіонального управління Державної прикордонної служби України, в якому просило суд 
скасувати постанову № 47 про правопорушення, пов’язане зі здійсненням перевізником 
міжнародних пасажирських перевезень Сумського прикордонного загону Східного регіо-
нального управління Державної прикордонної служби України про накладення на позива-
ча штрафу в розмірі 8500 гривень [20; 21].

Відповідач проти позову заперечує повністю, вважає постанову № 47 про накладення 
штрафу в розмірі 8500 гривень такою, що прийнята у повній відповідності з чинним за-
конодавством України та обставинами справи. Представником відповідача подано заяву 
в якій заперечував проти позову та просив проводити розгляд справи за його відсутності 
[20; 21].
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У проаналізованій адміністративній справі підставою для процесуального заперечення 
могло бути неврахування критеріїв (правил) предметної підсудності, передбачених ст. 18 
КАС України. Так, зокрема п. 2 ч. 1 ст. 18 КАС України передбачено, що місцевим за-
гальним судам як адміністративним судам підсудні усі адміністративні справи з приводу 
рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень у справах про притягнення до 
адміністративної відповідальності [1].

Очевидно, що у досліджуваній адміністративній справі за позовом державного 
територіально-галузевого об’єднання «Львівська залізниця» до Сумського прикордонного 
загону Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України ви-
никли правовідносини щодо притягнення до адміністративної відповідальності юридичної 
особи. Втім, всупереч приписів п. 2 ч. 1 ст. 18 КАС України та фактичних обставин спра-
ви, провадження було відкрито не у місцевому загальному суді, як адміністративному, а в 
окружному адміністративному суді.

Отже справа розглядалася й вирішувалася неналежним судом, що може бути підставою 
для процесуального заперечення відповідача, зміни чи скасування відповідної постанови 
адміністративного суду першої інстанції апеляційним адміністративним судом, Вищим ад-
міністративним судом України, Верховним Судом України (ст.ст. 198, 201, 202, 223, 227, 
229, 243 КАС України).

Зокрема, Верховний Суд України задовольняє заяву за наявності однієї з підстав, пе-
редбачених ч. 1 ст. 237 КАС України (ч. 1 ст. 243 КАС України) [1]. За наявності підстав, 
передбачених п.п. 1, 2, 4 ч. 1 ст. 237 КАС України, Верховний Суд України має право (ч. 2 
ст. 243 КАС України) [1]:

1) у разі порушення судом (судами) норми процесуального права, що перешкоджає по-
дальшому провадженню у справі або полягає у порушенні правил підсудності справ або 
встановленої законом юрисдикції адміністративних судів:

а) скасувати судове рішення повністю або частково і передати справу на розгляд до від-
повідного суду першої, апеляційної чи касаційної інстанції;

б) скасувати судове рішення повністю або частково і закрити провадження у справі 
повністю або в певній частині;

2) у разі неправильного застосування судом (судами) норми матеріального права, що 
призвело до неправильного вирішення спору:

а) скасувати судове рішення (судові рішення) та ухвалити нове судове рішення чи змі-
нити судове рішення;

б) скасувати судове рішення (судові рішення) та залишити в силі судове рішення (судо-
ві рішення), що було помилково скасовано судом апеляційної та/або касаційної інстанції;

За наявності підстави, передбаченої п. 3 ч. 1 ст. 237 КАС України, суд має право:
1) скасувати судове рішення (судові рішення) повністю або частково і прийняти нове 

судове рішення чи змінити судове рішення;
2) скасувати судове рішення (судові рішення) повністю або частково і передати справу 

на новий розгляд до суду, який ухвалив оскаржуване судове рішення;
3) скасувати судові рішення і закрити провадження у справі або залишити позов без 

розгляду.
Висновки. Таким чином, заперечення відповідача може ґрунтуватися на таких аргу-

ментах:
−  тлумачення й правильність застосування матеріального й процесуального законо-

давство;
−  наявність фактичних обставин справи та їх відповідність приписам матеріального 

й процесуального законодавства. Так кожна сторона зобов’язана довести ті обставини, на 
яких ґрунтуються її вимоги та заперечення (ч. 1 ст. 71 КАС України) [1];

−  судова практика адміністративних судів та Європейського Суду з прав лю дини;
− роз’яснення й узагальнення Вищого адміністративного суду України, висновки ви-

кладені у постановах пленуму Вищого адміністративного суду України, правові позиції, 
висловлені Верховним Судом України;

− рішення Конституційного Суду України;
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− сучасні досягнення й положення теорії адміністративного права.
Дослідження здійснення адміністративного судочинства, практичної реалізації при-

писів адміністративного законодавства суб’єктами владних повноважень (суб’єктами пу-
блічної адміністрації), аналіз приписів Кодексу адміністративного судочинства України 
засвідчили, що в адміністративному процесі існують та дієво можуть застосовуватися такі 
види заперечень:

− матеріальне заперечення;
− процесуальне заперечення;
− матеріально-процесуальне заперечення.
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ВОЗРАЖЕНИЕ ОтВЕтЧИКА В АДМИНИстРАтИВНОМ ПРОЦЕссЕ: 
ПРИРОДА И ВИДЫ

Резюме
Исследована сущность возражения, как один из классических способов защиты 

субъективных прав ответчика в судебном процессе. Природа возражений может быть 
разнообразной и касаться различных аспектов административного дела, соответствен-
но, в процессуальной науке и судебной практике различают материально-правовое и 
процессуально-правовое возражение.

Учитывая стремительное развитие административного законодательства, практи-
ческое внедрение и применение субъектами властных полномочий (субъектами публич-
ной администрации) инструментов административно и частноправовых инструментов 
их деятельности, все большую актуальность приобретает научная переоценка и практи-
ческая проверка возражений ответчика в административном процессе.

Исследования осуществления административного судопроизводства, практической 
реализации предписаний административного законодательства субъектами властных 
полномочий (субъектами публичной администрации), анализ предписаний Кодекса ад-
министративного судопроизводства Украины показали, что в административном про-
цессе существуют и эффективно могут применяться следующие виды возражений: 
материальное возражение; процессуальное возражение; материально-процессуальное 
возражение.

Ключевые слова: возражение, ответчик, административный процесс, администра-
тивное судопроизводство, иск.
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DEFENDANT OBJECTION IN THE ADMINISTRATIVE PROCESS: 
NATURE AND TYPES

Summary
The essence of objections as one of the classic ways to protect the subjective rights of 

the defendant in the lawsuit. Nature objections can be varied and relate to various aspects of 
the administrative case, respectively, in the procedural science and jurisprudence distinguish 
substantive and procedural legal objection.

The rapid development of administrative law, the practical implementation and 
application of the subjects of authority (public administration entities) and private instruments 
administrative and legal instruments of their activities, all the more urgent reassessment of the 
scientific and practical test the defendant’s objections in the administrative process are given.

Studies of the administrative proceedings, the practical implementation of the requirements 
of the administrative legislation of the subjects of authority (public administration entities), the 
analysis of the requirements of the Code of Administrative Procedure of Ukraine has shown 
that in the administrative process, there are the following objections can be effectively used: 
material objection; procedural objection; material and procedural objection.

Key words: objection, defendant, Administrative Process, Administrative Proceeding, 
suit.
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ПЕРсПЕКтИВИ стВОРЕННЯ іНстИтУтУ ПРИВАтНИХ 
ВИКОНАВЦіВ, ЯК ЕЛЕМЕНт ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ

Стаття присвячена аналізу перспектив запровадження інституту приватного вико-
навця в Україні, встановленню як позитивних так і негативних аспектів запровадження 
інституту приватних виконавців та його вплив на стан реального виконання судових 
рішень. Розглянуто світові системи примусового виконання, досліджено систему при-
мусового виконання судових рішень країн, в яких запроваджено інститут приватного 
виконавця (зокрема досвід Франції). 

Ключові слова: виконавче провадження, державний виконавець, приватний вико-
навець, світові системи примусового виконання, інститут приватного виконавця.

Постановка проблеми. Загальновизнаним в суспільстві є факт, що основними пробле-
мами в сфері виконання судових рішень є гранично низька частка фактичного виконання 
судових рішень. Стан реального виконання судових рішень, що надходять на примусове 
виконання до органів виконавчої служби становить менш ніж 25% від загальної кількості 
документів [1]. До основних чинників, що впливають на низький рівень фактичного ви-
конання судових рішень зокрема відносяться відсутність ефективної системи мотивації 
державних виконавців та неналежний рівень матеріального забезпечення, системні недолі-
ки у взаємодії державних виконавців з іншими державними та недержавними установами, 
тощо.

Реформа судової системи і системи виконання судових рішень є частиною глобальної 
судової реформи в Україні й однією з її основних складових. Указом Президента України 
від 20 травня 2015 року № 276/2015 було схвалено Стратегію реформування судоустрою, 
судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки [2], чим було окресле-
но «дорожню мапу», зокрема, в частині реформування основоположних ідей системи ви-
конавчого провадження та запровадження інституту приватного виконавця, як одного із 
основних засобів підвищення ефективності виконавчого провадження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі питання, присвячені запроваджен-
ню в Україні інституту приватного виконавця досліджувалися такими науковцями, як 
Довбня К., Пушко С., Сайко Л. Однак дана тематика залишається малодослідженою, що 
зумовлено знаходженням на стадії законопроектів нормативно-правових актів, якими пла-
нується впровадження інституту приватного виконавця. 

Метою статті є встановлення перспектив запровадження інституту приватного вико-
навця в Україні, дослідження як позитивних так і негативних аспектів запровадження ін-
ституту приватних виконавців та його вплив на стан реального виконання судових рішень.

Виклад основного матеріалу. Ефективність судового захисту, як правило, безпосе-
редньо залежить від ефективності діяльності органів примусового виконання, оскільки 
саме виконавці завершують цикл захисту порушеного або оскарженого права громадян і 
(або) організацій.

Незважаючи на проведені реформи та прийняття Закону України «Про виконавче про-
вадження» (із подальшими змінами та доповненнями) [3], значного покращення в сфері 
виконавчого провадження України не відбулося. У цілому значний відсоток судових рі-
шень в Україні не виконується, ефективність роботи судової системи без фактичного ви-
конання винесених судових рішень знижується практично вдвічі.

Важливим фактором, що вимагає пильної уваги до системи примусового виконання, є 
постійне зростання скарг у Європейському Суді з прав людини, поданих проти України у 
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зв’язку з невиконанням судових рішень органами державної виконавчої служби. За рішен-
нями ЄСПЛ спостерігається щорічне збільшення виплачуваних Україною грошових сум, 
що свідчить і про відсутність ефективних механізмів виконання юрисдикційних актів [4].

Питання про форму організації служби державних виконавців і в цілому всієї системи 
примусового виконання судових актів і актів інших юрисдикційних органів в Україні на 
даний час відноситься до числа найбільш дискусійних.

Викладене і зумовлює дослідницький інтерес до країн, які вже реформували державну 
систему примусового виконання судових актів.

В останні десятиліття система виконання судових рішень піддалася реформуванню в 
багатьох країнах Східної Європи. За прикладом Франції приватноправова система органі-
зації примусового виконання була створена в Польщі, Естонії, Латвії, Литві. 

Причини реформування системи виконавчого провадження в країнах Східної Європи – 
неможливість забезпечити реалізацію багатьох положень матеріального законодавства, за-
старіла регламентація статусу осіб, які виконують рішення суду, відсутність мотивації в 
діяльності органів примусового виконання і як наслідок – низька ефективність виконання 
судових рішень.

Проаналізувавши світові системи примусового виконання, можна виділити три моделі 
організації примусового виконання: 1) публічно-правову; 2) приватноправову; 3) змішану.

В умовах ринкової економіки приватноправова модель примусового виконання на-
буває все більшого поширення і привертає увагу дослідників різних країн. На даний час 
альтернативна модель організації системи примусового виконання діє в Бельгії, Угорщині, 
Люксембурзі, Нідерландах, Італії, Греції, Польщі, Португалії, Словаччині та ряді інших 
держав, що перейняли досвід французької системи, як правило, без будь-яких істотних 
змін. Країни Балтії, за прикладом низки європейських країн сприйняли приватноправову 
французьку модель організації системи примусового виконання, пристосувавши її до осо-
бливостей своєї правової системи. Виконавець за такої моделі здійснює публічну функ-
цію щодо виконання судових та інших актів від імені держави, призначається на посаду 
Міністром юстиції і діє відповідно до законодавства, що регламентує порядок виконавчого 
провадження. Його діяльність перебуває під контролем суду (спеціального судді з виконан-
ня), прокуратури. Важливу роль при цьому відіграють професійні організації (об’єднання) 
судових виконавців. Судовий виконавець діє в інтересах клієнта, яким є кредитор, фактич-
но виступаючи в ролі його довіреної особи [5, 86]. «Оскільки робота виконавця пов’язана з 
грошовими та іншими цінностями, існуючий ризик покривається страховкою, на яку підпи-
сується співтовариство виконавців. Страхова премія розподіляється всередині об’єднання 
судових виконавців, яке заміщає одного з виконавців» [6, 11].

Переваги даної системи полягають в наступному. Така система більш пристосована до 
потреб ринкової економіки, оскільки забезпечує більш високу мотивацію діяльності осіб, 
які займаються виконанням, і як наслідок – гарантує своєчасне і якісне виконання судо-
вих та інших юрисдикційних актів; альтернативний порядок виконання судових рішень 
не пов’язаний з бюджетними витратами; побудова системи альтернативного виконавчого 
провадження на принципі повної майнової відповідальності, а також суворий контроль за 
її функціонуванням з боку держави дозволить уникнути можливих зловживань і призведе 
до зниження корупції у цій сфері, що й обумовлює, на наш погляд, її привабливість для 
багатьох країн, що реформують свої системи примусового виконання.

Безсумнівно, приватноправова організація системи примусового виконання заслуговує 
пильної уваги. При цьому акцентувати увагу, на наш погляд, необхідно не тільки на перева-
гах такої моделі примусового виконання, а й на ризиках з метою їх мінімізації. Можливі й 
негативні наслідки: зловживання з боку виконавця, оскільки стимулом їх діяльності є праг-
нення до отримання якомога більшого прибутку; загроза криміналізації цього сегмента 
правової діяльності, зважаючи значущості діяльності виконавця та можливості отримання 
через нього інформації про діяльність боржника та його платоспроможності. Проте назва-
ні ризики мінімізуються у міру зростання престижу професії виконавця, збільшення його 
доходу, за рахунок страхування професійної діяльності (індивідуальне та корпоративне 
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страхування). Оскільки виконання судових актів – невід’ємна частина механізму захисту 
порушених чи оскаржених прав громадян і організацій, не можна не враховувати, що пе-
рехід до альтернативної моделі інституту добровільного та примусового виконання може 
призвести до значного збільшення доходів виконавців і відставання доходів представників 
інших юридичних професій, зокрема суддів, що може спричинити за собою зниження пре-
стижу професії судді.

В даний час українськими фахівцями широко обговорюється питання про статус укра-
їнських державних виконавців; йде пошук шляхів подальшого розвитку державної вико-
навчої служби для цілей формування оптимальної і реально функціонуючої системи ви-
конавчого провадження в Україні.

В якості однієї з пропозицій розвитку служби все частіше звучить ідея щодо надання 
державній виконавчій службі в Україні статусу недержавної, або небюджетної, ліберальної 
професії. Така пропозиція надходить, перш за все, від тих фахівців, які так чи інакше зна-
йомі з подібною організацією служби судових виконавців в окремих європейських країнах. 
Нагадаємо в даному зв’язку той факт, що ряд країн Східної Європи та Прибалтики в останні 
роки приходять до розуміння необхідності трансформації державних систем примусового 
виконання в приватноправову форму (наприклад, Польща, Угорщина, Словаччина, Литва) 
[7, 189]. Для України найбільш яскравим прикладом може служити французький досвід 
виконавчого провадження, який вигідно відрізняється своєю реальною ефективністю [8].

У зв’язку з цим нам здалося цікавим, доцільним і навіть необхідним у сучасних умовах 
розвитку вітчизняної процесуальної науки і практики висвітлити окремі аспекти французь-
кої моделі виконання, а також можливі шляхи розвитку в даному напрямку української 
правової дійсності. Зазначеною метою обумовлено розгляд окремих аспектів історії роз-
витку французького виконавчого провадження, сучасного статусу судового виконавця у 
Франції, професійної організації професії зазначених посадових осіб; пропонуються мож-
ливі шляхи сприйняття позитивних досягнень французького досвіду у сфері примусового 
виконання в українській системі права.

У Франції історично склалася система приватного виконання, коли повноваження су-
дових виконавців виконуються не державними службовцями, а особами, які отримали лі-
цензію від держави на дану діяльність і здійснюють її самостійно [9]. 

Слід зазначити загальну особливість компетенції судових виконавців Франції. 
Французька правова система побудована на поділі позитивного права на приватне і пу-
блічне. Відповідно судова організація відрізняється виділенням судів у цивільних і кри-
мінальних справах, а також судів адміністративної юстиції, які об’єднані в різні системи 
[10]. Тому судовий виконавець не виконує рішень на користь держави і взагалі актів, що 
приймаються адміністративними судами. Для цих цілей існує особлива система судових 
виконавців державного казначейства, які є державними службовцями.

Судовий виконавець у Франції є посадовою особою, пов’язаною з відправленням пра-
восуддя та діючи разом з тим як особа вільної (ліберальної) професії. У цьому плані судо-
вий виконавець є вільним професіоналом, якому держава делегувала функції виконання 
рішень у цивільних справах, що виносяться різними цивільними і кримінальними судами. 
Одночасно судовий виконавець – публічна посадова особа, оскільки отримує свої повно-
важення від держави і має певну монополію на ряд юридичних дій, зокрема, виконання 
судового рішення; вручення повісток, сповіщень; складання актів, що мають доказове зна-
чення та інші.

Судовий виконавець у Франції є і «помічником» правосуддя, у зв’язку з чим він має 
монопольну функцію щодо повідомлення про судові акти; проводить публічні торги (аук-
ціони) рухомого майна; здійснює стягнення за борговими зобов’язаннями; на прохання 
приватних осіб проводить дії щодо забезпечення доказів; може представляти сторони в 
деяких судах. Судовий виконавець також бере участь у судових засіданнях, забезпечуючи 
під керівництвом судді дотримання внутрішнього порядку в залі суду.

Акти і діяльність судового виконавця мають публічно-правовий характер, тому на ньо-
го покладається обов’язок надавати послуги стільки разів, скільки в тому виникне потреба. 
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Тому судовий виконавець не має права вибирати собі клієнтів (оскільки він не відноситься 
до числа приватних юристів). 

Доступ до професії. Для того, щоб стати судовим виконавцем, необхідно мати диплом 
про юридичну освіту, пройти дворічне стажування в конторі судового виконавця, успішно 
скласти державний кваліфікаційний іспит. 

Дещо схожі вимоги до особи, що має намір отримати статус приватного виконавця 
зазначено в Законопроекті «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання су-
дових рішень і рішень інших органів» (надалі – Законопроект). Так, у відповідності до ч. 1 
ст. 21 Законопроекту приватним виконавцем може бути громадянин України, не молодший 
25 років, який має вищу юридичну освіту ступеня магістра, володіє державною мовою, має 
стаж роботи у галузі права після отримання диплома магістра не менше двох років, склав 
кваліфікаційний іспит та пройшов стажування [11, ст. 21].

У Франції, виконавець здійснюючи свої професійні обов’язки від імені держави, несе 
разом з тим особисту відповідальність за юридичні наслідки своїх дій. Так, судовий ви-
конавець може бути притягнутий до цивільної відповідальності за халатність при врученні 
процесуальних документів пізніше встановленого терміну, до кримінальної відповідаль-
ності – у разі розкрадання грошових коштів клієнтів та інших випадках порушення своїх 
обов’язків. Майнові ризики професії покриваються страховкою. 

Французька модель виконання – позитивний правовий досвід для України. У ході 
осмислення проблеми реформування української моделі виконання виникає основне пи-
тання: чи може французька модель виконання бути позитивним досвідом для української 
системи примусового виконання? Адже ні для кого не секрет, що з метою підвищення 
ефективності виконавчого провадження в Україні доцільно певним чином реформувати 
існуючу професію виконавців. Одним з наслідків реформування організації професії судо-
вих виконавців могло б стати правило, згідно з яким за зобов’язаннями внаслідок заподіян-
ня шкоди вчиненням виконавчих дій або відмови від їх вчинення вказана шкода відшкодо-
вувалася б за рахунок приватного виконавця. Так вказане положення, щодо відшкодування 
завданої шкоди, міститься у ч.1 ст. 28 Законопроекту, згідно із якою приватний виконавець 
зобов’язаний до початку здійснення своєї діяльності застрахувати цивільно-правову відпо-
відальність перед третіми особами [11, ст. 28].

Виконавці в Україні могли б стати представниками «ліберальної», або «небюджет-
ної» професії, з одночасним збереженням статусу посадових осіб уповноважених на здій-
снення виконавчих дій від імені держави. Дана система, очевидно, могла б стати більш 
ефективною, оскільки такі виконавці матеріально зацікавлені у швидкому та правильно-
му стягнення боргу. Доцільно було б залучати до сфери виконавчого провадження, що 
носить приватний або небюджетний характер, більше державних виконавців, надаючи їм 
самостійний правовий статус і повноваження від імені держави, так як такі працівники 
маючи досвід роботи державного виконавця та ефективну, дієву систему матеріального 
стимулювання могли б продемонструвати значні показники у роботі, зокрема показни-
ки фактичного виконання судових рішень. У зв’язку із цим позитивною пропозицію є те, 
що при подібному реформуванні української системи примусового виконання доцільно 
враховувати досвід формування в Україні системи приватного нотаріату, щоб уникнути 
кадрових та організаційних помилок. Не потребує доказування той факт, що приватизація 
сфери нотаріату призвела до того, що потреби в нотаріальних діях практично повністю 
задоволені, тобто можна говорити про певний позитивний результат реформ у цій галузі. 
Останнє дуже значимо і надалі може стати серйозним аргументом при обговоренні питан-
ня про перспективи впровадження в Україні інституту альтернативного виконання судових 
актів з цивільних справ.

Існує необхідність розширення повноважень виконавців як представників небюджет-
ної професії, передбачивши можливість надання ними консультацій, можливості виступу в 
суді в якості самостійної процесуальної фігури, представництва сторін у державних орга-
нах з питань, пов’язаних з ходом виконавчого провадження, складання певних документів 
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на прохання сторони виконавчого провадження та направлення їх іншій стороні. Крім того, 
необхідно зберегти в окремих випадках діючу в Україні монополію на здійснення виконав-
чого провадження за державними виконавцями, але з новим правовим статусом, що також 
передбачається ст. 5 Проекту Закону України «Про виконавче провадження» [12, ст. 5].

Безумовно, вищевказані пропозиції могли б знайти своє відображення на практиці 
лише при позитивному вирішенні одного з найістотніших питань: надання українським 
виконавцям статусу представників небюджетної професії. Фактично мова йде про зміну 
діючої моделі виконання, про переведення системи виконання України з державного у при-
ватноправове русло на основі сукупності при розумному збереженні контролю над діяль-
ністю відповідних посадових осіб з боку держави. За наявності ряду умов і більш деталь-
ного опрацювання супутніх питань, ряд з яких зазначений вище, виконавче провадження 
України, може стати дійсно ефективним, самодостатнім, автономним і маловитратним для 
держави і суспільства.

Реформування, що проведено в даний час диктує необхідність збереження централі-
зованих засад в управлінні службою, тим більше що в Україні на виконавців покладено 
набагато більше державних обов’язків, ніж на їх колег у Європі.

На наш погляд, передумови для впровадження приватної моделі добровільного та при-
мусового виконання судових рішень для приватизації в сфері виконавчого провадження 
сьогодні в Україні вже є. Безсумнівно, обов’язковими критеріями для отримання стату-
су приватного виконавця повинні бути наявність вищої юридичної освіти, стаж роботи 
в системі примусового виконання, бездоганність діяльності виконавця в період роботи в 
системі органів примусового виконання, складання комплексного кваліфікаційного іспиту. 

Більшість відповідей на поставлені питання надаються в Законопроекті та Проект 
Закону України «Про виконавче провадження», але сам факт затягування прийняття таких 
вкрай нагальних та необхідних законів свідчить про небажання законодавця покращити 
стан реального виконання судових рішень.

Висновки. Необхідно відзначити те, що приватизація правозастосовчої діяльності 
є одним з найбільш перспективних напрямків розвитку системи цивільної юрисдикції. 
Розробникам альтернативної моделі системи примусового виконання в ході її доопрацю-
вання слід враховувати як позитивний, так і негативний досвід діяльності приватних ви-
конавців, накопичений країнами, де вже функціонує така система, а також країн, які нещо-
давно реформували інститут державного виконання. 

При альтернативній моделі виконавці будуть мати більшу матеріальну зацікавленість 
у підвищенні ефективності виконавчого провадження, а витрати держави на утримання 
органів примусового виконання значно зменшаться.

 На підтримку приватноправової (альтернативної) моделі виконавчого провадження 
наводять такі аргументи: відсутність великої кількості звітної документації, що дозволить 
заощадити час для здійснення виконавчих дій; без бюрократії і систематичних перевірок 
можна буде ефективніше використовувати робочий час; така модель підвищить відпові-
дальність і самостійність у прийнятті рішень; незалежний виконавець працюватиме на кін-
цевий результат – виконання юрисдикційного акта, що підвищить авторитет судової влади; 
реформування державної системи примусового виконання зміцнить статус і поліпшить 
імідж виконавця, а отже, в систему прийдуть професіонали.

Безсумнівно, що прихильники і противники лібералізації системи примусового вико-
нання наводять аргументи, що заслуговують серйозного аналізу й осмислення. Разом з тим 
ми вважаємо, що майбутнє за приватноправовою (альтернативною) моделлю виконання як 
більш ефективною і менш витратною. Однак, на наш погляд, за державою має зберегтися 
функція нормативного регулювання діяльності виконавців, контролю за їх діяльністю, а та-
кож встановлення граничних тарифів за вчинення виконавчих дій, щоб уникнути значного 
збільшення витрат на виконавче провадження і зберегти доступність системи виконання 
для всіх потенційних стягувачів. Будь-які рішення, дії (бездіяльність) приватного виконав-
ця повинні бути предметом подальшого судового контролю.
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ПЕРсПЕКтИВЫ сОЗДАНИЯ ИНстИтУтА ЧАстНЫХ 
ИсПОЛНИтЕЛЕЙ, КАК ЭЛЕМЕНт ПРАВОВОГО ГОсУДАРстВА 

Резюме
Статья посвящена анализу перспектив внедрения института частного исполнителя 

в Украине, установлению как положительных, так и отрицательных аспектов внедре-
ния и его влияние на состояние реального исполнения судебных решений. Рассмотрен 
вопрос создания альтернативной модели принудительного исполнения судебных реше-
ний. Внедрение института частных исполнителей будет положительно сказываться на 
показателях исполнения судебных решений в результате наличия материальной заин-
тересованности исполнителя в результативности работы, наличия конкуренции меж-
ду частными и государственными исполнителями, что приведет к повышению уровня 
качества оказываемых услуг. Также в значительной мере будут разгружены органы го-
сударственной исполнительной службы, что позволит эффективно сосредоточиться на 
категории дел, отнесенных к исключительной компетенции государственных исполни-
телей. Внедрение института частных исполнителей с учетом использования зарубежно-
го опыта и опыта внедрения системы частного нотариата в Украине позволит избежать 
распространенных ошибок в процессе внедрения и выйти на высокие показатели в ра-
боте в сокращенные сроки. 

Также рассмотрены мировые системы принудительного исполнения, исследована 
система принудительного исполнения судебных решений стран, в которых введен ин-
ститут частного исполнителя.

Ключевые слова: исполнительное производство, государственный исполнитель, 
частный исполнитель, мировые системы принудительного исполнения, институт час-
того исполнителя.
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PERSPECTIVES OF CREATION INSTITUTE OF PRIVATE EXECUTORS 
AS PART OF LEGAL STATE

Summary
This article analyzes the private executor institute introduction prospects in Ukraine, 

establishment of positive and negative aspects of the implementation and its influence on the 
real state of implementation of judicial decisions.

A problem of the creation of an alternative model of enforcement of judgments has been 
reviewed. Implementation of the institute of private executors will have a positive effect on 
the performance of execution as a result of having a material interest in the effectiveness of 
the executor, presence of competition between private and public executors, which will raise 
the level of quality of services.

Also, largely the state executive service will be uploaded, which will allow promises to 
focus more effective on the category of cases referred to the exclusive competence of the state 
executors. Implementation of the institute of private executors based on the use of foreign 
experience and experiences of the private notary system implementation in Ukraine will avoid 
extended ones mistakes in the process of implementation and enter the high levels in the work 
in a shorter period.

Also consider global enforcement system, investigated the system of enforcement of 
judgments of countries in which the private Institute executor introduced.

Key words: enforcement proceedings, state executor, private executor, global system of 
enforcement, the institution of private executor.



ПРАВОВА ДЕРЖАВА    21’201660

 УДК 342.951: 69

О.В. Стукаленко, канд. юрид. наук, доцент
Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова
Кафедра адміністративного та господарського права
Французький бульвар, 24/26, Одеса 65058, Україна

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАРМОНіЗАЦіЇ стАНДАРтіВ У БУДіВЕЛЬНіЙ 
ГАЛУЗі В Єс

В статті висвітлено актуальні питання пов’язані з забезпеченням гармонізації стан-
дартів у будівельній галузі в ЄС. Зроблено аналіз європейського законодавства щодо 
гармонізації стандартів у сфері будівництва. Визначено основні напрямки подальших 
наукових досліджень.

Ключові слова: будівельна галузь, постанови ЄС, директиви ЄС, рішення ЄС, ре-
комендації ЄС.

Постановка проблеми. Багаторічні зусилля нашої держави інтегруватися у європей-
ське співтовариство останнім часом мають позитивну динаміку. Насамперед підписано 
та ратифіковано Угоду про асоціацію між Україною та ЄС, одним із основних пунктів 
якої є запровадження умов для посилення економічних і торговельних відносин, які вес-
тимуть до поступової інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС, у тому числі завдя-
ки створенню поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі. Крім того, підтриму-
ється ініціатива завершення переходу до діючої ринкової економіки, у тому числі шля-
хом поступової адаптації вітчизняного законодавства до європейської правової системи. 
Тому актуальність теми не викликає сумніву і обумовлена певними чинниками. З одного 
боку, необхідністю створення ефективного механізму державного регулювання будівель-
ною галуззю України, а з іншого, здійснення дієвого контролю та нагляду в цій сфері і все 
це на фоні гострої, постійної потреби у розвитку теоретичних засад, які можуть виступити 
підґрунтям для розвитку та удосконалення законодавства в сфері будівельної діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій дозволяє стверджувати, що запропоно-
вана тема є недостатньо розробленою. Характеристика забезпечення гармонізації стан-
дартів у будівельній галузі в ЄС та України не ставала об’єктом наукового дослідження, 
однак деяким аспектам цього питання – були присвячені наукові праці Гринберга М.Л., 
Н.  Г.  Салухіна, О. М. Язвінської та інших авторів. Але наукові дослідження не завжди су-
проводжувалися реальною спрямованістю їх результатів на втілення у державно-правову 
практику.

Мета статті. У даній статті, ґрунтуючись на теоретичних дослідженнях й положеннях 
законодавства ЄС, пропонується дослідити особливості, сутність, загальні засади та про-
блеми здійснення гармонізації стандартів у сфері будівельної діяльності для подальшого 
адаптування його позитивних моментів в законодавство України та полегшення викорис-
тання можливостей внутрішнього ринку ЄС українським товаровиробникам.

Виклад основного матеріалу. Розвиток та модернізація будівельної галузі є запо-
рукою не лише підвищення рівня життя населення за рахунок введення в експлуатацію 
якісної та безпечної для здоров’я будівельної продукції, але й сприятиме покращенню 
інвестиційної привабливості України. Разом із тим, на вимогу ЄС національним органам 
публічної влади за допомогою комплексу адміністративних, економічних, фінансових та 
інших необхідних заходів слід поступово вирішити наступні питання: усунення техніч-
них та адміністративних бар’єрів для торгівлі; прискорення уніфікації та застосування 
європейських стандартів; забезпечення вільного переміщення товарів у відповідності 
до законодавства внутрішнього ринку; впровадження сертифікації, оцінки відповідності 
та знаку маркування CE у відповідності до директив Нового та Глобального підходу; 
оснащення діючих структур нагляду за ринком та оцінки відповідності обладнанням та 
забезпечення навчання для створення сумісної адміністративної інфраструктури; забез-
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печення належного впровадження нового законодавства про державні закупівлі; завер-
шення роботи щодо взаємовизнання та уніфікації доробків у не гармонізованих сферах.

Лише після виконання всіх перерахованих умов стане можливим вхід до європейського 
співтовариства на правах рівноправного партнера. Законодавчі акти, які приймають інсти-
туції ЄС на здійснення своїх повноважень іменуються вторинним законодавством. Згідно 
Договору про функціонування Європейського Союзу [1]. До таких нормативно-правових 
актів віднесено: постанови, директиви, рішення, рекомендації та висновки. 

Постанови – це обов’язкові до виконання законодавчі інструменти, які застосовуються 
скоріше до абстрактних, ніж до конкретних ситуацій. Це означає, що держава-член не має 
права застосовувати постанови неповністю або застосовувати лише ті положення, які вона 
схвалює. Крім того, постанови не потрібно імплементувати у національне законодавство, 
вони набувають чинності з моменту видання.

Директиви – це законодавчі інструменти, які мають подвійну мету: забезпечувати 
необхідну уніфікованість права ЄС та поважати різноманіття національних традицій та 
структур. Вони є обов’язковими до виконання з точки зору результату, який повинен бути 
досягнутий, але залишають на розсуд відповідних національних органів публічної влади 
питання про те, як мета ЄС, викладена у директиві, буде відображена у їх внутрішніх сис-
темах законодавства до зазначеної дати. Директива набуває чинності лише після того, як 
сплила дата імплементації.

До рішень входять індивідуальні акти, адресовані конкретній особі або групі осіб і 
лише для них носять обов’язковий характер. Саме тому, немає необхідності їх імплемента-
ції у національне законодавство.

Рекомендації та висновки відносяться до необов’язкових законодавчих інструмен-
тів ЄС, що мають виключно факультативний характер. Наприклад, Рекомендація (ЄС) 
№ 86/666/ЄEC від 22.12.1986 про пожежну безпеку у діючих готелях [2], Рекомендації 
стосовно використання гармонізованих європейських стандартів (EN) для проектування 
будівельних конструкцій (Eurocode) [3] та ін. 

Слід наголосити, що Україна одна із небагатьох країн у світі, що не є державою-членом 
ЄС, імплементувала нормативи Eurocode у національне законодавство у якості альтерна-
тивних стандартів. Так, згідно постанови Кабінету міністрів України від 23.05.2011  р. 
№ 547 [4] затверджено Порядок, який визначає механізм одночасної дії будівельних норм, 
розроблених на основі національних технологічних традицій, та будівельних норм, гар-
монізованих з нормативними документами ЄС. На нашу думку, зазначене свідчить про 
стратегічну мету вітчизняних органів публічної влади цілком гармонізувати будівельне за-
конодавство з європейськими нормативами у цій сфері.

Отже, слід констатувати, що серед вторинного законодавства ЄС у галузі будівництва 
визначальними є директиви як загальнообов’язкові нормативно-правові акти, основне 
призначення яких уніфікувати правові системи європейських країн, а також гармонізувати 
підходи з національними технологічними традиціями та будівельними нормами на між-
народному регіональному рівні. Водночас використання інтерпретаційних документів, ре-
гламентованих положеннями директив, спрямоване на встановлення технічної специфіка-
ції будівельної продукції, а також вимог до виконуваних робіт зі створення такої продукції. 

Особливістю розвитку європейської політики у будівельній галузі було те, що до се-
редини 80-х  р. ХХ ст. вона спрямовувалася на усунення бар’єрів, формувалась національ-
ними технічними нормами, намагаючись гармонізувати стандарти на виготовлення тех-
нічної продукції, а не встановлюючи рівні ефективності. Такий підхід до гармонізації був 
доволі повільним з двох причин: законодавство стало занадто технічним, оскільки мало на 
меті відповідати індивідуальним вимогам кожної категорії продукції; прийняття директив 
з технічної гармонізації вимагало одностайного рішення Ради ЄС [6, с. 11].

У травні 1985 року Рада ЄС прийняла Резолюцію № 85/С136/01 про «Новий підхід» до 
технічної гармонізації та стандартів [7], забезпечивши нову основу для гармонізації на-
ціональних нормативів для промислової продукції. Новий підхід було розроблено з метою 
полегшити завоювання внутрішнього ринку та розробити гнучке і технічно-нейтральне за-
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конодавство, зробивши перехід від деталізованих технічних вимог до конкретної продукції 
до визначення основних вимог для типів продукції, таким чином сприяючи інноваціям та 
встановленню конкуренції. 

Згодом до Нового підходу додалася ще Резолюція (ЄС) № 90/С10/01 від 21.12.1989 р. 
про «Глобальний підхід» до оцінки відповідності [8], за якою було прийняте Рішення Ради 
ЄС, що передбачало більш детальні специфікації для процедур тестування і сертифікації та 
містило керівництво з використання маркування CE, покликане застосовуватися у дирек-
тивах по гармонізації. Крім того, ухвалено Рішення (ЄС) № 93/465/ЕЕС від 22.07.1993  р.  
про модулі для різних фаз оцінки відповідності й правил нанесення й використання мар-
кування СЕ, які призначені для використання в директивах про технічну гармонізацію, так 
звана, Модулярна концепція оцінки відповідності.

Зазначене рішення втратило свою чинність й було замінене на Рішення (ЄС) 
№ 768/2008/ЄС від 09.07.2008  р. про встановлення загальних правил торгівлі товарами. 
У відповідності до цього рішення Глобальний підхід продовжує забезпечувати гнучкість 
оцінки відповідності протягом усього виробничого процесу для того, щоб пристосовувати-
ся до вимог кожної окремої операції. Використовується модульна система, за якою процес 
оцінки відповідності складається з декількох операцій (модулів). 

Ці модулі розрізняються між собою; їхній зміст залежить від стадії розробки продук-
ції (наприклад, розрахунок, створення прототипу), методу оцінки (наприклад, контроль 
документації, гарантія якості) і особи, що проводить цю оцінку (виробник або третя сто-
рона) [9]. 

Основні елементи Нового підходу були визначені у Резолюції Ради ЄС про Новий під-
хід до технічної гармонізації та стандартизації: а) визначення обов’язкових основних ви-
мог для забезпечення високого рівня захисту відповідних державних інтересів, таких як 
охорона здоров’я та безпека. Основні вимоги повинні бути викладені такими термінами, 
які держави-члени в змозі привести у виконання однаково. Крім того, вони повинні нада-
вати органам з оцінки відповідності право оцінювати відповідність продукції основним 
вимогам, а органам стандартизації – право розробляти стандарти для повного чи частко-
вого забезпечення виконання цих основних вимог; б) виробники вправі на власний розсуд 
обирати відповідне технічне рішення, що відповідає основним вимогам. Передбачається, 
що продукція, яка відповідає гармонізованим стандартам, посилання на які були опублі-
ковані в Офіційному віснику Євросоюзу, відповідає і основним вимогам; в) визначення 
відповідних процедур оцінки відповідності, враховуючи, поміж іншого, тип ризику, з яким 
пов’язана продукція. За необхідності ці процедури вимагають втручання незалежних орга-
нів з оцінки відповідності, відомих як «нотифіковані органи»; г) введення знаку маркуван-
ня CE, що символізує факт того, що виробник перевірив відповідність продукції усім по-
ложенням щодо гармонізації, які застосовуються до такої продукції, а продукція пройшла 
відповідну процедуру оцінки відповідності; д) обов’язок держав-членів застосовувати усі 
необхідні заходи для примусового виконання, у т.ч. нагляд за ринком, для забезпечення 
усунення з ринку продукції, що не відповідає стандартам [10]. 

Отже, Директиви Нового і Глобального підходів базуються на наступних принципах: 
гармонізація обмежується рамками основних вимог; тільки продукція, що відповідає осно-
вним вимогам, може бути розміщена на ринку або уведена в експлуатацію; гармонізовані 
стандарти, номери яких опубліковані в Офіційному журналі ЄС і які перетворяться в наці-
ональний стандарт, повинні відповідати основним вимогам; застосування гармонізованих 
стандартів або інших технічних умов залишається рекомендаційним, а виробники можуть 
вільно вибрати будь-яке технічне рішення, що забезпечує відповідність основним вимо-
гам; виробники можуть зробити вибір з декількох методик оцінки відповідності, що приво-
дяться у директиві [11, с. 51-52]. Тому, принципи Нового підходу виступають ефективними 
регуляторами, що сприяють впровадженню технологічних інновацій, а також підвищують 
рівень конкурентоспроможності європейської промисловості і, з урахуванням сформова-
них потреб у більш прозорому та детальному порядку здійснення процедури перевірки 
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відповідності якості продукції, проведення акредитації та реалізації заходів по контролю 
за ринком [12].

Прийняття резолюції Ради ЄС щодо повідомлення Європейської Комісії про оптимі-
зацію впровадження директив Нового підходу від 10.11.2003  р. [13] активувало розгляд 
питань, які Рада ЄС визначила як такі, що потребують оптимізації, Групою старших поса-
дових осіб Єврокомісії з політики стандартизації та оцінки відповідності (SOGS). Це стало 
наступним етапом розвитку законодавства ЄС щодо технічної гармонізації та стандартиза-
ції з урахуванням вимог Нового підходу, який триває до сьогоднішнього дня.

Основним завданням процедури оцінки відповідності (conformity assessment) в країнах 
ЄС, це забезпечити впевненість у тому, що продукт безпечний для покупця або кінцевого 
користувача, а так само показати державним регулюючим органам (наглядові органи), що 
при проектуванні і виробництві конкретного продукту, виробник виконав всі вимоги гар-
монізованого законодавства ЄС і відповідає відповідним вимогам і / або стандартів. 

Оцінка відповідності (conformity assessment), це доказ того, що задана вимога (speci fied 
requirement) до продукту по встановленим нормативним документам, такими як регламен-
ти, директиви, гармонізовані стандарти і технічні умови до продукції виконані [14].

Серед базових директив Ради ЄС, які ґрунтуються на Новому та Глобальному підходах 
слід назвати наступні [15]:

а) директиви, засновані на принципах Нового підходу, які мають наслідком маркування 
СЕ, зокрема директиви №: 87/404/ЄЕС від 25.06.1987, 88/378/ЄЕС від 03.05.1988, 89/106/
ЄЕС від 21.12.1988, 89/686/ЄЕС від 21.12.1989, 90/384/ЄЕС від 20.06.1990, 90/385/ЄЕС від 
20.06.1990, 90/386/ЄЕС від 20.06.1990, 92/42/ЄЕС від 21.05.1992, 93/15/ЄЕС від 05.04.1993, 
93/42/ЄЕС від 14.06.1993, 94/9/ЄС від 23.03.1994, 94/25/ЄС від 22.04.1994, 97/23/ЄС від 
29.05.1997, 98/37/ЄС від 22.06.1998, 98/79/ЄС від 27.10.1998, 1999/5/ЄС від 09.03.1999, 
2000/9/ЄС від 20.03.2000, 2004/22/ЄС від 31.03.2004, 2006/95/EC від 12.12.2006.  Директиви 
Нового підходу ЄС визначають, що основні вимоги Директив повинні бути виконані, але 
не вказуються технічні рішення, які повинні бути застосовані до продукції і передбача-
ється, що продукція, вироблена відповідно до європейських гармонізованих стандартів 
(European Standards EN) відповідає всім необхідним вимогам. У випадках, якщо продукт 
виготовлений будь-яким іншим способом, без використання гармонізованих стандартів, 
виробник зобов’язаний продемонструвати, що продукція відповідає основним вимогам.

Вся продукція, яка підпадає під дію Директив Нового підходу, повинна мати СЕ марку-
вання (CE Mark), яка підтверджує відповідність основним вимогам. 

Шляхом нанесення маркування СЕ на продукцію, виробник підтверджує, що всі необ-
хідні процедури оцінки відповідності дотримані. Продукція, що має на законній підставі 
знак СЕ, не може обмежуватися при розміщенні на внутрішньому ринку країн ЄС і країни 
члени ЄС не мають право вимагати додаткових доказів відповідності [16].

б) директиви, засновані на принципах Нового підходу чи Глобального підходу, які не 
мають наслідком маркування СЕ, зокрема директиви №: 94/62/ЄС від 20.12.1994, 96/48/
ЄС від 23.07.1996, 96/98/ЄС від 20.12.1996, 2001/16/ЄС від 29.04.2001, 2009/125/ЄС від 
21.10.2009;

в) директиви на принципах Глобального підходу, зокрема директиви №: 1996/57/
ЄС від 03.09.1996, 1999/36/ЄС від 29.04.1999, 2000/14/ЄС від 03.01.2000, 2000/55/ЄС від 
17.05.2000, 2007/47/ЄС 05.06.2007.

Основний зміст перерахованих нормативних актів зводиться до того, що держави-
члени ЄС зобов’язані вживати необхідних заходів для забезпечення розміщення продукції 
будівництва на ринку та введення в експлуатацію, лише якщо вона не становить загрози 
для безпеки та здоров’я громадян, або інших державних інтересів, яка належним чином 
встановлюється, обслуговується та використовується за призначенням. Це в свою чергу 
тягне за собою обов’язок здійснення нагляду за ринком з боку національних органів пу-
блічної влади. 

Глобальний підхід в ЄС (глобальний підхід до випробувань і сертифікації) визначає, що 
виробники завжди мають повну відповідальність за свою продукцію. Основний принцип 
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глобального підходу є те, що виробник, який випускає продукцію для розміщення на вну-
трішньому ринку ЄС, заявляє Декларацією про відповідність (Declaration of Conformity), 
що продукт відповідає всім основним вимогам Директив, під які підпадає продукція. 
Глобальний підхід також заснований на тому, виробник самостійно вибирає гарантовані 
методи визначення відповідності при різних видах ризиків, пов’язаних з продукцією [15].

Крім іншого, для будівельної продукції цей стандартний елемент Нового та Глобального 
підходу означає, що продукцію можна розміщувати на ринку лише тоді, якщо вона підхо-
дить для використання за своїм призначенням, тобто вона має такі характеристики, що 
роботи, для яких вона застосовується, задовольняють основні вимоги стосовно механічної 
міцності та стійкості, безпеки у разі пожежі, гігієни, охорони здоров’я та довкілля, безпеки 
використання, захисту від шуму, збереження енергії та теплозахисних властивостей. 

У країнах ЄС створена система технічного регулювання внутрішнього ринку ЄС, на 
основі «Директив Нового підходу» та «Глобального підходу». «Директиви Нового підхо-
ду» та «Глобального підходу» спрямовані на усунення технічних бар’єрів по вільному пе-
реміщенню товару і послуг всередині Європейського Союзу, шляхом єдиних вимог щодо 
безпеки до продукції і процедур оцінки відповідності. Директиви Нового підходу визна-
чають єдині вимоги до продукції з безпеки, з єдиною нормативною базою. Глобальний 
підхід, ґрунтуючись на вимоги Директив Нового підходу, встановлює загальні процедури 
оцінки відповідності продукції гармонізованого законодавства [13]. Загалом, основні ви-
моги необхідно задовольнити також щодо економічно вигідного строку служби (придат-
ності). Вони передбачають, що будь-яка зовнішня дія, прикладена до робіт, має передбачу-
ваний характер. 

Висновки. На підставі вищевикладеного слідує, що запровадження Нового та 
Глобального підходів у сфері технічної гармонізації та стандартизації будівельної продук-
ції створило якісно нові передумови розвитку європейського законодавства у будівельній 
галузі. Новий підхід передбачає створення єдиної уніфікованої бази вимог, у тому числі 
до будівельної продукції, а Глобальний підхід – розвиває ці положення у частині оцінки 
відповідності продукції зазначеним вимогам. Отже, слід наголосити, що для успішного 
реформування національної будівельної сфери необхідно здійснити певні дії. До таких дій 
можливо віднести: дослідити досвід та особливості регулювання державного нагляду та 
контролю у сфері будівництва за кордоном; переглянути національні нормативні акти та 
внести в них відповідні зміни, із застосуванням досвіду провідних країн світу, з метою 
створення привабливого інвестиційного клімату; продовжити реформування будівельної 
сфери з урахуванням децентралізації влади тощо. Все це зумовлює необхідність подаль-
шого наукового вивчення цього правового інституту. Отже, аналіз базових міжнародних 
нормативно-правових актів ЄС щодо технічної гармонізації та стандартизації сприяти-
ме виробленню обґрунтованих науково-теоретичних і практичних засад вдосконалення 
адміністративного законодавства у будівельній галузі України. 

Дослідження проблем гармонізації стандартів у сфері будівельної діяльності важливо 
не тільки в контексті правових реформ, а й головним чином в контексті створення безпеч-
них умов життя для населення, безпечного життєвого простору, охорони навколишнього 
середовища. 
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ОБЕсПЕЧЕНИЕ ГАРМОНИЗАЦИИ стАНДАРтОВ 
В  стРОИтЕЛЬНОЙ сФЕРЕ Ес

Резюме 
В статье освещены актуальные вопросы, связанные с осуществлением гармониза-

ции  стандартов строительной продукции в странах  ЕС.
Раскрыты основные особенности, характерные правовому регулированию гармо-

низации стандартов ЕС в сфере строительной деятельности. Сделан анализ современ-
ного европейского законодательства в указанной сфере.  

Обращено внимание на то, что введение Нового и Глобального подходов в сфере 
технической гармонизации и стандартизации строительной продукции создало каче-
ственно новые предпосылки развития европейского законодательства в строительной 
отрасли. Сейчас в  ЕС создана система технического регулирования их внутреннего 
рынка, на основе «Директив Нового подхода» и «Директив Глобального подхода». Эти 
Директивы направлены на устранение технических барьеров по свободному перемеще-
нию товара и услуг внутри Европейского Союза, путем единых требований безопаснос-
ти к продукции и процедур оценки соответствия.

Основная идея статьи состоит в том, что, основываясь на понимании и примене-
нии законодательства ЕС, связанного с гармонизацией стандартов в сфере строительной 
деятельности, уменьшится количество проблем при адаптации его положительных мо-
ментов в законодательство Украины и увеличится возможность эффективного исполь-
зования строительного потенциала Украины.

Ключевые слова: строительная отрасль, постановления ЕС, директивы ЕС, реше-
ние ЕС, рекомендации ЕС.
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ENSURE HARMONIZATION OF EU STANDARDS IN THE 
CONSTRUCTION FIELD

Summary
The article highlights the current issues related to the implementation of standards 

harmonization of construction products in the EU .
It outlines the main features of specific legal regulation of harmonization of EU standards 

in the field of construction activity . The analysis of modern European legislation in the 
identified areas.

Attention is drawn to the fact that the introduction of the New and Global approaches 
in the field of technical harmonization and standardization of construction products has 
created a qualitatively new preconditions for the development of European legislation in the 
construction industry. Now the EU established the technical regulation of the internal market 
system, based on the “New Approach Directives” and the “Global Approach Directives”. 
These Directives aimed at removing technical barriers to the free movement of goods and 
services within the European Union, through the common safety requirements for products 
and conformity assessment procedures.

The main idea of the article is based on an understanding and application of the EU 
legislation related to the harmonization of standards in the field of construction activity , 
reduced the number of problems in adapting its positive aspects in the legislation of Ukraine 
and the opportunity to increase efficient use of building potential of Ukraine.

Key words: construction industry, EU regulations, EU directives, the EU’s decision , the 
EU recommendations 
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ВіДПОВіДАЛЬНістЬ ЗА АДМіНістРАтИВНі ПРАВОПОРУШЕННЯ 
У сФЕРі БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ, ЗАФіКсОВАНі В 

АВтОМАтИЧНОМУ РЕЖИМі, В КОНтЕКсті ПРАВ ЛЮДИНИ
Статтю присвячено останнім новаціям українського законодавства 2015  р. щодо за-

провадження спеціального порядку притягнення до відповідальності за адміністративні 
правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режи-
мі, в контексті дотримання прав людини. Проводиться порівняльний аналіз зазначених 
новацій з аналогічними нововведеннями 2008 р. в контексті рішення Конституційного 
Суду України щодо визнання їх неконституційними.

Ключові слова: адміністративні правопорушення, безпека дорожнього руху, права 
людини.

Постановка проблеми. Транспорт – невід’ємна та надзвичайно важлива галузь світо-
вої та вітчизняної економіки, що відображено також в п. 5 ч. 1. ст. 92 Конституції України 
[1, ст. 92], який відносить організацію та експлуатацію транспорту до сфери виключно за-
конодавчого регулювання. Поряд з тим, зі змісту ч. 1 ст. 1187 Цивільного кодексу України 
[2, ст. 1187] очевидно, що експлуатація транспорту взагалі, та автомобільного зокрема, 
розглядається в законодавстві України як джерело підвищеної небезпеки. Така позиція за-
конодавця повністю виправдана. Автомобільний транспорт – найбільш «смертоносний» 
вид транспорту, на рахунку якого найбільше людських жертв. Так, кількість загиблих у 
дорожньо-транспортних пригодах в Україні у 2015 році – 3970 осіб [3] (без урахування оку-
пованих територій). Щороку трапляються більше 20 тисяч дорожньо-транспортних при-
год, переважна більшість яких спричинена порушенням правил дорожнього руху, в першу 
чергу, адміністративними правопорушеннями. Зокрема, кількість дорожньо-транспортних 
пригод в Україні, що трапилися в 2015 році лише у зв’язку із керуванням транспортним 
засобом у нетверезому стані, становила 2358 випадків. 

Аналіз статистики не є метою нашої статті, але й наведених цифр цілком достатньо для 
того, щоб стверджувати, що правопорядок на автотранспорті та безпека дорожнього руху 
потребують посиленої правової охорони та особливої уваги законодавця. Адміністративні 
правопорушення, хоч і не становлять великої суспільної небезпеки та не завдають значної 
шкоди, вчиняються частіше, ніж злочини, чим істотно підривають правопорядок та дисци-
пліну на автотранспорті. Дані статистики дають підстави стверджувати, що адміністратив-
ні проступки на автотранспорті є найбільш розповсюдженою категорією адміністративних 
правопорушень: одних лише порушень Правил дорожнього руху України фіксується що-
року більше, ніж усіх інших адміністративних проступків разом узятих.

В той же час, при забезпеченні безпеки дорожнього руху вкрай необхідно уникати та-
ких крайнощів, як порушення прав та свобод людини, утвердження і забезпечення яких є 
головним обов’язком держави [1, ст. 3]. Адже безпека людини не повинна слугувати ви-
правданням порушенню її фундаментальних прав та свобод. Завдання держави полягає 
якраз в тому, щоб знайти такий оптимальний механізм забезпечення безпеки дорожнього 
руху, який був би максимально ефективним, не порушуючи при цьому права людини.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загалом проблематика адміністративної 
відповідальності за правопорушення в галузі безпеки дорожнього руху є настільки широко 
висвітленою в юридичній науці (як в Україні, так і в світі), що один лише перелік усіх до-
слідників цього питання був би контрпродуктивним і, безумовно, зайвим. Однак, предмет 
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нашого дослідження набагато вужчий і не може похвалитися такою увагою науковців. В за-
рубіжній науці, де автоматична фіксація правопорушень з початком нового тисячоліття уві-
йшла у практику, такі дослідження проводились, однак вони аналізують право відповідних 
зарубіжних країн, а не українське законодавство, що має суттєві відмінності. Наприклад, в 
Росії, де автоматична фіксація порушень правил дорожнього руху введена з 2007 року, про-
блема досить широко висвітлювалась у працях О. В. Амелічкіна, В. В. Головко, Р. Я. Зайцева, 
Т. М. Заніної, С. Ю. Кошелкина, П. В. Молчанова, Б. В. Росінского, А. І. Смолякова та ін. 
вчених, а також у кандидатській дисертації 2012 р. О. В. Литкіна [4], що є одним з небага-
тьох комплексних монографічних досліджень даного питання. 

Що стосується України, то не пройшло навіть року з моменту запровадження Законом 
України від 14 липня 2015  року № 596-VIII [5] чергового (третього за рахунком) ново-
го порядку притягнення до відповідальності за адміністративні правопорушення у сфері 
безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, тому й досліджень цього 
питання поки небагато. Стаття В. В. Введенської в 2014 р. [6] присвячена другій невдалій 
спробі запровадження такого порядку ще в січні 2014 р. (але закон, що аналізується в її 
статті, було скасовано протягом двох тижнів). Варто відмітити опубліковану наприкінці 
2015 р. на веб-сайті статтю к.ю.н., доцента Олексія Кравчука [7], у якій автор, аналізуючи 
вказані новації, піднімає питання дотримання прав людини. Проблема конституційності 
вищевказаного закону аналізувалась в електронній публікації адвоката Назара Олексюка 
[8]. Також окремі аспекти проблеми висвітлював в своїх публікаціях в інтернет-виданнях 
Богдан Глядик [9].

Мета статті полягає в необхідності дати наукову оцінку останнім новаціям українсько-
го законодавства щодо запровадження Законом України від 14 липня 2015 року № 596-VIII 
[5] спеціального порядку притягнення до відповідальності за адміністративні правопору-
шення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, на предмет 
дотримання при цьому основних конституційних прав та свобод людини. Для цього буде 
доцільним провести порівняльний аналіз зазначених новацій з аналогічними нововведен-
нями 2008 р. в контексті рішення Конституційного Суду України [10] щодо визнання ст. 
14-1, ч. 6 ст. 258 КпАП неконституційними. На наше переконання, важливо привернути 
увагу науковців та практиків, в першу чергу посадових осіб органів державної влади, до 
зазначеної проблематики.

Виклад основного матеріалу. Законом України від 14 липня 2015 року № 596-VIII [5] 
були прийняті, а 07 листопада 2015  р. набрали чинності новації стосовно відповідальності 
за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафік-
совані в автоматичному режимі. Розглянемо лише найбільш дискусійні аспекти даної проб-
леми. І тут буде доцільно звернутись до не такої вже давньої історії питання, яку нерідко 
і незаслужено забувають. Згідно Закону України № 586-VI від 24.09.2008  р. [11] Кодекс 
України про адміністративні правопорушення (далі по тексту – КпАП) було доповнено ст. 
14-1, яка встановлювала «відповідальність власників (співвласників) транспортних засобів 
за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху у разі їх фіксації пра-
цюючими в автоматичному режимі спеціальними технічними засобами, що мають функ-
ції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобами фото- і кінозйомки, відеозапису» [12]. 
Рішенням Конституційного Суду України від 22 грудня 2010 року № 23-рп/2010 у справі 
№ 1-34/2010 [10], статтю 14-1, частину шосту статті 258 КпАП визнано такими, що не від-
повідають Конституції України (є неконституційними). Серед ключових аргументів, якими 
Конституційний Суд України обґрунтував своє рішення, були такі:

– «Згідно з частиною другою статті 61 Конституції України, юридична відповідаль-
ність особи має індивідуальний характер» (пп. 4.2 [10]);

– «…перевірена на предмет конституційності стаття 14-1 Кодексу, яка міститься в 
Загальній частині Кодексу, встановлює особливості притягнення до адміністративної від-
повідальності саме власників (співвласників) транспортних засобів, однак безпосередньо 
не визначає складу правопорушення, а тому не може бути самостійною підставою для 
притягнення до такої відповідальності. Види правопорушень та процедура притягнення 
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до адміністративної відповідальності визначені в Особливій частині Кодексу. Положення 
статті 14-1 Кодексу можуть застосовуватися лише в системному зв’язку з низкою інших 
статей, передбачених Особливою частиною Кодексу, диспозиції яких у безальтернативній 
формі визначають суб’єктом, який притягається до відповідальності за вчинення право-
порушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, особу, яка винна у вчинен-
ні цього правопорушення, зокрема водія транспортного засобу. За відсутності в статтях 
Особливої частини Кодексу, які визначають склад адміністративних правопорушень, вка-
зівки на те, що суб’єктами цих правопорушень є власники (співвласники) транспортних 
засобів, ці суб’єкти можуть притягатися до адміністративної відповідальності виключно 
за наявності в їхніх діях складу певного адміністративного порушення, інше створює пра-
вову невизначеність у встановленні суб’єкта, що притягається до відповідальності в цій 
сфері» (пп. 4.3 [10]).

– «Словосполучення «власник (співвласник) транспортного засобу», використане у 
статті 14-1 Кодексу, означає, що таким власником (співвласником) може бути як фізич-
на, так і юридична особа (статті 2, 318 Цивільного кодексу України). Конституційний Суд 
України виходячи з конституційного принципу індивідуалізації юридичної відповідаль-
ності (частина друга статті 61 Конституції України), правової доктрини, положень Кодексу 
(статті 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 27, 30, 31, 32 Загальної частини та Особлива частина) та сво-
єї правової позиції, за якою «суб’єктом адміністративної відповідальності є лише фізична 
особа» (абзац другий пункту 4 мотивувальної частини Рішення від 30 травня 2001 року 
№ 7-рп/2001 (v007p710-01) у справі про відповідальність юридичних осіб), вважає, що 
суб’єктом, який підлягає адміністративній відповідальності в сфері забезпечення безпеки 
дорожнього руху, є фізична особа» (пп. 4.3 [10]).

Ми дозволили собі процитувати в нашій статті мотивувальну частину рішення 
Конституційного Суду України в тій частині, в якій вона стосується предмету нашо-
го дослідження, оскільки наведена в рішенні позиція Конституційного Суду України та 
її обґрунтування, по-перше, в повній мірі може бути застосована й до нової статті 14-2, 
по-друге, настільки однозначно та зрозуміло викладені, що навіть не потребують комен-
тування. У разі нового конституційного звернення чи подання вже щодо ст. 14-2 КпАП, 
Конституційному Суду України буде дуже непросто мотивувати протилежне рішення щодо 
відповідності Конституції України зазначеної статті.

Друга спроба запровадити автоматичну фіксацію адміністративних правопорушень в 
сфері безпеки дорожнього руху та спеціальний порядок притягнення до відповідальності 
за них – Закон України від 16.01.2014 № 723-VII [13] – теж заслужено піддавався критиці 
[6, 118] за аналогічні порушення прав людини, що й призвело до його скасування вже через 
2 тижні, на підставі Закону № 732-VII від 28.01.2014 [14].

Приймаючи ст. 14-2 в липні 2015 р., депутати Верховної Ради України пішли тим же 
шляхом, що й в 2008 та 2014 роках, але зайшли ще далі. Тепер «адміністративну відпові-
дальність за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в 
автоматичному режимі… несуть юридичні та фізичні особи, за якими зареєстровано тран-
спортний засіб», тобто вперше за час існування КпАП 1984 року суб’єктом адміністратив-
ного проступку стали юридичні (!) особи. Проблема полягає в тому, що, КпАП 1984 року за 
своїм юридичним інструментарієм абсолютно не розрахований на такі революційні допо-
внення. КпАП 1984 року побудований на наріжному камені: суб’єктом адміністративного 
проступку є фізична особа, яка досягла на момент вчинення адміністративного правопору-
шення шістнадцятирічного віку. Важко не погодитись з висновками Конституційного Суду 
[10], що положення КпАП (статті 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 27, 30, 31, 32 Загальної частини та 
Особлива частина), за винятком кількох нових, включених у 2015 році, не припускають від-
несення юридичних осіб до суб’єктів адміністративного проступку. Саме тому в 2011 році 
при прийнятті нового Повітряного кодексу [15], коли виникла аналогічна нагальна потреба 
врегулювати адміністративну відповідальність «юридичних осіб – суб’єктів авіаційної ді-
яльності», пішли іншим, більш вдалим, на нашу думку, шляхом: не намагаючись включити 
таку відповідальність в КпАП, регламентували її в статтях 127-130 нового Повітряного ко-
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дексу [15]. Аналогічно законодавець діяв і раніше, коли виникала необхідність врегулюва-
ти адміністративну відповідальність юридичних осіб: «…фактично передбачивши відпо-
відальність юридичних осіб за правопорушення проти установленого порядку публічного 
управління (адміністративні правопорушення) в окремих законах України, законодавець 
вивів процедуру застосування стягнень до цих суб’єктів поза межі дії правил КпАП [16, 
166-167]». Звісно, це не вирішило проблему застарілості чинного КпАП, зате й не створи-
ло в ньому нових протиріч і колізій.

Інше принципове зауваження Конституційного Суду [10] щодо ст. 14-1 КпАП, яке про-
ігнорував законодавець: ст. 14-2, так само, як колись ст. 14-1, знов презюмує вину фізичних 
та юридичних осіб, за якими зареєстровано транспортний засіб, у вчиненому на ньому по-
рушенні, тобто фактично запроваджує навіть не один, а цілих два нових для адміністра-
тивної відповідальності принципи – презумпцію вини особи і принцип об’єктивної відпо-
відальності власника транспортного засобу. 

Як влучно зауважив Олексій Кравчук: «Законодавець лише визначив, що за низку пра-
вопорушень відповідатиме не особа, яка їх вчинила, а особа, на яку зареєстровано тран-
спортний засіб» [7]. Інший науковець, В.В. Введенська, висловила свій висновок ще більш 
прямо та лаконічно, назвавши запроваджений принцип: «покарати хоч кого-небудь» [6, 
117]. Такий підхід притаманний цивільно-правовій відповідальності власників транспорт-
них засобів, поширений він і в міжнародному праві, наприклад, відповідальність авіапе-
ревізника за Монреальською конвенцією 1999  р. Але чи правомірно та необхідно поши-
рювати принцип об’єктивної відповідальності (незалежно від вини) на адміністративно-
деліктне право? Даному «нововведенню» Конституційний Суд в своєму рішенні від 22 
грудня 2010 року № 23-рп/2010 у справі № 1-34/2010 в пп. 4.3 [10] вже дав негативну 
оцінку. Також вважаємо слушною позицію Олексія Кравчука, що підстави звільнення від 
адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері забезпечення безпеки до-
рожнього руху, передбачені ч. 1 ст. 279-3 КпАП, є недостатніми [7]. Більше того, на нашу 
думку, положення ст. 279-3 КпАП штучно звужують можливості, надані власнику час-
тинами 3 ст. 14-2 КпАП: «Фізична особа, за якою зареєстровано транспортний засіб або 
яка ввезла транспортний засіб на територію України, звільняється від відповідальності…, 
якщо транспортний засіб, його номерний знак вибули з володіння власника внаслідок про-
типравних дій інших осіб, або на момент вчинення правопорушення таким транспортним 
засобом керувала інша особа» [12, ст. 14-2]. В той же час, згідно ч. 1 ст. 279-3 КпАП: 
«Власник транспортного засобу або особа, яка ввезла транспортний засіб на територію 
України, звільняється від адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері 
забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, у разі якщо 
…протягом 14 днів з моменту отримання постанови про накладення адміністративного 
стягнення за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматич-
ному режимі, особа, яка фактично керувала транспортним засобом на момент вчинення 
вказаного правопорушення, звернеться особисто або за допомогою засобів телекомуніка-
ційного зв’язку у порядку, визначеному Кабінетом міністрів України, до уповноваженого 
підрозділу Національної поліції із відповідною заявою про визнання зазначеного факту 
адміністративного правопорушення та згоди на притягнення до адміністративної відпо-
відальності» [12, ст. 279-3]. 

Неважко помітити, що такий порядок «звільнення від адміністративної відповідаль-
ності» особи, яка фактично не вчиняла дане адміністративне правопорушення, по суті 
де-юре не є звільненням від відповідальності власника транспортного засобу, а є пере-
кладенням обов’язку знайти, довести й притягнути винного водія до відповідальності з 
«плечей» держави на «плечі» власника транспортного засобу. Як неодноразово наголосив 
в п. 4 свого рішення [10] Конституційний Суд України, юридична відповідальність особи 
має індивідуальний характер (частина 2 статті 61 Конституції України). Особа не може 
нести відповідальність, піддаватись стягненню за діяння, яке вона не вчиняла, яке вчи-
нила інша особа. Адже «адміністративне стягнення є мірою відповідальності і застосову-
ється з метою виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення…» (ст.  23 
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КпАП [12]). Адміністративні стягнення застосовуються «за вчинення адміністративних 
правопорушень» [12, ст. 24]. Згідно ч. 3 ст. 27-1: «У разі фіксації правопорушення у сфері 
забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі від загальної кількості 
балів громадянина, який вчинив правопорушення, вираховується кількість штрафних ба-
лів, передбачених відповідною статтею Особливої частини цього Кодексу» [12, ст.  27-1]. 
«Адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна 
(умисна або необережна) дія чи бездіяльність…» (ч. 1 ст. 9 КпАП [12, ст. 9]), тобто статус 
власника транспортного засобу без доведення факту вчинення діяння, порушення правил 
дорожнього руху під час керування транспортним засобом, не повинен бути підставою для 
автоматичного притягнення до відповідальності.

Слід погодитись з Олексієм Кравчуком: «…такі зміни порушують два важливі кон-
ституційні принципи: презумпцію невинуватості і право не давати пояснення чи показан-
ня щодо себе» [7]. Сама по собі така новація, як фіксація порушень правил дорожнього 
руху в автоматичному режимі, на наш погляд, не тільки корисна, а й давно потрібна на-
шому суспільству та державі, які обрали європейський вектор розвитку. Зокрема в кра-
їнах Євросоюзу фіксація порушень правил дорожнього руху в автоматичному режимі 
після 2003 р. стала звичайною практикою. Як вірно зазначає в своїй дисертації 2012 р. 
О. В. Литкін, розвинуті інформаційні системи, що створені та успішно функціонують в 
ряді зарубіжних країн, дозволяють притягати до відповідальності дійсно винну особу, а не 
власника транспортного засобу [4, 17] (переклад з російської мови мій). Нажаль, Україна 
поки не може похвалитись «розвинутими інформаційними системами», тому запроваджу-
вати вдалий західний досвід слід враховуючи реальний рівень розвитку інформаційних 
систем у нашій країні. Спосіб же, який обрав вітчизняний законодавець, хоч і є найбільш 
швидким, втім, на наше переконання, не є оптимальним. Попередні невдалі спроби прище-
пити передовий досвід Європейського Союзу в сфері боротьби з порушеннями дорожнього 
руху до радянського КпАП 1984 року та при цьому забезпечити верховенство права, повагу 
прав і свобод людини, вже виявились невдалими. 

Висновки. Виходячи з рішення Конституційного Суду [10], були поставлені під сумнів 
наріжні конституційні принципи правової держави. Радянський КпАП 1984 року давно по-
требує заміни якісно новим, розробленим на основі Конституції України та міжнародних 
конвенцій про права людини, кодексом, який би передбачав адміністративну відповідаль-
ність юридичних осіб, встановлював для них окремі специфічні стягнення та особливий 
порядок їх застосування. Також новий кодекс повинен, на наше переконання, визначати га-
рантії дотримання прав власників транспортних засобів, в першу чергу презумпції невину-
ватості (для фізичних осіб), при притягненні їх до відповідальності. Безумовно, вищезаз-
начене виходить далеко за межі мети та завдань нашої публікації та потребує системного та 
комплексного наукового дослідження. Ми лише сподіваємось, що стаття приверне більше 
уваги науковців та практиків, в першу чергу посадових осіб органів державної влади, до 
зазначеної проблематики.
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ОтВЕтстВЕННОстЬ ЗА АДМИНИстРАтИВНЫЕ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ В сФЕРЕ БЕЗОПАсНОстИ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ, ЗАФИКсИРОВАННЫЕ В АВтОМАтИЧЕсКОМ 
РЕЖИМЕ, В КОНтЕКстЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Резюме
Статья посвящена последним новациям украинского законодательства 2015 г. 

(в первую очередь, статьям 14-2, 279-3 Кодекса Украины об административных пра-
вонарушениях) о введении специального порядка привлечения к ответственности 
за административные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, 
зафиксированные в автоматическом режиме, в контексте соблюдения прав человека. 
Проводится сравнительный анализ указанных новаций с аналогичными новшествами 
2008 г. в контексте решения Конституционного Суда Украины о признании ст. 14-1, ч. 6 ст. 
258 неконституционными. Автор обосновывает необходимость приведения указанных 
статей (14-2, ст. 279-3), нарушающих, по мнению автора, некоторые фундаментальные 
права и свободы человека, в соответствие с Конституцией Украины и иными законами.

Ключевые слова: административные правонарушения, безопасность дорожного 
движения, права человека.
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RESPONSIBILITY FOR ADMINISTRATIVE OFFENSES IN THE SAFETY 
OF ROAD TRAFFIC SPHERE, RECORDED AUTOMATICALLY, IN THE 

CONTEXT OF HUMAN RIGHTS
Summary
The article is devoted to the latest innovations of the Ukrainian legislation in 2015 

(primarily Articles 14-2, 279-3 of the Code of Administrative Offences of Ukraine) to 
introduce a special procedure for the prosecution of automatically recorded administrative 
offenses in the safety of road traffic sphere, in the context of respect for human rights. The 
author carries out a comparative analysis of these innovations with the same innovations in 
2008 in the context of the decision of the Constitutional Court of Ukraine on the recognition 
unconstitutional of art. 14-1, h. 6 Art. 258. The author proves the need to bring these articles 
(14-2, art. 279-3), which violates the author’s opinion, some of the fundamental human rights 
and freedoms, in line with the Constitution and other laws of Ukraine. 

Key words: administrative offense, safety of road traffic, human rights
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ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЯК сИстЕМОУтВОРЮЮЧИЙ КРИтЕРіЙ 
сПОРтИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

У статті досліджується категорія правового режиму як критерію поділу права на 
галузі, а також як системоутворюючого фактору спортивного права України.

Ключові слова: правовий режим, системоутворюючий фактор, спортивне право, 
фізкультурно-оздоровча діяльність, спортивна діяльність.

Постановка проблеми. Здобуття Україною незалежності у своєму наслідку призвело 
до істотної зміни світогляду в усіх без винятку сферах людської життєдіяльності, а також 
до концептуальної трансформації правової системи нашої держави. Результатом зазначе-
них реформаційних процесів стало посилення спеціалізації правових норм залежно від 
потреб та інтересів населення й відповідно до сфери суспільних відносин, на регулювання 
яких скеровані відповідні норми права. Таким чином, відбулося становлення нових галу-
зей юридичних знань та навчальних дисциплін, чільне місце серед яких посідає спортивне 
право України, яке, як комплексна галузь права, набуло всіх ознак самостійності.

Як відомо, дослідження будь-яких правових явищ або їхніх елементів повинні логічно 
розпочинатися з визначення переліку та змісту сутнісних категорій і понять. При цьому 
прийнятий наукою зміст певного правового поняття обумовлює в значній мірі і подальший 
вектор розвитку та наукового пошуку. Одним із таких важливих понять у галузі спортив-
ного права є поняття правового режиму фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності, 
який, поряд із предметом та методом правового регулювання, є одним із системоутворюю-
чих факторів спортивного права.

У цьому контексті відзначимо, що на сьогодні основними критеріями виокремлення 
самостійних галузей права слугують правові категорії предмету та методу правового регу-
лювання, які в сукупності і складають системоутворюючі фактори галузі права. В той же 
час, аналіз окремих наукових напрацювань приводить до думки, що вказана позиція не є 
єдиною, адже останнім часом як в теорії держави та права, так і в інших галузевих право-
вих науках, поряд із предметом і методом правового регулювання, для узагальнюючої ха-
рактеристики конкретних галузей права дедалі частіше застосовується категорія правового 
режиму. При цьому окреслена необхідність доповнення класичних критеріїв поділу права 
на галузі правовим режимом обґрунтовується тим, що він (правовий режим) притаманний 
кожній галузі й допомагає відобразити її специфіку, особливості кожної із них (галузі пра-
ва) як окремої системи за допомогою елементів, що входять до структури правового режи-
му, яка багато в чому збігається з елементами структури механізму правового регулювання 
[1, 11].

Відповідним чином, є достатньо підстав наголошувати на необхідності у подальшому 
дослідженні категорії правового режиму та вирішенні питання щодо її включення до скла-
ду критеріїв поділу права на галузі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню правового режиму приділяється 
значна увага дослідників у галузі права. Однак, питання щодо правового режиму спортив-
ного права України на разі не є в достатній мірі дослідженим з огляду на відносну новизну 
самої концепції виокремлення спортивного права, як окремої галузі права.

© А.М. Апаров, 2016
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Мета статті. З огляду на вказане слід констатувати, що метою цієї роботи є аналіз пра-
вового режиму як критерію поділу права на галузі загалом та системоутворюючого факто-
ру спортивного права України зокрема.

Виклад основного матеріалу. Відтак, у першу чергу слід підкреслити те, що, коли для 
виокремлення класичних самостійних галузей права (цивільного, адміністративного, кри-
мінального тощо) критеріїв предмету та методу правового регулювання цілком достатньо, 
то така юридична конструкція не в повній мірі «спрацьовує» при характеристиці відносно 
нових галузей права, зокрема, і комплексних, як-от: господарського, інформаційного, цер-
ковного, військового, спортивного тощо, на що неодноразово зверталася увага у правничих 
виданнях [2, 20].

Спадає на думку те, що окреслена проблематика має тісний взаємозв’язок з проблемою 
розмежування і взаємодії публічного та приватного права. У цьому контексті зазначимо, 
що питання визначення критеріїв відмінності між правом публічним і приватним знайшло 
своє відображення у декількох т. з. теоріях: теорія субординації (за критерієм методу пра-
ва), теорія інтересу (за критерієм спрямованості інтересів окремих правових положень), 
теорія віднесення (за критерієм правового статусу окремих суб’єктів права), теорія при-
мусу (за критерієм наявності чи відсутності примусу) [2, 18-19].

У цьому контексті відмітним є те, що в основу зазначених теорій відмінності між пу-
блічним і приватним правом закладений такий спосіб класифікації як «дихотомія» (по-
діл на дві частини). Однак, відштовхуючись від базових засад указаних теорій, видається 
неможливим у повній мірі охарактеризувати згадувані вище відносно нові галузі права, 
адже в їх основі мають місце змішані (публічно-приватні) елементи, що є недопустимим у 
конструкції поділу права на приватне та публічне, де повністю розмежовуються приватні 
та публічні елементи і відповідно – приватні та публічні галузі права.

У той же час, використання як системоутворюючого фактору галузі права правового 
режиму надає можливість максимально широко характеризувати галузі права, у т. ч. і комп-
лексні, адже такий режим «допускає» поєднання приватних і публічних елементів у рамках 
однієї галузі права.

У цьому ж ракурсі доречно зазначити, що саме категорія правового режиму надає змо-
гу в максимально повній мірі охарактеризувати галузь спортивного права та її конструкції, 
оскільки через призму відповідної категорії виявляється можливим досконало окреслити 
особливості засобів і прийомів регулювання, правового порядку, регулятивних властивос-
тей, принципів та загальних засад, які пронизують відповідну галузь права та за допомо-
гою яких конструюються взаємозв’язки між її структурними елементами.

Ведучи мову про правовий режим, слід зазначити, що його система відображає специ-
фіку механізму та особливостей правового регулювання тих чи інших відносин, що висту-
пають предметом тієї чи іншої галузі права та при цьому надає можливість більш широко 
та докладно, у порівнянні з методом правового регулювання, прослідкувати та охаракте-
ризувати особливості правової регламентації тієї чи іншої сфери й, окрім того, додатково 
дослідити інші елементи системи галузі права.

Разом з тим, питання щодо юридичної природи правового режиму до сьогоднішнього 
дня є досить спірним у науці. Не вдаючись до поглибленого аналізу змісту відповідних 
дискусій, відзначимо лише, що під правовим режимом у сфері правових явищ розуміється 
цілісна система регулятивного впливу, що характеризується специфічними засобами ре-
гулювання – особливим порядком виникнення і формування змісту прав і обов’язків, їх 
здійснення, специфікою санкцій, способів їх реалізації, а також дією єдиних принципів, 
загальних положень, що поширюються на дану сукупність норм. При цьому кожна галузь 
права та законодавства з юридичної сторони виокремлюються у правовій системі саме та-
ким режимом регулювання [3, 191]. Не є виключеннями із окресленого правила і галузі 
спортивного права та спортивного законодавства.

Варто підкреслити, що своїх найбільш істотних рис та характеристик правовий режим 
набуває через такі загальні компоненти як особливі засоби і прийоми регулювання, осо-
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бливості правового порядку, специфіка регулятивних властивостей, особливості принци-
пів та загальних положень галузі права.

З огляду на вказане є достатньо підстав погодитися з твердженнями про те, що право-
вий режим характеризується особливою спрямованістю правового регулювання; здійснен-
ням з приводу конкретних об’єктів або сфер; конкретними засобами, прийомами тощо; 
закріпленням особливостей правовідносин з приводу конкретних об’єктів (чи в конкретній 
сфері) через визначення певного об’єму суб’єктивних прав і обов’язків суб’єктів цих пра-
вовідносин [4, 169-170].

У спортивному праві України правовий режим набуває форми правового режиму 
фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності. При цьому слід відзначити, що останні 
виступають ключовими категоріями спортивного права.

У свою чергу, для правового режиму спортивного права України характерним є поєд-
нання приватно-правових та публічно-правових механізмів регулювання, які (механізми) в 
той же час виступають складовими елементами відповідного правового режиму. У цьому 
ж контексті відмітимо те, що приватно-правові механізми регулювання забезпечують учас-
никам спортивних відносин реалізацію їх свободи та можливості індивідуального вибору, 
що дозволяє створити для них певне поле реалізації їх ініціативи при виборі напрямків 
фізкультурно-оздоровчої активності, а після вступу у відносини – забезпечити безпосе-
реднє змістовне досягнення поставлених цілей. У той же час, публічно-правові механізми 
регулювання фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності покликані гарантувати за-
хист прав та інтересів усіх суб’єктів фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності, 
забезпечити гарантування безпеки об’єктів фізкультурно-оздоровчої та спортивної інфра-
структури, захист життя і здоров’я людей, інтересів держави тощо, а отже, у найбільш 
загальному плані забезпечити належну реалізацію публічних інтересів. При цьому досить 
прийнятним є розуміння публічного інтересу як визнаного державою і забезпеченого пра-
вом інтересу соціальної спільноти, задоволення якого служить гарантією її існування та 
розвитку [5, 55].

Яскравою ілюстрацією приватно-правових механізмів регулювання фізкультурно-
оздоровчої та спортивної діяльності є інститут трудового контракту у професійному спорті 
як двосторонній вольовий акт, що виступає спеціальним регулятором приватно-правових 
відносин між окремими учасниками спортивних відносин. Саме застосування такої кон-
струкції регулювання відносин між відповідними учасниками, яка за своєю формою та 
змістом фактично є поєднанням цивільно-правового договору та трудового контракту, як 
і низки інших засобів приватно-правових механізмів регулювання у спортивному праві, 
створює можливість вибору цими учасниками найбільш прийнятної форми врегулювання 
відносин між ними та відповідно визначення на власний розсуд і на диспозитивних засадах 
«правил гри» в рамках обраної форми (зокрема, шляхом визначення умов договору).

Щодо публічно-правових механізмів регулювання фізкультурно-оздоровчої та спор-
тивної діяльності, то досить достатнім прикладом таких слугують імперативно встановле-
ні законодавством обмеження та заборони у сфері фізкультурно-оздоровчої та спортивної 
діяльності, що застосовуються державою та/або іншими уповноваженими суб’єктами в 
якості спеціальних заходів для регулювання відносин, які мають особливе значення для 
держави або пов’язані із необхідністю забезпечення дотримання безпеки у певних сферах 
спортивних відносин. Метою цих обмежень та заборон є забезпечення дотримання рівно-
сті прав усіх суб’єктів фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності на підставі опти-
мального співвіднесення та збалансування їх інтересів, а також регулювання суспільних 
відносин з метою сприяння та створення умов для подальшого розвитку фізичної культури 
та спорту, й відповідно – подальше розгортання відносин у цій сфері.

Розглянемо більш докладно публічно-правовий механізм регулювання фізкультурно-
оздоровчої та спортивної діяльності на прикладі запровадженої в Україні системи ме-
трології та метрологічної діяльності. З цього приводу, в першу чергу, слід зазначити, що 
нормативно-правове регулювання метрологічної діяльності у сфері фізичної культури і 
спорту носить загальний характер і перебуває на етапі свого формування та становлення. 
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У той же час, безсумнівним є те, що вказаний чинник жодним чином не впливає на форму-
вання так званого спеціального нормативного регулювання спортивної метрології, яке від-
бувається на рівні локальних корпоративних норм фізкультурно-спортивних організацій, 
які (норми) приймаються у відповідності до нормативних актів вищестоящих організацій. 
При цьому очевидно, що органи вищестоящих спортивних організацій можуть впливати 
на здійснення нормотворчої діяльності суб’єктів нижчестоящої ланки, з огляду на що є 
достатньо підстав стверджувати, що всі метрологічні параметри у спортивній сфері, як 
правило, мають однакові показники, що фіксуються та юридично закріплюються в регла-
ментах (положеннях), правилах спортивних федерацій та сприймаються на більш нижчих 
рівнях ієрархії спортивних організацій.

Такі норми безсумнівно є юридичними, адже згідно зі ст. 40 Закону України «Про фі-
зичну культуру і спорт» від 24 грудня 1993  р. № 3808-XII [6, ст. 80] правила спортивних 
змагань затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує форму-
вання державної політики у сфері фізичної культури та спорту, з урахуванням пропозицій 
відповідних всеукраїнських спортивних федерацій. При цьому необхідність виконання 
приписів цих норм підкріплюється заходами юридичної відповідальності.

У той же час, метрологічні показники у сфері фізичної культури і спорту обов’язково 
повинні бути відображені у регламентах, правилах спортивних змагань, що дає можливість 
відносити їх до загальнообов’язкових норм у сфері фізкультурно-оздоровчої та спортивної 
діяльності. Такі метрологічні показники в більшості своїй містяться в регламентах (пра-
вилах) змагань і регулюють відносини щодо фактичного доступу спортсменів до змагань 
та відносини щодо порядку проведення змагань. Так, у першому випадку вирішуються 
питання встановлення обов’язкових метрологічних вимог до спортивних показників пре-
тендентів на участь у конкретних змаганнях. У другому ж випадку, метрологічні показни-
ки покликані забезпечити контроль рухових (психофізіологічних) здібностей спортсменів 
безпосередньо під час змагань.

У контексті зазначеного слід навести приклад на одному із видів спорту. Так, 
Міжнародна федерація футболу приймає, а Міжнародна рада футбольних асоціацій за-
тверджує Правила гри з футболу, в яких міститься великий масив норм, що регламентують 
питання метрологічного контролю. Дані Правила гри повністю імплементовані в регла-
менти Федерації футболу України, яка в сенсі ст. 40 згадуваного Закону України «Про фі-
зичну культуру і спорт» від 24 грудня 1993  р. № 3808-XII є всеукраїнською спортивною 
федерацією. Отже, ті метрологічні параметри, що містяться в Правилах гри, регламентах 
(положеннях) ФФУ можна вважати за характером нормативно-правовими.

Правила гри 2010/2011 років, затверджені Міжнародною Радою футбольних Асоціацій 
у 2010 році, встановлюють такі основні метрологічні показники у футболі як розміри поля 
для гри, розміри та вага м’яча, ширина та висота воріт, тривалість матчу, число гравців та за-
мін. При цьому окреслені метрологічні показники ґрунтуються на імперативно визначеній 
у ст. 5 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 5 червня 2014  р. 
№ 1314-VII [7, ст. 1008] системі одиниць вимірювання Міжнародної системи одиниць (SI), 
прийнятої Генеральною конференцією з мір та ваг і рекомендованої Міжнародною орга-
нізацією законодавчої метрології. Очевидно, що такий імперативно-уніфікований підхід 
забезпечує дотримання принципу рівності усіх суб’єктів фізкультурно-оздоровчої та спор-
тивної діяльності.

Відповідним чином, можна зробити висновки, що в галузі фізкультурно-оздоровчої 
та спортивної діяльності в імперативному порядку застосовуються встановлені законодав-
ством засади метрології, у т. ч. і відповідні визначені стандарти одиниць вимірювань, жод-
ний відступ від яких є неможливим.

Висновки. У кінцевому підсумку підкреслимо, що спортивне право, як галузь пра-
ва та галузь законодавства, характеризується своїм специфічним правовим режимом 
фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності, якому властивим є гармонійне поєднан-
ня приватно-правових та публічно-правових механізмів регулювання. При цьому характер 
відповідного режиму слугує визначальним чинником та орієнтиром успішного функціону-
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вання системи фізичної культури та спорту в Україні, а також ефективності та гармонійної 
збалансованості спортивних відносин.

Усе зазначене вище надає достатньо підстав стверджувати, що фізкультурно-оздоровча 
та спортивна діяльність за своїм характером є публічно-приватною, а спортивне право 
України – це відносно самостійна та комплексна галузь права, що характеризується по-
єднанням приватних і публічних елементів та особливим правовим режимом, який слугує 
одним із системоутворюючих факторів цієї галузі права.
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ПРАВОВОЙ РЕЖИМ КАК сИстЕМООБРАЗУЮЩИЙ КРИтЕРИЙ 
сПОРтИВНОГО ПРАВА УКРАИНЫ

Резюме
В статье исследуется категория правового режима в качестве критерия деления 

права на отрасли, а также в качестве системообразующего фактора спортивного права 
Украины. Исследования приводят к мысли, что спортивное право Украины – это отно-
сительно самостоятельная и комплексная отрасль права, в рамках которой сочетаются 
частные и публичные элементы и которая имеет особый правовой режим, который слу-
жит одним из системообразующих факторов этой отрасли права.
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Summary
The article sources the category of legal regime as a criterion for dividing the law to the 

branch, as well as a system-forming factor of the sports law of Ukraine. Investigations lead 
to the idea that sports law in Ukraine is a relatively independent and complex branch of law, 
under which combine private and public elements and which has a special legal regime, which 
is one of the system-forming factor of this branch of law.
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ПРОБЛЕМНі ПИтАННЯ ОсКАРЖЕННЯ РіШЕНЬ ОРГАНіВ 
АНтИМОНОПОЛЬНОГО КОМітЕтУ У сПРАВАХ ПРО ЗАХИст 

ЕКОНОМіЧНОЇ КОНКУРЕНЦіЇ
В статті досліджено судову практику розгляду спорів з участю органів 

Антимонопольного комітету України та застосуванням конкурентного законодавства. 
Встановлено, що спори з участю органів АМК підвідомчі господарським судам, до яко-
го заявник, відповідач або третя особа може оскаржити як рішення, так і інші акти, 
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Постановка проблеми. Антимонопольний комітет України (далі – АМК) є державним 
органом із спеціальним статусом, мета діяльності якого – забезпечення державного захис-
ту конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері державних закупівель. 

Свою діяльність органи АМК здійснюють на підставі законів України «Про 
Антимонопольний комітет України» [1], «Про захист економічної конкуренції» [2], «Про 
захист від недобросовісної конкуренції» [3] та ін., керуючись нормами підзаконних норма-
тивних актів, таких як «Правила розгляду заяв і справ про порушення законодавства про 
захист економічної конкуренції» (далі – Правила) [4], «Положення про територіальне від-
ділення Антимонопольного комітету України» [5] та ін.

Органи АМК наділені широким колом повноважень для виконання ними своїх осно-
вних завдань в сфері формування та реалізації конкурентної політики, зокрема, проведення 
контролю за дотриманням антимонопольного законодавства при здійсненні господарської 
діяльності суб’єктами господарювання; розгляд звернень суб’єктів господарювання та гро-
мадян щодо порушення законодавства про захист економічної конкуренції, розгляд справ 
про порушення антимонопольного законодавства та ін. За результатами розгляду заяв і 
справ органи АМК приймають рішення в межах своїх повноважень, надають рекомендації 
щодо запобігання і припинення порушень, накладають штрафи, застосовують інші санкції 
у передбачених законом випадках.

Згідно ст. 60 Закону України «Про захист економічної конкуренції», заявник, відпо-
відач, третя особа мають право оскаржити рішення органів АМК України повністю або 
частково до господарського суду у двомісячний строк з дня одержання рішення. Цей строк 
не може бути відновлено [2, ст. 60].

Не зважаючи на таку чітку норму, на практиці й досі виникають непорозуміння при 
розгляді даної категорії справ, зокрема, стосовно підвідомчості спорів за участю органів 
АМК, визначення предмету спору, формування позовних вимог та ін.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основою для написання статті стали по-
ложення законів та підзаконних актів України «Про Антимонопольний комітет України», 
«Про захист економічної конкуренції», «Про захист від недобросовісної конкуренції», ін-
ших законів та підзаконних нормативних актів України, Постанови Пленумів та оглядові 
листи ВГС, ВАС та ВС України, узагальнення судової практики перегляду справ з участю 
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органів АМК, матеріали з рішень господарських та адміністративних судів різних ланок по 
справах, пов’язаних з оскарженням рішень АМК. 

Мета статті. Метою проведеного дослідження є пошук, формулювання та обґрунту-
вання ефективних шляхів оскарження рішень органів АМК з метою захисту прав та закон-
них інтересів суб’єктів господарювання.

Виклад основного матеріалу.  
1. Підвідомчість справ за участю органів Антимонопольного комітету.
Згідно ст. 60 Закону «Про захист економічної конкуренції», розгляд справ про оскар-

ження рішень органів Антимонопольного комітету підвідомчий господарським судам. 
Цікаво, що протягом 2003-2005 років Закон не уточнював, в який саме суд слід звертатись. 
Законом від 31.05.2005 р., який набрав чинності 24.06.2005 р., слово «суд» в Законі України 
«Про захист економічної конкуренції» у всіх відмінках було замінено словами «господар-
ський суд» [6, п. 18].

1 вересня 2005 року набрав чинності Кодекс адміністративного судочинства України, 
згідно ст. 4 якого юрисдикція адміністративних судів поширюється на всі публічно-правові 
спори, крім спорів, для яких законом встановлено інший порядок судового вирішення [7, 
ст. 4]. Оскільки АМК України – один із органів публічної виконавчої гілки влади в Україні, 
суб’єкти господарювання, оспорюючи рішення його органів і керуючись положення-
ми статті 2 КАС почали звертатись з позовами про захист своїх прав «у сфері публічно-
правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого само-
врядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб’єктів при здійсненні ними влад-
них управлінських функцій на основі законодавства» до адміністративних судів. Останні, 
в свою чергу, почали активно розглядати справи з оскарження рішень АМК. 

Вищий господарський суд України неодноразово наголошував на підвідомчості справ 
з участю АМК саме господарським судам і необхідності розгляду їх за правилами ГПК 
України. Так, у Постанові пленуму Вищого господарського суду України від 24.10.2011  р. 
№10 «Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ господарським судам» зазна-
чено, що господарський спір підвідомчий господарському суду, зокрема, за таких умов: 
участь у спорі суб’єкта господарювання; наявність між сторонами, по-перше, господар-
ських відносин, по-друге, спору про право, що виникає з відповідних відносин; відсут-
ність у законі норми, що чітко передбачала б вирішення такого спору судом іншої юрис-
дикції [8]. 

Крім того, у Постанові пленуму Вищого господарського суду України № 15 від 
26.12.2011  р. «Про деякі питання практики застосування конкурентного законодавства» 
вказано, що при вирішенні питання про підвідомчість враховується, насамперед, харак-
тер правових відносин, щодо яких виникає спір, і лише факультативно зазначається про 
наявність відповідної правової норми. Оскільки правовідносини, пов’язані з обмеженням 
монополізму та захистом суб’єктів господарювання від недобросовісної конкуренції, є 
предметом регулювання господарського законодавства, у тому числі й Господарського ко-
дексу України, і відтак – господарськими, а тому справи, що виникають з відповідних пра-
вовідносин, згідно з частиною третьою статті 21 Закону України «Про судоустрій і статус 
суддів» розглядаються господарськими судами» [9]. 

Незважаючи на такі пояснення, спори з участю АМК продовжували розглядати як гос-
подарські, так і адміністративні суди України, що приводило до створення неоднозначної 
судової практики. Так, справа за позовом приватного ремонтно-будівельного підприємства 
«Рембуд» до Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комі-
тету України з липня 2013 р. по червень 2014 р. пройшла розгляд у всіх інстанціях ад-
міністративної юрисдикції, які, приймаючі по ній рішення, виходили з того, що спір є 
публічно-правовим і належить до юрисдикції адміністративних судів. Не погоджуючись із 
ухвалою Вищого адміністративного суду України від 5 червня 2014 року, відділення АМК 
звернулося до Верховного Суду України із заявою про перегляд зазначеної ухвали з під-
стави, передбаченої пунктом 2 частини першої статті 237 Кодексу адміністративного судо-
чинства України (далі – КАС). Зокрема, у заяві позивач посилається на неоднакове застосу-
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вання судом касаційної інстанції частини другої статті 4 КАС, а також статті 59 та частини 
першої статті 60 Закону «Про захист економічної конкуренції», що спричинило ухвалення 
різних за змістом судових рішень у подібних правовідносинах. На обґрунтування заяви 
позивач додав копії ухвал Вищого адміністративного суду України від 29 січня і 5 лютого 
2015 року (справи №№ К/9991/82105/12, К/9991/64312/12) та копії постанов Вищого гос-
подарського суду України від 20 січня, 4 і 18 лютого 2015 року (справи №№ 917/856/13, 
922/4053/14, 908/1984/14).

Розглядаючи цю справу, колегія суддів Судової палати в адміністративних справах і 
Судової палати у господарських справах Верховного Суду України, вказала на таке: відпо-
відно до статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листо-
пада 1950 року (далі – Конвенція) кожен має право на справедливий і публічний розгляд 
його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановле-
ним законом. Європейський суд з прав людини у справі «Zand v. Austria» у рішенні від 12 
жовтня 1978 року вказав, що словосполучення «встановлений законом» поширюється не 
лише на правову основу самого існування «суду», але й на дотримання таким судом пев-
них норм, які регулюють його діяльність. Поняття «суд, встановлений законом» у частині 
першій статті 6 Конвенції передбачає «усю організаційну структуру судів, включно з <…> 
питаннями, що належать до юрисдикції певних категорій судів <…>». З огляду на це не 
вважається «судом, встановленим законом» орган, котрий, не маючи юрисдикції, вирішує 
спір, що підлягає розгляду судом іншої юрисдикції. 

На думку колегії суддів, адміністративний суд не є в понятті ст. 6 Конвенції «судом, 
встановленим законом», оскільки юрисдикція адміністративних судів поширюється на всі 
публічно-правові спори, крім спорів, для яких законом встановлений інший порядок судо-
вого вирішення (ст. 4 КАС), а саме такий інший порядок передбачено, зокрема, частиною 
першою статті 60 Закону України «Про захист економічної конкуренції». «З огляду на зміст 
наведених норм справи зі спорів про оскарження рішень (розпоряджень) органів АМК під-
відомчі господарським судам і підлягають розглядові за правилами Господарського проце-
суального кодексу України. Це стосується й розгляду справ за позовами органів АМК про 
стягнення з суб’єктів господарювання сум штрафів та пені у зв’язку з порушенням конку-
рентного законодавства, оскільки таке стягнення здійснюється саме згідно з рішеннями 
відповідних органів, прийнятими на підставі приписів названих законів України» [10].

Сподіваємось, така сумісна Постанова двох колегій поставить крапку у багаторічному 
спорі щодо підвідомчості справ про оскарження рішень органів АМК України.

Господарюючі суб’єкти, з метою захисту своїх інтересів, можуть оскаржити рішення 
АМК повністю або частково до господарського суду о двомісячний строк з дня одержання 
рішення, а попереднє рішення – у п’ятнадцятиденний строк з моменту одержання. Суди 
неодноразово наголошували на тому, що вказані у статтях 47 та 60 Закону України «Про 
захист економічної конкуренції» строки є присікальними і поновленню не підлягають [11; 
12]. Так, Пленум ВГС України зазначив, що господарським судом не можуть братися до 
уваги доводи особи, стосовно якої прийнято рішення (заявника, відповідача, третьої осо-
би в розумінні ст. 39 Закону України «Про захист економічної конкуренції»), з приводу 
незаконності та/або необґрунтованості цього рішення, якщо такі доводи заявлено після 
закінчення строків, встановлених частиною другою ст. 47 та частиною першою ст. 60 назва-
ного Закону, оскільки дана особа не скористалася своїм правом на оскарження відповідного 
акта державного органу, а перебіг зазначеного строку виключає можливість перевірки за-
конності та обґрунтованості рішення органу Антимонопольного комітету України [9, п. 21].

2. Предмет спору при оскарженні рішень органів АМК до господарського суду.
У сфері здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної 

конкуренції органи АМК мають повноваження розглядати заяви і справи про порушен-
ня законодавства про захист економічної конкуренції та проводити розслідування за цими 
заявами і справами; приймати передбачені законодавством про захист економічної кон-
куренції розпорядження та рішення за заявами і справами, перевіряти та переглядати 
рішення у справах, надавати висновки щодо кваліфікації дій відповідно до законодавства 
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про захист економічної конкуренції; розглядати справи про адміністративні правопору-
шення, приймати постанови та перевіряти їх законність та обґрунтованість; проводити 
дослідження ринку, визначати межі товарного ринку, а також становище, в тому числі мо-
нопольне (домінуюче), суб’єктів господарювання на цьому ринку та приймати відповідні 
рішення (розпорядження), та інші повноваження, передбачені законодавством [1, ст. 7].

Згідно за результатами розгляду справ про порушення економічної конкуренції АМК 
може прийняти рішення, в тому числі про:

– визнання вчинення порушення законодавства про захист економічної конку-
ренції;

– припинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції;
– визнання суб’єкта господарювання таким, що займає монопольне (доміную-

че) становище на ринку;
– примусовий поділ суб’єкта господарювання таким, що займає монопольне 

(домінуюче) становище на ринку;
– накладення штрафу;
– блокування цінних паперів;
– усунення наслідків порушення законодавства про захист економічної конку-

ренції, зокрема, усунення чи пом’якшення негативного впливу узгоджених 
дій, концентрації суб’єктів господарювання на конкуренцію;

– скасування дозволу на узгоджені дії у разі вчинення дій, заборонених згідно 
ст. 19 Закону;

– оприлюднення відповідачем за власні кошти офіційної інформації органів 
АМК стосовно рішення, прийнятого у справі про порушення, в тому числі 
опублікування рішень в повному обсязі у строк і спосіб, визначені цим рі-
шенням або законодавством;

– закриття провадження у справі [1, ст. 48].
Розгляд справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції у 

певних випадках підлягає закриттю без прийняття рішення по суті, наприклад, якщо 
АМК не довів вчинення порушення [1, ст. 49]. Частиною 3 п. 19 Правил передбачено таке: 
«встановивши, що заяву подано без додержання вимог, викладених у пункті 18 цих Правил, 
і це перешкоджає розгляду заяви, державний уповноважений, голова відділення зали-
шає заяву без руху, про що письмово повідомляє заявника і надає йому строк для усунення 
недоліків» [4, п. 19]. У разі не виявлення ознак порушення законодавства про захист еконо-
мічної конкуренції державний уповноважений, голова відділення відмовляють у розгляді 
справи, про що письмово повідомляється заявнику. При цьому відповідним державним 
органам та суб’єктам господарювання можуть бути надані рекомендації щодо проведення 
заходів, спрямованих на запобігання порушенням, розвиток підприємництва і конкуренції 
[4, п. 20]. А у разі виявлення ознак порушення законодавства про захист економічної кон-
куренції, за наявності підстав, передбачених законом, зокрема частиною третьою статті 46 
Закону України «Про захист економічної конкуренції», провадження у справі не розпо-
чинається [4, п. 20-1]. Заявнику також може бути відмовлено у розгляді справи коли 
дії чи бездіяльність, що містять ознаки порушення законодавства про захист економічної 
конкуренції, не мають відчутного впливу на умови конкуренції на ринку [2, ст. 36]. 

В ст. 60 Закону України «Про захист економічної конкуренції» закріплено право упо-
вноважених осіб оскаржити рішення органів АМК, повністю або частково. Таке форму-
лювання викликає сумніви у сторін спору щодо можливості оскарження інших актів АМК, 
які видані у вигляді листів або відповідей без назви.

Вважаємо, що, оскільки акти органів АМК, видані в межах їх компетенції за результа-
тами розгляду заяв і справ про захист економічної конкуренції, спрямовані на регулювання 
окремого виду відносин у суспільстві і мають обов’язковий характер для суб’єктів цих від-
носин, то вони можуть бути предметом оскарження в судових інстанціях. 

Як роз’яснив Вищий арбітражний суд України, акт державного чи іншого органу – це 
юридична форма рішень цих органів, тобто офіційний письмовий документ, який по-
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роджує певні правові наслідки, спрямований на регулювання тих чи інших суспільних від-
носин і має обов’язковий характер для суб’єктів цих відносин [13, п. 1]. Тобто, будь-який 
акт органу АМК, виданий у встановленому законом порядку, є рішенням АМК і може 
бути предметом оскарження в суді. 

Таку позицію підтримують органи суду при розгляді справ по спорах про визнання 
рішень органів АМК недійсними. Наприклад, Окружний адміністративний суд АР Крим 
у постанові по справі №801/10689/13-а зазначив: «Оцінивши рішення відповідача, ви-
кладене у листі від 23.10.2013 року № 05/3855, суд дійшов висновку про його не об-
ґрунтованість та не відповідність вимогам законодавства» [14]. Предметом спору у справі 
№ 11/290-07, яка розглядалась у ВГС, були Рекомендації АМК, викладені в Листі АМК 
від 24.07.2007 р. № 30-рек. Господарський суд, встановивши факт надання територіаль-
ним відділенням АМК рекомендацій без порушення прав та охоронюваних законом інтер-
есів позивача, якому їх надано, обґрунтовано відмовив у задоволенні позову про визнання 
таких рекомендацій неправомірними [15].

Предметом спору в суді на загальних підставах можуть бути також рішення і роз-
порядження державних уповноважених АМК. Так, при розгляді ВГС України справи 
№12/197(05-5-12/10264-А), зі спору про визнання недійсним рішення державного упо-
вноваженого Антимонопольного комітету України про закриття провадження у справі 
про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, сторона наполяга-
ла на відсутності предмета спору в господарській справі, оскільки, на її думку, самим 
Антимонопольним комітетом України рішення, яке можливо було б оскаржити в судовому 
порядку, не приймалося [16]. Не погодившись з такими доводами, Вищий господарський 
суд України відзначив, що: «згідно з частиною другою статті 16 Закону України «Про 
Антимонопольний комітет України» рішення та розпорядження державних уповноваже-
них Антимонопольного комітету України приймаються від імені Антимонопольного комі-
тету України, відтак оспорюване рішення державного уповноваженого Антимонопольного 
комітету України є актом державного органу – Антимонопольного комітету України і як 
таке може бути предметом спору в суді на загальних підставах» [11; 16].

3. Зміст позовних вимог.
Господарському суду підвідомчі справи з участю органів АМК, які можуть бути в та-

ких справах як позивачами, так і відповідачами. 
Згідно ст. 25 Закону України «Про Антимонопольний комітет», органи АМК, з метою 

захисту інтересів держави, споживачів та суб’єктів господарювання у зв’язку з порушен-
ням законодавства про захист економічної конкуренції органами влади, юридичними чи 
фізичними особами подають заяви, позови, скарги до суду, в тому числі про: стягнення не 
сплачених у добровільному порядку штрафів та пені; припинення порушення законодав-
ства про захист економічної конкуренції; зобов’язання виконати рішення органів АМК; 
безоплатне вилучення товарів з неправомірно використаним позначенням та (або) копій 
виробів іншого суб’єкта господарювання; вилучення, накладення арешту на майно, доку-
менти, предмети, інші носії інформації у місцях проживання та інших володіннях особи та 
з інших підстав, передбачених законом [1, ст. 25].

Зміст позовних вимог суб’єктів господарювання при оскарженні рішень органів АМК 
досить обмежений. 

Якщо Кодекс адміністративного судочинства України, за правилами якого була вирі-
шена не одна сотня справ даної категорії, надає позивачам право вимагати як скасування 
або визнання не чинним рішення держоргану повністю або частково, так і зобов’язання 
цей орган прийняти рішення або вчинити певні дії, то положення Господарського та 
Господарського процесуального кодексів передбачають можливість тільки визнання рі-
шення державного органу, зокрема, АМК, недійсним повністю або частково. Згідно ст. 20 
ГК, кожний суб’єкт господарювання має право на захист своїх прав і законних інтересів 
шляхом, в тому числі, «визнання повністю або частково недійсними актів органів держав-
ної влади та органів місцевого самоврядування, актів інших суб’єктів, що суперечать за-
конодавству, ущемляють права та законні інтереси суб’єкта господарювання [17, ст. 20]. 
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В ГПК прямої норми, яка б окреслювала зміст позовних вимог для такої категорії справ, 
немає, але аналіз статей 5, 12, 15, 57, 83, 84 та ін. дозволяє зробити висновок, що єдина 
можлива вимога при оскарженні рішень АМК – визнання такого рішення недійсним по-
вністю або частково [18].

Проте, дослідження судової практики показує, що заявники включають в позов не тіль-
ки вимогу визнати рішення АМК недійсним, а й вимогу до суду зобов’язати АМК прийня-
ти нове рішення (про відсутність порушення в діях суб’єкта господарювання, або, навпаки, 
про порушення справи проти особи, яка, на думку позивача, порушує законодавство про 
захист економічної конкуренції). 

Такі вимоги про зобов’язання прийняти нове рішення задоволенню не підлягають, 
оскільки господарські суди, хоч і мають перевіряти правильність застосування органами 
АМК норм матеріального права, але не можуть підміняти ці органи і перебирати на себе їх 
функції зі встановлення наявності або відсутності відповідних порушень. 

Так, Окружний адміністративний суд АР Крим в Постанові від 17.12.13  р. наголосив: 
«Суд не може підміняти орган, рішення якого оскаржується, зобов’язуючи його приймати 
замість рішення, яке визнається протиправним інше рішення, яке б відповідало закону та 
давати вказівки, які б свідчили про вирішення питань, які належать до компетенції відпо-
відного державного органу» [14].

Пленум Вищого господарського суду України в Постанові № 15 від 26.12.2011  р. за-
значив, що «господарські суди не повинні перебирати на себе не притаманні суду функції, 
які здійснюються виключно органами Антимонопольного комітету України, …, й на під-
ставі цього робити висновки про наявність чи відсутність монопольного (домінуючого) 
становища суб’єкта господарювання на ринку» [9].

Подаючи позов, суб’єктам господарювання слід також пам’ятати, що кількість позо-
вних вимог немайнового характеру впливає на розмір судового збору за подання позову 
до господарського суду, оскільки 22.05.2015 року ч. 3 статті 6 Закону України «Про су-
довий збір» було доповнено абзацом другим такого змісту: «У разі коли в позовній заяві 
об’єднано дві і більше вимог немайнового характеру, судовий збір сплачується за кожну 
вимогу немайнового характеру», тобто, у розмірі 1 мінімальної заробітної плати за кожну 
вимогу [19, п. 4].

Ст. 59 Закону України «Про захист економічної конкуренції» містить вичерпний пере-
лік підстав для зміни, скасування чи визнання недійсними рішень органів АМК: неповне 
з’ясування обставин, які мають значення для справи; недоведення обставин, які мають 
значення для справи і які визнано встановленими; невідповідність висновків, викладених 
у рішенні, обставинам справи; порушення або неправильне застосування норм матері-
ального чи процесуального права [2, ст. 59]. При цьому, порушення або неправильне за-
стосування норм процесуального права може бути підставою для зміни, скасування чи 
визнання недійсним рішення тільки за умови, якщо це порушення призвело до прийняття 
неправильного рішення. 

З цього приводу Вищий арбітражний суд України роз’яснив, що обов’язковою умовою 
визнання акта недійсним є порушення у зв’язку з прийняттям відповідного акта прав та 
охоронюваних законом інтересів підприємства чи організації – позивача у справі. Якщо за 
результатами розгляду справи факту такого порушення не встановлено, у господарського 
суду немає правових підстав для задоволення позову [13].

З аналізу судової практики вбачається, що суб’єкти господарювання нерідко вважа-
ють порушенням їх прав сам факт розгляду проти них справи про порушення економічної 
конкуренції. Проте, ВГС України наголосив, що саме по собі здійснення розгляду орга-
ном Антимонопольного комітету України справи з приводу наявності в діях підприємства 
ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції не порушує права та 
охоронювані законом інтереси такого підприємства [20, п.8].

Висновки. Отже, підсумовуючи вищевикладене, з впевненістю можна стверджувати, 
що:

– справи зі спорів про оскарження рішень (розпоряджень) органів АМК підвідомчі 
господарським судам і підлягають розглядові за правилами Господарського процесуально-
го кодексу України;
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– строки оскарження актів органів АМК, встановлені статтями 47 та 60 Закону 
України «Про захист економічної конкуренції» (2 місяці – для оскарження рішення органу 
АМК, передбачений ст. 60 Закону; 15 днів – для оскарження попереднього рішення на під-
ставі ст. 47 Закону), є присікальними і поновленню не підлягають; 

– предметом оскарження може бути не тільки рішення чи розпорядження органу 
АМК, а й інші акти, видані органами АМК в межах їх повноважень при розгляді заяв і 
справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Такими актами 
можуть бути офіційно надані рекомендації, листи, відповіді органів АМК, в тому числі, 
акти державних уповноважених АМК;

– оскаржуючи рішення АМК господарюючі суб’єкти можуть вимагати від суду ви-
знання вказаного рішення недійсним повністю або частково, а вимоги зобов’язати АМУ 
прийняти нове рішення не підлягають задоволенню.
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Резюме
В статье исследована судебная практика рассмотрения споров с участием органов 

Антимонопольного комитета Украины и применением конкурентного законодательства. 
Установлено, что споры с участием органов АМК подведомственны хозяйственным су-
дам, куда заявитель, ответчик или третье лицо может обжаловать как решения, так и 
другие акты органов и уполномоченных лиц АМК, изданные в рамках их компетенции. 
Суд может признать обжалуемое решение АМК недействительным полностью или час-
тично, но не может обязать соответствующий орган принять новое решение в пользу 
истца.
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PROTECTION OF ECONOMIC COMPETITION 
Summary
The Article considers legal practice of resolving disputes in which the Antimonopoly 

Committee of Ukraine takes place, and disputes regarding application of the Competition 
legislation. It is stated that a declarant, defendant or third person may appeal to the Commercial 
Court of Ukraine a decision as well as any act of organs and authorized persons of the 
Antimonopoly Committee, issued according to their competence. The Court may recognize 
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ХАРАКтЕРИстИКА ВИКЛЮЧНОЇ ПіДсУДНОсті 
ГОсПОДАРсЬКИХ сПОРіВ

Дана стаття присвячена дослідженню одного із видів підсудності господарських 
спорів, закріплених Господарським процесуальним кодексом України. Автор досліджує 
етимологічне походження терміну «виключна підсудність» та наводить її характерні 
ознаки. В статті запропоновано замінити термін «виключна підсудність» на «виняткова 
підсудність» та надано його визначення. Значна увага приділяється дослідженню пра-
вил виключної (виняткової) підсудності, які закріплені ч.ч. 4 та 5 ст. 16 і ч. 5 ст. 15 ГПК 
України.

Ключові слова: підсудність господарських спорів, види підсудності, виключна під-
судність, виняткова підсудність.

Постановка проблеми. Відповідно до статті 6 Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод, яка згідно з частиною першою статті 9 Конституції України є час-
тиною національного законодавства України, кожен має право на справедливий і публіч-
ний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом. 
Одним із механізмів, який забезпечує реалізацію цього права як фізичними особами, так і 
суб’єктами господарювання, є інститут підсудності спорів.

Питання виключної підсудності є дуже актуальним на сьогоднішній день, оскільки 
безпосередньо стосується захисту особами свого порушеного права в суді. До того ж, в 
науці господарського процесу відсутні фундаментальні дослідження на тему визначення, 
ознак, правил виключної підсудності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням проблем підсудності, в 
тому числі виключної підсудності, займалися такі вчені, як В.В. Комаров, С.В. Оверчук, 
М.Й.  Штефан та інші. Проте, до теперішнього часу залишається багато невирішених тео-
ретичних та практичних аспектів порушеного питання.

Метою даної статті є дослідження виключної підсудності господарських спорів.
Виклад основного матеріалу. Переважна більшість авторів визначає виключну під-

судність як правило, відповідно до якого справа має бути розглянута тільки певним гос-
подарським судом [1, с. 126; 2, с. 232; 3, с. 201]. B.C. Калмацький та Ю.В. Медвєдєв при 
наданні визначення виключної підсудності зазначають, що в окремих випадках закон, вра-
ховуючи особливості деяких категорій справ, встановлює їх підсудність винятковому суду, 
виключаючи можливість вирішення в будь-якому іншому суді [4, с. 96]. Отже, в юридичній 
літературі фактично відсутнє визначення поняття виключної підсудності та її місця серед 
видів підсудності. При цьому більшість авторів визначає виключну підсудність через вка-
зівку конкретного суду, який буде вирішувати справу. Проте, із такою дефініцією не можна 
погодитися, оскільки вона є доволі обмеженою та не дає жодних характеристик досліджу-
ваного виду підсудності. Крім того, вказане визначення можна дати і договірній підсуднос-
ті у випадку, якщо за домовленістю сторін визначається певний суд, який буде розглядати 
спір. Але договірна підсудність не є тотожною виключної і не набуває ознак винятковості 
при її застосуванні.

Вважаємо, що дефініція виключної підсудності повинна містити суттєві та необхідні 
ознаки цього виду підсудності, у зв’язку з чим необхідне дослідження етимології слово-
сполучення «виключна підсудність» та розкриття ознак виключної підсудності спорів.

Так, вбачається, що поняття виключної підсудності походить від слова «виключення». 
Проте, С.І. Головащук зазначає, що іменник «виключення» вживається у значенні «відхи-
лення від чогось, виняток». Як зазначає вказаний автор, «похідний віддієслівний іменник 
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«виключення» має виразні значення, пов’язані з дієсловом «виключати», а саме: виклю-
чення двигунів; виключення з інституту; а також із дієсловом «виключатися», тобто не 
сприймати чогось, наприклад, виключення слуху, виключення свідомості. Як зазначає С.І. 
Головащук, вживання слова «виключення» в цих значеннях цілком правомірне і відповідає 
літературній нормі. Проте іноді його помилково вживають у значенні «виняток». Замість 
правильного «без винятку», «за винятком» можна почути й прочитати «без виключення», 
«за виключенням» [5, с. 259]. Тобто, «виключення» означає «усунення, унеможливлення, 
припинення дії», а «виняток» – «відхилення від правил». Так, правова природа виключної 
підсудності полягає в тому, що правила цього виду підсудності є винятком із загальних пра-
вил підсудності, закріплених нормами Господарського процесуального кодексу України.

Враховуючи вищезазначене, використання в національному процесуальному законо-
давстві терміну «виключна підсудність» видається невірним та таким, що не відповідає 
етимологічному походженню слова. Проте, юридичний термін повинен бути точним, мати 
визначений зміст та відрізнятися смисловою однозначністю. У зв’язку з цим пропонуємо 
змінити назву ст. 16 Господарського процесуального кодексу України з «виключної підсуд-
ності» на «виняткову підсудність».

У науці господарського процесу відсутні будь-які дослідження, що стосуються ознак, 
притаманних винятковій підсудності господарських спорів. Однак, визначення таких ха-
рактерних рис має важливе значення для вивчення та дослідження зазначеного виду під-
судності, оскільки дає змогу зрозуміти її правову природу, значення виняткової підсудності 
господарських спорів та необхідність чіткої регламентації її правил на законодавчому рів-
ні. Так, із аналізу відповідних норм ГПК України, постанови Пленуму Вищого господар-
ського суду України «Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ господарським 
судам» від 24.10.2011 року № 10 можна виділити наступні ознаки виняткової підсудності: 

– її правила є винятком із правил родової, територіальної, альтернативної, договір-
ної підсудності та підсудності за зв’язком справ;

– її застосування не допускає застосування інших правил підсудності. Тобто, ви-
няткова підсудність не може бути змінена за домовленістю сторін, іншим нормативно-
правовим актом або замінена іншим видом підсудності, передбаченим ГПК України;

– при конкуренції правил підсудності господарських спорів застосовуються правила 
виняткової підсудності (наприклад, при пред’явленні позовної заяви до кількох відповіда-
чів, на одного з яких розповсюджує дію норма ГПК України про виняткову підсудність, 
застосовуються правила саме виняткової підсудності);

– перелік правил виняткової підсудності господарських спорів, закріплений ГПК 
України, є вичерпним та не підлягає розширеному тлумаченню ні сторонами по справі, ні 
органами судової влади.

С.В. Оверчук у своєму дисертаційному дослідженні зазначає, що правила виключної 
підсудності виключають (або значно обмежують) застосування інших видів підсудності 
[6, с. 15]. Проте, із урахуванням наведених вище ознак виняткової підсудності спорів, не 
можна погодитися із таким твердженням, оскільки правила підсудності спорів у господар-
ському процесуальному праві регулюють не застосування самих видів підсудності, а про-
цес вибору суду, який буде вирішувати даний спір.

Таким чином, узагальнюючи наведене вище, можна дати наступне визначення винят-
кової підсудності господарських спорів – це вичерпний перелік правил визначення госпо-
дарського суду для розгляду конкретної справи, закріплених Господарським процесуаль-
ним кодексом України, що є пріоритетними перед правилами інших видів підсудності та не 
можуть бути замінені ними у жодному випадку (за домовленістю сторін, у разі закріплення 
іншим нормативно-правовим актом, тощо).

За аналізом положень ст. 16 ГПК України, яка має назву «Виключна підсудність», та 
враховуючи сутність даного виду підсудності, вбачається, що до виняткової підсудності 
можна віднести лише правила, встановлені ч.ч. 4 та 5 досліджуваної статті. Саме вказані 
норми відповідають ознакам виняткової підсудності, оскільки є винятком із загальних пра-
вил територіальної підсудності та не можуть бути змінені за домовленістю сторін.
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На практиці іноді виникає конкуренція між ч. 5 ст. 16 ГПК України та іншими прави-
лами підсудності, закріпленими у ст. 16 ГПК України, які законодавець також відносить до 
правил виключної підсудності, хоча за ознаками вказані правила такими не є.

Зокрема, прикладом такої конкуренції може виступити справа № 910/12110/15 за позо-
вом першого заступника прокурора Київської області в інтересах держави в особі Кабінету 
Міністрів України до Київської обласної державної адміністрації, Приватного підприєм-
ства «Стенд Плюс» та Приватного підприємства «Агріком-Інвест» про визнання недій-
сними розпорядження Київської міської державної адміністрації від 23.11.2004  р. № 852 
«Про надання в оренду земельних ділянок», про визнання недійсними договорів оренди 
земельних ділянок від 24.11.2004  р. та про зобов’язання повернути земельні ділянки на 
користь держави.

Вказана справа ухвалою господарського суду м. Києва була направлена за виключною 
підсудністю до господарського суду Київської області, оскільки, на думку суду, відповідно 
до ч. 9 ст. 16 ГПК України справи у спорах, передбачених п. 6 ч. 1 ст. 12 цього Кодексу, 
розглядаються господарським судом за місцезнаходженням об’єктів земельних відносин 
або основної їх частини, за винятком справ, передбачених частиною четвертою цієї статті. 
Проте, зазначена вище ухвала була в подальшому скасована судом апеляційної інстанції, 
яка залишена в силі Вищим господарським судом України. Так, колегія суддів касаційної 
інстанції погодилась з висновками суду апеляційної інстанції стосовно невірного застосу-
вання місцевим господарським судом ч. 1 ст. 17 Господарського процесуального кодексу 
України, а також неврахування ч. 5 ст. 16 Господарського процесуального кодексу України 
щодо виключної підсудності господарських справ. В ухвалі Вищого господарського суду 
по справі № 910/12110/15 від 21.10.2015 р. зазначається, що якщо відповідачем у справі є 
орган, зазначений у частині п’ятій статті 16 ГПК, то така справа у будь-якому разі підлягає 
розгляду у господарському суді міста Києва [7].

Таким чином, у практичній діяльності виникають випадки конкуренції норм винятко-
вої підсудності між собою, як у зазначеному вище прикладі, коли виник спір при застосу-
ванні ч. 9 та ч. 5 ст. 16 ГПК України. Вказаний приклад підтверджує, що між ч.9 та ч.5 ст.16 
ГПК немає рівності, і винятком є лише положення ч. 5 ст.16.

Вважаємо, що існування можливості неоднозначного тлумачення сторонами норм про-
цесуального права, зокрема, правил виняткової підсудності надають сторонам можливість 
зловживання своїми процесуальними правами, що призводить до затягування розгляду 
справи по суті (так, у наведеному прикладі розгляд справи по суті було відстрочено на 
6 місяців). До того ж, відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 104 ГПК України порушення правил ви-
ключної підсудності є в будь-якому випадку підставою для скасування рішення місцевого 
господарського суду.

Розглянемо положення ГПК України, що встановлюють правила виняткової підсуднос-
ті більш детально.

Ч. 4 ст. 16 ГПК України встановлює, що справи у спорах про порушення майнових 
прав інтелектуальної власності розглядаються господарським судом за місцем вчинення 
порушення.

Прикладом застосування даної статті є справа № 58/488. Так, товариство з обмеженою 
відповідальністю «Екопласт» звернулось до Господарського суду міста Києва із позовом 
до товариства з обмеженою відповідальністю «Фудпласт» (відповідач 1), приватного під-
приємства «Полімерізолмаш» (відповідач 2), приватного підприємства «Сінтез-Полімер» 
(відповідач 3) про зобов’язання заборонити використання корисної моделі за Патентом 
№ 25253 від 25.07.2007  р. та вилучити з цивільного обороту продукцію «Рукав для за-
пікання».

25.11.2013  р. відділом діловодства суду отримано від представника відповідача 3 кло-
потання про передачу справи за виключною підсудністю. Дане клопотання обґрунтоване 
тим, що справи у спорах про порушення майнових прав інтелектуальної власності розгля-
даються господарським судом за місцем вчинення порушення. Як зазначав відповідач 3, 
оскільки порушення прав позивача було вчинено у м. Харкові, то дана справа підлягає роз-
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гляду і вирішенню саме за місцезнаходженням відповідачів, тобто у м. Харкові. За таких 
обставин, відповідач 3 просив суд передати справу № 58/488 на розгляд до господарського 
суду Харківської області.

В ухвалі господарського суду м. Києва від 08.04.2014  р. було зазначено, що з наявних у 
матеріалах справи доказів вбачається, що дії, які кваліфікуються позивачем як порушення 
прав останнього, та якими він обґрунтовує право звернення до суду, були вчинені відпо-
відачем 1 – у м. Києві, відповідачами 2 та 3 – у м. Харкові. Водночас відповідно до при-
писів ст. 15 ГПК України справи у спорах за участю кількох відповідачів розглядаються 
господарським судом за місцезнаходженням одного з відповідачів за вибором позивача. 
За таких обставин, оскільки дії, що кваліфікуються позивачем як порушення його прав 
інтелектуальної власності та стали підставою для звернення до суду, були вчинені у різних 
місцях, суд дійшов висновку, що норма права, зазначена у ст. 15 ГПК, повинна бути засто-
сована у даному випадку, а тому, враховуючи, що позивач на власний розсуд подав позов 
за місцезнаходженням одного з відповідачів, а саме відповідача 1 (01030, м. Київ, вул. Б. 
Хмельницького, 9, оф. 23) до господарського суду м. Києва, то у задоволенні клопотання 
про передачу справи за виключною підсудністю судом відмовлено [8]. Жодних роз’яснень 
та правових позицій з цього приводу судами вищої інстанції не надавалося.

Проте, із таким висновком суду погодитися не можна, оскільки за одночасної наявності 
ознак альтернативної та виняткової підсудності пріоритет повинні мати правила винятко-
вої підсудності. Протилежне суперечить правовій природі останньої та її ознакам, зазна-
ченим вище.

Іншим чином пропонує вирішувати вищевказану проблему проект Кодексу господар-
ського судочинства від 16.07.2008  р. № 2777. З одного боку, досліджувана категорія справ 
віднесена авторами проекту до виключної підсудності, що слід підтримати. З іншого боку, 
ч. 8 ст. 28 зазначеного проекту встановлює, що справи у спорах про порушення прав інте-
лектуальної власності розглядаються господарським судом міста Києва [9].

Однак, на думку автора, вирішувати всі справи незалежно від місця вчинення пра-
вопорушення або місця знаходження сторін по справі господарським судом міста Києва 
видається необґрунтованим. До того ж, за таких обставин господарському суду м. Києва 
буде надана своєрідна монополія на певні види справ, що є порушенням основних засад 
судочинства. У ч. 5 ст. 16 ГПК України вказано, що справи у спорах, у яких відповідачем 
є вищий чи центральний орган виконавчої влади, Національний банк України, Рахункова 
палата, Верховна Рада Автономної Республіки Крим або Рада міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради або обласні, Київська 
і Севастопольська міські державні адміністрації, а також справи, матеріали яких містять 
державну таємницю, розглядаються господарським судом міста Києва.

В даному пункті об’єднані дві різні підстави класифікації:
– суб’єктний склад: якщо відповідачем є вищий чи центральний орган виконав-

чої влади, Національний банк України, Рахункова палата, Верховна Рада Автономної 
Республіки Крим або Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та 
Севастопольська міські ради або обласні, Київська і Севастопольська міські державні ад-
міністрації;

– характер справи: якщо матеріали справи містять державну таємницю.
Більш «проблемною» слід визнати першу категорію справ. Так, в інформаційному лис-

ті Вищого господарського суду України № 01-8/350 від 26.03.2002  р. зазначається, що у 
судовій практиці набули поширення факти залучення місцевим господарським судом після 
порушення провадження у справі центрального органу виконавчої влади або державної 
адміністрації як відповідача поряд з іншими відповідачами згідно з пунктом 1 статті 65 
ГПК України. Проте у багатьох випадках такі дії не викликані дійсною необхідністю участі 
у справі названих органів і фактично направлені на штучну зміну підсудності справи і, як 
наслідок, надсилання її на розгляд до господарського суду міста Києва.

Відповідно до п. 20.7 постанови Пленуму Вищого господарського суду України «Про 
деякі питання підвідомчості і підсудності справ господарським судам» від 24.10.2011  р. 



ПРАВОВА ДЕРЖАВА    21’2016 91

№ 10, якщо відповідачем у справі є орган, зазначений у частині п’ятій статті 16 ГПК, то 
така справа у будь-якому разі підлягає розгляду у господарському суді м. Києва. Це сто-
сується й тих випадків, коли відповідний орган взяв участь у справі в процесі її розгляду, 
тобто був залучений як інший відповідач чи в порядку заміни неналежного відповідача 
(стаття 24 ГПК), або як відповідач за зустрічним позовом у цій же справі (стаття 60 ГПК); 
у таких випадках правило частини третьої статті 17 названого Кодексу не застосовується, 
тобто справа підлягає передачі за підсудністю до господарського суду міста Києва.

Проте, постанова Пленуму не є нормативним актом, який повинен встановлювати пра-
вила підсудності, особливо виняткової підсудності. Тому вважаємо, що для вдосконалення 
чинного господарського процесуального законодавства необхідно доповнити ч. 5 ст. 16 
ГПК України наступним положенням: «Якщо відповідачем у справі є орган, зазначений у 
частині п’ятій статті 16 ГПК, то така справа у будь-якому разі підлягає розгляду у госпо-
дарському суді міста Києва».

До правил виняткової підсудності належить також ч. 5 ст. 15 ГПК України, відповідно 
до якої місце розгляду справи з господарського спору, в якому однією зі сторін є апеляцій-
ний господарський суд, господарський суд Автономної Республіки Крим, господарський 
суд області, міст Києва та Севастополя, визначає Вищий господарський суд. Проте, кри-
теріїв, якими повинен керуватися Вищий господарський суд при визначенні підсудності 
спору за участю господарського cуду, в чинному ГПК України не визначено. Наприклад, 
справу, відповідачем у якій є господарський суд Херсонської області, можуть переда-
ти на розгляд до господарського суду Миколаївської області. Звісно, за місцезнаходжен-
ням це буде зручно для сторін. Проте, в такому випадку судом апеляційної інстанції буде 
Одеський апеляційний господарський суд, в якому оскаржуються рішення господарського 
суду і Миколаївської області, і Херсонської області. Отже, не можна буде говорити про не-
упередженість або об’єктивність суду апеляційної інстанції.

Видається доцільним закріпити в ГПК України певний критерій, яким буде керувати-
ся Вищий господарський суд при визначенні підсудності спору за участю господарського 
суду. Для його визначення необхідно звернутися до системи господарських судів України. 
Мережа господарських судів України затверджена Указом Президента від 15.11.2014  р. 
№ 811/2010, додатком 1 до якого визначена територіальна юрисдикція апеляційних госпо-
дарських судів. Вважаємо, що при визначенні підсудності спору за участю господарського 
суду необхідно керуватися закріпленими законодавством апеляційними округами, тобто 
передавати справу на розгляд до іншого апеляційного округу.

Отже, пропонуємо виключити ч. 5 ст. 15 ГПК України зі статті «Територіальна підсуд-
ність» та доповнити ст. 16 ГПК України «Виняткова підсудність» положенням наступного 
змісту: «Місце розгляду справи з господарського спору, в якому однією зі сторін є апе-
ляційний господарський суд, господарський суд Автономної Республіки Крим, господар-
ський суд області, міст Києва та Севастополя, визначає Вищий господарський суд. Справа 
повинна бути передана на розгляд до господарського суду, який входить в межі іншого 
апеляційного округу господарських судів України, встановленого чинним законодавством 
України».

При дослідженні виняткової підсудності необхідно враховувати розвиток, розширення 
та вдосконалення кола справ, підвідомчих господарським судам. Слід пам’ятати, що ви-
значення підвідомчості спору є одним із перших етапів звернення до суду особи, за яким 
слідує встановлення підсудності спору. Зокрема, М.І. Черленяк в своєму дисертаційному 
дослідженні пропонує значно розширити ст. 12 ГПК України «Компетенція господарських 
судів щодо вирішення справ» [10, с. 183]. Аналогічні зміни в частині визначення компе-
тенції судів були запропоновані авторами проекту Господарського процесуального кодексу 
України від 06.03.2008  р. № 2178 [11]. У разі внесення вказаних змін до ГПК України по-
стане логічне запитання, за якими правилами буде визначатися підсудність таких спорів. 
Щодо виняткової підсудності, то, на думку автора, за її правилами слід було б вирішувати 
наступні категорії спорів, запропоновані М.І. Черленяком: 

– у сфері ліцензування господарської (підприємницької) діяльності;
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– у зв’язку із захистом від недобросовісної конкуренції;
– у зв’язку із захистом ділової репутації у сфері господарської (підприємницької) ді-

яльності [10, с. 183-185].
Стосовно першої категорії спорів, то із аналізу наведених вище норм чинного законо-

давства вбачається, що у разі виникнення спору у сфері ліцензування господарської (ді-
яльності) відповідачем у справі буде орган ліцензування, який є органом виконавчої влади, 
тому підсудність спору буде визначатися за правилами ч. 5 ст. 16 ГПК України, і вказана 
справа буде підсудною господарському суду м. Києва.

Проявами недобросовісної конкуренції є: неправомірне використання ділової репу-
тації суб’єкта господарювання; створення перешкод суб’єктам господарювання у процесі 
конкуренції та досягнення неправомірних переваг у конкуренції; неправомірне збирання, 
розголошення та використання комерційної таємниці. При цьому комерційні (фірмові) на-
йменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення; комер-
ційні таємниці належать до об’єктів права інтелектуальної власності (ст. 420 ЦК України). 
А спори щодо майнових прав інтелектуальної власності відповідно до чинного господар-
ського процесуального законодавства вирішуються за місцем вчинення правопорушення.

Згідно з приписами ч.ч. 1 і 2 ст. 33 Господарського кодексу України неправомірним 
використанням ділової репутації суб’єкта господарювання визнаються: неправомірне ви-
користання чужих позначень, рекламних матеріалів, упаковки; неправомірне використан-
ня товару іншого виробника; копіювання зовнішнього вигляду виробу іншого виробника; 
порівняльна реклама. За підсумками аналізу наведених вище норм чинного законодавства 
можна дійти висновку, що спори щодо неправомірного використання ділової репутації 
суб’єкта господарювання суміжні зі спорами, пов’язаними із захистом від недобросовісної 
конкуренції, а тому їх підсудність має визначатися за однаковими правилами.

Висновки. Виняткова підсудність господарських спорів є важливим інструментом гос-
подарського процесу, за допомогою якого забезпечується швидкий та ефективний розгляд 
господарського спору судом, що чітко визначений законом, із максимальним наближен-
ням до предмету або суб’єкту спору. Проте, чинний Господарський процесуальний кодекс 
України потребує удосконалення для уникнення конкуренції між нормами, які закріплю-
ють правила виняткової підсудності спорів, та унеможливлення неоднозначного тлумачен-
ня цих норм.
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ХАРАКтЕРИстИКА ИсКЛЮЧИтЕЛЬНОЙ ПОДсУДНОстИ 
ХОЗЯЙстВЕННЫХ сПОРОВ

Резюме
Статья посвящена исследованию одного из видов подсудности – исключительной 

подсудности. Предлагается внести изменения в действующий ХПК Украины в части 
используемой терминологии. Автор дает определение понятия и основные признаки 
исключительной подсудности хозяйственных споров. В статье выявлены существу-
ющие проблемы реализации правил исключительной подсудности и предлагаются 
варианты их решения. Значительное внимание уделяется возможным изменениям в 
ХПК Украины в части расширения споров, подведомственных хозяйственным судам, и 
дальнейшему определению подсудности этих споров.
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CHARACTERISTICS OF EXCLUSIVE JURISDICTION OF 
COMMERCIAL DISPUTES

Summary
The article is devoted to the study of one of the types of jurisdiction – exclusive 

jurisdiction. It is proposed to amend the existing Commercial Procedure Code of Ukraine in 
the part of used terminology. The author gives definitions of the terms and basic features of 
exclusive jurisdiction of the commercial disputes. The existing issues on implementation of 
the rules of exclusive jurisdiction and ways of their solutions are shown in the article. Much 
attention is given to the possible changes in the Commercial Procedure Code of Ukraine in 
respect of settlement of disputes subject to the jurisdiction of сommercial courts, and further 
ruling of the jurisdiction of these disputes.
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ЩОДО КЛАсИФіКАЦіЇ КОРПОРАтИВНИХ ПРАВ, ЇХ сУБ’ЄКтіВ тА 
КОРПОРАтИВНИХ ПРАВОВіДНОсИН

У статті досліджуються системні проблеми законодавчого регулювання на етапах 
створення господарського товариства і формування його капіталу, а також – припинення 
відносин між учасником та товариством, пропонується цілісна концептуальна модель 
законодавчого регулювання, здатна усунути ці проблеми виходячи з нової класифікації 
корпоративних прав, їх суб’єктів та корпоративних правовідносин. 

Ключові слова: господарські товариства, корпоративні права, корпоративні право-
відносини. 

Постановка проблеми. Доктриною корпоративного права вироблено багато класифі-
кацій корпоративних прав та правовідносин, водночас дослідники констатують низку про-
блем законодавчого регулювання на етапах створення господарського товариства і форму-
вання його капіталу, а також – припинення відносин між учасником та товариством. Крім 
того серед дослідників відсутня єдина думка щодо того, в який момент права особи щодо 
господарського товариства і відповідні відносини вже можна вважати корпоративними і у 
який момент вони втрачають властивість корпоративних відносин. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зазначені проблеми пригортали увагу та-
ких дослідників як О.М. Вінник, В.М. Кравчук, Д.В. Ломакін, І.Б. Саракун, О.В. Сєрих, 
В.А.Січевлюк, А.В. Сороченко, та ін.

Метою статті є створення класифікації корпоративних прав, їх суб’єктів та корпора-
тивних правовідносин за критерієм етапу їх становлення, виходячи з якої можна було би 
запропонувати цілісну концептуальну модель законодавчого регулювання, здатну усунути 
наявні проблеми системного характеру, що виникають в процесі створення господарських 
товариств, у діяльності господарських товариств із несформованим статутним капіталом, 
а також – при виході, виключенні учасників, відступленні ними частки у статутному (скла-
деному) капіталі. 

Виклад основного матеріалу. Статутний капітал АТ повністю формується до моменту 
державної реєстрації товариства (ч.5 ст.9 Закону України «Про акціонерні товариства»), 
натомість капітали ТОВ / ТДВ і командитного товариства – протягом першого року піс-
ля державної реєстрації товариства (ч.3 ст.144, ч.4 ст.151 ЦК України, ч.1 ст.52, ч.3 ст.65 
Закону України «Про господарські товариства»), щодо строку формування складеного ка-
піталу повного товариства законодавство взагалі не містить жодних вимог.

Подібне регулювання усіх товариств, крім акціонерних ставить принаймні три про-
блемні питання:

– існує ризик того, що учасник не внесе свій вклад протягом року, через що після 
спливу цього строку доведеться, як це зазначено у ч.2 ст.52 Закону України «Про господар-
ські товариства», або виключати учасників, що не несли вклади та перерозподіляти частки 
у статутному капіталі, або зменшувати статутний капітал, що потребує внесення змін до 
установчого документу, або ліквідувати товариство;

– закон не визначає прямо, як треба обраховувати голоси учасників протягом першо-
го року діяльності товариства та після його спливу, залежно від того, чи внесли вони свої 
частки;

– закон визначає, що підтвердженням внесення вкладу до статутного капіталу ТОВ/
ТДВ є свідоцтво учасника, яке видає саме товариство, утім, як зазначають у літературі, 
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більшість товариств їх не видають [1, c. 142-143], отже, виникає проблема ідентифікації 
учасників товариства, які виконали свій обов’язок щодо майнової участі.

Проблемний характер таких ситуацій призвів до прийняття Конституційним Судом 
України Рішення від 5 лютого 2013 року № 1-рп/2013 у справі за конституційним звернен-
ням ТОВ „Ліхтнер Бетон Львів“ щодо офіційного тлумачення положень ч.4ст.58, ч.1 ст.64 
Закону України „Про господарські товариства“, яке встановлює, що на загальних зборах 
учасників товариства кількість голосів учасників визначається пропорційно розміру їх час-
ток у статутному капіталі незалежно від вартості реально внесених ними вкладів тільки 
протягом першого року з дня державної реєстрації товариства. В.М. Кравчук відстоює тезу 
про необхідність обмежувального тлумачення слова «тільки» у зазначеному Рішенні та 
приходить до висновку про те, що після завершення річного строку кількість голосів учас-
ників, які не внесли вклади повинна визначатися залежно від реально внесених вкладів [2].

Утім, на нашу думку, правова доктрина має розв’язувати проблемні питання не лише 
через тлумачення норм закону, але й вишукувати теоретичні і законодавчі підходи, які б 
максимально усунули самий ґрунт проблем, що виникають у діяльності господарських то-
вариств із несформованим статутним капіталом.

У правовій доктрині виділяють ще один рівень цієї проблематики: якщо В. М. Кравчук 
та Д. В. Ломакін [3, с. 38; 4, с. 237-244] відносять засновників до суб’єктів корпоративних 
відносин, то, на думку А.В. Сороченко та О.М. Вінник, відносини між засновниками до 
державної реєстрації товариства не можуть вважатися корпоративними, зокрема через те, 
що корпорації, як суб’єкта права у процесі здійснення зазначених відносин ще не існує [5, 
c.  33; 6, c.49], отже, ці відносини слід розуміти як «партнерські» [6, с. 37], або ж «союзні» 
[5, c. 35-36], вони є предтечею корпоративних, і, зазвичай, однією з підстав їх виникнення 
[5, c. 35-36; 6, с. 49], а про існування корпоративних відносин між учасником і товариством 
можна говорити лише за наявності запису про створення товариства у Єдиному держав-
ному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (далі – Реєстр) та принаймні 
часткового внесення вкладу до статутного капіталу товариства його засновниками [5, c. 33].

Утім, на нашу думку, термін «партнерські відносини» може стосуватися лише відно-
син між засновниками, відповідно – не охоплює ситуації, коли товариство створюється 
однією особою (у єдиного засновника відсутній партнер) і не може застосовуватися до 
відносин між засновниками і товариством після його створення і до внесення вкладів (то-
вариство некоректно іменувати партнером засновників). 

Також «принаймні часткове внесення вкладу» [5, c. 33] не усуває проблему необхід-
ності виключати учасника, або зменшувати статутний капітал та перезатверджувати уста-
новчий документ товариства у разі, якщо вклад так і не буде внесений у повному обсязі. 

І, нарешті, В.М.Кравчук звертає увагу ще на одну невідповідність: учасник, який вніс 
свій вклад частково може розпоряджатися лише оплаченою частиною частки, але організа-
ційні його права існують і реалізуються протягом року у повному обсязі [3, c. 55]. 

На нашу думку, ці проблеми слід розв’язувати комплексно, через втілення цілісної кон-
цептуальної моделі, реалізація якої вимагає радикального перегляду законодавчого регу-
лювання.

Безумовною передумовою виникнення статусу і прав учасника, відносин участі у това-
ристві має бути, на нашу думку, сукупність трьох юридичних фактів: 

– факту створення товариства;
– факту внесення до капіталу товариства вкладу;
– факту оформлення відповідної корпоративної частки, яка є з одного боку – суб-

ститутом внесеного вкладу, а з іншого – оборотоздатним символом прав учасника щодо 
товариства і належить йому на праві власності. 

До настання цих юридичних фактів особа має суттєво відмінний статус – статус засно-
вника товариства, тобто – особи, яка одноосібно, або разом з іншими особами прийняла 
рішення про створення товариства і відносини, у яких вона перебуває з іншими засновни-
ками та товариством (після його створення) є не відносинами участі у товаристві, а засно-
вницькими відносинами. 
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Підставою для виникнення засновницьких відносин є реалізація особою засновниць-
кого права – права одноосібно, або разом з іншими засновниками створювати юридичні 
особи та визначати їх параметри (організаційно-правову форму, систему і персональний 
скдад органів управління, зміст установчого документу, капітал товариства і його поділ на 
частки), що є елементом загальної правоздатності особи.

В момент державної реєстрації товариства, державний реєстратор повинен вносити 
до Реєстру записи про засновників товариства та, у всіх господарських товариствах, крім 
АТ – оголошений (тобто запланований засновниками) корпоративний капітал товариства із 
запланованим розподілом на частки, що будуть належати засновникам. На момент держав-
ної реєстрації створення АТ капітал товариства вже сформований. 

Тобто, створення усіх господарських товариств, крім АТ пропонується проводити за 
алгоритмом: прийняття рішення / укладення договору про створення товариства; державна 
реєстрація створення товариства; фактичне внесення вкладів; державна реєстрація вне-
сення вкладів з оформленням часток. Специфікою АТ є те, що вклади засновників вно-
сяться до моменту державної реєстрації товариства, а оформлення часток відбувається у 
дипозитарній системі – у формі цінних паперів, а саме – акцій. При цьому слід погодитися 
з тезою А.В. Сороченко, який вважає, що особа стає акціонером лише з моменту набуття 
права власності на акції [5, c. 54], тобто – зарахування акцій на рахунок відповідної особи 
у цінних паперах, що і є завершенням оформлення часток у випадку АТ.

Засновницькі відносини поділяються на 2 категорії:
– відносини між засновниками, якщо їх декілька, з приводу створення товариства 

(те, що А.В. Сороченко та О.М. Вінник іменують партнерськими відносинами), зміст 
яких визначається домовленістю між засновниками, головним елементом якої є взаємне 
зобов’язання створити товариство, внести погоджені засновниками вклади, права вимагати 
виконання зобов’язання іншими засновниками, і, можливо відповідальність за порушення 
цього зобов’язання, наявні у господарських товариствах з більше ніж одним засновником;

– відносини між кожним засновником і вже створеним товариством, які, утім, ще не 
набули характеру правового зв’язку та не є участю в товаристві. 

Зміст засновницьких відносин між господарським товариством (крім АТ) і його засно-
вником складають обов’язок засновника перед товариством внести вклад і права засновни-
ка щодо товариства, при цьому, на нашу думку, обсяг цих прав має бути суттєво звужений 
порівняно з правами, які сьогодні має учасник товариства, що не вніс вклад. 

Безумовною передумовою виникнення майнових прав учасника є його майнова участь 
у товаристві, тобто – внесення вкладу, з іншого боку – висвітлені вище проблеми пра-
возастосування демонструють принципову хибність надання організаційного права бра-
ти участь в управлінні товариством і оформлення прав на частку особі, яка ще не внесла 
вклад, так би мовити, «авансом». На нашу думку, виникнення частки як об’єкту прав, так 
само як і будь-яких прав з частки, у тому числі – права брати участь в управлінні товари-
ством має бути слідством внесення вкладу до капіталу товариства, а єдиним правом за-
сновника товариства щодо товариства до моменту внесення ним вкладу, оформлення його 
частки і набуття статусу учасника має бути право отримувати інформацію про діяльність 
товариства: засновник прийняв на себе зобов’язання щодо майнової участі і має законний 
інтерес бути обізнаним із станом справ товариства. 

З іншого боку, варто скоротити строк внесення вкладів засновниками господарських 
товариств, крім АТ (де вклади вносяться до моменту державної реєстрації створення), з 
одного року до одного місяця з моменту створення товариства, а для повних товариств, від-
повідно – вперше встановити такий строк. Цей строк є оптимальних з наступних підстав:

– час від державної реєстрації створення товариства до остаточного формування 
капіталу товариства є періодом правової нестабільності товариства, періодом, коли проце-
дура створення товариства залишається незавершеною, а взаємні очікування засновників 
щодо формування капіталу товариства – нереалізованими, утім, у сучасних умовах приско-
рення транзакцій та обміну інформацією рік правової нестабільності і взаємної недовіри є 
невиправдано довгим строком; 
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– місяць є достатнім строком для вчинення дій із внесення до статутного капіталу 
будь-якого майна;

– місяць є строком повідомлення учасників товариства про скликання загальних 
зборів. Таким чином, якщо одразу після створення товариства виникне необхідність у 
прий нятті рішення загальними зборами, до моменту проведення таких зборів усі добро-
совісні засновники набудуть статусу учасників товариства і зможуть взяти участь у зборах.

З моменту державної реєстрації внесення вкладу, тобто – виконання зобов’язання 
щодо майнової участі у товаристві, засновник набуває статусу учасника товариства і усю 
сукупність майнових та організаційних прав учасника: виконання цього корпоративного 
обов’язку і є, власне, безумовною передумовою трансформації статусу засновника у ста-
тус учасника, набуття відносинами між товариством і відповідною особою якості право-
вого зв’язку-участі і виникнення усієї повноти корпоративних прав учасника товариства. 
Правовий статус учасника підтверджується інформацією з Реєстру. 

Відповідно, засновники, які не внесли свої вклади у встановлений строк, автоматично 
втрачають своє право отримувати інформацію про діяльність товариства, про що вноситься 
запис до Реєстру тим державним реєстратором, який здійснив державну реєстрацію ство-
рення товариства і вважаються такими, що порушили своє зобов’язання щодо формування 
капіталу перед товариством та іншими засновниками, правові  відносини між ними і това-
риством припиняються так і не набувши якості правового зв’язку-участі. Корпоративний 
капітал товариства вважається сформованим у обсязі вартості вчасно внесених вкладів за-
сновників з відповідним розподілом на частки.

Пропонується не зазначати в установчих документах господарських товариств, крім 
АТ відомості щодо капіталу товариства: ці відомості повинні, на нашу думку, обов’язково 
вноситися лише до Реєстру, так само, як і актуальний склад учасників товариства і розпо-
діл часток між ними. Враховуючи той факт, що дані Реєстру є доступними для широкого 
загалу, у тому числі – через ІНТЕРНЕТ, така новела дозволить уникнути зайвих формаль-
ностей, пов’язаних із внесенням змін до установчих документів, багатьма проблемами 
зменшення статутного капіталу у випадку невнесення вкладів деякими із засновників то-
вариства та при подальшому переході права власності на сформовані частки до третіх осіб. 

Товариство, жоден із засновників якого не вніс хоча б частину вкладу протягом місяця 
з моменту створення у обсязі, достатньому для формування хоча б однієї частки, визна-
ченої установчим документом, повинно ліквідуватися за спрощеною процедурою тим дер-
жавним реєстратором, який здійснив державну реєстрацію створення товариства.

Таким чином, господарське товариство повинно вважатися таким, що завершило про-
цедуру створення після спливу місяця (АТ – у строки, встановлені законодавством про цін-
ні папери) з моменту його державної реєстрації, формування його корпоративного капіталу 
і набуття засновниками, що виконали свій обов’язок щодо майнової участі статусу учасни-
ків, корпоративних прав учасника та права власності на субститут вкладу – оборотоздатну 
корпоративну частку.

Слід також надати загальним зборам учасників (у яких, звісно, братимуть участь лише 
особи, що внесли свої вклади) право приймати рішення про продовження строку внесення 
вкладів іншими засновниками.

При реалізації засновницького права особа перебуває у правовому полі корпоратив-
ного права і її волевиявлення (щодо організаційно-правової форми товариства, системи 
органів управління, порядку внесення вкладів, змісту установчих документів) обмежене 
імперативними нормами корпоративного права, відносини між засновником і товариством 
також мають очевидну корпоративну специфіку, врешті решт це – відносини, що склада-
ються з приводу утворення товариств, отже, права засновника щодо товариства, взаємні 
права засновників є корпоративними правами, хоч і відмінними від прав особи, яка набула 
статус учасника, відповідно, засновницькі відносини слід вважати видом корпоративних 
відносин, поряд з відносинами участі у товаристві. 

Права особи, що вступає до вже створенного господарського товариства із внесенням 
вкладу до його капіталу, а також відносини, що виникають між такою особою і товариством 
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є подібними до засновницьких. На нашу думку, такі відносини слід іменувати квазізаснов-
ницькими і підходити до їх регулювання треба виходячи з тих самих засад (у товариствах, 
крім АТ має відбуватися державна реєстрація оголошення збільшення капіталу товариства, 
після чого особа набуває статус квазізасновника із правом отримувати інформацію про ді-
яльність товариства та і обов’язком внести вклад протягом місяця, статус і права учасника 
у такої особи виникають після державної реєстрації факту внесення погодженого з товари-
ством вкладу і формування відповідної частки, щодо АТ повинні діяти принципово подібні 
норми з урахуванням специфіки законодавства про цінні папери і фондовий ринок). 

При виході / виключенні учасника з товариства, або відчуженні учасником належної 
йому частки у господарських товариствах, крім АТ, також виникають системні проблеми, 
а саме: проблема визначення моменту припинення прав учасника, що вийшов / якого було 
виключено, або який відступив свою частку та проблема строку виплати учаснику, який 
вийшов / якого було виключено з товариства частини вартості майна товариства, пропо-
рційної розміру його частки.

З цього приводу І.Б. Саракун пропонує скасувати вимогу щодо попередження това-
риства про вихід і вважати моментом виходу учасника з ТОВ дату подачі заяви посадовій 
особі товариства [7, с. 11], натомість А.В. Сороченко та В.М. Кравчук заперечують, що 
таким моментом слід вважати день спливу тримісячного (або іншого, встановленого стату-
том ТОВ/ТДВ) строку після повідомлення товариства учасником щодо власного виходу [5, 
c. 12; 3, c. 415], також, В.М. Кравчук наголошує на тому, що виключення учасника з певних 
«безумовних» підстав (зокрема – невнесення вкладу) має бути віднесене до компетенції 
виконавчого органу товариства, а з інших підстав – до компетенції суду [3, c. 417-418].

На нашу думку, віднесення питань виключення учасників до компетенції сформован-
ного цими учасниками виконавчого органу товариства неприпустиме, невнесення вкладу, 
як зазначалося вище, не буде підставою для виключення учасника якщо особа ставатиме 
учасником товариства лише у разі внесення вкладу з отриманням частки, яка відповідає 
фактично внесенному вкладу, утім думка про судове виключення учасника видається нам 
слушною.

Також, В.М. Кравчук наголошує на неповноті прав акціонера у разі, якщо попередній 
власник акцій відчужив їх після складення дати переліку осіб, які мають право на отриман-
ня дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів – у такому випадку відповідно до ст. 30 
Закону України «Про акціонерні товариства» право на отримання дивідендів належатиме 
попередньому власнику акцій, що вказаний у переліку, отже, право на акцію і право на 
отримання дивідендів належатиме різним особам [3, c. 55]. 

А.В. Сороченко називає права, які існують після припинення правового зв’язку учас-
ника з корпорацією, у тому числі на дивіденди, надкорпоративними правами [5, c. 49]. 

На нашу думку, розв’язання проблем у цій сфері слід здійснювати виходячи з розу-
міння того, що правовий статус власника частки в статутному (складеному) капіталі та 
правовий статус учасника товариства, незважаючи на відмінність їх правових природ, не-
розривно пов’язані, одночасно виникають і одночасно припиняються і не існують окремо 
один від одного: власник частки господарського товариства, крім АТ завжди є учасником 
товариства і навпаки, так само як власник акції завжди є акціонером АТ.

Утім, в окремих випадках за особою, яка втратила право власності на частку у корпо-
ративному капіталі (акцію), і відповідно – статус учасника (акціонера) товариства можуть 
зберігатися певні корпоративні права. Правовий статус такої особи можна охарактеризува-
ти як «колишній учасник», а її права щодо товариства – як залишкові корпоративні права, 
оскільки цей термін, значно краще, на нашу думку, передає сутність решти прав, які за-
лишаються у особи після припинення участі у товаристві, аніж термін «надкорпоративні 
права».

Припинення участі у товаристві повинно відбуватися в момент державної реєстрації 
цього факту державним реєстратором у Єдиному державному реєстрі одночасно з припи-
ненням права власності учасника на частку у корпоративному капіталі на підставі:
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– заяви учасника про вихід, яку учасник адресує безпосередньо державному реє-
стратору;

– рішення суду про виключення учасника;
– правочину, що передбачає перехід права власності на частку до іншої особи1. 
Так само, права акціонера АТ припиняються із внесенням відповідного запису до реє-

стру власників іменних цінних паперів АТ.
Саме у цей момент, на нашу думку, повинні припинятися усі організаційні права та 

більшість майнових прав особи щодо товариства разом з її статусом учасника товариства 
та власника частки, а якщо йдеться про вихід або виключення учасника з господарського 
товариства, відмінного від АТ, відповідна частка повинна анулюватися державним реє-
стратором, і, відповідно, корпоративний капітал товариства – автоматично зменшуватися. 
Оскільки ми пропонуємо не вносити до установчих документів відомості про учасників 
товариства, його капітал (у всіх товариствах, крім АТ) та розподіл часток, а фіксувати ці 
відомості виключно у Реєстрі, відпадає необхідність проводити загальні збори, затверджу-
вати і реєструвати нову редакцію установчого документу у зв’язку з кожною зміною складу 
учасників товариства, відмінного від АТ (в АТ така необхідність відсутня і сьогодні).

Утім, припинення участі у товаристві не в усіх випадках означає повне припинення 
правовідносин між товариством та його колишнім учасником: у деяких випадках вони 
спрощуються, деградують, втрачають якість правового зв’язку, але все ж таки тривають 
ще певний час post factum через існування залишкових корпоративних прав, які варто розу-
міти як права, що виникають у колишнього учасника на підставі факту припинення участі 
у товаристві та права власності на частку (право вимагати вартості частини майна пропо-
рційну розміру частки колишнього учасника виключення або виходу учасника у товари-
ствах, відмінних від АТ), або продовжують існувати попри припинення участі у товаристві 
у зв’язку з юридичним фактом, що мав місце під час перебування особи у складі учасників 
товариства (право на дивіденди у зазначених вище випадках).

При цьому інформація Реєстру про колишніх учасників товариств, відмінних від АТ 
та підстави припинення їх участі має бути відкритою із тим, щоб колішні учасники таких 
товариств не мали перепон у тому, що стосується захисту своїх залишкових корпоративних 
прав.

Відносини з приводу реалізації залишкових корпоративних прав, що тривають між 
колишнім учасником і товариством та іншими учасниками можна охарактеризувати як за-
лишкові корпоративні відносини.

Також, слід зауважити, що законодавчий строк сплати товариством, відмінним від АТ 
колишньому учаснику, якого було виключено, або який вийшов з товариства частини вар-
тості майна товариства, що є пропорційною розміру його частки, має бути законодавчо 
зменшений до трьох місяців з моменту державної реєстрації припинення участі у товари-
стві з можливістю встановлювати в установчому документі менш тривалий строк. 

Висновки. Отже, за ознакою етапу становлення корпоративних відносин можна виді-
лити такі типи суб’єктивних корпоративних прав, їх суб’єктів, і, відповідно, корпоратив-
них відносин, які разом складають предмет корпоративного права в об’єктивному сенсі:

– корпоративні права засновників, що реалізуються у засновницьких правовідноси-
нах у процедурі створення товариства;

– корпоративні права квазізасновників, що реалізуються у квазізасновницьких пра-
вовідносинах у процедурі збільшення капіталу товариства шляхом внесення вкладів;

– корпоративні права учасників, що реалізуються у правовідносинах участі у то-
варистві протягом часу діяльності та у процедурі припинення товариства (такі відносини 
мають якість правового зв’язку);

– залишкові корпоративні права колишніх учасників, що реалізуються у залишкових 
корпоративних правовідносинах після припинення участі у товаристві.

Ця класифікація може стати основою для наведеної вище цілісної концептуальної мо-
делі законодавчого регулювання, здатної усунути наявні проблеми системного характеру, 

1  Специфічні питання правонаступництва щодо часток внаслідок спадкування, реорганізації юридичних осіб – 
учасників товариства у цій статті не розглядаються. 
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що виникають в процесі створення господарських товариств, у діяльності господарських 
товариств із несформованим статутним капіталом, а також – при виході, виключенні учас-
ників, відступленні ними частки у статутному (складеному) капіталі. 
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В статье исследуются системные проблемы законодательного регулирования на 

этапах создания хозяйственного общества и формирования его капитала, а также пре-
кращения отношений между участником и обществом, предлагается целостная концеп-
туальная модель законодательного регулирования, способна устранить эти проблемы, 
исходя из новой классификации корпоративных прав, их субъектов и корпоративных 
правоотношений. 
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Summary
The article examines systemic problems of the legal regulation on the stages of creation 

of commercial companies and the formation of its capital as well as the termination of the 
relationship between the shareholder and the company. The author proposes holistic conceptual 
model of the legislative regulation that is able to resolve these issues on the basis of a new 
classification of corporate rights, their subjects and corporate relations.
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вул. Піонерська, 9, Одеса, 65009, Україна 

ЗАКОННістЬ сУДОВОГО РіШЕННЯ У ЦИВіЛЬНОМУ 
ПРОЦЕсі  УКРАЇНИ

Статтю присвячено визначенню змісту вимоги законності судового рішення у ци-
вільному процесі як акту правосуддя незалежно від форми його вираження (рішення, 
ухвала, постанова, судовий наказ). Будучи правозастосовним актом, кожне судове рі-
шення має бути законним, тобто ухваленим шляхом правильного застосування судом 
норм матеріального права, а також точного дотримання та правильного застосування 
норм процесуального права. 

Ключові слова: судочинство, правосуддя, цивільний процес, судове рішення, за-
конність.

Постановка проблеми. Загальновизнано, що найважливішою вимогою, якій повинно 
відповідати будь-яке судове рішення, є вимога законності. 

Законність закріплена в ст. 129 Конституції України як одна з основних засад судочин-
ства. Зміст даного принципу частково розкривається у ст.ст. 19, 58, 68 Конституції України.

ЦПК України прямо не закріплює законності як принципу цивільного судочинства, на 
відміну від ст. 9 КАС України, яка має назву «законність». При цьому положення ст. 9 КАС 
України є практично ідентичними за змістом ст. 8 ЦПК України. Тому можна стверджува-
ти, що за задумом законодавця положення ст. 8 ЦПК України відображають зміст принци-
пу законності відносно цивільного судочинства. Це підтверджується й у роз’ясненнях, на-
даних у п. 2 постанови Пленуму Верховного Суду України від 18.12.2009 року № 14 «Про 
судове рішення у цивільній справі», де Верховний Суд України як неодмінну умову за-
конності судового рішення називає дотримання судом положень ст.ст. 2 та 8 ЦПК України.

Окремим випадком, одним із проявів дії засади законності в цивільному судочинстві є 
закріплення вимоги законності судового рішення.

Законодавче визначення законності судового рішення є занадто лаконічним та його не 
можна вважати досконалим. Відповідно до ч. 2 ст. 213 ЦПК України законним є рішення, 
яким суд, виконавши всі вимоги цивільного судочинства, вирішив справу згідно із законом. 
Слід вказати на наступні недоліки даного визначення: по-перше, цивільне судочинство – 
це певний порядок вчинення процесуальних дій судом та учасниками цивільного процесу, 
а тому цивільне судочинство не встановлює жодних вимог, які можна було б виконати, 
навпаки, саме воно підкорюється вимогам цивільного процесуального законодавства; по-
друге, вказівка на те, що законним є рішення, яким суд вирішив справу згідно із законом, 
насправді, нічого не пояснює. Прагнучи максимальної лаконічності, законодавець, по суті, 
не розкрив достатньою мірою змісту вимоги законності судового рішення.

Більш розширене визначення вироблене судовою практикою та надається у п. 2 поста-
нови Пленуму Верховного Суду України від 18.12.2009 року № 14 «Про судове рішення 
у цивільній справі». Як зазначив Верховний Суд, рішення є законним тоді, коли суд, ви-
конавши всі вимоги цивільного судочинства відповідно до статті 2 ЦПК, вирішив справу 
згідно з нормами матеріального права, що підлягають застосуванню до даних правовід-
носин відповідно до статті 8 ЦПК, а також правильно витлумачив ці норми. Якщо спірні 
правовідносини не врегульовані законом, суд застосовує закон, що регулює подібні за зміс-

© І.В. Андронов, 2016
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том відносини (аналогія закону), а за відсутності такого – суд виходить із загальних засад 
законодавства (аналогія права).

Втім і дане визначення не є стовідсотково правильним, оскільки воно зберігає недо-
лік законодавчого визначення, що стосується вказівки на необхідність суду виконати всі 
вимоги цивільного судочинства. Так, в цій частині більш правильним вбачається текст п. 
1 постанови Пленуму Верховного Суду України № 11 від 29.12.1976 року «Про судове 
рішення», де зазначалося, що суд повинен виконати всі вимоги цивільного процесуального 
законодавства.

Також важливо зауважити, що як законодавче визначення, так і визначення, сформова-
не внаслідок узагальнення судової практики, призначені лише для однієї з форм судових 
рішень та характеризують законність тільки рішення суду як підсумкового процесуального 
акту, оскільки в обох визначеннях йдеться про вирішення справи на підставі закону. Втім, 
наприклад, такий акт правосуддя як судова ухвала, у своїй переважній більшості, не при-
значений для вирішення цивільної справи по суті, хоча також повинен відповідати вимозі 
законності. 

У випадках, коли нормативно закріплена чи вироблена судовою практикою дефініція 
відсутня чи є недосконалою та не відображає повною мірою сутність відповідної категорії, 
виникає потреба сформулювати доктринальне визначення даного поняття. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В юридичній літературі також не виробле-
но універсального визначення щодо вимоги законності всіх актів правосуддя, а всі наукові 
дослідження у даному напрямку присвячені законності рішення, як однієї з форм судових 
рішень у цивільному процесі. 

Проблематиці вимог, що пред’являються до судових рішень, в цілому, та вимозі за-
конності, зокрема, присвячено праці М.Г. Авдюкова, Т.Т. Алієва, М.А. Гурвіча, О.В. Дем’я-
нової, С.К. Загайнової, М.Б. Зейдера, В.В. Комарова, О.В. Кудрявцевої, Л.Г. Лічмана, 
Д.Д.  Лус пеника, Н.І. Масленнікової, Л.В. Соцуро, В.І. Тертишнікова, Г.В. Фазікош, 
С.Я.  Фур си, Н.О. Чечиної, Д.М. Чечота, О.М. Шиманович, М.Й. Штефана, В.Н. Щеглова, 
К.С. Юдельсона та ін.

Метою даної статті є визначення змісту вимоги законності судового рішення в цивіль-
ному процесі як акту правосуддя незалежно від форми його вираження (рішення, ухвала, 
постанова чи судовий наказ).

Виклад основного матеріалу. Науковці, як правило, під законністю судового рішення 
розуміють дотримання судом при розгляді і вирішенні цивільних справ чинних норм ма-
теріального і процесуального права [1, 7; 2, 168]. Так, В.Н. Щеглов відзначив, що під за-
конністю судового рішення слід розуміти такий його стан або якість, що характеризується 
правильним застосуванням судом норм матеріального права, дотриманням норм процесу-
ального права і судоустрою [3, 8]. М.Й. Штефан вказував, що законність рішення суду – це 
якісний стан рішення, що характеризується правильним застосуванням судом при розгляді 
і вирішенні справи норм матеріального і процесуального права [4, 408]. Є.О. Плеханова 
відмічає, що судовий акт є законним в тому випадку, якщо він винесений при точному 
дотриманні норм процесуального права та у повній відповідності до норм матеріального 
права, що підлягають застосуванню до спірних матеріальних відносин [5, 112].

Як вбачається з наведених визначень, стосовно норм матеріального та процесуально-
го права різні автори вказують на різні форми їх реалізації судом. Якщо стосовно норм 
матеріального права більшість дослідників сходяться на необхідності їх правильного за-
стосування, то норми процесуального права, відповідно до різних підходів, підлягають або 
дотриманню або застосуванню. Більш широко до цього питання підходить Т.В. Сахнова, 
яка зазначає, що в процесі норми процесуального права можуть реалізовуватись в різних 
формах – застосування, дотримання, виконання, використання. Дотримання у вузькому 
сенсі стосується здійснення норм-заборон (наприклад, недопустимість повторної участі 
судді у розгляді справи). Виконання означає реалізацію зобов’язуючих норм (наприклад, 
обов’язок заявити самовідвід за наявності вказаних у законі підстав). Використання пра-
ва характерне для випадків, коли уповноважений суб’єкт активно здійснює належні йому 
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права (наприклад, суд вправі роз’яснити рішення). Застосування норм процесуального 
права здійснюється лише судом у формі ухвали; воно спрямоване на регулювання діяль-
ності учасників процесу. Застосування норм процесуального права характеризує також ді-
яльність суду щодо вирішення цивільної справи по суті, що знаходить своє вираження у 
мотивувальній частині судового рішення.

Таким чином, робить висновок вчена, судове рішення буде законним при точному до-
триманні, виконанні та при правильному застосуванні норм процесуального права [6, 432-
433].

Звичайно, настільки широко розглядати питання реалізації судом норм процесуально-
го права при ухваленні судового рішення немає сенсу. Такі форми реалізації права як вико-
ристання і виконання властиві для суб’єктів, які не мають права застосовувати норми пра-
ва, оскільки процес застосування права судом поглинає і його використання і виконання. 

Як вже зазначалося, будь-яке судове рішення представляє собою поєднання змісту та 
процесуальної форми. Під час вирішення того чи іншого питання в процесі відправлення 
правосуддя суд може застосовувати як норми матеріального, так і норми процесуального 
права, отже зміст судового рішення відображає результат застосування цих норм. Водночас 
рішення не може вважатися законним, якщо під час його ухвалення не було дотримано 
встановленого процесуального порядку. Тому процесуальна форма судового рішення є ре-
зультатом дотримання судом норм процесуального права.

Подібне розуміння сутності реалізації судом норм процесуального права витікає й з 
положень ст. 215 ЦПК України. В ній не йдеться ні про використання судом своїх прав, ані 
про виконання обов’язків. Водночас відповідно до п. 3 вказаної статті суд у мотивувальній 
частині судового рішення повинен зазначити, які нормативно-правові акти він застосову-
вав, та якими нормами процесуального закону керувався. У Практичному словнику сино-
німів української мови термін «керуватися» визначається як синонім слова «додержувати» 
тобто «дотримуватись» [7, 163].

Отже законність судового рішення означає правильне застосування судом норм матері-
ального права, а також точне дотримання та правильне застосування норм процесуального 
права.

Досліджуючи проблему застосування судами норм матеріального права, В. Н. Щеглов 
вказував на наявність двох основних умов законності судового рішення: а) правильне ви-
значення правових норм, що регулюють спірні правовідносини; б) вірне тлумачення пра-
вових норм, з’ясування істинного сенсу правових норм, що підлягають застосуванню, з ме-
тою визначення фактів, що спричиняють виникнення зміну і припинення правовідносин, 
та висновків, що витікають порушення правового відношення [3, 31].

Також сутність вимоги про правильне застосування судом норм матеріального права 
в юридичній літературі пропонується розкривати через аналіз законодавчо встановлених 
підстав до скасування судового рішення, ухваленого з порушенням вимоги законності [6, 
432].

Відповідно до ч. 2 ст. 309 ЦПК України норми матеріального права вважаються пору-
шеними або неправильно застосованими, якщо застосовано закон, який не поширюється 
на ці правовідносини, або не застосовано закон, який підлягав застосуванню. 

Тому досліджуючи сутність вимоги про правильне застосування судом норм матеріаль-
ного права, більшість авторів під таким правильним застосуванням розуміють: по-перше, 
застосування судом закону, який підлягає застосуванню, по-друге, не застосування судом 
закону, який не підлягає застосуванню. В якості третьої складової додають ще й правильне 
тлумачення судом норми закону. З таким підходом до розуміння правильного застосування 
судом норм матеріального права можна погодитись.

Застосування судом закону, який підлягає застосуванню, означає правильне обрання 
судом відповідної норми закону (визначення конкретного закону, його статті, її частини, 
абзацу, пункту, підпункту), яка поширює свою дію на правовідносини, що є предметом 
судового розгляду, враховуючи правила дії закону в часі, просторі та за колом осіб. 
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Помилкою суду, як вірно вказав В.Н. Щеглов, буде: 1) застосування чинного закону, 
який не регулює спірні відносини; 2) застосування акта, що не має юридичної сили [3, 33].

Аналізуючи вимогу щодо правильного застосування норми закону, слід зауважити про 
необхідність розширеного тлумачення поняття «закон», розуміючи під ним не лише власне 
закон як один з різновидів нормативно-правових актів, а всі без винятку акти законодавства 
(як закони, так і підзаконні нормативно-правові акти, міжнародні договори, які відповід-
но до ст. 9 Конституції України після їх ратифікації Верховною Радою України стають 
невід’ємною частиною національного законодавства України тощо). 

Деякі правила застосування норм матеріального та процесуального права у правозас-
тосовній діяльності суду відображені у п. 2 постанови Пленуму Верховного Суду України 
від 18.12.2009 року № 14 «Про судове рішення у цивільній справі» відповідно до яких 
якщо є суперечності між нормами процесуального чи матеріального права, які підлягають 
застосуванню при розгляді та вирішенні справи, то рішення є законним, якщо судом за-
стосовано відповідно до частини четвертої статті 8 ЦПК України норми, що мають вищу 
юридичну силу. У разі наявності суперечності між нормами законів (кодексів), що мають 
однакову юридичну силу, застосуванню підлягає той з них, який прийнято пізніше.

Порядок застосування судами підзаконних нормативно-правових актів конкретизова-
ний у п. 5 постанови Пленуму Верховного Суду України від 01.11.1996 року № 9 «Про 
застосування Конституції України при здійсненні правосуддя». Пленум Верховного Суду 
України зазначає, що нормативно-правові акти будь-якого державного чи іншого органу 
підлягають оцінці на відповідність як Конституції, так і закону. Якщо при розгляді справи 
буде встановлено, що нормативно-правовий акт, який підлягав застосуванню, не відпо-
відає чи суперечить законові, суд зобов’язаний застосувати закон, який регулює ці право-
відносини.

Частиною першою статті 9 Конституції України встановлено, що чинні міжнародні 
договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною на-
ціонального законодавства України, отже суди зобов’язані їх застосовувати при вирішенні 
цивільних справ та ухваленні рішень. Якщо міжнародним договором України, який на-
брав чинності в установленому порядку, передбачено інші правила, ніж ті, що визначено 
у відповідному акті законодавства України, то згідно із частиною другою статті 19 Закону 
України від 29 червня 2004 року № 1906-IV «Про міжнародні договори України», статті 
3 Закону України від 23 червня 2005 року № 2709-IV «Про міжнародне приватне право» 
застосовуються правила міжнародного договору. Під час розгляду конкретної судової спра-
ви вирішення (подолання) колізії між нормою міжнародного договору України і нормою 
іншого законодавчого акта України належить до компетенції суду.

Основні правила застосування українськими судами міжнародних договорів визнача-
ються у постанові Пленуму Вищого спецiалiзованого суду України з розгляду цивільних i 
кримінальних справ від 19 грудня 2014 року № 13 «Про застосування судами міжнародних 
договорів України при здійсненні правосуддя».

Якщо обрати лише ті положення п. 8 вищевказаної постанови, що стосуються цивіль-
ного судочинства, то можна стверджувати, що чинні міжнародні договори України засто-
совуються судами при здійсненні правосуддя, зокрема: 

– при розгляді та вирішенні цивільних справ, якщо міжнародним договором України 
встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України, яке регулює 
відносини, що є предметом судового розгляду; 

– при розгляді та вирішенні цивільних справ, якщо міжнародним договором України 
встановлено інші правила судочинства, ніж ті, що передбачені цивільним процесуальним 
законом України;

– при вирішенні цивільних справ, якщо міжнародним договором України регулюють-
ся відносини, у тому числі з іноземними державами чи іноземцями, що стали предметом 
судового розгляду (наприклад, при розгляді клопотань про виконання рішень іноземних 
судів в Україні);
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– якщо є відсильна норма національного законодавства до відповідних джерел між-
народного права;

– якщо міжнародно-правова норма визначає іншу процесуальну форму судового про-
вадження, ніж та, що встановлена Цивільним процесуальним кодексом України (ЦПК) (на-
приклад, при вирішенні цивільної справи міжнародним договором України передбачені 
інші правила судового провадження).

Окремо варто зупинитись на вимозі про правильне тлумачення судом положень закону 
при його застосуванні. Правильне тлумачення норми закону означає вірне (тобто таке, що 
відповідає задуму законодавця, букві та духу закону) визначення судом характеру, обсягу 
та строків реалізації прав та обов’язків суб’єктів правовідносин, що є предметом судового 
розгляду.

Основою для правильного тлумачення судом норм закону є врахування ним положень 
судової практики: рішень Конституційного Суду України, постанов Пленумів Верховного 
Суду України та Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та криміналь-
них справ тощо. 

Правильне застосування судами норм матеріального права, виходячи з принципу пра-
вової визначеності, означає ще й однакове їх застосування всіма судами, під яким слід 
розуміти, зокрема:

• однакове тлумачення судами змісту і сутності правових норм;
• однакове застосування правил конкуренції правових норм при вирішенні колізій 

між ними з урахуванням юридичної сили цих правових норм, а також їх дії у часі, 
просторі та за колом осіб;

• однакове визначення предмета регулювання правових норм;
• однакове застосування правил аналогії права чи закону у подібних правовідноси-

нах.
Одним із засобів забезпечення однакового застосування судами норм матеріального та 

процесуального права є правові позиції, викладені у висновках Верховного Суду України. 
Так, відповідно до ч. 2 ст. 214 ЦПК України при виборі і застосуванні правової норми до 
спірних правовідносин суд враховує висновки Верховного Суду України, викладені у по-
становах, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з під-
став, передбачених пунктами 1, 2 частини першої статті 355 цього Кодексу.

Суд має право відступити від правової позиції, викладеної у висновках Верховного 
Суду України, з одночасним наведенням відповідних мотивів.

Водночас невідповідність судового рішення суду касаційної інстанції викладеному у 
постанові Верховного Суду України висновку щодо застосування у подібних правовідно-
синах норм матеріального права є підставою для подання заяви про перегляд судових рі-
шень Верховним Судом України.

Окремо необхідно зупинитись на застосуванні судами аналогії закону та аналогії права 
як складовій законності. Як відомо, закон не містить відповідей на всі питання суспільного 
життя, тоді як право такі відповіді має. Очевидно, саме такої позиції дотримуються й відо-
мі цивілісти Є.О. Харитонов та О.І. Харитонова, вказуючи, що вести мову про прогалини в 
праві некоректно, оскільки в праві не може бути неповноти правового регулювання, а вона 
може існувати лише у законодавстві, отже більш коректно, на думку науковців, стверджу-
вати про існування прогалин у цивільному законодавстві [8, 11-12]. Саме на подолання та-
ких прогалин під час вирішення цивільної справи по суті і спрямоване застосування судом 
аналогії закону та аналогії права.

 Відповідно до ч. 9 ст. 8 ЦПК України забороняється відмова у розгляді справи з мо-
тивів відсутності, неповноти, нечіткості, суперечливості законодавства, що регулює спірні 
відносини, а отже у випадку якщо спірні відносини не врегульовані законом, застосування 
аналогії закону чи аналогії права – це не лише право, а й обов’язок суду.

Водночас, якщо можливість суду застосування аналогії матеріального закону ні в кого 
не викликає сумніву, то з наявністю в суду права застосовувати аналогію процесуального 
закону згодні не всі науковці. Втім, останнім часом все більше авторів сходяться на думці 
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про необхідність визнання за судом права застосовувати аналогію процесуального закону. 
Наприклад, О. Рубля допускає застосування судами аналогії процесуального закону, ви-
ключаючи лише можливість застосування за аналогією процесуальних санкцій [9, 395]. 
О.І. Косаренко навіть наполягає на необхідності законодавчого закріплення права суду за-
стосовувати процесуальну аналогію [10, 186].

Не дивлячись на сувору та досить детальну регламентацію нормами ЦПК України по-
рядку розгляду та вирішення цивільних справ, все ж час від часу перед судом постають 
питання процесуального характеру, прямо не врегульовані нормами цивільного процесу-
ального законодавства, однак вони все одно потребують вирішення, оскільки від цього за-
лежить реалізація прав та обов’язків учасників процесу, які процесуальним законом перед-
бачені. В таких випадках суд, хоча й обережно, все ж таки має право застосовувати анало-
гію процесуального закону (наприклад, у випадку застосування передбачених ст. 169 ЦПК 
України наслідків неявки в судове засідання позивача до випадків неявки в судове засідан-
ня третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору [11; 12]; застосуван-
ня положень ст. 5 Закону України «Про судовий збір» про звільнення від судового збору 
позивачів у справах про стягнення заробітної плати та аліментів до випадків пред’явлення 
відповідних вимог у наказному провадженні [13; 14]; застосування положень ст. 294 ЦПК 
України про строки апеляційного оскарження рішення суду до випадків апеляційного 
оскарження судових наказів тощо). Характерним прикладом застосування аналогії про-
цесуального закону є Ухвала судової палати у цивільних справах Верховного Суду України 
від 27 травня 2015 року у справі № 6-66ц15. Колегія суддів Верховного Суду України в 
своїй ухвалі зазначила, що право особи щодо відмови від позову, апеляційної та касацій-
ної скарг передбачено на відповідних стадіях цивільного процесу, зокрема положеннями 
статей 174, 300, 330 ЦПК України. Особа, яка подала заяву про перегляд Верховним Судом 
України ухвали суду касаційної інстанції, також не позбавлена права відмовитися від такої 
заяви, реалізація права на відмову від заяви про перегляд Верховним Судом України судо-
вого рішення підлягає регулюванню за аналогією закону [15]. При цьому в ухвалі зроблено 
посилання на ст.ст. 205, 354, 360-3 ЦПК України, жодна з яких не містить права заявника 
відмовитись від заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом України та наслід-
ків такої відмови, що дійсно свідчить про застосування Верховним Судом України аналогії 
процесуального закону.

Висновки. Таким чином, можна зробити висновок, що вимога законності стосується 
всіх без винятку судових рішень в цивільному процесі незалежно від форми їх вираження 
(рішення, ухвала, постанова, судовий наказ).

Під законністю судового рішення необхідно розуміти таке техніко-юридичне правило 
(стандарт), що ґрунтується на принципі законності цивільного судочинства, і передбачає 
правильне застосування судом під час ухвалення рішення матеріальних норм законодав-
ства, а також точне дотримання та правильне застосування процесуальних норм законо-
давства, а у випадку відсутності таких норм чи їх дефектності – адекватне фактичним об-
ставинам справи застосування судом аналогії закону чи аналогії права.
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ЗАКОННОстЬ сУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ В ГРАЖДАНсКОМ 
ПРОЦЕссЕ УКРАИНЫ

Резюме
Статья посвящена определению содержания требования законности судебно-

го решения в гражданском процессе как акта правосудия независимо от формы 
его выражения (решение, определение, постановление, судебный приказ). Будучи 
правоприменительным актом, каждое судебное решение должно быть законным, то 
есть принятым путем правильного применения судом норм материального права, а так-
же точного соблюдения и правильного применения норм процессуального права.

Анализируя требование относительно правильного применения нормы закона сле-
дует помнить о необходимости расширенного толкования понятия «закон», понимая 
под ним не только собственно закон как один из разновидностей нормативно-правовых 
актов, а все без исключения акты законодательства.

Правильное толкование нормы закона означает верное (то есть отвечающее замыслу 
законодателя, букве и духу закона) определение судом характера, объема и сроков реа-
лизации прав и обязанностей субъектов правоотношений, которые являются предметом 
судебного разбирательства. Правильное применение судами норм материального права, 
исходя из принципа правовой определенности, означает еще и одинаковое их примене-
ние всеми судами.

Ключевые слова: судопроизводство, правосудие, гражданский процесс, судебное 
решение, законность.
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LEGALITY OF COURT DECISION IN CIVIL PROCESS OF UKRAINE
Summary
This article is devoted to defining of requirement of legality of court decision in civil 

process as an act of justice regardless of form of its expression. Being an act of applications 
of law, every court decision must be legal, i. e. by the accepted way of correct application by 
the court of norms of material law, and also exact observance and correct application of norms 
of judicial law.

Analyzing the requirement of relatively correct application of norm of law it is necessary to 
notice a law, understanding under him not only actually law as one of varieties of normatively-
legal acts, and all and singular acts of legislation.

Correct interpretation of norm of law means faithful (i. e. such, that answers intention 
of legislator, letter and spirit of law) determination a character court, volume and terms of 
realization of rights and duties of subjects of legal relationships that are the article of judicial 
trial. 

Key words: civil procedure, civil process, justice, court decision, legality.
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ПЕРЕГЛЯД сУДОВИХ РіШЕНЬ ВЕРХОВНИМ сУДОМ УКРАЇНИ 
У  ЦИВіЛЬНИХ сПРАВАХ У сВітЛі сУДОВОЇ РЕФОРМИ
Статтю присвячено перегляду судових рішень Верховним Cудом України у світлі 

судової реформи. Сучасні тенденції реформування сис теми судочинства спонукають 
звернути увагу на її найвищу інституцію – Верховний Суд України, оскільки саме його 
правовий статус, а також зміст цивільної процесуальної стадії перегляду судових рі-
шень Верховним Судом України є на сьогоднішній день предметом багатьох дискусій.

Ключові слова: цивільний процес, цивільне судочинство, Верховний Суд, пере-
гляд.

Постановка проблеми. Становлення Верховного Суду України як найвищого судово-
го органу в системі судів загальної юрисдикції, визначення оптимального переліку його 
функцій та повноважень відбувалося поступово. 

Невпинний рух реформи судової системи в Україні створює необхідність розробки ви-
важеного підходу до визначення повноважень Верховного Суду України щодо перегляду рі-
шень судів нижчестоящих інстанцій з врахуванням сучасних поглядів на місце Верховного 
Суду України в правовій системі держави. Вказане обумовлює актуальність теми даного 
наукового дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання перегляду судових рішень 
Верховним Судом України в цивільному судочинстві досліджувалися у працях таких 
вчених як С.В. Ківалов, М.І. Козюбра, В.В. Комаров, О.Ю. Костюченко, Д.Д. Луспеник, 
Р.М. Мінченко, П.П. Пилипчук, М.А. Погорецький, О.І. Попов, Б.О. Потильчак, 
С.В.  Прилуцький, Л.В. Сапейко, М.І. Сірий, О.С. Ткачук та ін. Однак дана проблематика 
залишається на сьогоднішній день доволі дискусійною.

Мета статті. Мета роботи визначити основні положення перегляду судових рішень 
Верховним Судом України у світлі судової реформи.

Виклад основного матеріалу. З моменту прийняття від  12 лютого 2015 року Закону 
України «Про забезпечення права на справедливий суд» було внесено зміни до цивільно-
процесуального законодавства, що  суттєво вплинуло на підстави перегляду судових рі-
шень, строки подання заяви, на допуск справи до провадження Верховним Судом України.

Так, відповідно до ст. 355 ЦПК України зразка 2010 року, заява про перегляд судових 
рішень у цивільних справах могла бути подана виключно з двох підстав, а саме: 1) нео-
днакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм мате-
ріального права, що потягло ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних право-
відносинах; 2) встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана 
Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом. На 
теперішній час ст. 355 ЦПК України, з урахуванням змін до ЦПК, передбачених Законом 
України «Про забезпечення права на справедливий суд», було доповнено такими підста-
вами: 1) неоднакового застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм 
процесуального права – при оскарженні судового рішення, яке перешкоджає подальшому 
провадженню у справі або яке прийнято з порушенням правил підсудності або встановле-
ної законом компетенції судів щодо розгляду цивільних справ; 2) невідповідності судового 
рішення суду касаційної інстанції викладеному у постанові Верховного Суду України ви-
сновку щодо застосування у подібних правовідносинах норм матеріального права. [1].

Наділення Верховного Суду України правом перегляду судових рішень із підстав 
неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції однієї й тієї самої норми 

© І.С. Апалькова, 2016



ПРАВОВА ДЕРЖАВА    21’2016110

процесуального права дасть можливість Верховному Суду України всебічно перевіряти 
законність судових рішень та забезпечувати єдність судової практики не лише у питанні 
застосування норм матеріального, а й положень процесуального права.

Саме відсутність у Верховного Суду України повноважень із забезпечення однаково-
го застосування судами процесуального законодавства була важливим аспектом проблеми 
забезпечення єдності судової практики. Натомість більшість порушень права на справед-
ливий суд (ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод) стосується 
саме застосування процесуальних норм. Крім того, єдність судової практики та, відповід-
но, принцип правової визначеності повинні забезпечуватися як у сфері матеріального пра-
ва, так і рівною мірою у сфері застосування процесуальних норм [2].

Що ж стосується підстави перегляду Верховним Судом України невідповідності судо-
вого рішення суду касаційної інстанції викладеному у постанові Верховного Суду України 
висновку щодо застосування у подібних правовідносинах норм матеріального права, до 
прийняття Закону України «Про забезпечення права на справедливий суд» була стурбова-
ність, що обов’язковість постанов Верховним Судом України має декларативний характер, 
оскільки невідповідність судового рішення правовому висновку Верховного Суду України 
не є підставою для його оскарження. 

Право на звернення про перегляд судових рішень Верховним Судом України мають: 
сторони та інші особи, які брали участь у справі, після їх перегляду в касаційному порядку, 
а заяву про перегляд судових рішень з підстав, передбачених пунктом 3 частини першої 
статті 355 ЦПК України, може бути подана особою, на користь якої постановлено рішення 
міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною. Збільшення кіль-
кості підстав перегляду судових рішень Верховним Судом України істотно не впливає, 
оскільки суб’єкти права на звернення до Верховного Суду України із заявою про перегляд 
судового рішення з усіх додаткових підстав (неоднакового застосування судом касаційної 
інстанції одних і тих самих норм процесуального права – при оскарженні судового рішен-
ня, яке перешкоджає подальшому провадженню у справі або яке прийнято з порушенням 
правил підсудності або встановленої законом компетенції судів щодо розгляду цивільних 
справ; невідповідності судового рішення суду касаційної інстанції викладеному у поста-
нові Верховного Суду України висновку щодо застосування у подібних правовідносинах 
норм матеріального права) можна віднести до суб’єктів права на звернення до Верховного 
Суду України, оскільки це ті самі суб’єкти, які мають право звертатися до Верховного Суду 
України за переглядом судового рішення у зв’язку із неоднаковим застосуванням судом 
(судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм права.

Щодо строків подання заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України, 
то їх було збільшено. Відповідно до ст. 356 ЦПК України заява про перегляд судових рі-
шень подається протягом трьох місяців з дня ухвалення судового рішення, щодо якого по-
дано заяву про перегляд, або з дня ухвалення судового рішення, на яке здійснюється по-
силання на підтвердження підстав, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 355 
ЦПК, якщо воно ухвалено пізніше, але не пізніше одного року з дня ухвалення судового 
рішення, про перегляд якого подається заява.

Заява про перегляд судових рішень з підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої 
статті 355 ЦПК, подається не пізніше одного місяця з дня, коли особі, на користь якої по-
становлено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, 
стало або мало стати відомо про набуття цим рішенням статусу остаточного.

Заява про перегляд судових рішень з підстави, передбаченої пунктом 4 частини пер-
шої статті 355 ЦПК, подається протягом трьох місяців з дня ухвалення судового рішення, 
щодо якого подається заява про перегляд, або з дня прийняття постанови Верховного Суду 
України, на яку здійснюється посилання на підтвердження підстави, передбаченої пунктом 
4 частини першої статті 355 ЦПК України, але не пізніше одного року з дня ухвалення 
судового рішення, про перегляд якого подається заява.
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У разі пропущення строку, встановленого частинами 1 – 3 ст. 356 ЦПК України, з при-
чин, визнаних поважними, суд за клопотанням особи, яка подала заяву про перегляд су-
дового рішення, може поновити цей строк у межах одного року з дня ухвалення судового 
рішення, про перегляд якого подається заява. Питання про поновлення строку вирішується 
колегією суддів під час вирішення питання допуску справи до провадження.

Що ж стосується подання заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом 
України, то відповідно до ст. 358 ЦПК України зразка 2010 року, питання допуску до про-
вадження Верховним Судом України вирішував Вищий спеціалізований суд з розгляду 
цивільних і кримінальних справ, цим самим обмежував повноваження Верховного Суду 
України. Згідно зі змінами 2015 року, заява про перегляд судових рішень подається без-
посередньо до Верховного Суду України. До заяви додаються: копії заяви відповідно до 
кількості осіб, які беруть участь у справі; копії судових рішень, про перегляд яких подано 
заяву; копії різних за змістом судових рішень, якщо заява подається з підстав, передбаче-
них пунктами 1 і 2 частини першої статті 355 ЦПК України; копія постанови Верховного 
Суду України, якщо заява подається з підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої 
статті 355 ЦПК України; копія рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої 
визнана Україною, або клопотання особи про витребування копії такого рішення в органу, 
відповідального за координацію виконання рішень міжнародної судової установи, якщо її 
немає у розпорядженні особи, яка подала заяву, – у разі подання заяви про перегляд судо-
вих рішень з підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої статті 355 ЦПК України. 
До заяви також додається документ про сплату судового збору. За подання і розгляд заяви 
з підстави, встановленої пунктом 2 частини першої статті 355 ЦПК України, судовий збір 
не сплачується [3].

Дотримуючись шляху уніфікації судових процедур, необхідно визнати, що ані в апе-
ляційному, ані в касаційному, ані в будь-якому іншому провадженні в цивільному проце-
сі немає процедури допуску справи до провадження. Завжди перевірка заяви (скарги) на 
предмет дотримання вимог процесуального закону здійснюється судом в межах стадії від-
криття провадження. Вказане свідчить про необхідність скасування положень ЦПК про 
допуск справи до провадження з перегляду судових рішень Верховним Судом України. 
Всі процесуальні дії щодо перевірки наявності у заінтересованої особи права на звернення 
до Верховного Суду України з заявою про перегляд судового рішення та дотримання нею 
процесуального порядку такого звернення повинні здійснюватися суддею-доповідачем 
Верховного Суду України в процесі вирішення питання про відкриття провадження з пере-
гляду судового рішення Верховним Судом України.

Певні процесуальні особливості має й порядок підготовки справи до розгляду 
Верховним Судом України.

Так, суддя-доповідач протягом п’ятнадцяти днів з дня відкриття провадження здійснює 
підготовку справи до розгляду Верховним Судом України: 1) надсилає ухвалу про відкрит-
тя провадження та витребування матеріалів справи до відповідного суду, який не пізніше 
трьох робочих днів з дня її надходження надсилає справу до Верховного Суду України; 2) 
вирішує питання про зупинення виконання відповідних судових рішень; 3) звертається до 
відповідних фахівців Науково-консультативної ради при Верховному Суді України стосов-
но підготовки наукового висновку щодо норми права, яка неоднаково застосована судом 
(судами) касаційної інстанції, крім випадків, коли висновок щодо застосування цієї норми 
права у подібних правовідносинах був раніше отриманий Верховним Судом України; 4) у 
разі необхідності визначає органи державної влади, представники яких можуть дати по-
яснення в суді щодо застосування норми права, та викликає цих представників до суду; 5) 
здійснює інші заходи, необхідні для розгляду справи.

Викликає інтерес питання про те, коли судом повинно бути вирішене питання про по-
новлення пропущеного строку на подання заяви. Так, до прийняття Закону України «Про 
забезпечення права на справедливий суд» вказане повноваження могло здійснюватись 
суддею-доповідачем під час підготовки справи до судового розгляду, якщо таке питання не 
розглядалося у Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і криміналь-
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них справ. Відповідно до змін, внесених до ЦПК у зв’язку з прийняттям Закону України 
«Про забезпечення права на справедливий суд» питання про поновлення строку вирішу-
ється колегією суддів під час вирішення питання допуску справи до провадження. 

Дотримання строку подання заяви є однією з обов’язкових умов реалізації права на 
звернення до суду на кожній стадії перегляду судового рішення. Питання щодо поновлення 
такого строку повинно бути вирішене судом ще до відкриття провадження у справі та є 
необхідною умовою такого відкриття.

Таким чином, для кожної стадії судового розгляду справи характерний свій перелік 
процесуальних дій. Тому віднесення вирішення питання про поновлення процесуального 
строку подання заяви до процесуальних дій, які вчиняються суддею-доповідачем вже після 
відкриття провадження під час підготовки справи до розгляду, вносить неузгодженість до 
процедури провадження у справі.

Також не зовсім правильним вбачається положення Закону України «Про забезпечення 
права на справедливий суд» про те, що питання про поновлення строку вирішується ко-
легією суддів під час вирішення питання допуску справи до провадження. Відповідно до 
приписів даного закону питання про допуск справи до провадження може вирішуватись 
як колегією суддів, так і суддею-доповідачем особисто, якщо він вважає подану заяву об-
ґрунтованою. В таких випадках суддя-доповідач повинен наділятися повноваженнями та 
особисто вирішувати питання про поновлення пропущеного строку подання заяви.

 Також позитивних змін зазнала ст. 360-2 ЦПК України. Справи розглядаються 
Верховним Судом України за правилами, встановленими главами 2 і 3 розділу V ЦПК 
України. У Верховному Суді України справа про перегляд судового рішення з підстав, 
передбачених пунктами 1, 2, 4 частини 1 ст. 355 ЦПК України, розглядається Судовою 
палатою у цивільних справах Верховного Суду України. Засідання судової палати є право-
мочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від загального складу 
Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України.

Якщо судове рішення оскаржується з підстав неоднакового застосування однієї і тієї 
самої норми права судами касаційної інстанції різної юрисдикції, справа розглядається 
на спільному засіданні відповідних судових палат Верховного Суду України. Засідання є 
правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від загального 
складу кожної з відповідних судових палат Верховного Суду України.

У разі якщо під час розгляду справи Верховний Суд України встановить необхідність 
відійти від висновку про застосування норми права, викладеного у постанові Верховного 
Суду України, яка була прийнята іншим складом суду (іншою палатою чи палатами, які 
брали участь у спільному засіданні), справа передається на розгляд спільного засідання 
палат Верховного Суду України, яке проводиться за участю палати (палат), що розгляда-
ла справу до моменту її передання, та палати (палат), яка приймала відповідну постано-
ву Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому 
не менше двох третин суддів від загального складу кожної з відповідних судових палат 
Верховного Суду України.

Справа про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 3 частини 1 
ст. 355 ЦПК України, розглядається на спільному засіданні всіх судових палат Верховного 
Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох тре-
тин суддів від загального складу кожної з судових палат Верховного Суду України.

На засіданнях Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України або на 
спільному засіданні судових палат головує суддя-доповідач.

Строк розгляду справи Верховним Судом України не може перевищувати одного міся-
ця з дня призначення справи до розгляду. 

Висновки. Положення Верховного Суду України в судовій системі нашої держави по-
ступово змінюється. Значним кроком на шляху європейської інтеграції України було на-
дання Верховному Суду України повноважень переглядати судові рішення з підстав: нео-
днакового застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм процесуального 
права – при оскарженні судового рішення, яке перешкоджає подальшому провадженню 
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у справі або яке прийнято з порушенням правил підсудності або встановленої законом 
компетенції судів щодо розгляду цивільних справ; невідповідності судового рішення суду 
касаційної інстанції викладеному у постанові Верховного Суду України висновку щодо за-
стосування у подібних правовідносинах норм матеріального права.

В результаті правовий статус Верховного Суду України є більш наближеним до статусу 
найвищого судового органу демократичної держави, який уособлює єдність судової влади 
в країні, покликаний забезпечувати єдність судової практики дотримання принципу верхо-
венства права, забезпечувати належний захист прав та основоположних свобод людини і 
громадянина. 

Підводячи підсумки необхідно зазначити те, що норми діючого ЦПК України щодо 
перегляду судових рішень у цивільних справах Верховним Судом України є, безперечно, 
більш позитивними та прогресивними в порівнянні з нормами ЦПК в редакції 2010 року, 
до внесення в нього відповідних змін Законом України «Про забезпечення права на спра-
ведливий суд» від 12 лютого 2015 року і в більшій мірі відповідають вимогам Європейської 
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. 
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ПЕРЕсМОтР сУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ ВЕРХОВНЫМ сУДОМ 
УКРАИНЫ В сВЕтЕ сУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ

Резюме
Статья посвящена пересмотру судебных решений Верховным Судом Украины в 

свете судебной реформы. Современные тенденции реформирования системы судопро-
изводства побуждают обратить внимание на Верховный Суд Украины, поскольку имен-
но его правовой статус, а также содержание гражданской процессуальной стадии пере-
смотра судебных решений Верховным Судом Украины на сегодняшний день является 
предметом многих дискуссий.

Значительным шагом на пути европейской интеграции Украины было предоставле-
ние Верховному Суду Украины полномочий пересматривать судебные решения по осно-
ваниям неодинакового применения судом кассационной инстанции одних и тех же норм 
процессуального права – при обжаловании судебного решения, которое препятствует 
дальнейшему производству по делу или которое принято с нарушением правил подсуд-
ности или установленной законом компетенции судов по рассмотрению гражданских 
дел; несоответствия судебного решения суда кассационной инстанции изложенному в 
постановлении Верховного Суда Украины заключения по применению в подобных пра-
воотношениях норм материального права.

Ключевые слова: гражданский процесс, гражданское судопроизводство, 
Верховный Суд, пересмотр.
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THE REVIEW OF SUPREME COURT’S OF UKRAINE DECISIONS IN 
CIVILIAN AFFAIRS ACCORDING TO THE COURT REFORM
Summary
The article is devoted to the revision of judgments by the Supreme Court of Ukraine in 

the light of the judicial reform. Modern trends in judicial reform encouraged to pay attention 
to the Supreme Court of Ukraine, as it was his legal status as well as the content of the civil 
procedural stage revision of judicial decisions by the Supreme Court of Ukraine today is the 
subject of many discussions.

A significant step towards Ukraine’s European integration was to provide the Supreme 
Court of Ukraine authority to review judicial decisions on the grounds of unequal application 
of the court of cassation of the same procedural rules – an appeal against the judgment, which 
prevents further proceedings on the case or is taken in violation of jurisdiction rules, or 
statutory competence of courts to hear civil cases; inconsistency of the judgment of the court 
of cassation laid down in the decision of the Supreme Court of Ukraine on the conclusion of 
the application in such legal relations of the substantive law.

Key words: civil procedure, civil rule-making, Supreme Court, revision.
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ЩОДО УЧАсті ПРОКУРОРА У ЦИВіЛЬНОМУ ПРОЦЕсі 
 (ОКРЕМі АсПЕКтИ)

Стаття присвячена комплексному дослідженню участі прокурора у цивільному про-
цесі. З урахуванням аналізу норм національного законодавства, основних доктриналь-
них підходів та правозастосовної практики, визначено і проаналізовано правовий статус 
прокурора у цивільному процесі, форми та підстави участі прокурора у цивільному про-
цесі.

Ключові слова: прокурор, цивільний процес, правовий статус прокурора у цивіль-
ному процесі, форми участі прокурора у цивільному процесі, підстави участі прокурора 
у цивільному процесі.

Постановка проблеми. Проведення реформування прокуратури України і прийняття 
14 жовтня 2014 року нового Закону України «Про прокуратуру» [1] та внесення відпо-
відних змін до ст. 45 ЦПК України [2] суттєво вплинуло на участь прокурора у цивільно-
му процесі взагалі та на підстави участі прокурора у розгляді цивільних справ, зокрема. 
Вищевикладеними обставинами й обумовлюється актуальність наукового дослідження 
щодо участі прокурора у цивільному процесі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науковим дослідженням участі прокуро-
ра у цивільному процесі займалися багато вчених як радянського так і сучасного періоду 
таких як Бичкова С.С., Дунас Т.О, Лемик Р., Руденко М.В., Фурса С.Я., Штефан М. Й. та 
інші. Однак до теперішнього часу немає єдиної точки зору щодо визначення правового ста-
тусу прокурора у цивільному процесі, форм участі прокурора у цивільному процесі тощо. 
Також, у зв’язку з внесенням змін до цивільного процесуального законодавства щодо учас-
ті прокурора у цивільному процесі та недостатністю досліджень у правовій доктрині, пи-
тання, які потерпіли змін щодо підстав участі прокурора у цивільному процесі, потребу-
ють подальшого наукового осмислення. 

Мета статті. Метою дослідження є вирішення теоретичних проблем та визначення 
правового статусу прокурора у цивільному процесі, підстав та форм участі прокурора 
у цивільному процесі, формулювання на цій основі теоретичних узагальнень, розробка 
практичних рекомендацій з метою удосконалення порядку участі прокурора у цивільному 
процесі. 

Виклад основного матеріалу. Конституція України закріпила за прокуратурою одну 
з функцій як представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визна-
чених законом (п. 2 ст. 121) [3], що в свою чергу призвело до певних дискусій науковців, 
щодо юридичної природи представницт ва прокуратурою інтересів громадянина або дер-
жави в суді. Так наприклад, як зазначають М.В. Руденко та Т.О. Дунас, що «в юридичній 
літературі прокурорське представництво інтересів громадян або держави в суді розгляда-
ється по-різному: деякі правники взагалі вважають, що положення прокурора в цивільному 
процесі нічим не відрізняється від процесуального положення сторони чи третьої особи, 
інші стверджують, що представництво прокуратурою інтересів держави чи громадянина в 
суді є одним із видів судового представництва» [4, 19]. Не з однією із наведених точок зору 
авторів погодитись не можна, оскільки прокурор не може виступати ні стороною, ні тре-
тьою особою, ні представником. Так, наприклад, прокурор не може виступати стороною, 
третьою особою оскільки він захищає не власні права та інтереси, а права та інтереси ін-
шої особи, він має не особисту заінтересованість у розгляді та вирішенні справи, а держав-
ний інтерес, оскільки саме держава відповідно до основного закону, наділила прокуратуру 
такою функцією як представництво інтересів громадянина або держави в суді. 

© Н.В. Волкова, 2016
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Також, як справедливо зазначає С.Я. Фурса, що «судове рішення на прокурора не поши-
рюється та будь-яких прав та обов’язків для прокурора не встановлює» [5, 228]. Прокурор 
обмежений правом укладати мирову угоду (ст. 46 ЦПК України) та відповідно до Закону 
України «Про судовий збір» звільняється від сплати судового збору (ст. 5) [6]. 

Не є прокурор і представником сторони, оскільки це прямо зазначено у ч. 2 ст. 41 ЦПК 
України, що прокурор не може бути представником в суді, крім випадків, коли він діє як 
представник відповідного органу, що є стороною або третьою особою в справі, чи як за-
конний представник. Здійснивши аналіз цивільного процесуального законодавства мож-
на виділити певні відмінності правового положення прокурора у цивільному процесі від 
представника:

• по-перше, прокурор сам вирішує питання щодо звернення до суду, а представник 
діє в суді на підставі довіреності (чи в силу закону);

• по-друге, прокурор діє від імені державного органу – прокуратури, а представник 
від імені особи, яку він представляє в суді;

• по-третє, прокурору на підтвердження своїх повноважень не по трібно надавати 
суду ніяких документів, довіреностей, крім службового посвідчення, на відміну 
від представника, оскільки прокурор не вступає не в які правовідносини з сторо-
ною тощо.

С.С. Бичкова вважає, що «…законодавець у цьому випадку не дуже вдало використав 
термін «представництво», оскільки прокурор у будь-якому разі не стає представником і 
завжди діє від свого імені.». Далі авторка зазначає, що з метою не допускання плутанини 
пропонує використовувати альтернативне найменування – «участь прокурора у справі з 
метою захисту інтересів громадян або держави на будь-якій стадії цивільного процесу» 
[7, 292].

Також, звертаємо увагу, що цивільне процесуальне право містить такий інститут як – 
інститут захисту прав, свобод і інтересів інших осіб, який регламентується ст.ст. 45-46 
ЦПК України та іншими нормативно-правовими актами. Метою даного інституту є надан-
ня допомоги, сприяння у судовому захисті особам, які внаслідок певних причин не можуть 
самостійно захистити свої права, свободи чи інтереси [7, 265]. 

Коло суб’єктів, яким надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб 
визначені ст. 45 ЦПК України, одним із таких суб’єктів є прокуратура. Крім того цивільне 
процесуальне законодавство включає його до складу осіб, які беруть участь у справі (ст. 26 
ЦПК України). 

На підставі вище наведеного необхідно зазначити, що прокурор у цивільному проце-
сі – це самостійний суб’єкт цивільних процесуальних правовідносин, який виконує функ-
цію представництва в суді з метою захисту прав, свобод і інтересів інших осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 45 ЦПК України з метою представництва інтересів громадянина 
або держави в суді прокурор в межах повноважень, визначених законом, звертається до 
суду з позовною заявою (заявою), бере участь у розгляді справ за його позовами, а також 
може вступити за своєю ініціативою у справу, провадження у якій відкрито за позовом 
інших осіб, на будь-якій стадії її розгляду, подає апеляційну, касаційну скаргу, заяву про 
перегляд судового рішення Верховним Судом України, про перегляд судового рішення за 
нововиявленими обставинами.

З аналізу вище наведеної норми можна виділити дві форми участі прокурора у цивіль-
ному процесі, а саме:

• відкриття провадження у справі шляхом звернення до суду з позовною заявою (за-
явою);

• вступ у розпочатий процес, на будь-якій стадії її розгляду, шляхом подання апеля-
ційної, касаційної скарги, заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом 
України, про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами.

Однак, необхідно зазначити, що друга форма участі прокурора у цивільному проце-
сі – вступ у розпочатий процес, на будь-якій стадії її розгляду, виходячи з ч. 2 ст. 45 ЦПК, 
характеризується тим, що прокурор незалежно від участі у розгляді справи в суді першої 
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інстанції наділений правом оскарження рішень суду як у апеляційно му, так і в касаційному 
порядку. Звичайно, вступ прокурора в цивільний процес на будь-якій стадії зовсім не озна-
чає його право, наприклад, вступити у справу, яка розглядається судом першої інстанції, на 
стадії судових дебатів [8, 147-148]. 

Щодо підстав участі прокурора у цивільному процесі, то вони набули певних змін 
з прийняттям нового Закону України «Про прокуратуру». Так, відповідно до ч. 2 ст. 23 
Закону України «Про прокуратуру» прокурор здійснює представництво в суді інтересів 
громадянина (громадянина України, іноземця або особи без громадянства) у випадках, 
якщо така особа не спроможна самостійно захистити свої порушені чи оспорюванні пра-
ва або реалізувати процесуальні повноваження через недосягнення повноліття, недієздат-
ність або обмежену дієздатність, а законні представники або органи, яким законом надано 
право захищати права, свободи та інтереси такої особи, не здійснюють або неналежним 
чином здійснюють її захист.

З положення даної норми вбачається, що функції прокурора щодо представництва в 
суді інтересів громадянина дещо обмежена в порівняні з попереднім законодавством про 
прокуратуру.

Звертаємо увагу на те, що на сайті Конституційної комісії були оприлюднені про-
позиції Робочої групи з питань правосуддя щодо внесення змін до Конституції України. 
У Проекті змін до Конституції України в частині правосуддя [9] пропонується виключи-
ти Розділ VII «Прокуратура» та доповнити Розділ VIII «Правосуддя» Конституції України 
статтею 131-1, яка передбачає, що в Україні діє прокуратура, яка здійснює: 1) підтримання 
державного обвинувачення в суді; 2) організацію і процесуальне керівництво досудовим 
розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального про-
вадження, нагляд за негласною діяльністю органів правопорядку; 3) представництво інте-
ресів держави в суді у виключних випадках і в порядку, визначених законом.

Проаналізувавши положення даної норми вбачається, що прокуратура у цивільному 
процесі буде здійснювати тільки представництво інтересів держави в суді у виключних 
випадках і в порядку, визначених законом, та виключається право прокурора приймати 
участь у цивільному процесі з метою захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб. 

Відповідно до Проекту змін до Конституції України в частині правосуддя ч.3. ст. 131-2 
особливості представництва в суді малолітніх та неповнолітніх осіб, а також осіб, які ви-
знані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена, визначаються законом.

Захист прав малолітніх осіб віком до чотирнадцяти років, а також недієздатних фізич-
них осіб здійснюють у суді відповідно їх батьки, усиновлювачі, опікуни чи інші особи, 
визначені законом (ч. 1 ст. 39 ЦПК України). Права, свободи та інтереси особи, яка визна-
на безвісно відсутньою, захищає опікун, призначений для опіки над її майном (ч. 3 ст. 39 
ЦПК України). Права, свободи та інтереси спадкоємців особи, яка померла або оголошена 
померлою, якщо спадщина ще ніким не прийнята, захищає виконавець заповіту або інша 
особа, яка вживає заходів щодо охорони спадкового майна (ч. 4 ст. 39 ЦПК України).

 Однак необхідно врахувати той факт, що через юридичну неграмотність або громадян-
ську пасивність або соціальні проблеми такі, як нестача грошових коштів або зловживан-
ня спиртними напоями, з вини батьків або опікунів дитини, осіб, які відповідно до норм 
чинного законодавства повинні захищати права дитини, навпаки, нехтують таким правом. 
Трапляються також випадки, коли законні представники діють не в інтересах дитини, а в 
своїх власних інтересах. 

Відповідно до ст. 45 ЦПК України, органи державної влади та місцевого самовряду-
вання у випадках встановлених законом мають право на звернення до суду із заявами про 
захист прав, свобод та інтересів інших осіб.

Обов’язковим учасником спорів, пов’язаних із вихованням дітей, є орган опіки та пі-
клування – «це спеціальні органи, створені державою для вирішення питань, пов’язаних з 
вихованням, навчанням та утриманням підопічних їм дітей, які внаслідок смерті або хво-
роби батьків, а також з інших причин залишилися без батьківського піклування, а також 
для захисту особистих і майнових прав та інтересів цих дітей» [10, 16].
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З аналізу положень ст. 45 ЦПК України вбачається, підставами участі у цивільному 
процесі органів опіки та піклування є пряма вказівка закону, що надають їм повноваження 
захищати права та інтереси інших осіб. 

У судовій практиці існує коло справ за участю дітей, а також недієздатних фізичних 
осіб, коли органи опіки та піклування позбавленні права звертатися до суду з метою за-
хисту даних осіб, оскільки не існує прямої вказівки закону на це. Так, наприклад, спори 
що виникають з спадкового права регламентуються Книгою шостою «Спадкове право» ЦК 
України (ст.ст. 1216-1285) [11], в якої не міститься вказівки, що орган опіки та піклування 
має право на звернення до суду. З наступного можна зробити висновок, що з метою захис-
ту дитини та недієздатних фізичних осіб не має права звертатися до суду орган опіки та 
піклування, такий захист буде здійснюватися тільки законними представниками. Однак, як 
вже зазначалось вище, законні представники не завжди діють в інтересах зазначених осіб, 
або з інших причин не звертаються до суду з метою захисту прав дитини або недієздатної 
фізичної особи. Тоді такі особи залишаються без захисту. 

 Захист прав дітей та недієздатних фізичних осіб – одне з найважливіших завдань дер-
жави. Діти та недієздатні особи є найбільш незахищеною категорією громадян з-за їх фі-
зичної, психологічної і соціальної незрілості тощо. Незважаючи на загальну спрямованість 
державної політики на зміцнення сімейних, моральних цінностей, стан законності у сфері 
захисту прав неповнолітніх та недієздатних осіб потребує постійного контролю з боку дер-
жави. У цих умовах для прокуратури як органу, що здійснює законно охоронну функцію, 
захист прав неповнолітніх та недієздатних фізичних осіб є пріоритетним напрямом право-
захисної діяльності.

Підсумовуючи вищенаведене, не можливо погодитись з пропозицією робочої гру-
пи з питань правосуддя щодо внесення змін до Конституції України про виключення з 
Конституції України положення щодо представництва прокуратурою інтересів фізичних 
осіб [12, 36-38]. 

Щодо здійснення прокурором представництва в суді законних інтересів держави, то 
ч.  3 ст. 23 Закону України «Про прокуратуру» передбачає, що прокурор здійснює пред-
ставництво в суді законних інтересів держави у разі порушення або загрози порушення 
інтересів держави, якщо захист цих інтересів не здійснює або неналежним чином здійснює 
орган державної влади, орган місцевого самоврядування чи інший суб’єкт владних повно-
важень, до компетенції якого віднесені відповідні повноваження, а також у разі відсутності 
такого органу.

Вступ прокурора в процес по справі можливий за власною ініціативою, за ініціати-
вою суду і на вимогу закону. Вступ у процес за власною ініціативою має факультативний 
характер, вступ за вимогою закону і суду має обов’язковий характер. Отже, від характеру 
волевиявлення прокурора щодо участі у цивільному процесі у справі – способу вступу в 
процес визначається вид такої участі – факультативна участь (необов’язкова) та імператив-
на (обов’язкова) [12, 125]. 

З власної ініціативи прокурор звертається до суду, якщо така вимога прямо вказана в 
законі, так наприклад, про визнання шлюбу недійсним (ст. 42 СК України) [13], позбав-
лення батьківських прав (ст. 165 СК України), відшкодування шкоди, завданої в результаті 
порушеного законодавства про охорону навколишнього природного середовища, і припи-
нення екологічно небезпечної діяльності (ч. 2 ст. 37 Закону України «Про охорону навко-
лишнього природного середовища» [14]), скасування усиновлення або визнання його не 
дійсним (ст. 240 СК України) тощо. Також з власної ініціативи прокурор звертається до 
суду відповідно до положень ч. 2 ст. 23 Закону України «Про прокуратуру».

 Участь прокурора в цивільному процесі на вимогу закону також передбачено, напри-
клад, у ч. 2 ст. 281 ЦПК України зазначено, що справи за заявою про надання психіатричної 
допомоги у примусовому порядку чи про припинення надання амбулаторної психіатричної 
допомоги, госпіталізацію у примусовому порядку розглядається з обов’язковою участю 
прокурора. Обов’язковою буде участь прокурора в процесі й тоді, коли суд (суддя) визнає 
таку участь необхідною в конкретній справі і постановить про це відповідну ухвалу [15].
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При пред’явленні позовної заяви (заяви) до суду з метою представництва інтересів 
громадянина в суді прокурор повинен надати документи, що підтверджують недосягнення 
повноліття, недієздатність або обмежену дієздатність відповідного громадянина, а також 
письмову згоду законного представника або органу, якому законом надано право захи-
щати права, свободи та інтереси відповідної особи, на здійснення ним представництва. 
Невиконання прокурором вимог щодо надання суду обґрунтування наявності підстав для 
здійснення представництва інтересів громадянина або держави в суді має наслідком засто-
сування положень, передбачених статтею 121 ЦПК України (ст. 45 ЦПК України).

При пред’явленні позовної заяви (заяві) до суду з метою представництва інтересів дер-
жави в суді прокурор самостійно визначає, в чому полягає порушення інтересів держави, 
та обґрунтовує необхідність їх захисту, а також зазначає орган, уповноважений державою 
здійснювати відповідні функції у спірних правовідносинах.

Висновки. На підставі проведеного дослідження, вважаємо, що прокурор у цивільно-
му процесі – це самостійний суб’єкт цивільних процесуальних правовідносин, який вико-
нує функцію представництва в суді з метою захисту прав, свобод і інтересів громадян або 
держави. Прокурор приймає участь у цивільному процесі у двох процесуальних формах: 
відкриття провадження у справі шляхом звертання до суду з позовною заявою (заявою); 
вступ у розпочатий процес, на будь-якій стадії її розгляду, шляхом подання апеляційної, 
касаційної скарги, заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом України, про 
перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами. Підстави участі прокурора у 
цивільному процесі, чітко визначені законодавством. Також необхідно зазначити, що вони 
набули певних змін з прийняттям нового Закону України «Про прокуратуру» та дещо об-
межені в порівняні з попереднім законодавством про прокуратуру.
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ОтНОсИтЕЛЬНО УЧАстИЯ ПРОКУРОРА В ГРАЖДАНсКОМ 
ПРОЦЕссЕ (ОтДЕЛЬНЫЕ АсПЕКтЫ)

Резюме 
Статья посвящена комплексному исследованию участия прокурора в граждан-

ском процессе. С учетом анализа норм национального законодательства, основных 
доктринальных подходов и правоприменительной практики, установлены и 
проанализированы правовой статус прокурора в гражданском процессе, формы и осно-
вания участия прокурора в гражданском процессе. Особое внимание в статье уделяется 
изменениям норм гражданского процессуального законодательства, которые коснулись 
участия прокурора, а также предоставленный рабочей группой по вопросам право-
судия проект изменений в Конституцию Украины. Во время исследования правового 
статуса прокурора в гражданском процессе установлено, что прокурор в гражданском 
процессе – это самостоятельный субъект гражданских процессуальных правоотно-
шений, который выполняет функцию представительства в суде с целью защиты прав, 
свобод и интересов граждан или государства. Прокурор принимает участие в граждан-
ском процессе в двух процессуальных формах: открытие производства по делу; вступ-
ление в начатый процесс на любой стадии ее рассмотрения. Основания участия про-
курора в гражданском процессе, четко определены нормами закона и по сравнению с 
предыдущим законодательством о прокуратуре, прокурор ограничен основаниями учас-
тия в гражданском процессе.

Ключевые слова: прокурор, гражданский процесс, правовой статус прокурора в 
гражданском процессе, формы участия прокурора в гражданском процессе, основания 
участия прокурора в гражданском процессе.
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CONCERNING PARTICIPATION OF THE PROSECUTOR IN THE CIVIL 
PROCESS (SEPARATE ASPECTS)

Summary
This article is devoted to the complex research of the prosecutor’s participation in the civil 

process. Based on the analysis of norms of national legislation, the main doctrinal approaches 
and law enforcement practices, was identified and analyzed the legal status of the prosecutor 
in the civil process, forms and grounds the prosecutor’s participation in civil proceedings.

The special attention is devoted to changes of the norms of civil procedural law, that 
touched the participation of the prosecutor, as well as providing a draft of amendments to 
the Constitution of Ukraine represented by the Working Group on questions of the justice. 
During the research of the legal status of the prosecutor in civil proceedings was determined 
that the prosecutor in civil process – is an independent subject of civil legal proceedings, 
which performs the function of representation in the court to protect the rights, freedoms and 
interests of individuals or the state. Prosecutor participates in civil proceedings in the two 
procedural forms: the opening of the proceedings; entry into the process initiated at any stage 
of its consideration. Grounds for the prosecutor’s participation in civil proceedings, clearly 
defined by norms of law, and in comparison with the previous legislation on Procuracy, the 
prosecutor is limited by grounds of participation in civil proceedings.

Key words: prosecutor, civil process, legal status of the prosecutor in the civil process, 
forms the prosecutor’s participation in the civil process, grounds the prosecutor’s participation 
in civil proceedings.
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тЕОРЕтИЧЕсКИЕ ОсНОВЫ РАссМОтРЕНИЯ ДЕЛ ПО 
ВИНДИКАЦИОННЫМ ИсКАМ В ГРАЖДАНсКОМ ПРОЦЕссЕ 

УКРАИНЫ
В данной статье освещаются теоретические основы рассмотрения виндикационных 

исков в гражданском процессе Украины. Поднимаются вопросы наличия процессуальных 
особенностей рассмотрения данной категории дел в соответствии с теоретическими ка-
нонами гражданского процессуального права: особенности предмета и оснований вин-
дикационного иска, определения надлежащего истца и ответчика, определения пред-
мета доказывания и т.п.

Ключевые слова: виндикационный иск, предмет и основания иска, доказывание, 
надлежащие стороны.

Постановка проблемы. Защита прав собственника является одной из главнейших за-
дач государства. Согласно ст. 13 Конституции Украины государство обеспечивает защиту 
прав всех субъектов права собственности. Гражданско-правовые способы защиты права 
собственности достаточно неоднородны и имеют свои особенности по содержанию и пра-
воприменению. Основным вещно-правовым способом защиты права собственности явля-
ется виндикационный иск. Виндикационный иск имеет многовековую историю и является 
универсальным инструментом защиты прав собственника. Несмотря на это данный опыт 
используется зачастую не полностью без учета процессуальных особенностей этой кате-
гории гражданских дел в соответствии с теоретическими канонами гражданского процес-
суального права.

Анализ последних исследований и публикаций. Существенный вклад в изучение 
виндикации внесли такие ученые, как Толстой Ю.К., Суханов Е.А., Дзера А.В., Дзера  И.А., 
Червоный Ю.С., Харитонов Е.О., Голубева Н.Ю., Емельянов А.А. Однако работы 
вышеперечисленных авторов в большинстве своем поднимают материально-правовые 
аспекты виндикации. Процессуальным особенностям данной категории дел уделяется не-
достаточно внимания.

Цель статьи осветить процессуальные особенности рассмотрения гражданских дел 
по защите прав собственника лишенного владения в соответствии с теоретическими ка-
нонами гражданского процессуального права: надлежащие стороны, предмет и основание 
иска, право на удовлетворение и право на предъявление иска, предмет доказывания и до-
казательства, подготовка гражданского дела и его рассмотрение, вынесение судебного ре-
шения.

Изложение основного материала. Дела по искам о защите права собственности яв-
ляются одной из наиболее распространенных категорий гражданских дел. Дела о защи-
те права собственности и иных вещных прав занимают до 80% рассматриваемых судом 
дел [4, 7]. Согласно ст.13 Конституции Украины государство обеспечивает защиту прав 
всех субъектов права собственности. Гражданско-правовые способы защиты права соб-
ственности достаточно неоднородны и имеют свои особенности по содержанию и право-
применению. Основным вещно-правовым способом защиты права собственности являет-
ся виндикационный иск. Виндикационный иск имеет многовековую историю и является 
универсальным инструментом защиты прав собственника. Несмотря на это данный опыт 
используется зачастую не полностью без учета процессуальных особенностей данной ка-
тегории гражданских дел в соответствии с теоретическими канонами гражданского про-
цессуального права.

Возможность собственника истребовать имущество из чужого незаконного владения 
закреплена ст. 387 ГК Украины. Данный иск называется виндикационным и относится к 
вещно-правовым способам защиты гражданского права.

© Е.А. Голубцова, 2016
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Виндикационным признается иск не владеющего собственника к лицу, которое неза-
конно владеет его имуществом. Виндикационным иском защищается право собственности 
в целом, так как он предъявляется в тех случаях, когда нарушены одновременно все три 
правомочия собственника: владение, пользование и распоряжение [5, 832].

 При применении данного средства защиты гражданского права необходимо учитывать 
как общие, так и специальные признаки виндикационного иска. 

К общим признакам относятся признаки, характеризующие виндикацию как вещно-
правовой способ защиты: нарушение права собственности не является следствием не ис-
полнения обязательства, которое существовало или могло существовать между лицом, на-
рушившим право собственности, и собственником; наличие индивидуально-определенной 
вещи; наличие этой вещи в натуре [6, 218]. При отсутствии хотя бы одного из этих призна-
ков виндикационный иск не может быть применен.

Если вещь, прибывая в чужом незаконном владении видоизменилась, была перера-
ботана или уничтожена, применяются обязательственно-правовые способы защиты прав 
собственника в соответствии с гл. 83 ГК Украины.

К специальным признакам относятся признаки, изложенные в ст. 387 ГК Украины. 
Основным из них является то, что защите подлежит в первую очередь право владения ве-
щью. Однако виндикационным иском защищается право собственности в целом, т.к. при 
лишении собственника владения нарушаются и права пользования и распоряжения. 

Юридически право собственности за собственником сохраняется, т.е. сохраняется 
принадлежность права собственности на индивидуально-определенную вещь конкрет-
ному субъекту. Данное положение базируется на том, что право собственности является 
абсолютным, которое не утрачивается с незаконным выбытием вещи из владения соб-
ственника. Поэтому в данных гражданских делах доказывание главным образом сосредо-
тачивается на подтверждении принадлежности права собственности.

Виндикационный иск как вещно-правовой способ защиты права реализуется преиму-
щественно в судебной процессуальной форме, а также судебной защите может предше-
ствовать самозащита. Подсудность данной категории дел определяется по общему правилу 
по месту нахождения ответчика (ст. 109 ГПК).

Ст.387 ГК Украины стороны достаточно четко определены. Надлежащим истцом яв-
ляется собственник, лишенный владения. Однако истцом может быть лицо, владевшее ве-
щью на законных основаниях (титульный владелец). Надлежащим ответчиком является 
лицо, незаконно владеющее в данный момент вещью. Владение ответчика лишено осно-
вания или порочно (например, основано на незаконной сделке, окончании срока владения).

Гражданское процессуальное законодательство выделяет в исковом требовании пред-
мет и основания, которые обязательно должны быть изложены в исковом заявлении о 
возврате вещи из чужого незаконного владения в соответствии с диспозицией ст. 387 ГК 
Украины. 

Предметом виндикационного иска является требование о возврате индивидуально-
определенной вещи из чужого незаконного владения. С гибелью вещи утрачивается право 
на виндикационный иск. В этом случае у собственника появляется право требования воз-
мещения убытков (обязательственно-правовой способ защиты права).

Основаниями такого требования являются следующие обстоятельства: факт наличия 
индивидуально-определенной вещи в натуре, факт принадлежности имущества собствен-
нику (законному владельцу), факт выбытия этого имущества из владения, факт нахожде-
ния вещи у ответчика (чужое владение), незаконность владения ответчика. 

Согласно процессуальной классификации исков (по способу защиты) виндикационный 
иск относится к положительным искам о присуждении, т.е. для того чтобы реализовать 
защиту права истца необходимо совершить соответствующее действие (вернуть вещь). 
В  связи с этим основания иска о возврате вещи из чужого незаконного владения можно 
разделить на две части: правопроизводящие факты (наличие права собственности у истца) 
и факты, с которыми связано возникновение права требования (выбытие из владения и на-
хождение имущества у незаконного владельца).

При предъявлении виндикационного иска стоимость имущества должна быть опре-
делена заранее, т.к. от этого зависит цена иска и размер судебного сбора.
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Уже в исковом заявлении истец может просить суд принять меры по обеспечению иска. 
Наиболее вероятными в данном случае являются наложение ареста и передача вещи, явля-
ющейся предметом спора на хранение третьему лицу.

С позиций процессуального законодательства основаниями иска определяется пред-
мет доказывания. Однако в данной категории дел предмет доказывания может оказаться 
шире. Это зависит от конкретных обстоятельств гражданского дела, возражений ответчи-
ка, наличия встречного иска. В предмет доказывания по данным категориям гражданских 
дел входят следующие обстоятельства: факт принадлежности имущества собственнику 
(законному владельцу), факт выбытия этого имущества из владения, факт нахождения 
вещи у ответчика, факт наличия индивидуально-определенной вещи в натуре, факт не-
законности владения ответчика. Все эти обстоятельства относятся к фактам, имеющим 
юридическое значение, т.е. от них зависит возникновение, изменение или прекращение 
правовых последствий.

При рассмотрении дела о возврате вещи из чужого незаконного владения по существу 
должны быть установлены все указанные обстоятельства, образующие фактический со-
став. Если хотя бы одно из обстоятельств не будет установлено, то требование в целом не 
может быть удовлетворено. 

Возражения ответчика выстраиваются в соответствии с основаниями исковых требо-
ваний. Ответчик может опровергать существования всех фактов, так и какого-либо одного 
(этого уже будет достаточно для отказа в удовлетворении иска).

На основании ст. 388 ГК Украины в предмет доказывания также может быть включен 
характер выбытия имущества из владения собственника (факт добросовестности владе-
ния, способ приобретения имущества). В данном случае реализуется принцип гуманиз-
ма гражданского права, т.е. права ответчика тоже в некоторых случаях подлежат защите. 
Добросовестность владения и способ приобретения имущества являются условиями удо-
влетворения виндикационного иска.

Владение ответчика должно соответствовать «дорой совести», т.е. он (третье лицо – 
приобретатель) не знал и не должен знать о том, что отчуждатель вещи не имеет права 
на ее отчуждение. Поэтому часто в суде большое внимание уделяется доказыванию вины 
ответчика (умысел, простая или грубая неосторожность) исходя из фактических обстоя-
тельств гражданского дела (обстановка и условия приобретения вещи, возраст, жизненный 
опыт и т.п.).

Большое значение на практике имеет распределение обязанностей по доказыванию. 
Истец обязан доказать основания своих исковых требований: факт принадлежности иму-
щества собственнику (законному владельцу), факт выбытия этого имущества из владения, 
факт нахождения вещи у ответчика, факт наличия индивидуально-определенной вещи в на-
туре. При этом факт незаконности владения другого лица презюмируется, т.к. доказав при-
надлежность права собственности истец не обязан доказывать незаконность пребывания 
имущества у другого лица в силу абсолютности самого права собственности.

Добросовестность приобретателя имущества (ответчика) презюмируется. Обязанность 
по опровержению этой презумпции лежит на истце. Именно истец должен доказать не 
только объективную противоправность, но и субъективную (вину приобретателя, момент 
возникновения вины – узнал или должен был узнать о неправомерности своего владения).

Наряду с добросовестностью ответчика доказыванию подлежит путь выбытия из за-
конного владения. На истце лежит обязанность доказывания факта выбытия из владения 
по мимо воли собственника (утрата, кража и т.п.). На ответчике – факт выбытия имущества 
в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

Зачастую при рассмотрении данной категории дел встречается множественность тре-
бований. Истец к своему требованию о возврате вещи из чужого незаконного владения 
может присоединить требование об истребовании доходов от имущества (ч. 1,2 ст. 390 ГК 
Украины). А ответчик может обратиться с встречным иском об истребовании затрат на 
содержание, хранение имущества, на улучшение имущества (ч. 3, 4 ст. 390 ГК Украины).

Удовлетворение требования о возврате вещи из чужого незаконного владения зави-
сит не только от правильного перечисления предпосылок права на иск в материально-
правовом значении, но и от доказанности существования или отсутствия существования 
этих обстоятельств. 
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Основополагающее значение конечно же в данном случае принадлежит правоустанав-
ливающим документам, т.е. письменным доказательствам, подтверждающим принадлеж-
ность права собственности истцу, а также сам факт существования этой индивидуально-
определенной вещи. Это могут быть договора купли-продажи, дарения надлежащим обра-
зом удостоверенные, акты, решения суда о признании права собственности на имущество, 
квитанции, накладные, товарные чеки и т.п. Также должна быть подтверждена действи-
тельная стоимость этого имущества (акты, справки, экспертиза и т.п.).

Доказательством нахождения имущества у ответчика могут быть акты, постановле-
ния следственных органов, письма, свидетельские показания и т.п. Возмездность приоб-
ретения имущества ответчиком и способ выбытия имущества из владения истца также в 
основном подтверждается письменными доказательствами. В деле могут присутствовать 
свидетельские показания, аудио- и видеозаписи, подтверждающие вышеуказанные факты.

Стороны обязаны предоставить свои доказательства суду до или во время предвари-
тельного судебного заседания по делу, а если предварительное судебное заседание не про-
водится до начала рассмотрения дела по существу. Письменные доказательства предостав-
ляются в подлинниках с приложенными к ним копиями. Подлинники документов могут 
быть возвращены заинтересованным лица по их ходатайству, если это возможно без вреда 
для рассмотрения дела.

Выводы. Защита прав собственника является одной из главнейших задач государ-
ства. Согласно ст. 13 Конституции Украины государство обеспечивает защиту прав всех 
субъектов права собственности. Гражданско-правовые способы защиты права собствен-
ности достаточно неоднородны и имеют свои особенности по содержанию и правопри-
менению. Основным вещно-правовым способом защиты права собственности является 
виндикационный иск. Виндикационный иск имеет многовековую историю и является 
универсальным инструментом защиты прав собственника. Несмотря на это данный опыт 
используется зачастую не полностью без учета процессуальных особенностей данной ка-
тегории гражданских дел в соответствии с теоретическими канонами гражданского про-
цессуального права.

Работы авторов-цивилистов в большинстве своем поднимают материально-правовые 
аспекты виндикации. Процессуальным особенностям данной категории дел уделяется 
недостаточно внимания. Так четкого определения фактического полного состава обсто-
ятельств входящих в основания иска и предмет доказывания по данной категории дел в 
юридической литературе не встречается. А это, в свою очередь, имеет большое практичес-
кое значение.

В предмет доказывания по данным категориям гражданских дел входят следующие 
обстоятельства: факт принадлежности имущества собственнику (законному владельцу), 
факт выбытия этого имущества из владения, факт нахождения вещи у ответчика (чужого 
владения), факт наличия индивидуально-определенной вещи в натуре, факт незаконности 
владения ответчика. Все эти обстоятельства относятся к фактам, имеющим юридическое 
значение, т.е. от них зависит возникновение, изменение или прекращение правовых по-
следствий.

При рассмотрении дела о возврате вещи из чужого незаконного владения по существу 
должны быть установлены все указанные обстоятельства, образующие фактический со-
став. Если хотя бы одно из обстоятельств не будет установлено, то требование в целом не 
может быть удовлетворено. 

Однако в данной категории дел предмет доказывания может оказаться шире. Это за-
висит от конкретных обстоятельств гражданского дела, возражений ответчика, наличия 
встречного иска. На основании ст. 388 ГК Украины в предмет доказывания также может 
быть включен характер выбытия имущества из владения собственника (факт добросовест-
ности владения, способ приобретения имущества). В данном случае реализуется принцип 
гуманизма гражданского права, т.е. права ответчика тоже в некоторых случаях подлежат 
защите. Добросовестность владения и способ приобретения имущества являются услови-
ями удовлетворения виндикационного иска.
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тЕОРЕтИЧНі ОсНОВИ РОЗГЛЯДУ сПРАВ ЗА ВіНДИКАЦіЙНИМ 
ПОЗОВОМ ПРО ПОРУШЕННЯ УМОВ У ЦИВіЛЬНОМУ ПРОЦЕсі 

УКРАЇНИ
Резюме
Проблемою віндикаційного позову як речово-правового засобу захисту права влас-

ності займалися багато вчених-цивілістів. Роботи авторів-цивілістів в більшості своїй 
піднімають матеріально-правові аспекти віндикації. Процесуальним особливостям да-
ної категорії справ приділяється недостатньо уваги.

Основним речово-правовим засобом захисту права власності є віндикаційний по-
зов. Віндикаційний позов має багатовікову історію і є універсальним інструментом за-
хисту прав власника. Незважаючи на це даний досвід використовується часто не по-
вністю без урахування процесуальних особливостей даної категорії цивільних справ у 
відповідності з теоретичними канонами цивільного процесуального права.

У даній статті розкриваються процесуальні особливості розгляду і вирішення да-
ної категорії цивільних справ: піднімається необхідність чіткого визначення належних 
сторін, предмета і підстави позову, предмета доказування у даній категорії цивільних 
справ.

Ключові слова: віндикаційний позов, предмет і підстави позову, доказування, на-
лежні сторони.
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THEORETICAL FOUNDATIONS OF PROCEEDINGS FOR 
VINDICATION CLAIMS IN THE CIVIL PROCEDURE OF UKRAINE

Summary
 The problem of replevin as a proprietary way of ownership protection was explored by 

many civil lawyers. The works of the civil authors are mainly concern the substantive aspects 
of vindication. Procedural features of this category of cases received little attention. The main 
proprietary way of ownership protection is a replevin. 

Replevin has a centuries-old history and is a universal method of ownership protection. 
Although this experience is used not completely, it’s used without procedural features of this 
category of civil cases according to the theoretical canons of the civil procedural law.

In this article are disclosed such procedural features of consideration and adjudication 
of this category of civil cases as: the necessity of legible determination of proper party, the 
subject and legal grounds of claim, the subject of proving on this category of the civil cases.

Key words: replevin, subject and legal grounds of claim, proper party.
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тЕРМіН КАсАЦіЙНОГО ОсКАРЖЕННЯ
Проблема часу в цивільному праві ще не досліджена в повному обсязі. Це призво-

дить до ускладнення встановлення та застосування всіх видів параметрів функціону-
вання цивільних правовідносин, в тому числі строків.

Строки в цивільному процесі відіграють важливу роль не лише в контексті своє-
часного здійснення судочинства з мінімальними втратами часу, але й, на нашу думку, є 
визначальними категоріями при забезпеченні гарантій здійснення суб’єктами цивільних 
процесуальних відносин суб’єктивних процесуальних прав і виконанні покладених на 
них цивільних процесуальних обов’язків. Тож є вкрай важливим однакове розуміння 
суті і значення процесуальних строків.

Ключові слова: цивільний процес, касаційне оскарження, строки, суб’єкти, термін. 

Постановка проблеми. Реформування судової системи України і прийняття 7 липня 
2010 року нового Закону України «Про судоустрій та статус суддів» № 2453-VI (далі – 
Закон) суттєво вплинули на цивільне судочинство України взагалі та на касаційне прова-
дження в цивільному процесі зокрема.

Досягнення справедливого судочинства та належний захист прав і свобод людини у 
цивільному процесі є можливим лише за наявності досконалого цивільного процесуаль-
ного законодавства.

Динамічні зміни, що відбулися в усіх сферах суспільного життя протягом останніх 
десятиріч, в тому числі й проголошення Україною стратегічного курсу на інтеграцію до 
Європейського Союзу, обумовили необхідність суттєвого реформування національної су-
дової системи та адаптації національного законодавства до законодавства Європейського 
Союзу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Правовими проблемами перегляду судових 
рішень у науці цивільного процесуального права займались такі вчені, як: І. В.  Андронов, 
Н. Ю. Голубєва, К. В. Гусаров, О. Захарова, Я. П. Зейкан, Н. О. Зражевська, І. О. Колотілова, 
В. В. Комаров, В. В. Кривенко, Д. Луспеник, Р. М. Мінченко, Ю. Навроцька, А. Л. Ривлин, 
З. Ромовська, О. А. Тимошенко, Г. П. Тимченко, П. Я. Трубников, С. Я. Фурса, Є. О. Ха-
ри тонов, О. І. Харитонова, Д. Ю. Цихоня, М. Є. Червинська, П. І. Шевчук, А. Ярема, 
М.  М.  Ясин ко та інші.

Проте, в наукових роботах зазначених науковців проблематика розвитку та функціону-
вання касаційного провадження в цивільному процесі має загальний характер дослідження 
в контексті аналізу теоретичних та практичних аспектів цивільного процесу. Наукові роз-
робки вказаних вчених переважно відображають особливості цивільного процесу в ціло-
му, зосереджуючи увагу на касаційному провадженні як на окремому інституті цивільного 
процесу, що не розкриває касаційне провадження як багатогранне явище, що знаходиться 
в стані взаємозв’язку, взаємовпливу та взаємодії з іншими стадіями цивільного процесу.

Мета статті. Метою дослідження є розгляд процесуального механізму оскарження 
судових рішень, ухвалених судами першої інстанції, дослідження терміну касаційного 
оскарження і порядку подачі касаційної скарги, підготовка справи до судового розгляду, 
порядок розгляду справи в суді касаційної інстанції та підстави до скасування судових 
рішень судом касаційної інстанції.

Виклад основного матеріалу. За сучасних умов спостерігається зростання кола сус-
пільних відносин, що регулюються цивільним правом та, відповідно, розширення меж 
цивільно-правового регулювання діяльності, що складається в різних сферах суспільно-
го життя. Характерною особливістю цивільних правовідносин є те, що вони виникають, 
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тривають, змінюються та припиняються у часі. Проблема часу в цивільному праві ще не 
досліджена в повному обсязі. Це призводить до ускладнення встановлення та застосування 
всіх видів параметрів функціонування цивільних правовідносин, в тому числі строків.

При класифікації цивільно-правових строків можна брати за основу різні підстави [1]: 
способи їх встановлення, тривалість, способи відліку, призначення та інші. 

За способами встановлення розрізняють строки: 
1) встановлені у законах (наприклад, за ст. 43 ЦК України фізична особа може бути 

визнана судом безвісно відсутньою, якщо протягом одного року в місці її постійного про-
живання немає відомостей про місце її перебування;

2) встановлені у підзаконних нормативно-правових актах (наприклад, у Постанові 
Ради Міністрів УРСР «Про затвердження Правил обліку громадян, які потребують поліп-
шення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Україні» поряд з іншими вимогами 
встановлені строки проживання у населеному пункті, необхідні для взяття на облік) [2];

3) встановлені адміністративними актами (наприклад, місячним планом перевезен-
ня вантажів визначається строк дії зобов’язання залізниці з надання перевізних засобів, 
а вантажовідправника – з пред’явлення вантажів до перевезення протягом календарного 
місяця); 

4) встановлені рішеннями суду (наприклад, за рішенням суду дається відстрочення ви-
селення наймача з жилої площі на три місяці); 

5) встановлені іншими органами, на які державою покладені функції по захисту 
суб’єктивних цивільних прав; 

6) встановлені угодами, договорами учасників цивільних правовідносин [3, 162].
Основне призначення строків здійснення цивільних прав полягає у забезпеченні упра-

вомоченим особам реальних можливостей використання існуючих у них прав. Строки за-
хисту, в свою чергу, встановлені для відновлення порушеного права.

За даним критерієм строки поділяються на: строки здійснення цивільних прав; строки 
виконання цивільних обов’язків; строки захисту цивільних прав.

Під строками здійснення цивільних прав слід розуміти строки, протягом яких упо-
вноважений суб’єкт має право (а іноді і зобов’язаний) власноруч реалізувати належне 
йому право або вимагати здійснення певних дій з реалізації свого права безпосередньо 
від зобов’язаної особи. До строків здійснення цивільних прав, на думку З. Ромовської, 
належать: строки здійснення даного суб’єктивного права; присікальні строки; гарантійні 
строки; претензійні строки [4, 276].

Під строками захисту цивільних прав розуміють строки, надані вповноваженій особі 
для звернення до компетентних державних або громадських органів з вимогою примусово-
го здійснення та захисту свого права. Такими є строки позовної давності [5, 14].

Відповідно до ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка 
згідно з частиною першою статті 9 Конституції України є частиною національного законо-
давства України, кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упро-
довж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який 
вирішить спір щодо його прав та обов’язків.

Строки в цивільному процесі відіграють важливу роль не лише в контексті своєчасного 
здійснення судочинства з мінімальними втратами часу, але й, на нашу думку, є визначаль-
ними категоріями при забезпеченні гарантій здійснення суб’єктами цивільних процесуаль-
них відносин суб’єктивних процесуальних прав і виконанні покладених на них цивільних 
процесуальних обов’язків. Тож є вкрай важливим однакове розуміння суті і значення про-
цесуальних строків [6, 142].

Поняття терміну взагалі можна назвати новим для цивільного права, бо традиційно 
воно не виділялося окремо, а розглядалося як складова частина строку. Однак, безумовно, 
справедливим є виділення самостійного поняття терміну, що визначається як момент у 
часі, з настанням якого пов’язується виникнення, зміна та припинення цивільних право-
відносин.
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Відповідно до ч. 3 ст. 251 строк та термін можуть бути визначені актами цивільного за-
конодавства, правочином або рішенням суду. Неоднаковість строків, що регулюються ци-
вільним правом, зумовлює потребу їх класифікації. Строки в цивільному праві групуються 
за різними критеріями [7, 184]:

За підставами (джерелами) встановлення строки (терміни), які визначаються:
 – законом – це строки, що визначаються законодавчими органами в актах цивільного 

законодавства, тобто норми, які встановлюють такі строки (терміни), як правило, є імпе-
ративними [8, 173];

– договором – це строки, що визначаються сторонами в правочинах за їхнім 
бажанням, будь-якої тривалості, якщо інше не передбачено в законі;

 – адміністративним актом;
 – судовим строком – це строки, що встановлюються судом, господарським або 

третейським судом.
За ступенем самостійності учасників цивільних правовідносин:

 – імперативні – що не підлягають зміні за згодою сторін (наприклад, скорочен-
ня строку позовної давності);

 – диспозитивні – що визначаються за угодою сторін (наприклад, строк догово-
ру найму).

За розподілом обсягу прав і обов’язків строки за окремими періодами часу поді-
ляють на:

 – загальні (наприклад, річний строк дії договору – це загальний строк поставки 
продукції);

 – окремі (місячні, квартальні визначають поставку окремих партій продукції 
до закінчення цих проміжків часу в межах загального строку).

Загальне значення для всіх інститутів цивільного права має поділ строків (термінів) 
та спосіб їх встановлення. Строк визначається періодом часу, що обчислюється роками, 
місяцями, тижнями, днями і годинами. Термін, встановлений законом, іншими правовими 
актами, правочином, угодою або такий, що призначається судом, найчастіше визначається 
календарною датою. Строк або термін можуть бути визначені також вказівкою на подію, 
яка обов’язково має настати, або моментом витребування кредитора. Найбільша визначе-
ність у взаємовідносинах сторін досягається при позначенні термінів календарними дата-
ми. Останні можуть бути конкретизовані вказівкою на години і навіть хвилини, які при-
урочені до певної дати.

За правовими наслідками строки (терміни) поділяються на: правовстановлюючі, пра-
возмінюючі, правоприпиняючі.

Правовстановлюючі строки (терміни) – це строки (терміни), з якими пов’язане виник-
нення цивільних правовідносин або окремих прав та обов’язків. (Наприклад, відповідаль-
ність за невиконання або неналежне виконання договору поставки настає у формі відшко-
дування збитків і неустойки (штрафу або пені).

Правозмінюючі строки (терміни) – це строки (терміни), по закінченню яких одні права 
та обов’язки припиняються і виникають інші.

Правоприпиняючі (строки) терміни – це строки (терміни), з перебігом яких законода-
вець пов’язує припинення певних прав та обов’язків [9, 105].

Регулятивні цивільні правовідносини встановлюють строки здійснення цивільних 
прав та виконання обов’язків, а охоронні визначають строки захисту цивільних прав.

Строки здійснення цивільних прав та виконання обов’язків – це строки, протягом яких 
суб’єкти цивільних правовідносин можуть реалізовувати належні їм суб’єктивні права та 
виконувати обов’язки.

В юридичній літературі вказані строки поділяються на строки існування цивільних 
прав та присікальні (преклюзивні) строки.

До строків існування цивільних прав, зокрема, можна віднести авторське право. Так, 
відповідно до ч. 1 ст. 24 ЗУ «Про авторське право і суміжні права», майнове авторське пра-
во діє протягом всього життя автора і 70 років після його смерті [10].
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Присікальні (преклюзивні) строки – це строки (терміни) для реалізації суб’єктивних 
прав чи виконання обов’язків, у разі нездійснення яких у певний строк (термін) права та 
обов’язки припиняються. Припинення прав та обов’язків, обмежених присікальним (пре-
клюзивним) строком, відбувається обов’язково із зазначенням строку (терміну) [11, 90].

Статтею 330-1 ЦПК України встановлений строк, протягом якого Вищий спеціалізова-
ний суд зобов’язаний розглянути касаційну скаргу. 

У статті визначені строки перегляду судових рішень судом касаційної інстанції. 
Рішення суду першої інстанції може бути оскаржене в касаційному порядку лише після 
його перегляду в апеляційному порядку. При цьому не має значення, за їх апеляційними 
скаргами або за апеляційними скаргами інших осіб відбувся такий перегляд. Головним є 
те, що справа була предметом перегляду апеляційною інстанцією. Строк розгляду таких 
касаційних скарг встановлений тривалістю в один місяць [12, 182, 183].

Для перегляду в касаційному порядку деяких судових рішень (за ст. 208 ЦПК України 
вони включають рішення та ухвали), встановлений скорочений – п’ятнадцятиденний строк.

Зокрема, це рішення та ухвали суду першої інстанції щодо:
1) відмови у прийнятті заяви про видачу судового наказу або скасуванні судового на-

казу;
2) повернення заяви позивачеві (заявникові);
3) відмови у відкритті провадження у справі;
4) зупинення провадження у справі;
5) закриття провадження у справі;
6) залишення заяви без розгляду;
7) залишення заяви про перегляд заочного рішення без розгляду;
8) відхилення заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими об-

ставинами;
9) видачі дубліката виконавчого листа;
10) відстрочки і розстрочки, зміни чи встановлення способу і порядку виконання рі-

шення;
11) звернення стягнення на грошові кошти, що знаходяться на рахунках;
12) заміни сторони виконавчого провадження;
13) визначення частки майна боржника у майні, яким він володіє спільно з іншими 

особами;
14) рішень, дій або бездіяльності державного виконавця чи іншої посадової особи дер-

жавної виконавчої служби;
15) повороту виконання рішення суду;
16) відмови в поновленні втраченого судового провадження.
Перелічені рішення та ухвали суду першої інстанції у касаційному порядку перегляда-

ються після їх перегляду у апеляційному порядку.
Таким чином, з вище викладеного можна дійти таких висновків, що в цивільному праві 

строк: є певним проміжком часу (термін – моментом (миттю); має імперативне або диспо-
зитивне встановлення чи закріплення; має тісний зв’язок з юридичними фактами (діями та 
подіями); встановлюється для упорядкування цивільного обігу, договірних зобов’язань та 
захисту порушених прав. Загальні часові параметри функціонування правовідносин визна-
чаються передусім правовою нормою. 

Поняття «строк», «термін», «давність», що відображають часові зв’язки, часто входять 
до змісту правових норм. 

Питання про роль і місце строків у цивільних правовідносинах може розглядатися в 
різних аспектах: 

1) як момент виникнення (початку) або припинення правовідносин; 
2) як одна з умов, що означає їхній зміст; 
3) як критерій оцінки правомірності поведінки суб’єктів з погляду її своєчасності.
 Неоднозначними залишаються погляди вчених на питання віднесення строків (термі-

нів) до дій чи подій. За своєю правовою природою строки належать до юридичних фактів, 
а саме – до подій, оскільки перебіг чи настання строку має об’єктивний характер і не за-
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лежить від волі суб’єктів цивільних правовідносин [13, 293; 14, 279]. Цю думку поділяють 
більшість цивілістів [15, 138]. Зокрема, В. Грибанов у результаті дослідження та вивчення 
строків дійшов висновку, що юридичні строки займають самостійне місце поряд з юри-
дичними подіями і юридичними діями і за своїм характером є дещо серединним між ними. 
У свою чергу, В. Луць вважає, що строки не можна віднести ні до дій, ні до подій, а також 
не може йтися, що вони займають самостійне місце в загальній системі юридичних фактів 
поряд з діями і подіями [16, 40]. Адже як форма час (строк) притаманний і тим, й іншим, 
тому виступаючи часовою формою, в якій відбуваються події і здійснюються дії (бездіяль-
ність), строки породжують юридичні наслідки тільки у зв’язку з діями і подіями [17, 226]. 

Висновки. На підставі проведеного дослідження, вважаємо, що цінність суб’єктивного 
цивільного права полягає, насамперед, у можливості його здійснення, тобто коли фізична 
або юридична особа, реалізуючи закладені у нього правомочності, може отримати прак-
тичну допомогу у встановлений законом строк.
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сРОК КАссАЦИОННОГО ОБЖАЛОВАНИЯ
Резюме
Проблема сроков в гражданском праве еще не исследована в полном объеме. Это 

приводит к осложнению установления и применению всех видов параметров функцио-
нирования гражданских правоотношений, в том числе сроков.



ПРАВОВА ДЕРЖАВА    21’2016 131

Основное назначение сроков осуществления гражданских прав заключается в обес-
печении управомоченным лицам реальных возможностей использования существую-
щих у них прав. Сроки защиты, в свою очередь, установлены для возобновления на-
рушенного права.

По данному критерию сроки разделяются на: сроки осуществления гражданских 
прав; сроки выполнения гражданских обязанностей; сроки защиты гражданских прав.

Под сроками осуществления гражданских прав следует понимать сроки, в течение 
которых уполномоченный субъект имеет право (а иногда и обязан) собственноручно 
реализовать должное ему право или требовать осуществления определенных действий 
для реализации своего права непосредственно от обязанного лица.

Сроки в гражданском процессе играют важную роль не только в контексте своев-
ременного осуществления судопроизводства с минимальными потерями времени, но 
и являются определяющими категориями при обеспечении гарантий осуществления 
субъектами гражданских процессуальных отношений субъективных процессуальных 
прав и выполнении возложенных на них гражданских процессуальных обязан-
ностей. Поэтому является крайне важным одинаковое понимание сути и значения 
процессуальных сроков.

Ключевые слова: гражданский процесс, кассационное обжалование, сроки, 
субъекты, срок.
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THE TERM OF THE CASSATION APPEAL
Summary
The problem of the terms in civil law has not yet been fully studied. This leads to a 

complication of the establishment and application of all types of parameters of functioning in 
civil legal relations, including the terms.

The main purpose of terms of realization of the civil rights is to ensure to entitled persons 
the real opportunities to use their existing rights. Terms of protection, in turn, are set for the 
resumption of the violated right.

Based on this criterion the terms are divided into: terms of realization of the civil rights; 
terms of performance of the civil obligations; the terms of protection of the civil rights.

Under the terms of implementation of the civil rights must be understood the terms, during 
which the authorized subject has the right (and sometimes is obliged) to personally realize the 
right which is granted him or the right to require the implementation of specific actions for the 
implementation of their rights directly from the obliged person.

Terms in the civil proceedings have an important role not only in the context of the timely 
implementation of the legal proceedings with minimal loss of time, but are the determined 
categories in providing guarantees of the implementation of subjects of civil procedural 
relations their subjective procedural rights and fulfill their civil procedural obligations. It 
is therefore the common understanding of the nature and value procedural terms are highly 
important.

Key words: civil procedure, cassation appeal, terms, subjects, term.
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ЕЛЕКтРОННИЙ ДОКУМЕНт ЯК ДОКАЗ У ЦИВіЛЬНОМУ ПРОЦЕсі 
УКРАЇНИ тА ФРАНЦіЇ

У даній статті пропонується визначення електронних документів, описується їх ви-
користання як докази в українському та французькому судочинстві, піднімається питан-
ня необхідності використання електронного цифрового підпису (ЕЦП). У статті також 
розглядається питання визначення ознак, яким повинен відповідати електронний доку-
мент для використання його в якості доказу в цивільному процесі.

Ключові слова: електронний документ; доказування; цивільний процес; Україна; 
Франція.

Постановка проблеми. Використання та обмін електронними документами знаходить 
все більше застосування в сучасній практиці ділових відносин. Ця тенденція певною мі-
рою знайшла відображення і в чинному законодавстві. У ряді кодексів та інших україн-
ських законів можна знайти фрагментальну згадку про електронні документи. Вони мають 
свою специфіку, яка в повній мірі не відображена в чинному законодавстві і не цілком 
враховується судовою практикою. 

Сучасні етапи розвитку інформаційних технологій не могли не позначитися як на ді-
яльності судової системи в цілому, так і на змагальному судовому процесі по конкретній 
справі зокрема.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Істотний внесок у вивчення даної склад-
ної проблематиці, зокрема, внесли такі вчені, як В.В. Азаров, А.Н. Балашов, А.Т. Боннер, 
А.П.  Вершинін, С.В. Ворожбит, Н.Ю. Голубєва, П.П.Зайцев, Т.Ю. Кулик, Н.Н. Лебедєва, 
І.М. Лук’янова, І.Г. Медведєв, Е.М. Мурадьян, В.В. Пихатим. 

Метою статті є дослідження правової природи електронного документа як доказу, 
необхідності використання електронного цифрового підпису (ЕЦП), визначення важливих 
особливостей формування електронного документа, його передачі і сприйняття, які вима-
гають закріплення в законі у цивільному судочинстві України та Франції. 

Виклад основного матеріалу. В Україні 16 червня 2015 року запрацював сайт елек-
тронних державних послуг iGov.org.ua. На сайті можна замовити довідку про несудимість 
для пред’явлення в МРЕВ, оформити заявку на отримання субсидії, довідки про доходи, а 
також заповнити документи на закордонний паспорт. Інститут «електронного правосуддя» 
також розвивається, а саме у вересні 2015 р. в Київському районному суді міста Одеси від-
булася презентація інноваційного проекту «Електронний суд», основний принцип якого 
полягає в налагодженні процесу оперативного обміну інформацією в електронному ви-
гляді між судовими установами, учасниками судового процесу, а також іншими держструк-
турами з метою забезпечення справедливого та неупередженого правосуддя в Україні. Це 
означає, що громадянам не потрібно буде їхати до суду, щоб подати позовну заяву, вони 
зможуть зробити це вдома, направивши документи в електронному вигляді. Документи 
можуть бути подані користувачем до суду і надіслані йому судом в електронному вигля-
ді тільки після реєстрації в системі, розміщеної на офіційному веб-порталі судової влади 
України.

Перегляд документів, які надходять до суду в електронному вигляді, здійснюється від-
повідальною особою за прийом документів, яка, виходячи з їх змісту, повинна перекона-
тися, що вони доступні для прочитання, адресовані суду, перевірити відповідність ЕЦП 
(електронний цифровий підпис) і правильність оформлення документів. Для закладу від-
повідної обліково-реєстраційної картки формується справа в електронному вигляді, в яку 
переносяться документи, отримані по електронній пошті.

© К.Б. Дрогозюк, 2016
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Україна зробила серйозні кроки у використанні інформаційних технологій. В Україні 
використання ЕЦП регулюється ЗУ «Про електронний цифровий підпис», прийнятий ще 
22 травня 2003 р. Закон координує відносини, що з’являються внаслідок застосування 
ЕЦП.  Однак дія Закону не поширюється на відносини, що виникають при використанні 
інших видів електронного підпису, в тому числі переведеного в цифрову форму зображен-
ня власноручного підпису.

Під електронним цифровим підписом розуміється реквізит електронного докумен-
ту, призначений для захисту даного електронного документа від підробки, отриманий в 
результаті криптографічного перетворення інформації з використанням закритого ключа 
електронного цифрового підпису, що дозволяє ідентифікувати власника сертифіката клю-
ча підпису, а також встановити відсутність спотворення інформації в електронному до-
кументі [5].

Електронний цифровий підпис накладається та перевіряється за допомогою складної 
системи криптографічного кодування, яка проходить попередню сертифікацію.

Система функціонування ЕЦП в Україні складається з центрального засвідчувального 
органу, який видає дозволи центрам сертифікації ключів (ЦСК) і забезпечує доступ до 
електронних каталогів, контролюючого органу та центрів сертифікації ключів, які видають 
ЕЦП кінцевому споживачеві.

Існує багато позитивних моментів у застосуванні повсюдного електронного докумен-
тообігу та ЕЦП, основні з них це: доступність інформації, прозорість руху документів, 
відсутність необхідності роздруковувати і зберігати паперові копії; прискорення обробки 
документів; посилення виконавської дисципліни завдяки глобальній автоматизації проце-
су. Але існують і аргументи «проти», а саме: психологічний бар’єр, який виникає внаслідок 
відходу від класичних паперових процедур; юридичні розбіжності, пов’язані з тимчасо-
вим паралельним існуванням паперового та електронного документооборотів; ймовірність 
зниження якості документів з точки зору їх викладу.

Традиційними перешкодами на шляху подання електронного документа як доказу 
можна вказати такі аспекти: законодавством чітко не встановлено порядок збору та забез-
печення доказів у електронній формі, а також спосіб їх подання та дослідження; складна 
процедура встановлення особи, відповідальної за розміщення інформації або вчинила пра-
вопорушення.

Одна з основних труднощів – у зборі і забезпечення доказів. Це пояснюється тим, що 
комп’ютерна інформація легко змінюється її творцем. У зв’язку з цим важливо зафіксувати 
докази до початку судового розгляду справи.

Один із способів вирішення проблеми оформлення доказів полягає в досудовому за-
безпеченні доступних в Інтернеті відомостей нотаріусами [6, c. 71].

Доказова сила електронного документа багато в чому залежить від можливості вивчи-
ти його в процесі оцінки доказів. Діючі процесуальні норми недостатньо чітко регламен-
тують дослідження електронних документів в якості доказів. Очевидно, що при цьому не 
повинні порушуватися принципи оцінки доказів: всебічність, повнота, об’єктивність, без-
посередність.

 Існує також проблема відсутності у суду відповідних технічних можливостей. Так, 
в переважній більшості випадків суд заслуховує пояснення сторін і свідків і знайомить-
ся з письмовими доказами, представленими на паперових носіях (наприклад, скрін-шоти 
сторінок в інтернеті, роздруківки лок-файлів), тобто використовуються класичні способи 
отримання та дослідження доказів. Безпосередньо суд не перевіряє фактичне розміщення 
в інтернеті певної інформації та її приналежність відповідачам [7, c. 118]. 

Стаття 5 ЗУ «Про електронні документи та електронний документообіг» встановлює, 
що електронний документ – це документ, інформація в якому зафіксована у вигляді елект-
ронних даних, включаючи обов’язкові реквізити документа».

Юридична сила електронного документа не може заперечуватися тільки тому, що він 
має електронну форму. Допустимість електронного документа як доказу також не може за-
перечуватися на підставі того, що він має електронну форму. 

Згідно ст. 6 ЗУ «Про електронні документи та електронний документообіг» електрон-
ний підпис – це обов’язковий реквізит електронного документа. Накладенням необхідних 
електронних підписів завершується створення електронного документа.
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Для того що б стати власником ЕЦП, необхідно звернутися в аккредітований центр 
сертифікації ключів (АЦСК). Таких центрів в Україні на сьогодні кілька десятків. Свою 
діяльність АЦСК здійснює на підставі відповідної ліцензії та свідоцтва. Діяльність АЦСК, 
як комерційної структури, контролює Центральний засвідчувальний орган – державна ор-
ганізація, що регулює відносини у сфері використання ЕЦП.

ЗУ «Про електронний цифровий підпис» передбачено обов’язок підписанта зберіга-
ти в таємниці свій електронний ключ. Це означає, що власник ключа ЕЦП не має права 
відмовитися від електронного підпису, накладеного на документ. Електронний підпис не 
можна відкликати з підписаного документа. Тому надійне зберігання особистого ключа 
ЕЦП – гарантія того, що їм не скористається зловмисник в корисливих цілях. Загублений 
ключ можна заблокувати, але на це потрібен деякий час. 

Стосовно французького законодавства, реформа, проведена 13 березня 2000 року, а 
саме Закон про модифікацію порядку доведення з урахуванням інформаційних технологій 
і використання електронного підпису (Loi no. 2000-230 du 13 mars 200 portant adaption 
du droit de la preuve aux technologies de l’information et relative a la signature electronique) 
ввела у французьке право допустимість використання електронних документів в цивіль-
ному судочинстві для підтвердження угод. Згідно зі ст. 1316-3 Цивільний кодекс Франції 
не робить виключення з загальноприйнятою світовою практикою та говорить: «Текст на 
електронному носії має таку ж доказову силу, що і текст на паперовому носії». Як наслідок, 
було модифіковано і визначення документального зобов’язання (prevue litterale, ст.1316). 

Були встановлені умови додання доказової сили електронним документам (формаліза-
ція ad probationem):

1) особа, яка створила електронний документ, має бути належним чином ідентифіко-
вана (ст. 1316-1);

2) електронний документ має створюватися і зберігатися в умовах, які забезпечують 
його цілісність (стаття 1316-1).

Підписання необхідно для додання договору юридичної сили, оскільки підписи дозво-
ляють ідентифікувати сторони і відображають їх згоду. В електронному середовищі підпи-
сання сколюється за допомогою «надійного способу ідентифікації, що забезпечує зв’язок 
підпису з документом, під яким вона поставлена» (ст. 1316-4). Поняття «електронного під-
пису» визначає Декрет про електронний підпис (decret en Conseil d’Etat) від 30 березня 
2001 р.

Стаття 1316-4 Цивільного кодексу передбачає, крім того, варіант процесу ідентифікації, 
«надійність якого передбачається, поки не доведено протилежне», що означає перенесення 
тягаря доведення. Цей метод, описаний в декреті від 30 березня 2001 року, отримав назву 
«захищений електронний підпис». Використання такого підпису, однак, не є обов’язковою 
умовою визнання угоди дійсною, а посилює її правову захищеність.

Стаття 1348 Цивільного кодексу, яка зазвичай використовується, коли мова заходить 
про оцифрування документів, передбачає виключення з такого режиму формалізації. У ній 
йдеться про те, що саме допустимо як доказ про відсутність оригіналу документа: це «ко-
пія, яка є не тільки точним, але і довговічним його відтворенням. Довговічним вважається 
не перезаписане відтворення оригіналу, при створенні якого відбувається необоротна зміна 
носія інформації». 

За допомогою стандартизації були зроблені зусилля щодо погодження даного виклю-
чення з електронної форми документів. Були встановлені, в першу чергу в стандарті NF Z 
42-013 (в якому говориться про використання фізичних і логічних WORM-носіїв одноразо-
вого запису) критерії визнання електронних копій точними і довговічними. 

У цьому випадку вважається доречним запропонувати зробити рецепцію даних поло-
жень в українське законодавство в умовах постійного розвитку і вдосконалення інформа-
ційних технологій. Закріпити дію документа можна за допомогою електронно-цифрового 
підпису, яка володіє тими ж самими можливостями, що і звичайна паперова.

Можна сказати, що ступінь безпеки і надійності піднятий до рівня, який відповідає тех-
нології цифрового підпису. Однак важливо зауважити, що інші технології і засоби обробки 
документів не виключаються. Шифрування відкритим ключем використовується тільки 
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як приклад, і, до тих пір, поки не будуть знайдені схожі стандарти, необхідно буде вико-
ристовувати захищений підпис. Згідно зі статтею 2 Декрету існує презумпція надійності 
такого підпису у випадку, коли вона перевірена за допомогою «кваліфікованого електро-
нного сертифікату». Тому, хоч і здається, що тільки технологія цифрового підпису в даний 
час задовольняє вимоги Декрету, інші способи підписання не виключаються, за умови, що 
вони можуть гарантувати такий же рівень безпеки і використовують послуги незалежних 
сертифікуючих органів, що видають кваліфіковані сертифікати.

Незважаючи на зазначені процесуальні проблеми, об’єктивну складність дослідження 
обставин спорів, пов’язаних з використанням мережі «Інтернет», в Україні поступово фор-
мується судова практика, в якій досліджуються і оцінюються докази, отримані за допомо-
гою Інтернету. Це є дуже важливим для всієї правової системи держави. Однак цей процес 
відбувається дуже повільно, приймаються суперечливі рішення.

У даний час ні в одному з діючих процесуальних кодексів не міститься поняття елек-
тронного документа як доказу, ніде немає роз’яснення, якими ознаками він повинен воло-
діти, щоб бути прийнятим до суду. 

Однак А.Т. Боннер виділяє такі основні ознаки, яким повинен відповідати електрон-
ний документ:

1) наявність матеріального носія інформації. В якості такого можуть виступати будь-
які об’єкти матеріального світу, включаючи речі і фізичні поля, в яких знаходять своє ві-
дображення певні відомості. Причому одні й ті ж відомості можуть бути зафіксовані на 
різних матеріальних носіях;

2) наявність реквізитів, що дозволяють ідентифікувати зафіксовані на матеріальному 
носії відомості. Ці реквізити присовокупляють до основної змістовної сторони відомостей, 
що становлять суть документа, і дозволяють встановить джерело походження інформації, 
її призначення, час документування, а в ряді випадків забезпечити захист документа від 
підробки. Ідентифіковані реквізити повинні бути зафіксовані на тому ж матеріальному но-
сії, що та ідентифікуються відомості;

3) можливість зміни форми фіксації документованої інформації. Дана ознака вияв-
ляється в тому, що інформація, зафіксована на матеріальному носії одного виду, може 
бути одночасно представлена і на інших видах носіїв без загрози втрати свого змісту і 
реквізитів;

4) документ повинен містити інформацію, необхідну для використання у відповідних 
цілях, в даному випадку-для встановлення обставин цивільних справ [8, c. 471]. 

Визначаючи електронний документ як джерело судового доказу, П.П. Зайцев запропо-
нував розуміти під цим «відомості про обставини які підлягають встановленню у справі, 
записані на перфокарту, перфострічку, магнітний, оптичний, магнітооптичний накопичу-
вач, карту флеш-пам’яті чи іншої подібний носій, отримані з дотриманням процесуального 
порядку збирання [9].

У свою чергу А.Т. Боннер визначає електронний документ більш точно, а саме як ві-
домості про осіб, предмети, факти, події, явища і процеси, представлені в електронно-
цифровій формі, зафіксовані на машинному носії за допомогою електромагнітних взаємо-
дій або передаються каналами електрозв’язку за допомогою електромагнітних сигналів з 
реквізитами, що дозволяють ідентифікувати дані відомості [8, c. 476-477].

Характерною особливістю електронного документа є те, що інформація, яка міститься 
в ньому, представлена в електронно-цифровому вигляді, в наслідок чого, на відміну від 
паперових документів у електронних відсутня жорстка прив’язка до матеріального носія: 
один і той же електронний документ може одночасно існувати на різних носіях. При цьому 
всі ідентичні один одному екземпляри електронного документа, зафіксовані на матеріаль-
них носіях, є оригінальними (оригіналами) і відповідно мають однакову юридичну силу. 
У електронного документа не може існувати його електронної копії [8, с. 478].

Висновки. Глобальний характер мережі Інтернет вплинув не тільки на сферу бізнесу, 
але й не меншою мірою на систему державного управління. У більшості сучасних держав 



ПРАВОВА ДЕРЖАВА    21’2016136

ефективно діють системи «електронного уряду» (e-government), здійснюються спроби вве-
дення «електронного правосуддя» (e-justice).

Законодавчі акти не завжди і не повною мірою враховують специфіку електронних 
документів. У той же час сучасна нормативна база електронного документообігу явно не-
достатня. Законодавець намагається регулювати використання електронних засобів інфор-
мації шляхом поширення на них нормативних актів, що виходять з традиційного розуміння 
документа. При цьому специфіка електронного документообігу в належній мірі не врахо-
вується. 

Незважаючи на існуючі складнощі у використанні електронних доказів, в Україні почи-
нає поступово формуватися судова практика, в якій суд і сторони досліджують і оцінюють 
юридичну силу електронних документів, підписаних ЕЦП. Подібна практика формується в 
основному у сфері здійснення правосуддя судами. Електронний документ – документована 
інформація, представлена в електронній формі, тобто у вигляді, придатному для сприй-
няття людиною з використанням електронних обчислювальних машин, а також для пере-
дачі по інформаційно-телекомунікаційній мережі або обробки в інформаційних системах. 
Простіше кажучи, електронний документ – сукупність даних в пам’яті ЕОМ, призначений 
для сприйняття людиною за допомогою відповідних програмних і апаратних засобів.

Істотні особливості формування електронного документа, його передачі і сприйняття 
вимагають закріплення в законі не менш серйозних особливостей його отримання та дослі-
дження в якості судового доказу. Застосування до електронного документа того ж порядку 
дослідження, який встановлений процесуальним законом для традиційних письмових до-
кументів, не виглядає неможливим, але може виявитися марним для цілей захисту прав і 
охоронюваних законом інтересів тієї особи, яка зацікавлена в наданні доказів – електрон-
ного документа. 

Через відсутність у ЦПК України чітких критеріїв достовірності електронного доку-
мента на практиці можливі випадки невизнання юридичної сили електронного документа. 
Незважаючи на те що, електронний документ законодавець відносить до письмових до-
казів, правильніше було б вважати його самостійним видом доказів у силу його змішаного 
характеру. Необхідно на нормативному рівні чітко прописати критерії допустимості даних 
доказів. Електронний документ повинен бути читаним, володіти необхідними реквізитами, 
в т.ч. електронним цифровим підписом. Зазначені нововведення дозволять уникнути по-
милок, допущених суб’єктами доказування.

Важливо, щоб суддя правильно розумів правову природу електронного доказу, що буде 
призводити до винесення законного і об’єктивного судового рішення. Адже судова діяль-
ність, як і будь-який інший вид діяльності, на жаль, має негативні відхилення від встанов-
лених правил, які можна умовно іменувати судовими помилками. В даному випадку до ви-
никнення судової помилки при використанні електронного документа можуть призвести, 
наприклад, прогалини у професійній підготовці та недостатній досвід роботи судді або 
несумлінне ставлення його до виконання службових обов’язків при розгляді конкретної 
справи, недбалість і упущення в роботі.
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ЭЛЕКтРОННЫЙ ДОКУМЕНт КАК ДОКАЗАтЕЛЬстВО В 
ГРАЖДАНсКОМ ПРОЦЕссЕ УКРАИНЫ И ФРАНЦИИ

Резюме
Проблемой определения значения электронного документа для доказывания в граж-

данском процессе занимались многие ученые процессуалисты. Традиционным препят-
ствием на пути развития электронной коммерции считается проблематичность представ-
ления электронного документа как доказательства. Использование информационных 
технологий неизбежно влияет на фактическую деятельность суда и других участников 
процесса по рассмотрению и разрешению конкретного юридического дела, в том числе, 
на деятельность по доказыванию. 

 В данной статье предлагается определение электронных документов, описывается 
их использование как доказательства в украинском и французском судопроизводстве, 
поднимается вопрос необходимости использования электронной цифровой подписи 
(ЭЦП). В статье также рассматривается вопрос определения признаков, которым дол-
жен соответствовать электронный документ для использования его в качестве доказа-
тельства в гражданском процессе. Также были рассмотрены условия предоставления 
доказательной силы электронным документам (формализация ad probationem) в фран-
цузском законодательстве.

Ключевые слова: электронный документ; доказывание; гражданский процесс; 
Украина; Франция.
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ELECTRONIC DOCUMENT AS AN EVIDANCE IN THE CIVIL PROCESS 
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Summary
Many procedural scientistsIn were engaged in the problem of determining the value of 

an electronic document for the proving in civil proceedings. The traditional obstacle to the 
development of e-commerce is considered the problematic representation of an electronic 
document as an evidence. The use of information technology inevitably affects the actual 
activity of the court and other participants in the consideration of the case and the resolution 
of concrete legal case, including on the activities of proving.

 In the article author offers a definition of electronic documents, describes their use as 
evidence in Ukrainian and French legal procedure, raises the issue of the necessity of the use 
of electronic digital signature (EDS). In the article are also raised questions of determination 
of characteristics, that electronic document should correspond for the use it as evidence in 
civil proceedings. Also there were considered the terms of the probative value of electronic 
documents (formalization ad probationem) in French legislation..

Key words: electronic document; proving; civil process; Ukraine; France.
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ОсОБЛИВОсті ПіДГОтОВКИ сУДОМ сПРАВ ПРО УсИНОВЛЕННЯ 
УКРАЇНсЬКИХ ДітЕЙ іНОЗЕМНИМИ ГРОМАДЯНАМИ ДО 

РОЗГЛЯДУ
Статтю присвячено розгляду питання щодо необхідності проведення попереднього 

судового засідання при розгляді справ про усиновлення українських дітей іноземними 
громадянами. Зокрема, аналізуються точки зору науковців з даного питання, проводить-
ся аналіз судової практики. 

Ключові слова: усиновлення, усиновлювач, дитина, судовий розгляд, іноземець.

Постановка проблеми. Для дитини сам факт усиновлення є вкрай важливим, адже він 
впливає на долю дитини і означає для неї появу нових батьків, кардинальні зміни в житті 
(спосіб життя, оточення, місце проживання тощо), а у випадку усиновлення іноземцями – 
також (найчастіше) зміну країни проживання. 

Судовий порядок усиновлення дитини застосовується з метою посилення гарантій 
прав дітей, які залишилися без піклування батьків, та відповідає світовій практиці з даного 
питання. Він має, зокрема, такі переваги: 1) суд є незалежним органом і виносить рішення 
відповідно до законодавчих норм, а не задовольняє відомчі інтереси; 2) суд здійснює діяль-
ність в певній процесуальній формі; 3) суддя професійно розуміється на питаннях права. 

Також судовий порядок усиновлення дозволяє досягти максимального дотримання 
прав та інтересів усиновлюваної дитини, усиновлювачів, незалежності рішення про уси-
новлення або відмову в ньому.

Разом з тим, суд не завжди ретельно аналізує докази в справі, покладаючись на праців-
ників органу опіки та піклування, які не завжди компетентні, що призводить до помилок. 
В даному випадку мова йде про недостатню підготовленість справи, формального підходу 
судді до її вирішення, внаслідок чого норми, закріплені в законодавстві, не застосовуються 
взагалі або ж порушуються. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед цивілістів, які приділяли увагу різним 
аспектам усиновлення, необхідно відзначити: М.М. Агаркова, С.М. Братуся, Я.Р. Веберса, 
Ю.С. Гамбарова, О.О. Грабовську, Ю.В. Деркаченко, Н.Л. Дювернуа, І.B. Жилінкову, 
Л.М.  Зілковську, К.Д. Кавеліна, О.О. Красавчикова, М.С. Малєїна, Г.К.  Матвєєва, 
Д.І.  Мейєра, Т.А. Стоянову, В.І. Сінайського, Г.Ф. Шершеневича та ін. Однак питання, які 
стосуються підготовки до розгляду судом справ про усиновлення українських дітей іно-
земними громадянами потребують додаткового дослідження.

Метою статті є дослідження питання необхідності проведення попереднього судово-
го засідання при розгляді справ про усиновлення, в тому числі іноземними громадянами 
українських дітей.

Виклад основного матеріалу. Розгляд справ про усиновлення дитини – громадянина 
України як громадянами України, так і іноземними громадянами провадиться в порядку 
окремого провадження (ст. 234 ЦПК України), за правилами, передбаченими ЦПК України. 

Підготовка справ про усиновлення є самостійною стадією цивільного процесу з уси-
новлення, що розпочинається з моменту винесення ухвали про відкриття провадження у 
справі та закін чується винесенням ухвали про закінчення дій по підготовці до судового 
розгляду справи, відповідно до ст.156 ЦПК України [1]. 

Для відокремлювання стадій цивільного процесу основною проблемою є правильне 
визначення самостійної мети та відповід них завдань стадії. Метою стадії підготовки ци-
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вільних справ до судового розгляду є забезпечення судом та іншими учасниками процесу 
умов для правильного та своєчасного розгляду справи [2, с. 126]. 

Постанова Пленуму ВСУ «Про застосування норм цивільного процесуального зако-
нодавства, що регулюють провадження у справі до судового розгляду» (далі ‒ Постанова) 
встановлює, що, готуючи справу до розгляду, суд повинен визначити: обставини, які мають 
значення для справи, та факти, що підлягають встановленню і покладені в основу вимог 
і заперечень; характер спірних правовідносин і зміст правової вимоги; матеріальний за-
кон, який регулює спірні правовідносини; вирішити питання про склад осіб, які братимуть 
участь у справі; з’ясувати, які є докази на підтвердження зазначених фактів; визначити 
коло доказів відповідно до характеру спірних правовідносин і роз’яснити, якій із сторін 
слід довести певні обставини; вжити заходів для забезпечення явки в судове засідання, а 
також сприяти врегулюванню спору до судового розгляду [3]. 

З метою врегулювання спору до судового розгляду суди повинні з’ясовувати: чи не від-
мовляється позивач від позову, чи визнає позов відповідач, чи не бажають сторони укласти 
мирову угоду або передати справу на розгляд третейського суду. Зазначені процесуальні 
дії можуть бути вчинені лише в позовному провадженні та повинні здійснюватися не фор-
мально; суди мають вживати дієві заходи для примирення сторін та врегулювання спору до 
судового розгляду, зберігаючи при цьому об’єктивність і неупередженість. 

Попереднє судове засідання є процесуальною формою підготовки справи до судового 
розгляду і повинно бути призначене й проведене протягом одного місяця з дня відкриття 
провадження у справі. ЦПК України містить положення щодо проведення попереднього 
судового засідання, яке є обов’язковим для кожної справи, за виключенням випадків, вста-
новлених ЦПК України. 

Однак у п. 6 Постанови зазначено, що враховуючи особливості провадження, попере-
днє судове засідання не проводиться у наказному та в окремому провадженнях, а також 
при вирішенні скарг на дії державного виконавця, клопотань про визнання та виконання 
рішень іноземних судів. У справах окремого провадження, зокрема, при розгляді справ про 
обмеження цивільної дієздатності чи визнання фізичної особи недієздатною, про визнання 
фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою чи про відновлення прав 
на втрачені цінні папери, здійснюються певні підготовчі дії, визначені законом (статті 239, 
248, 262 ЦПК України). У тих випадках, коли проведення попереднього судового засідання 
не є обов’язковим, справа до судового розгляду призначається ухвалою про відкриття про-
вадження у справі [3].

Аналізуючи точки зору науковців щодо доцільності проведення попереднього засідан-
ня, можна виділити наступні. Д.І. Луспеник зазначає, що проведення у кожній без винятку 
справі попереднього судового засідання є недоцільним [4, с. 59]. 

Є.В. Васьковський підкреслює, що особи, які порушують справи охоронного прова-
дження, не заявляють юридичних вимог проти один одного, тому в таких справах немає ні 
позивача, ні відповідача, а є тільки заявник. Внаслідок цього всі правила позовного про-
вадження, що обумовлюють його двосторонність та розраховані на участь суперника, не 
можуть бути застосовані в цих випадках [5, с. 413]. Автором робиться висновок про те, що 
проведення попереднього судового засідання з метою врегулювання спору по справам з 
усиновлення є недоцільним. 

Т.А. Стоянова зазначає, що проведення таких процесуальних дій, як визначення пи-
тання про склад осіб, що беруть участь у справі, визначення предмету доказування та кола 
доказів по справам з усиновлення, визначення часу та місця судового розгляду можливе і 
без особистої участі заявника, заінтересованих осіб [6, с. 164-166]. 

Однак, аналізуючи зазначену вище Постанову, видно, що існують винятки, підтвер-
джується необхідність проведення підготовчих дій при розгляді справ про обмеження ци-
вільної дієздатності чи визнання фізичної особи недієздатною, про визнання фізичної осо-
би безвісно відсутньою або оголошення її померлою чи про відновлення прав на втрачені 
цінні папери (ст.ст. 239, 248, 262 ЦПК України).

Розглянувши більш детально вказані статті знаходимо, що диспозиція ст. 248 ЦПК 
(підготовка справи про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її по-
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мерлою до розгляду) майже повністю збігається з диспозицією статті 253 ЦПК (підготовка 
справи про усиновлення до розгляду), крім того, маючи на меті однакові цілі та задачі.

У зв’язку з чим незрозуміло, чому Верховний Суд України у своїх постановах пленумів 
оминув таку важливу категорію справ окремого провадження як усиновлення, особливо 
міжнародне.

Це в свою чергу призвело до того, що судді, керуючись даною Постановою, не прово-
дять попередні засідання, ухвалами призначають справи до судового розгляду та розгляда-
ють справу за одне судове засідання.

Однак, на нашу думку, в складних справах про усиновлення дітей, у яких є родичі, що 
виступають проти даного усиновлення, де батьки мають свою думку з цього приводу, де є 
спірні моменти, попереднє судове засідання повинно обов’язково проводитися. Так як ці 
питання, виникаючи під час судового розгляду, призводять до відкладення справи, затягу-
вання процесу, що, в свою чергу, негативно впливає і на саму дитину. 

Іноді під час судових засідань виникають питання і процесуального характеру, які мож-
на було б виявити і усунути у попередньому засіданні. 

Аналізуючи судову практику з даного питання, наведемо приклад ухвали Баранівського 
районного суду Житомирської області, який, розглянувши у відкритому судовому засідан-
ні справу за заявою Жгут М. про усиновлення дитини 01.02.2012  р. встановив наступне: 
в поданій до суду 10.01.2012  р. заяві Жгут М. зазначає, що 02.09.2006  р. у відділі РАЦС 
Баранівського району Житомирської області був зареєстрований шлюб між ним та Носач  С.

На їх утриманні знаходиться син його дружини від попереднього шлюбу – Носач П. 
Батько дитини, Носач В., протягом довгого часу не виховував та не утримував сина, а рі-
шенням від 08.12.2006  р. ‒ був позбавлений батьківських прав.

У заявника із сином дружини Носач П. склалися добрі стосунки, він вважає його своїм 
сином, піклується про нього, який також відноситься до нього як до батька і не запере-
чує проти усиновлення. Тому заявник просить суд винести рішення про усиновлення ним 
Носач П. та зазначити його – Жгут М., в актовому записі про народження усиновленого, 
батьком усиновленого.

В судовому засіданні 01.02.2012  р. розглядалася справа і головуючий вийшов в нарад-
чу кімнату для ухвалення рішення, але звернув увагу, що склад суду не відповідає вимо-
гам ст. 234 ЦПК України, де передбачений розгляд таких справ з участю народних засіда-
телів. Тому суд згідно ч. 2 ст. 195 ЦПК України, не ухвалюючи рішення, ухвалив поновити 
судовий розгляд справи і призначити її до розгляду на 10.02.2012  р. [7]

На нашу думку, цієї ситуації можна було б уникнути на попередньому судовому засі-
данні, де суд розглянувши матеріали заяви, міг би виявити законодавчу вимогу про розгляд 
справи лише за участі народних засідателів, а не починати після повністю проведеного 
судового розгляду повторно новий судовий розгляд за участі батьків, дитини та інших за-
цікавлених осіб.

Наступний приклад ухвали апеляційного суду також свідчить на користь необхідності 
проведення попереднього судового засідання. Так, ухвалою Апеляційного суду Автономної 
Республіки Крим по справі № 2/115/64/2013 від 05.08.2013  р. встановлено, що Ропат О. 
звернулася до суду з позовом до Шарова К. про скасування усиновлення дитини – дочки 
Шарової Д. Відповідач позов не визнав, звернувшись із зустрічним позовом про визнання 
недійсним, посилаючись на те, що він не знав, що дитина була усиновлена, дитина народи-
лась у період його відсутності, але він вважав, що вона – його рідна дочка.

Судом встановлено, що першою інстанцією відмовлено у задоволенні первісного та 
зустрічного позовів. Зокрема, Шаров К. посилався на те, що усиновлення було фіктивне, 
оскільки він не бажав настання прав та обов’язків, які виникають у результаті усиновлен-
ня. Крім того, в запереченнях на первісний позов він посилався на те, що заяву про згоду 
на усиновлення він не підписував, про усиновлення не знав, вважав дочку рідною. Однак, 
позовні вимоги не були доведені.

З таким висновком погоджується і колегія суддів, оскільки він відповідає обставинам 
справи і ґрунтується на законі. З документів, що містяться в матеріалах цивільної справи, 
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вбачається, що Шаровим К. було здійснено низку дій, які свідчать про намір усиновити ди-
тину, а саме: збирання необхідних документів (автобіографія, висновок про стан здоров’я), 
надіслання телеграфним зв’язком заяви про розгляд справи про усиновлення у його відсут-
ність і про наполягання на позові. Будь-яких доказів на підтвердження доводів про те, що 
ним не було надано згоду на усиновлення, Шаровим К. не надано. 

На підставі викладеного колегія суддів вважає, що суд першої інстанції повно 
з’ясував обставини справи, в рішенні навів переконливі доводи на обґрунтування своїх 
висновків [8].

На прикладі даного судового спору видно можливі негативні наслідки відсутності по-
переднього засідання з визначенням зацікавлених осіб, в тому числі батьків, під час уси-
новлення, що, в свою чергу, призводить до оскарження рішень суду та можливого спричи-
нення дитині моральних страждань, матеріальних обмежень тощо.

Особливого значення в таких випадках набувають справи про усиновлення україн-
ських дітей іноземцями, де діти, як ніколи, потребують захисту, зважаючи на те, що дитина 
вибуває з країни, а її повернення (при скасуванні усиновлення) до України, як показує 
практика [9, с. 85], досить важкий та тривалий процес.

Разом з тим, є суди, які все ж проводять попередні судові засідання, наслідком чого є 
своєчасний розгляд справи та забезпечення відповідного захисту прав і свобод усиновлю-
ваної дитини. 

Так, Пролетарський районний суд м. Донецька, розглянувши у попередньому судовому 
засіданні матеріали цивільної справи 262/495/14-ц за заявою Мамич С., зацікавлена особа: 
Відділ опіки і піклування Пролетарської районної в м. Донецьку ради «про усиновлення», 
17.02.2014 р. встановив, що заявник звернувся до суду із заявою, в якій вказала, що пере-
буває у зареєстрованому шлюбі з Буч К., який раніше перебував у цивільному шлюбі з Буч 
Л., від якого у них народився син Буч В. 

Дитина проживає разом з батьком, мати мешкає окремо від дитини, має свою сім’ю і 
не заперечує проти усиновлення її сина. Просила оголосити її усиновлювачем Буч В., та за-
писати її у книзі реєстрації народжень матір’ю усиновленої дитини. Приймаючи до уваги, 
що рішення суду може вплинути на права та обов’язки щодо однієї із сторін, суд притягнув 
для участі в справі в якості зацікавлених осіб батьків дитини: Буч К. та Буч Л. [10].

Гадяцький районний суд Полтавської області 27.02.2015  р. також проводив попереднє 
засідання по цивільній справі за заявою Горлач В. про усиновлення сина своєї дружини 
Борко Р. – Борко М.

Ухвалою від 23.02.2015  р. провадження у зазначеній справі було відкрито. Як свідчить 
нотаріально засвідчена заява, батько дитини, Борко П. дав свою згоду на усиновлення його 
сина заявником та не заперечує щодо зміни прізвища та по батькові свого сина. Враховуючи 
норми ст. 219 СК України, ч. 6 п. 2 ст. 130 ЦПК України, суд вважає за необхідне залучити 
до участі у справі в якості заінтересованих осіб Борко П., батька неповнолітнього Борко 
М. та відділ державної реєстрації актів цивільного стану Гадяцького районного управління 
юстиції [11].

Таким чином, суд в попередньому засіданні вирішив важливі питання: залучив бать-
ка дитини та відділ реєстрації з метою уникнення в подальшому при судовому розгляді 
справи порушення прав усиновленої дитини та можливості батька оспорювати рішення 
про усиновлення. Такі дії суду надають справі неупередженості, законності, всебічності та 
своєчасного розгляду у світлі захисту прав і свобод усиновленої дитини.

Висновки. Нами розглянута позиція Верховного Суду України щодо відсутності під-
став для проведення попереднього судового засідання у наказному та в окремому прова-
дженнях, крім випадків розгляду справ про обмеження цивільної дієздатності чи визнання 
фізичної особи недієздатною, про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголо-
шення її померлою чи про відновлення прав на втрачені цінні папери. 

Питання усиновлення дітей, в тому числі іноземними громадянами, Верховним 
Судом України до цього списку виключень не включено, що, на наш погляд, не відпові-
дає вимогам законодавства та практичним потребам діяльності суду з розгляду вказаної 
категорії справ.
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У справах про усиновлення, де родичі усиновлюваної дитини не бажають цього уси-
новлення, де батьки мають свою думку з цього приводу, де є спірні моменти, попереднє 
судове засідання повинно обов’язково проводитися. 

Одразу після відкриття провадження у справі можуть виникати питання щодо виклику 
заінтересованих осіб, витребування додаткових документів, які під час судового розгляду 
призводять до відкладення справи, затягування процесу, що, в свою чергу, негативно впли-
ває і на саму дитину. Зокрема, діти, які усиновлюються іноземними особами, як ніколи, 
потребують особливого захисту, зважаючи на те, що дитина вибуває з країни.

Отже, вважаємо за необхідне включити до списку справ окремого провадження, у яких 
проводяться попередні судові засідання, справи про усиновлення, в тому числі іноземними 
громадянами українських дітей.
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ОсОБЕННОстИ ПОДГОтОВКИ сУДОМ ДЕЛ ОБ УсЫНОВЛЕНИИ 
УКРАИНсКИХ ДЕтЕЙ ИНОстРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ К 

РАссМОтРЕНИЮ
Резюме
Статья посвящена рассмотрению вопроса о необходимости проведения предвари-

тельного судебного заседания при рассмотрении дел об усыновлении украинских детей 
иностранными гражданами. В частности, анализируются точки зрения ученых по дан-
ному вопросу, проводится анализ судебной практики. 

Сделан вывод о том, что в делах об усыновлении, где родственники усыновляемого 
ребенка не желают этого усыновления, где родители имеют свое мнение по этому по-
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воду, где есть спорные моменты, предварительное судебное заседание должно обяза-
тельно проводиться. Отмечается, что сразу после открытия производства по делу могут 
возникать вопросы о вызове заинтересованных лиц, истребовании дополнительных до-
кументов, что в ходе судебного рассмотрения приводит к откладыванию дела, затягива-
нию процесса, что, в свою очередь, негативно влияет и на самого ребенка. В частности, 
дети, усыновляемые иностранными лицами, нуждаются в особой защите, учитывая то, 
что ребенок уезжает из страны.

Ключевые слова: усыновление, усыновитель, ребенок, судебное рассмотрение, 
иностранец.

S.S. Zhurylo., Candidate of Juridical Sciences, Senior Lecturer
National University «Odessa Law Academy»

the Department of Civil Process
Pionerskaya Street, 9, Odessa, 65009, Ukraine

FEATURES OF PREPARATION BY THE COURT FOR CONSIDERATION 
OF CASES ON THE ADOPTION OF UKRAINIAN CHILDREN BY 

FOREIGN NATIONALS
Summary
The article examines the issue of the necessity for a preliminary hearing in cases of 

adoption of Ukrainian children by foreign nationals. In particular, the scientists’ opinion on 
this issue and judicial practice is analyzed.

It is concluded that in cases of adoption, where relatives of the adopted child does not 
wish the adoption, where the parents have their own opinion on the matter, which has points of 
contention, a preliminary hearing must necessarily be carried out. It is noted that at the opening 
of proceedings in the case may raise questions about the privy to summon, reclamation of 
additional documents, that during the court proceedings leading to the postponement of the 
case, delaying the process, which, in turn, negatively affects the child himself. In particular, 
children adopted by foreigners, are in need of special protection, considering the fact that the 
child leaves the country.

Key words: adoption, adopter, a child, court hearing (trial), the foreigner.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНстИтУЦіЙНОГО ПРАВА НА АПЕЛЯЦіЙНЕ 
ОсКАРЖЕННЯ сУДОВИХ РіШЕНЬ У ЦИВіЛЬНОМУ ПРОЦЕсі 

УКРАЇНИ
Державною гарантією забезпечення права на апеляційне оскарження є закріплен-

ня конституційного принципу апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, 
згідно із міжнародними стандартами, що являється складовою права на судовий захист, 
в  цілому, та справедливості і доступності судового захисту, зокрема.

Ключові слова: апеляційне оскарження, конституційне право на оскарження судо-
вих рішень, цивільний процес, право на судовий захист, справедливий суд. 

Постановка проблеми. Концепція судово-правової та конституційної реформ заклали 
базисні передумови для нової регламентації правосуддя і цивільного судочинства. Але в 
ході реалізації самого процесу реформування перед державною владою постала ціла низ-
ка питань, пов’язаних із удосконаленням правового механізму забезпечення права особи 
на справедливий суд, підвищенням ефективності діяльності судової системи, забезпечен-
ням однакового застосування закону, визначенням правових і організаційних засад атеста-
ції та дисциплінарної відповідальності суддів, удосконаленням процедур призначення на 
посади суддів та оптимізація діяльності суддівського самоврядування.

Окрім цього, основоположні засади судової реформи передбачають реформування су-
дочинства та суміжних правових інститутів як на рівні конституційних змін, так і на рівні 
впровадження першочергових невідкладних заходів, які забезпечать необхідні позитивні 
зрушення у функціонуванні відповідних правових інститутів. Повністю виключити недо-
ліки та прогалини при роботі суду першої інстанції не представляється можливим, саме 
тому спеціальним способом усунення цих недоліків і є перегляд судових рішень, які не 
набрали чинності в апеляційному порядку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Незважаючи на значну кількість теоре-
тичних досліджень із проблем реформування судової влади та правосуддя, тільки окремі 
аспекти апеляційного провадження були предметом низки дисертаційних досліджень. Так, 
зокрема, Є.А. Чернушенко у 2003  р. здійснила аналіз загальних положень апеляційного 
оскарження в цивільному процесі України. Оскарження ухвали в цивільному судочинстві 
у 2008  р. було предметом дослідження О.В. Дем’янової. Трач О.М. у 2009  р. дослідила 
порядок розгляду справ судом апеляційної інстанції в цивільному процесі України. Дуже 
важливе теоретичне значення мала монографія Гусарова К.В. видана у 2010  р. «Перегляд 
судових рішень в апеляційному та касаційному порядках». Одним з сучасних розробок да-
ної проблематики (2015 р.) було дослідження Цихоні Д.Ю. на тему: «Оскарження судових 
рішень, ухвалених судами першої інстанції». Також, Факас І.Б. у своєму дисертаційному 
дослідженні окрему увагу приділила конституційно-правовій природі принципу забез-
печення апеляційного оскарження рішення суду, обґрунтовуючи положення, про те, що 
конституційні процесуальні принципи діяльності судів загальної юрисдикції похідні від 
конституційних матеріальних принципів і слугують ефективній реалізації останніх.

Інститут апеляції в цивільному процесі Російської Федерації вивчали також, багато 
вчених, наприклад О.О. Борисова, Л.О. Тєрєхова. Водночас у зазначених дисер таційних 
роботах комплексного дослідження порядку розгляду справ судом апеляційної інстанції не 
здійснено у повному обсязі.

Дослідження цієї теми безпосередньо пов’язано із розвитком вчень про процесуаль-
ну форму розгляду та вирішення цивільних справ, про систему перегляду судових рі-
шень. З огляду на це теоретичну основу складали праці вчених процесуалістів дорадян-
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ського періоду Є.В. Васьковського та Т.М. Яблочкова, радянських часів: С.Н. Абрамова, 
Р.Є.  Гукасяна, М.А. Гурвіча, П.П. Гурєєва, М.Б. Зейдера, О.В. Іванова, О.Ф. Клейнмана, 
О.Н. Кожухара, Л.Ф. Лєсніцкої, Л.М. Орлової, Є.Г. Пушкара, В.Г. Тіхіні, В.В. Тіхоновича, 
П.Я. Трубнікова, М.С. Шакарян, К.С. Юдельсона та інших, а також сучасні наукові праці 
М.М. Бородіна, С.В. Васильєва, Л.Є. Гузя, К.В. Гусарова, І.І. Ємельянової, В.В. Кривенка, 
В.А. Кройтора, В.В. Комарова, Д.Д. Луспеника, Р.І. Мамєтова, Р.М. Мінченко, М.К. Трє-
ушнікова, О.І.  Угриновської, С.Я. Фурси, Є.І. Фурси, Ю.С. Червоного, П.І. Шевчука, 
М.Й.  Штефана та інших.

Метою статті є комплексне дослідження питань пов’язаних із перевіркою судових рі-
шень, які не вступили в законну силу судом апеляційної інстанції з метою реалізації права 
особи на справедливий судовий захист. 

Виклад основного матеріалу. Відповідно до статті 2 частини 3 Міжнародного пакту 
про громадські і політичні права від 16.12.1996 року, кожна держава зобов’язана забез-
печити кожній особі, права і свободи якої порушено ефективний засіб правового захисту, 
навіть коли це порушення було вчинене особами, що діяли як особи офіційні, крім цього, 
забезпечити, щоб право на правовий захист для будь-якої особи, яка потребує такого захис-
ту, встановлювалось компетентною судовою, адміністративною чи законодавчою владою 
або будь-яким іншим компетентним органом, передбаченим правовою системою держави, 
і розвивати можливості судового захисту, а згідно із п. «с» зазначеної статті, забезпечити 
застосування компетентною владою засобів правового захисту, коли вони надаються [1].

Право апеляційного оскарження закріплено у ст.292 ЦПК України та у ст. 14 Закону 
України «Про судоустрій і статус суддів», що не суперечить діючому конституційному пра-
ву на забезпечення апеляційного оскарження, (п.8 ч.3 ст.129 Конституції). Конституція, як 
бачимо, визнала однією з основних засад судочинства доступ до правосуддя через визнання 
права на апеляційне та касаційне оскарження. Разом з тим, законодавець передбачив, що у 
законі можуть бути визначені випадки, які унеможливлюють апеляцію та касацію рішень 
суду. Тому, має принципове значення, для реалізації цієї засади судочинства, регламентація 
апеляційного та касаційного оскарження рішень суду у процесуальному законодавстві.

На рівні основних засад судочинства принцип забезпечення апеляційного і касацій-
ного оскарження рішення суду був закріплений ст. 129 Конституції України ще в 1996  р. 
Проте до 2001  р. в цивільному судочинстві принцип мав суто декларативний характер, 
оскільки не отримав реалізацію в нормах Цивільного процесуального кодексу України. 
Законом України від 21 червня 2001  р. «Про внесення змін до Цивільного процесуального 
кодексу України» до ЦПК було включено главу 40 «Апеляційне провадження» і главу 41 
«Касаційне провадження», якими було врегульовано процесуальний порядок апеляційного 
і касаційного оскарження та перегляду рішень і ухвал суду. Цим законом принцип забезпе-
чення апеляційного і касаційного оскарження рішення суду було втілено в життя [2, с.198].

Апеляційне провадження – це сукупність дій суду апеляційної інстанції та осіб, які 
беруть участь у справі, що здійснюються з метою перевірки законності і обґрунтованості 
не вступивши в законну силу актів суду першої інстанції і повторного розгляду справи по 
суті [3, с.361]. 

Основне завдання апеляції – надати новим судовим розглядом додаткову гарантію 
справедливості судового рішення, реалізації права на судовий захист. Ця гарантія полягає 
в тому, що, по-перше, сам факт подвійного розгляду дає змогу усунути помилки, котрі 
могли виникнути за першого розгляду. По-друге, оскільки рішення по суті ухвалюють дві 
різні інстанції, зменшується ризик судової помилки загалом. По-третє, забезпечується до-
тримання законності, адже вища інстанція наділена більшою судовою владою [4, с.49]. 

Наявність у системі принципів цивільного процесуального права принципу забезпе-
чення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду позитивно відображається 
на функціонуванні системи правосуддя в цілому, забезпечує дієвість інших засад судочин-
ства, зокрема, законності судових рішень. Ефективність судового захисту прямо залежить 
від можливості повторного перегляду справи іншим складом суду, а також контролю за 
додержанням вимог закону під час ухвалення рішення з боку вищих судів. Така система 
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судочинства зводить до мінімуму ризик зловживань з боку осіб, які здійснюють правосуд-
дя, дозволяє мінімізувати суб’єктивізм суддівського переконання і виправити помилки, до-
пущені нижчими судами під час постановлення рішення. Всі ці фактори зміцнюють довіру 
до органів судової влади, зменшують негативні наслідки правового нігілізму населення, 
формують імідж держави як країни з демократичною системою правосуддя [2, с.199]. 

Розглядаючи питання щодо внесення змін до Конституції України в частині право-
суддя, прийнятих в першому читанні Верховною Радою України [5], треба звернути увагу 
на запропоновані зміни до пункту 8 статті 129. Так, запропоновано викласти цей пункт як 
забезпечення оскарження судового рішення у випадках і в порядку, визначених законом, 
тобто, без конституційної регламентації способу оскарження рішень суду, а саме в апеля-
ційному та касаційному порядках. 

Відповідно до практики Європейського Суду з прав людини пункт 1 статті 6 Конвенції 
про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року не вимагає від держав засно-
вувати апеляційні або касаційні суди. Разом з тим, там, де такі суди існують, гарантії, що 
містяться в статті 6 Конвенції, повинні відповідати забезпеченню ефективного доступу до 
цих судів для того, щоб учасники судового процесу могли отримати рішення, яке стосуєть-
ся їх цивільних прав та обов’язків (пункт 65 Рішення у справі „Гофман проти Німеччини“ 
від 11 жовтня 2001 року та пункт 122 Рішення у справі „Кудла проти Польщі“ від 26 жовтня 
2000 року) [6].

Конституційний Суд України своїм рішенням наголошує, що реалізацією права особи 
на судовий захист є можливість оскарження судових рішень у судах апеляційної та касацій-
ної інстанцій. Перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному порядку гарантує 
відновлення порушених прав і охоронюваних законом інтересів людини і громадянина [7]. 

Тому, доречно згадати статтю 14 Міжнародного пакту про громадські і політичні права 
від 16.12.1996 року, що зазначає право кожного при визначені його права та обов’язків у 
будь-якому цивільному процесі на справедливий і публічний розгляд справи компетент-
ним, незалежним і безстороннім судом, створеним на підставі закону [8]. 

Конституційне право на судовий захист належить до невідчужуваних і непорушних. 
Під час розгляду будь-якої справи кожен має право на правосуддя, яке відповідало б вимо-
гам справедливості. Право на судовий захист передбачає також можливість звернення всіх 
учасників судового провадження до судів апеляційної та касаційної інстанцій [9].

Свою позицію щодо застосування Конституції України для здійснення правосуддя 
Верховний Суд України відобразив у постанові Пленуму «Про застосування Конституції 
України при здійсненні правосуддя» від 01.11.1996  р. № 9. Відповідно до цієї постанови 
Конституцією України кожній людині гарантовано право звернутись до суду для захисту 
своїх конституційних прав і свобод. Конституція має найвищу юридичну силу, а її норми є 
нормами прямої дії. Це зобов’язує суди при розгляді конкретних справ керуватись, насам-
перед, нормами Конституції України. Оскільки Конституція України, як зазначено в її ст. 8, 
має найвищу юридичну силу, а її норми є нормами прямої дії, суди при розгляді конкрет-
них справ мають оцінювати зміст будь-якого закону чи іншого нормативно-правового акта 
з точки зору його відповідності Конституції і в усіх необхідних випадках застосовувати 
Конституцію як акт прямої дії. Судові рішення мають ґрунтуватись на Конституції, а також 
на чинному законодавстві, яке не суперечить їй. Така правова позиція Конституційного 
Суду України, гаранта верховенства Конституції України як Основного Закону держави 
на всій території України, щодо офіційного тлумачення норм Конституції України стосов-
но основних засад судочинства належить повною мірою до процесуального законодавства 
(цивільного, господарського, адміністративного, кримінального), згідно з яким судами за-
гальної юрисдикції в Україні здійснюється правосуддя [10, с.96]. 

Висновки. Докладно проаналізувавши переважну більшість рішень Конституційного 
Суду України щодо тлумачення положень пункту 8 частини третьої статті 129 Конституції 
України, можна дійти висновку що норми Конституції є нормами прямої дії та при вирі-
шенні цивільних справ, суд має застосовувати, крім процесуальних норм і конституційні 
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норми. Саме тому, реалізацією права особи на судовий захист є можливість оскарження 
судових рішень у судах апеляційної та касаційної інстанцій. 

Також, Указом Президента України, серед першочергових реформ, які необхідно впро-
вадити у державі, особливу увагу приділено судовій реформі, метою якої є утвердження 
такого правопорядку, який ґрунтується на високому рівні правової культури в суспільстві, 
діяльності всіх суб’єктів суспільних відносин на засадах верховенства права та захисту 
прав і свобод людини, а в разі їх порушення – справедливого їх відновлення в розумні 
строки [11].

На теперішній час, на сайті Верховної Ради України серед переліку супровідних до-
кументів міститься Проект Закону (доопрацьований) від 26.01.2016  р. яким закріплено, 
що одним з основних завдань судочинства є забезпечення права на апеляційний перегляд 
справи та у визначених законом випадках – на касаційне оскарження судового рішення 
(п.8. ч.1. ст.129). З цим викладенням можна погодитись, тому, що судова система України 
та суміжні правові інститути існують для захисту прав, свобод та законних інтересів люди-
ни і громадянина, прав та законних інтересів юридичних осіб, інтересів держави шляхом 
своєчасного, ефективного і справедливого вирішення правових спорів на засадах верхо-
венства права [11]. 

Однак слід наголосити про необхідність подальшого обговорення та правової дискусії 
питань, пов’язаних із забезпеченням права на оскарження судового рішення за інстанційніс-
тю у відповідності до судової системи України та усунення прогалин та недоліків, що спри-
яють зловживанню цим правом, як з боку суду так і з боку учасників цивільного процесу. 
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ОБЕсПЕЧЕНИЕ КОНстИтУЦИОННОГО ПРАВА НА 
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОБЖАЛОВАНИЕ сУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ 

В  ГРАЖДАНсКОМ ПРОЦЕссЕ УКРАИНЫ
Резюме 
Государственной гарантией обеспечения права на апелляционное обжалование яв-

ляется закрепление конституционного принципа апелляционного и кассационного об-
жалования решения суда, согласно международным стандартам, что является состав-
ляющей права на судебную защиту, в целом, справедливости и доступности судебной 
защиты, в частности. 

Основоположные принципы судебной реформы предусматривают реформирование 
судопроизводства и смежных правовых институтов, как на уровне конституционных 
изменений, так и на уровне внедрения первоочередных задач, которые обеспечат 
необходимые положительные изменения в функционировании соответствующих 
правовых институтов. Полностью исключить недостатки и пробелы при работе суда 
первой инстанции не представляется возможным, поэтому специальным способом 
устранения этих недостатков и является пересмотр судебных решений, не вступивших 
в законную силу в апелляционном порядке.

Ключевые слова: апелляционное обжалование, конституционное право на об-
жалование судебных решений, гражданский процесс, право на судебную защиту, 
справедливый суд.
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THE PROVISION OF THE CONSTITUTIONAL RIGHT TO APPEAL 
THE  COURT DECISIONS IN CIVIL PROCEDURE OF UKRAINE

Summary 
The state guarantee of the right to appeal is the consolidation of the constitutional principle 

of appellate and cassation of the court’s decision, in accordance with international standards, 
which is a component of the right to judicial protection, in general, equity and accessibility of 
the judicial protection, in particular. 

The original principles of judicial reform envisage the reform of the court proceedings 
and related legal institutions, both at the level of constitutional amendments, and at the level of 
implementation priorities, which will provide the necessary positive changes in the functioning 
of the relevant legal institutions. Completely not eliminate the shortcomings and gaps at the 
Court of First Instance are impossible, therefore, judicial review of decisions which have not 
entered into force on appeal is a special way to address these shortcomings.

Key words: appeal; constitutional right to appeal against the court decisions, civil 
process, the right to judicial protection, a fair court.
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сПЛАтА сУДОВОГО ЗБОРУ: ПРОБЛЕМИ тА РЕАЛіЇ 
ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Визначаються та аналізуються основні здобутки і недоліки положень законодавства 
щодо системи сплати судового збору при зверненні до суду. 

Ключові слова: судовий збір, суд, ставка судового збору. 

Постановка проблеми. Судовий збір – це обов’язковий платіж, який справляється на 
всій території України за подання заяв, скарг до суду, а також за видачу судами документів. 

Правові засади справляння судового збору, платники, об’єкти і розміри ставок судово-
го збору, порядок сплати, звільнення від сплати та повернення судового збору визначають-
ся Законом України «Про судовий збір» від 8 липня 2011  р. № 3674-VІ (далі – Закон) [1]. 

Даний Закон був безумовно потрібний, адже до цього часу існувала незрозуміла сис-
тема сплати при подачі позову і державного мита і збору на інформаційно-технічне забез-
печення судового розгляду. 

Проте, 01 вересня 2015 року набули чинності зміни до Закону, які значно підвищили 
ставки судового збору та зменшили суб’єктний склад пільговиків, які звільнялися від спла-
ти судового збору. При цьому зміни у нормативні акти, які паралельно з даним Законом 
закріплювали такі пільги, внесені не були, що призвело до суперечливих трактувань нових 
положень Закону. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження даної проблеми, наразі, є при-
кладними та здебільшого лише окреслюють коло проблемних питань, які виникають при 
сплаті судового збору фізичними та юридичними особами. При цьому досить складно від-
мітити наявність по даній проблемі наукових, методологічно вивірених позицій.

Більшість публікацій складають статті в спеціалізованих виданнях, які ставлять на-
голоси на проблемах, пов’язаних зі змінами в законодавстві, що регулює сплату судового 
збору [2, 3]. 

Мета статті. Охарактеризувати суть такого виду судових витрат як судовий збір та 
виявити причини необхідності його сплати при зверненні до суду. Проаналізувати основ-
ні проблеми, які існують у практиці застосування нових положень Закону України «Про 
судовий збір» та надати рекомендації по їх вирішенню.

Виклад основного матеріалу. Інститут судових витрат безпосередньо впливає на 
можливість реа лізації особою права на звернення до суду та отримання судового за хисту 
і може розглядатися в принципі як встановлене законодавством обмеження доступності 
правосуддя. Разом з тим, якщо розмір судових витрат є розумним, то наведений інститут 
можна розглядати як своєрід ний «фільтр», що утримує від необґрунтованого звернення до 
суду [4, с. 439]. 

На ведене випливає з Рекомендації відносно шляхів полегшення доступу до правосуд-
дя № R (81)7, прийнятої Комітетом міністрів Ради Європи 14  травня 1981 р., відповідно 
до якої прийняття до провадження не по винно оговорюватися сплатою стороною державі 
якої-небудь грошової суми, розміри якої нерозумні стосовно справи, яка розглядається. 
Тією мірою, якою судові витрати є явною перешкодою для доступу до право суддя, їх слід 
по можливості скоротити або анулювати [5].

Пункт 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод нічого не за-
значає стосовно того, чи буде виступати порушенням права на справедливий судовий роз-
гляд необхідність сплати при звер ненні до суду судових витрат. Європейський Суд з прав 
людини вихо дить із того, що положення п. 1 ст. 6 Конвенції не означає беззастереж ного 
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права на безкоштовне провадження у цивільних справах. Вимога сплати зборів у зв’язку 
з поданням позовів сама по собі не може вва жатися обмеженням права доступу до суду. 
Однак суд наголошує, що сума зборів, призначена у світлі конкретних обставин, включа-
ючи спроможність заявника її сплатити та стадію, на якій перебував розгляд справи на той 
момент, коли обмеження було накладено, є важливими чинниками при визначенні того, 
скористалася ця особа своїм правом доступу до суду чи ні [6, с. 41].

Існування інституту судових витрат у цивільному процесі є явищем цілком логічним, 
оскільки встановлює «платність» процесу судового захисту прав та інтересів, що охороня-
ються законом.

За загальним правилом, судові витрати несе сторона, яка ініціює судовий процес або 
окрему дію у межах судового розгляду справи. Однак, після вирішення справи, суд за кло-
потанням сторони, на чию користь ухвалено рішення, зобов’язує іншу сторону відшкоду-
вати понесені витрати.

Види судових витрат, порядок їхньої оплати, розподілу, зменшення їхнього розміру 
тощо, встановлено нормами ЦПК України. Законодавством встановлено вичерпний пере-
лік видів судових витрат, до яких належить судовий збір та витрати, пов’язані з розглядом 
справи.

Поняття судового збору нерозривно пов’язане з початковим етапом цивільного про-
цесу – звернення з позовною заявою до суду. Такий зв’язок обумовлений імперативною ви-
могою законодавця про необхідність надання разом із позовом документа, що підтверджує 
сплату судового збору. Тому наслідком недотримання цієї умови є залишення позову без 
руху, а в разі неподання такого документа в установлений судом строк, позов повертається 
позивачеві або залишається без розгляду.

На даний час в судовій практиці не має одностайної позиції стосовно застосування 
останньої  редакції Закону України «Про судовий збір». В умовах введення новацій необ-
хідно зупинитися на окремих спірних і потенційно проблемних положеннях закону, які 
підлягають удосконаленню.

Почнемо з того, що оновленим Законом збільшено ставки судового збору за подан-
ня процесуальних документів щодо різноманітного перегляду (апеляційного, касаційного, 
Верховним Судом України, у зв’язку з нововиявленими обставинами) судових рішень. При 
цьому ставки судового збору уніфіковані в цивільному, господарському та адміністратив-
ному процесах.

Вбачається, що таке положення Закону дещо обмежує можливості осіб, які беруть 
участь у справі, в реалізації права на оскарження судового рішення. 

Крім того, намагання законодавця уніфікувати порядок визначення ставок судово-
го збору у всіх видах судочинства призвело до труднощів у визначенні розміру судового 
збору за подання адміністративних позовів майнового характеру. Так як, на відміну від 
Цивільного процесуального та Господарського процесуального кодексів, Кодекс адміні-
стративного судочинства України не лише не визначає, а взагалі не оперує поняттям «ціни 
позову», з урахуванням якої й повинен обчислюватися судовий збір за подання позовів 
майнового характеру.

По-друге, оновленим Законом збільшено ставки судового збору за подачу позовних 
заяв до суду. При цьому, для юридичних осіб встановлено лише мінімальний розмір судо-
вого збору, максимальний же розмір взагалі відсутній, що в умовах повального неповер-
нення банківських кредитних боргів громадянами, змушує банки витрачати досить великі 
суми на оплату звернення до суду. 

Фізичні особи, якщо й не зазнали суттєвого грошового навантаження, проте кількість 
категорій пільговиків щодо сплати судового збору серед них значно зменшилась.

Навіть поверхневий економічний аналіз даної ситуації, дає привід вести мову про те, 
що кількісне зменшення випадків звернення до суду нивілює збільшення надходжень до 
державного бюджету за рахунок підвищення ставок судового збору, що і є ціллю нововве-
день в Закон.

По третє, деякі положення оновленого Закону суперечать положенням процесуальних 
Кодексів.
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Так, ч. 9 ст. 183-5 КАС України [7] передбачено звернення до адміністративного суду 
з позовом про видворення іноземців та осіб без громадянства без сплати судового збору. 
Проте, в оновленому Законі відсутнє посилання на даний випадок в переліку випадків, 
коли судовий збір не справляється чи в переліку пільговиків щодо сплати судового збору.

Аналогічна ситуація складається і з випадками подачі адміністративного позову на по-
станови у випадку притягнення до адміністративної відповідальності чи звернення до суду 
з цивільним позовом в порядку захисту прав споживачів.

При цьому існування Постанови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду ци-
вільних і кримінальних справ  № 10 від 17.10.2014  року «Про застосування судами зако-
нодавства про судові витрати у цивільних справах» (в редакції 25.09.2015 року) не вирішує 
всієї проблеми, а лише стосується певних її аспектів.

Крім того, одним з нововведень є покладення на суди обов’язку перевіряти зарахуван-
ня судового збору до спеціального фонду Державного бюджету України перед відкриттям 
(порушенням) провадження у справі, прийняттям до розгляду заяв (скарг). Зокрема, вста-
новлено необхідність судів перевіряти зарахування судового збору до спеціального фонду 
Державного бюджету України, використовуючи способи, передбачені Цивільним процесу-
альним кодексом України та, у разі необхідності, отримувати таку інформацію з Державної 
казначейської служби України, що забезпечує казначейське обслуговування цього фонду. 
Однак, нормативно не передбачено проставлення на розрахункових документах на пере-
каз коштів спеціальної відмітки про зарахування судового збору до спеціального фонду 
Державного бюджету України. 

Висновки. Отже, не зважаючи на зміни, які неодноразово вносилися до Закону України 
«Про судовий збір», на сьогодні правове регулювання відносин щодо сплати судового збо-
ру не є досконалим, а деякі положення оновленого Закону взагалі не є здійсненими.

Така ситуація потребує законодавчого вирішення та змін до Закону, до внесення яких, 
при виникненні суперечностей між окремими нормами, слід користуватися загальновизна-
ними правилами тлумачення та матеріалами практики.

Крім того, аналіз чинних норм в даній сфері, дає підстави рекомендувати фізичній чи 
юридичній особі перед зверненням до суду об’єктивно оцінювати свої шанси на перемогу 
в спорі, оскільки у разі програшу є ризик втратити не лише свої кошти, понесені у зв’язку 
з розглядом справи, а й відшкодовувати кошти, витрачені відповідачем. Тому усі юридичні 
дії, починаючи з оплати судового збору за подання позову, й закінчуючи виконанням судо-
вого рішення – слід здійснювати послідовно та професійно, із залученням кваліфікованих 
та досвідчених юристів.
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Резюме
В статье изложено видение сущностной характеристики судебного сбора как основ-

ного вида судебных издержек. Проанализировано содержание изменений законодатель-
ства Украины относительно принципов оплаты и ставок судебного сбора. Раскрыта спо-
рность основных обновлений законодательства, регламентирующего оплату судебного 
сбора. Предложены первичные шаги по разрешению проблем, связанных с оплатой су-
дебного сбора. 
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Summary
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ВПЛИВ ОБ’ЄДНАНЬ ПРОФЕсіЙНОГО сАМОВРЯДУВАННЯ 
НОтАРіУсіВ НА ЕтИЧНі АсПЕКтИ ЇХ ДіЯЛЬНОсті

Статтю присвячено висвітленню питання публічно-правового призначення нота-
ріальної діяльності. Акцентовано на необхідності дотримання морально-етичних норм, 
а також професійно-етичних правил поведінки під час виконання нотаріусом професій-
них обов’язків.

Ключові слова: етика, нотаріальна діяльність, мораль, професійна діяльність, про-
фесійна етика нотаріуса.

Постановка проблеми. Дослідження питання впливу об’єднань професійного само-
врядування нотаріусів на етичні аспекти їх діяльності та формування професійної етики 
нотаріуса в умовах співпраці в межах таких інститутів самоврядування нотаріусів як – 
Нотаріальна палата України та Українська нотаріальна палата. Необхідность дотримання 
морально-етичних норм, а також професійно-етичних правил поведінки під час виконання 
нотаріусом професійних обов’язків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Етика нотаріальної діяльності дослід-
жувалась в статтях І.В. Левченко, В.В. Клемпарської «Етика нотаріальної діяльності», 
В.  Желіховської «Етика нотаріуса у сфері професійної діяльності», Романа Падалки та ін. 
Але слід зазначити, що у вітчизняній юридичній теорії та практиці питання професійної 
етики нотаріуса знаходиться поки ще на етапі становлення.

Мета статті. З урахуванням актуальності теми та стану її дослідження, можна зазна-
чити мету статті, як проведення аналізу сутності поняття етики професійної діяльності но-
таріуса, зокрема в межах діяльності інститутів професійного самоврядування нотаріусів.

Виклад основного матеріалу. Питання професійної етики займає значне місце в ді-
яльності нотаріусів, оскільки до них висуваються високі вимоги, як до спеціаліста, як до 
особистості з точки зору особистісних якостей, а також поведінки в поза робочий час. 
Такий підхід є характерним для всіх юридичних професій, представники яких виконують 
публічно-правові функції незалежно від того, чи є вони посадовими особами чи відносять-
ся до осіб так званих ліберальних професій [1, с. 195].

Професійна етика якою нотаріус керується у відносинах з державними органами, фі-
зичними та юридичними особами, іншими нотаріусами впливає на рівень довіри суспіль-
ства та громадян до нотаріусів, її дотримання зумовлює підвищення авторитету нотаріату 
та репутації нотаріусів України.

На фоні загального характеру, моральної регуляції має місце в суспільстві наявність 
особливої професійної моралі, яка відображує специфіку того чи іншого виду соціальної 
діяльності людей [2, с. 258]. Професійна мораль – це результат історично-професійного 
розподілу праці, який відображував об’єктивні процеси розвитку суспільства. Слід зазна-
чити, що професійна мораль складається перш за все в таких видах діяльності, об’єктом 
яких виступає людина. Це пояснюється тим, що робота з людьми має свої неповторні ситу-
ації, труднощі, протиріччя, які потрібно вирішувати та уникати в процесі спілкування, які 
не можна раз і назавжди окреслити якоюсь універсальною юридичною нормою [3, с. 112].

Професійну етику можливо розглядати як сукупність правил поведінки визначеної 
соціальної групи, яка забезпечує моральний характер взаємовідносин, з професійною ді-
яльністю. Нотаріус, реалізуючи правову і моральну вимогу справедливості, спирається на 
закон. В нотаріальній діяльності загальноприйнятим є принцип законності. Професійна 
етика нотаріуса являє собою взаємозв’язок і взаємообумовленість правових та моральних 
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принципів, норм, правового і морального пізнання. Етичні норми в професії нотаріуса 
складаються по мірі розвитку інституту нотаріату та отримали своє завершення оформлен-
ням в спеціальних актах, які приймаються самим нотаріальним суспільством.

Перші принципи і формальні правила нотаріальної дисципліни знаходять своє відо-
браження в правилах, встановлених римськими і візантійськими імператорами, особливо 
Юстиніаном у V ст. нашої ери. У канадській провінції Квебек усі професійні правила ді-
яльності нотаріусів стали предметом їх регулювання в Кодексі професійної етики Палати 
нотаріусів Квебеку, який набрав чинності 1 лютого 1971 р., а 10 вересня 1976 р., після 
прийняття Кодексу професій, був замінений на Деонтологічний кодекс нотаріусів. В основі 
сучасних принципів нотаріальної етики є Європейський кодекс нотаріальної етики (Code 
Europien de Diontologie Notariale), який набрав сили в 1995 році, покликаний об’єднати в 
одне ціле правила нотаріальної етики з потребами суспільного обігу в умовах становлення 
Європи в рамках Євросоюзу. Він був прийнятий 3-4 лютого 1995  р. Асамблеєю нотаріусів 
в Неаполі. З-поміж багатьох актуальних аспектів діяльності нотаріату важливими є питан-
ня деонтології. Вони неодноразово ставали предметом розгляду, але, як сфера відносин, що 
регулюються деонтологією, не були предметом детального вивчення в Україні. Нотаріат 
України готовий до розгляду деонтологічних проблем, бо розуміє важливість їх вивчен-
ня, щоб запобігти виникненню в нотаріальній діяльності ситуацій, які могли б похитнути 
авторитет нотаріуса в суспільстві як незалежного радника, щоб моральні канони стали 
обов’язковими нормами поведінки кожного нотаріуса. Тому 17 листопада 2007 року рішен-
ням Конференції Української нотаріальної палати було прийнято та затверджено Кодекс 
професійної етики нотаріусів України. В основу Кодексу було покладено Етичний кодекс 
нотаріусів Європи та заповіді Міжнародного союзу нотаріату.

Наступним кроком були затверджені 04 жовтня 2013 року Наказом № 2104/5 
Міністерства юстиції України Правила професійної етики нотаріусів України, які визнача-
ють загальні стандарти професійної етики нотаріуса України, морально-етичні принципи 
нотаріуса при здійсненні нотаріальної діяльності та професійно-етичні правила поведінки 
у відносинах з колегами [4].

Зауважимо, що правовою підставою діяльності нотаріату є  Конституція України, 
Закон України «Про нотаріат», інші законодавчі та підзаконні нормативно-правові акти 
України. Істотним досягненням законодавчої практики України, зокрема, у сфері нотаріату 
стало те, що з 1 січня 2013 р. набрали чинності зміни до Закону України «Про нотаріат», 
покликаного забезпечувати належне функціонування цього публічно-правового інституту. 
Аналіз нововведень дає підстави стверджувати, що  поряд із  удосконаленням системи до-
ступу до  професії нотаріуса, передачею функції державних реєстраторів прав на нерухоме 
майно державним і приватним нотаріусам, особливу увагу акцентовано також і  на  закрі-
пленні етичних правил поведінки нотаріусів. Також у своїй діяльності нотаріус керується, 
крім зазначених вище конституційних і законодавчих актів, Статутом Нотаріальної палати 
України, Правилами професійної етики нотаріусів України, Кодексом професійної етики 
та  загальними морально-етичними нормами поведінки в суспільстві [5, с. 48].

Професійна етика нотаріусів України ґрунтується на таких основних принципах:
1. Незалежність. Специфіка цілей і завдань нотаріату вимагає за необхідну умову на-

лежного здійснення нотаріальної діяльності, максимальної незалежності нотаріуса, свобо-
ди від будь-якого впливу чи тиску, неправомірного втручання у його діяльність.

2. Законність. У своїй професійній діяльності нотаріус зобов’язаний дотримуватися 
чинного законодавства України, сприяти утвердженню та практичній реалізації принципів 
верховенства права та законності, застосовувати всі свої знання і професійну майстерність 
для належного захисту прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб.

3. Об’єктивність та неупередженість. Нотаріус зобов’язаний здійснювати свою профе-
сійну діяльність відповідно до законодавства і принесеної присяги та бути неупередженим 
при вчиненні нотаріальних дій.

4. Перевага інтересів фізичних та юридичних осіб. У межах дотримання принципу 
законності нотаріус у своїй професійній діяльності зобов’язаний виходити з переваги ін-
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тересів фізичних та юридичних осіб перед своїми власними інтересами, інтересами колег, 
партнерів, співробітників [6, с. 243].

5.  Конфіденційність. Розголошення відомостей, що становлять нотаріальну таємни-
цю, заборонено за будь-яких обставин, окрім випадків, встановлених Законом України 
«Про нотаріат».

Так, ст. 3 Конституції України проголошує: “Людина, її життя і здоров’я, честь і гід-
ність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю. Права та 
свободи людини, їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава 
відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод 
людини є головним обов’язком держави”. Ст. 32 зазначає, що: “... ніхто не може зазнавати 
втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією 
України. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденцій-
ної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтере-
сах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини”. Саме ці конституційні 
норми є об’єктивною правовою основою, що ініціює нотаріальну таємницю та її законо-
давче закріплення. Забезпечення нотаріальної таємниці є необхідною та найважливішою 
передумовою нормальних, довірливих відносин між суб’єктами нотаріального проваджен-
ня [7, с. 109].

Важливе значення в діяльності нотаріуса відіграє професійне самоврядування, цен-
тральне місце в якому займає Нотаріальна палата України. Нотаріальна палата України 
є недержавною неприбутковою професійною організацією, яка об’єднує всіх нотаріусів 
України на засадах обов’язкового членства відповідно до статті 16 Закону України «Про 
нотаріат». Нотаріальна палата України в своїй діяльності керується Конституцією України, 
Законом України «Про нотаріат», іншими законодавчими актами та Статутом Нотаріальної 
палати України, який є установчим документом. 19 квітня 2013 року Нотаріальна палата 
України була зареєстрована відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юри-
дичних осіб та фізичних осіб – підприємців». Членами Нотаріальної палати України мо-
жуть бути особи, які отримали свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю.

Члени Нотаріальної палати України мають право: брати участь у роботі органів нотарі-
ального самоврядування у порядку, передбаченому Статутом Нотаріальної палати України; 
обирати та бути обраними до органів Нотаріальної палати України в порядку, передба-
ченому Статутом Нотаріальної палати України; брати участь у роботі будь-якого органу 
Нотаріальної палати України з правом дорадчого голосу; звертатися до будь-якого органу 
Нотаріальної палати України із запитом про його діяльність та одержувати інформацію; 
на захист своїх професійних та соціальних прав; вносити пропозиції щодо удосконалення 
діяльності НПУ; одержувати методичну, інформаційну та організаційну допомогу; озна-
йомлюватися з протоколами засідань Ради Нотаріальної палати України, протоколами 
З’їзду нотаріусів України, протоколами комісій та будь-яких робочих груп, які створюють-
ся Радою Нотаріальної палати України або З’їздом нотаріусів України, отримувати будь-
яку іншу інформацію і документи про діяльність Нотаріальної палати України; проводити 
спільні зустрічі, методичні консультації, інші заходи з обміну досвідом з метою формуван-
ня єдиної нотаріальної практики; оскаржити в установленому порядку будь-які рішення 
органів Нотаріальної палати України; припинити членство в Нотаріальній палаті України 
з підстав, передбачених Законом України «Про нотаріат» та Статутом Нотаріальної палати 
України.

Серед обов’язків членів Нотаріальної палати України можна відзначити: дотримува-
тись вимог Закону України «Про нотаріат», Статуту Нотаріальної палати України, Правил 
професійної етики нотаріусів та виконувати рішення органів нотаріального самоврядуван-
ня; своєчасно сплачувати щомісячні членські внески на забезпечення реалізації нотаріаль-
ного самоврядування у порядку та розмірах, встановлених З’їздом нотаріусів України; бра-
ти участь у реалізації завдань нотаріального самоврядування та сприяти Нотаріальній па-
латі України в її роботі; виконувати інші обов’язки, передбачені Законом України «Про 
нотаріат» та Статутом Нотаріальної палати України [8].
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Головним у роботі Нотаріальної палати України повинен стати напрямок щодо форму-
вання в суспільстві позитивного іміджу нотаріуса. Завданням керівництва Нотаріальної па-
лати України та кожного нотаря окремо має стати обов’язкове представництво Нотаріальної 
палати України на будь-яких зборах, конференціях, котрі якимось чином можуть торкати-
ся інтересів нотаріату. Члени Нотаріальної палати України повинні не просто взяти там 
участь, але й зобов’язані сформувати своє бачення потенціалу нотаріату та його переваг і, 
головне, донести це в доступній формі до будь-якої аудиторії. 

Нотаріальна палата України видає журнал «Нотаріат України» заснований у 2013 році, 
однак видання уже зарекомендувало себе як таке, що допомагає не тільки нотаріусам, 
а й усім, хто працює в юриспруденції або цікавиться цією сферою, ознайомлюватися з 
проблематикою нотаріальної діяльності. Матеріали журналу друкуються під рубриками 
«Теорія розвитку нотаріату», «Судова практика», «Актуальні проблеми розвитку нотарі-
ату», «Міжнародний досвід» тощо. Чотири рази на рік разом із журналом передплатники 
безкоштовно отримують додаток до нього «Бюлетень нотаріальної практики», над яким 
працюють члени Комісії з аналітично-методичного забезпечення нотаріальної діяльності 
Нотаріальної палати України [9].

Вагоме значення для повноцінної роботи системи нотаріату в Україні крім НПУ займає 
Українська нотаріальна палата. 

Сьогодні Українська нотаріальна палата є прибічником прямого і відкритого діалогу з 
нотаріальною громадою, оскільки вважає себе невід’ємною складовою цієї громади, важ-
ливою ланкою в захисті гарантованих прав та інтересів нотаріусів. Палата будує свою ро-
боту не лише на схвальних відгуках, але й на критичних зауваженнях, а це в свою чергу 
дає змогу зробити основний висновок: робота Палати має бути постійною і системною, а 
запорукою успіху може стати лише наша згуртованість, єдність і наполегливість.

Виконуючи свої обов’язки на високому професійному рівні, Українська нотаріальна 
палата продовжує стояти на захисті професійних прав і законних інтересів нотаріусів за-
для того, щоб кожен із них розумів важливість та відповідальність за свою професії перед 
людьми і суспільством, пишався власною причетністю до славного юридичного минуло-
го України та усвідомлював, що наш спільний обов’язок – допомогти державі саме через 
свою професійну діяльність міцно стати на ноги завдяки здійсненню радикальних реформ.

Сьогодні Українська нотаріальна палата є єдиним всеукраїнським громадським 
об’єднанням нотаріусів України і не як суто громадська організація, а як справжнє про-
фесійне об’єднання, котре може і прагне взяти на себе частину функцій, пов’язаних із ре-
гулюванням діяльності нотаріату, у підвищенні рівня забезпечення прав та свобод людини.

Щоб діяльність нотаріату відповідала вимогам сьогодення, необхідні дві умови: належ-
не, добре відпрацьоване правове регулювання з елементами державного регулювання та 
саморегулювання, тобто запровадження відповідних правил, напрацьованих самою корпо-
рацією нотаріусів на основі елементів самоврядування. Тому, з реформуванням нотаріату 
України, ствердженням єдиного вільного самоврядного нотаріату необхідність у створенні 
незалежної самоврядної професійної організації нотаріусів є більш ніж виправданою. 

В аспекті дотримання морально-етичних норм та успішної професійної нотаріальної 
діяльності Нотаріальна палата України та Українська Нотаріальна Палата є джерелом до-
тримання морально-етичних норм нотарів України [10].

Крім того, своєю діяльністю та поведінкою нотаріус зобов’язаний сприяти підвищен-
ню позитивної громадської думки про професію нотаріуса, брати участь у розвитку право-
вих відносин у суспільстві та забезпечувати законність у цивільно-правових відносинах. 

Важливе місце у переліку обов’язків нотаріуса займають етичні вимоги до нотаріаль-
ної діяльності, які  стосуються насамперед виконання особливих обов’язків щодо колег. 
Зокрема, вони передбачають: взаємодопомогу, заміщення, заборону недобросовісної кон-
куренції, участь у професійній підготовці колег тощо. 

Публічно-правова діяльність нотаріуса вирізняється серед інших професій цілою низ-
кою специфічних властивостей, зумовлених роллю, яку вони відіграють у житті суспіль-
ства. Вона втілює у собі принципи гуманізму, справедливості, засновується насамперед 
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на дотриманні морально-етичних вимог і професійних правил, які є стрижнем його про-
фесійної діяльності. Охорона прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб є 
змістом повсякденної діяльності нотаріусів і разом з тим — їхнім професійним обов’язком 
[1, с. 198].

Висновки. Проаналізувавши все вищевикладене, можна зробити висновки, що головні 
напрями реформування інституту нотаріату на сучасному етапі, зокрема, стосовно дотри-
мання морально-етичних вимог і професійних правил поведінки у нотаріальній діяльнос-
ті свідчать про прагнення зробити інститут нотаріату більш професійним, конкурентоз-
датним, а також на законодавчому рівні регулювати окремі аспекти діяльності нотаріуса, 
пов’язані передусім з морально-етичним змістом. Зазначені реорганізації у сфері нотаріату 
дозволять посісти йому гідне місце в правовій системі України.
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АНАЛіЗ ВПЛИВУ ОКРЕМИХ ПОЛОЖЕНЬ ЄВРОПЕЙсЬКОЇ 
КОНВЕНЦіЇ ПРО УсИНОВЛЕННЯ ПРИ РОЗГЛЯДі сУДАМИ сПРАВ 

ПРО УсИНОВЛЕННЯ 
Статтю присвячено аналізу впливу окремих положень Європейської конвенції про 

усиновлення при розгляді судами справ про усиновлення. Також, досліджується прин-
цип досягнення найвищих інтересів дитини при розгляді судами справ про усиновлення 
та його місце в правовій природі справ про усиновлення. 

Ключові слова: усиновлення, Європейська конвенція, принципи усиновлення, 
умови усиновлення, судовий розгляд, інтереси дитини. 

Постановка проблеми. Інститут усиновлення в Україні знаходиться в постійному роз-
витку. З одного боку він є «близьким» до приватного права європейських держав, що на-
лежать до континентальної правової системи, як зазначає Н.Ю. Рассказова: «ми можемо 
зрозуміти «їх», вони можуть зрозуміти нас, ми можемо розвиватися в одному напрямку, 
що в умовах глобалізації, безумовного є запорукою розвитку» [1, с. 1]. З іншого усталена 
радянська система права, державний механізм управління досить повільно реформується. 
Тому Україна, яка обрала шлях євроінтеграції, повинна постійно реформувати свій право-
порядок, а це неминуче призводе до запозичення приватно-правових норм європейського 
приватного права. Але, будь-яка норма будучи «вирвана із контексту» рідної нормативної 
системи, втрачає свою ефективність, більш того дає змогу надати результат прямо проти-
лежний. 

Повертаючись до оголошеної проблеми слід підкреслити, що наступним кроком ре-
формування інституту усиновлення з метою наближення до європейських стандартів стало 
прийняття 15 лютого 2011 року Закону України «Про ратифікацію Європейської конвенції 
про усиновлення дітей» (далі – Конвенція) [2]. Ратифікація Європейської конвенції про 
усиновлення потягла імплементацію зазначених норм до національного законодавства та, 
відповідно, це потягло певні зміни й в процедурі усиновлення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій на сьогоднішній день свідчить про невелику 
кількість наукових досліджень з даної теми. Так, слід підкреслити роботи Борисової В.І., 
Жилінкової І.В. [3], Грабовської О.О. [4], Зілковської Л.М. [5], Ромовської З.В. [6]. 

Метою даної статті стала спроба дослідити вплив сучасного правового регулювання 
відносин усиновлення, з урахуванням впливу міжнародних стандартів на зазначені право-
відносини, а саме Європейської конвенції про усиновлення.

Виклад основного матеріалу. За даними Міністерства закордонних справ України, 
станом на 1 січня 2014 року в Україні проживає 90 772 дитини-сироти та дітей, позбав-
лених батьківського піклування. Кількість дітей, які усиновлюються іноземцями щороку 
зменшуються: 2005 рік – іноземними громадянами усиновлено 2110 дітей, 2012 рік – 806 
дітей, 2013 рік – 674 дитини. До кінця 2014 року очікувалось дещо більше 500 міждер-
жавних усиновлень і це буде найнижчий показник за всю історію міждержавного усинов-
лення в Україні. Також прогнозувалось в 2015 році збереження тенденції на зменшення 
міждержавних усиновлень. На даний час обліку в Департаменті сім’ї та дітей Міністерства 
соціальної політики України перебуває 306 іноземних кандидатів в усиновлювачі. З них: 
163 сім’ї бажають усиновити дитину віком старше 12 років (з них 157 сімей із США) [7]. 

Аналіз статистичних даних свідчить про складну ситуацію, що склалася в міжнарод-
ному, або, як зазначає Міністерство закордонних справ, міждержавному усиновленні, що 
й привернуло увагу до аналізу правового регулювання усиновлення іноземними громадя-
нами в світлі ратифікації Європейської конвенції про усиновлення. Але, в світлі останніх 
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соціально-економічних подій в Україні, слід очікувати збільшення випадків усиновлення, 
що підвищує актуальність дослідження обраної проблематики. 

Необхідно підкреслити, що до юрисдикції суду віднесений розгляд справ про внутріш-
ньо національне усиновлення (усиновлення громадянином України громадян України) та 
розгляд справ про усиновлення іноземцем дитини, яка є громадянином України, згідно 
до ст. ст.207, 283 СК України. Що стосується усиновлення дитини, яка є громадянином 
України, але проживає за її межами, то здійснення такого усиновлення віднесене до компе-
тенції консульської установи або дипломатичного представництва України.

Сфера дії Конвенції, згідно ст. 1, розповсюджується на усиновлення дитини, яка на 
момент подання усиновлювачем заяви про усиновлення ще не досягла 18 років, та застосо-
вується до інституту «усиновлення», внаслідок якого виникають постійні стосунки батьків 
і дітей. Як слідує зі ст. 207 Сімейного кодексу України (далі – СК), усиновлення в Україні 
є прийняття усиновлювачем у свою сім’ю особи на правах дочки чи сина, що здійснене 
на підставі рішення суду [8]. Тобто усиновлення дітей – громадян України іноземними 
громадянами та громадянами України підпадає під регулювання Конвенції. Крім того, по-
ложення Конвенції стосується лише усиновлення, яке здійснюється за рішенням судового 
або адміністративного органу, що гарантує, що всі необхідні умови виконані в повному 
обсязі з найкращими інтересами дитини. Як зазначає ст. 225 СК усиновлення вважається 
здійсненим у день набрання чинності рішенням суду про усиновлення. 

Як зазначає Міністерство юстиції України в своїх Роз’ясненнях: «Головною перевагою 
Конвенції є те, що вона встановлює сучасні правові стандарти у сфері усиновлення, у від-
повідність з якими має бути приведено законодавство держав-учасниць у сфері усиновлен-
ня. У зв’язку з тим, Конвенція покликана уніфікувати різні підходи до законодавчого регу-
лювання усиновлення, сприяючи при цьому найбільшому захисту прав дітей, принципи, 
які вона визначає, можуть широко застосовуватися у державах. Головним принципом, який 
має застосовуватися до усиновлення, є принцип, передбачений статтею 4 Конвенції, відпо-
відно до якого рішення про усиновлення має відповідати найвищим інтересам дитини» [9]. 

Так, згідно до ст. 207 СК України усиновлення є прийняття усиновлювачем у свою 
сім’ю особи на правах дочки чи сина, що здійснене на підставі рішення суду, крім випадків 
передбачених ст. 282 цього Кодексу. В теорії сімейного права усиновлення, традиційно, 
розглядають, як – юридичний факт в силу якого між усиновленим (та його нащадками) і 
усиновителем (та його родичами) виникають такі самі права і обов’язки, як між родичами 
за походженням. В справах такої категорії перед судом постає завдання – перевірити на-
явність всіх позитивних та відсутність негативних умов для підтвердження усиновлення. 
Щоб усиновлення досягло своєї мети (вищих інтересів дитини) та було дійсним, необхідно, 
щоб воно відповідало умовам, передбаченим законом. Умови усиновлення – це закріпленні 
в законі вимоги, які пред’являються до строго визначеного кола осіб з приводу усиновлен-
ня (суб`єктів усиновлення), дотримання яких є обов’язковим при здійсненні усиновлення. 
Дослідивши сукупність умов усиновлення в кожній конкретній справі про усиновлення 
суд доходить висновку, чи відповідає усиновлення вищим інтересам дитини чи ні. Це є 
основною метою справ про усиновлення. Саме тому можна дійти висновку, що досягнення 
найвищих інтересів дитини є основним принципом інституту усиновлення. 

Стосовно досягнення принципу відповідності усиновлення найвищим інтересам дити-
ни хотілось би наголосити наступне. 

По-перше, такий принцип є фундаментальним принципом інституту усиновлення, 
який деталізується в наступних принципах усиновлення та втілюється в нормах сімейного 
права. Таке положення випливає з ч. 2 ст. 207 СК, де зазначається, що усиновлення дитини 
провадиться у її найвищих інтересах для забезпечення стабільних та гармонійних умов її 
життя. Також, забезпечується ст. 238 СК, де зазначається, що підставою скасування уси-
новлення є суперечність інтересам дитини та не забезпечення сімейного виховання.

По-друге, такий принцип є комплексним принципом відповідно до якого суд повинен 
при розгляді справ про усиновлення пересвідчитися у дотриманні усіх умов усиновлення 
(ст.ст. 208-222 СК) та зробити висновок про доцільність усиновлення у кожному його ви-
падку через досягнення найвищих інтересів дитини. 
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Тому, слід надати наступне визначення принципу відповідності усиновлення найви-
щим інтересам дитини – це один із фундаментальних, комплексних принципів інституту 
усиновлення, що включає дотримання усиновлючем усіх умов усиновлення та здатність 
надати дитині належне сімейне виховання. Саме тому такий принцип слід віднести до 
принципів окремих інститутів цивільного процесу, а саме до принципу розгляду судом 
справ про усиновлення. 

Також, досягнення найвищих інтересів дитини має великий вплив та є концептуаль-
ною підставою правової природи справ про усиновлення. 

Правова природа справ про усиновлення, з позиції віднесення розгляду таких справ до 
справ окремого провадження, практично не досліджувалася вченими процесуалістами, як і 
сама природа справ окремого провадження. Традиційно окреме провадження розглядалось 
з позиції протиставлення з позовним провадженням, виокремлювалися ознаки, що від-
різняли справи окремого провадження від справ позовного, тому дослідити таку правову 
природу справ про усиновлення з урахуванням принципу досягнення найвищих інтересів 
дитини, як основної мети усиновлення представляється доцільним. 

Так, правова природа справ про усиновлення зумовлена процесуальною специфікою 
справ окремого провадження, що проявляється в таких ознаках, як: 

1) Судова діяльність, у справах про усиновлення, направлена на підтвердження на-
явності або відсутності усиновлення, шляхом встановлення наявності усіх позитивних та 
відсутності усіх негативних умов усиновлення. Тобто досягнення найвищих інтересів ди-
тини є метою справ про усиновлення.

2) Справи окремого провадження характеризуються тим, що метою судової діяльності  
більшості з них є охорона інтересів фізичних та юридичних осіб. Охоронюваний законом 
інтерес, в справах про усиновлення, це передбачена нормами об’єктивного права (ст.207 
СК) можливість особи звернутися до суду за створенням умов за для реалізації юридично-
го інтересу усиновити дитину (повнолітню особу). Слід також звернути увагу на той факт, 
що якщо метою позовного та окремого провадження є захист, як правило, суб’єктивних 
прав, а окреме провадження направлене на охорону законних інтересів заявників. Як слуш-
но зазначає Фурса С.Я.: «…поняття суб’єктивного права і охоронюваного законом інтересу 
не тотожні. Поняття «право» має строго визначений зміст. Поняття «інтерес» особи має 
досить широке, філософське, політичне та інші напрямки тлумачення». Охоронюваний за-
коном інтерес – це самостійний предмет захисту у справах окремого провадження, який 
є складовою частиною права та має місце у окремому провадженні через відсутність у 
справі сторін з протилежними юридичними інтересами» [10].

3) Справи про усиновлення, як справи окремого провадження, є безспірними. Але в 
справах про усиновлення можливе виникнення спору про окремий факт з незацікавленою 
особою, у більшості випадків з державним органом (невідповідність особи усиновлювача 
вимогам закону, відсутність згоди дитини тощо), що не є тотожнім із спором про право 
тому не може призводити до залишення заяви без розгляду на підставі ч. 6 ст. 236 ЦПК. 

Висновки. У результаті аналізу окремих положень Європейської конвенції про уси-
новлення було встановлено, що положення Європейської конвенції є наступним кроком в 
реформуванні інституту усиновлення, що удосконалює процес запровадження міжнарод-
них стандартів усиновлення в Україні. Одним із основоположних стандартів усиновлення 
було зазначено принцип відповідності усиновлення найвищим інтересам дитини.

 У статті було запропоновано визначити принцип відповідності усиновлення найви-
щим інтересам дитини, як фундаментальний, комплексний принцип інституту усиновлен-
ня, що включає дотримання усиновлючем усіх умов усиновлення та здатність надати дити-
ні належне сімейне виховання.

Також, досліджений вплив принципу дотримання найвищих інтересів дитини на пра-
вову природу справ про усиновлення. Встановлено, що дотримання найвищих інтересів 
дитини є основою правової природи справ усиновлення, метою судової діяльності, що на-
правляє весь хід судової діяльності. 

список літератури
1. Модельные правила европейского частного права (перевод с английского) / Н.Ю. Рассказова: «Ста-

тут». – 2013. – С. 1



ПРАВОВА ДЕРЖАВА    21’2016162

2. Про ратифікацію Європейської конвенції про усиновлення дітей (переглянута): Закон України від 15 
лютого 2010 року // Відомості Верховної Ради України. – № 35. – 2011. – Ст. 346.

3. Сімейне право // Під заг. ред. Борисової В.І., Жилінкової І.В.: Харків: Право, 2012. – 320 с.
4. Грабовська О.О. Проблемні питання при застосуванні іноземного законодавства при вирішенні справ 

про усиновлення дітей іноземними громадянами / О.О. Грабовська // Держава і право: Зб. наук. праць. 
Юридичні і політичні науки. – Вип. 27. – К.: Інститут держави і права ім. НААН Корецького. – 2005. – 
С.  397-403.

5.  Зілковська Л.М. Проблеми всиновлення дітей, які є громадянами України, іноземними громадянами на 
території України // Держава і право. – К.: ІДП НАНУ, 2000. – Вип. 7. – С. 248-256. 

6. Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар / З.В. Ромовська: К.: Видавни-
чий дім «Ін юре», 2003. – 532 с. 

7. Міжнародне усиновлення в Україні: Міністерство закордонних справ Україні // Режим доступу: Офіцій-
ний сайт Міністерства закордонних справ України. 

8. Сімейний кодекс: Закон України від 10 січня 2002 року // Відомості Верховної Ради від 31 травня 2002 
року. – № 21. – Ст. 135. 

9.  Принципи та положення Європейської конвенції про усиновлення дітей: Роз’яснення Міністерства юс-
тиції України від 20 квітня 2011 року // Режим доступу: Офіційний сайт Верховної Ради України: http://
zakon3.rada.gov.ua/laws/show/n0029323-11.

10. Фурса С.Я. Окреме провадження у цивільному процесі України: Навч. посіб. / С.Я. Фурса. – К., 1999. – 
С. 23.

Стаття надійшла 23.03. 2016 р.

Т.А. Стоянова, канд. юрид. наук, доцент, доцент
Национальный университет «Одесская юридическая академия»

Кафедра гражданского процесса
ул. Пионерская, 9, Одеса, 65009, Украина

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ОтДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЕВРОПЕЙсКОЙ 
КОНВЕНЦИИ УсЫНОВЛЕНИЯ ПРИ РАссМОтРЕНИИ сУДАМИ 

ДЕЛ ОБ УсЫНОВЛЕНИИ
Резюме 
В статье исследуются отдельные положения Европейской конвенции об 

усыновлении, а также, их применение при рассмотрении судами дел об усыновлении. 
Так как Конвенция закрепляет, что основным принципом усыновления является дости-
жение наивысших интересов ребенка, представилось интересным исследовать структу-
ру, понятие и влияние данного принципа на рассмотрение судом дел об усыновлении. 

Взаимосвязь условий усыновления и исследование судом данных условий в каждом 
конкретном деле усыновления, составляет предмет судебной деятельности в таких ка-
тегориях дел, и должно быть исследовано судом с намерением установить достигает ли 
усыновление высших интересов ребенка. 

Также, в статье осуществляется анализ сферы применения Конвенции и прин-
ципа соответствия усыновления высшим интересам ребенка, как одной из гарантий 
усыновления. 

С учетом того, что правовой природе дел об усыновлении не уделялось отдельного 
внимания в научной литературе, были выделены признаки правовой природы дел об 
усыновлении с учетом принципа достижения наивысших интересов ребенка. 
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ОсОБЛИВОсті іНстИтУтУ тРЕтіХ ОсіБ У ЦИВіЛЬНОМУ 
ПРОЦЕсі 

Статтю присвячено висвітленню сутності у розумінні поняття третіх осіб у цивіль-
ному процесі України, дослідженню особливостей їх правового статусу на сучасному 
етапі розвитку цивільно-процесуальних відносин. Відповідно визначені поняття третіх 
осіб у цивільному процесі, їх види, проаналізовані особливості правового статусу двох 
видів третіх осіб.

Ключові слова: цивільний процес, ЦПК України, треті особи, треті особи, які заяв-
ляють самостійні вимоги щодо предмета спору, треті особи, які не заявляють самостійні 
вимоги щодо предмета спору.

Постановка проблеми. Права і свободи людини й громадянина є невідчужуваними та 
непорушними. На захист прав, свобод та інтересів позивача і відповідача, які є сторонами 
та відповідно основними суб’єктами цивільного процесу, безпосередньо і здійснюється 
судочинство, однак окрім них у справу можуть вступити й треті особи, яких безпосередньо 
стосується, як саме провадження, так і остаточний результат суду судове рішення. Оскільки 
юридичні відносини настільки різноманітні й складні, що трапляються випадки, коли су-
дове рішення торкається прав та інтересів осіб, які не були учасниками судової справи, що 
веде до виникнення нових спорів з ускладненою правовою позицією сторін і витрачанням 
надмірних процесуальних зусиль його учасників. Щоб за можливості не допустити таких 
ускладнень, закон залишає право за третіми особами змогу вступити у розпочатий процес, 
а за сторонами і судом можливість залучити їх до участі у справі. 

Проблематика участі третіх осіб у цивільному процесі багатоаспектна, адже принци-
пово важливим залишається питання розуміння їх правового статусу, обсягу їх прав, мож-
ливості виникнення в них прав та обов’язків, коло інтересів даних осіб та відповідно їх 
вплив на права та обов’язки інших учасників цивільного процесу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної 
проблеми. Питанням щодо правового статусу третіх осіб було присвячено ряд робіт, зо-
крема наукові праці таких вчених, як: В. М. Аргунов, О.В. Бобровник, О.О. Голубцова, 
О.В.  Дзера, В.В. Комаров, В.М. Кравчук, Д.М. Сибільов, С.Я. Фурса, Д.М. Чечот, 
С.А.  Чванкін, М.С.  Шакарян, М.Й. Штефан, В.Н. Щеглов, В.В. Ярков та ін.

 Метою статті є визначення сутності поняття третіх осіб та аналіз особливостей їх пра-
вового статусу у цивільному процесі України саме на сучасному етапі розвитку цивільно-
процесуальних відносин.

Виклад основного матеріалу. Інститут третіх осіб у своєму розвитку пройшов до-
вгий та непростий шлях. На кожному етапі свого становлення та подальшого розвитку, 
безумовно, були свої особливості. Але, як показує аналіз процесуального законодавства і 
цивільної процесуальної літератури, ці особливості знаходяться у прямій залежності від 
тієї економічної та політичної ситуації, котра складалась у державі в різні історичні періо-
ди. Та виходячи із цього положення, неоднозначним був підхід до юридичного положення 
третіх осіб у цивільному судочинстві та визначенні самого поняття цього терміну.

У чинному цивільно-процесуальному законодавстві не закріплена норма, що розкри-
ває термін «треті особи», що в свою чергу породжує певну неясність та припущення у 
розумінні його сутності. Юридичний словник дає визначення третіх осіб у цивільному 
й господарському процесі як осіб, які захищають своє право та охоронювані законом ін-
тереси в цивільній справі, порушеній за позовами інших осіб (сторін) [1, 274]. Як зазна-
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чають М.М. Коршунов та Ю.Л. Марєєв, серед усіх осіб, які беруть участь у справі, треті 
особи є найменш зрозумілими фігурами. Звичне значення слів «треті особи» не тільки не 
сприяє з’ясуванню їхнього процесуального статусу, але, навпроти, здатне ввести в оману. 
Відсутність у юридичній лексиці більш виразного терміна ускладнює розуміння ролі цих 
учасників [2, 130].

В юридичній літературі, присвяченій питанням цивільного процесу, поняття «треті 
особи» розуміється, переважно, в тому контексті, що відповідні особи є кількісно третіми 
стосовно сторін – позивача та відповідача. Даної точки зору дотримуються М.Й. Штефан 
та П.П. Заворотько, автори підкреслюють, назву «третя особа», взято не тому, що така осо-
ба є зайвою в «чужому» спорі, а тому, що спір відбувається між двома сторонами, а вона є 
третьою особою, яка вступає в цей спір. Зазначена назва є суто процесуальною та відбиває 
справжнє процесуальне становище відповідної особи у спорі між сторонами і немає по-
треби встановлювати їй нову назву [3, 28]. Дійсно, стосовно сторін такі особи є кількісно 
третіми, відповідна назва не лише влучно відображає місце цих суб’єктів серед інших осіб, 
які беруть участь у справах позовного провадження, а й надає змогу усвідомити мету їх 
участі у цивільній справі – захист своїх прав, свобод та законних інтересів, відмінних від 
інтересів сторін, оскільки треті особи у справі мають власний інтерес, відмінний саме від 
інтересу позивача та (або) відповідача, в іншому випадку вони були б співучасниками од-
нієї із сторін. 

У правовій літературі існують різні погляди науковців щодо розуміння поняття третіх 
осіб. На думку А.В. Андрушко та Ю.В. Білоусова, треті особи – це суб’єкти цивільних про-
цесуальних правовідносин, які вступають в порушену у суді справу для захисту власних 
суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, наділені матеріально-правовою за-
інтересованістю, яка, як правило, суперечить інтересам позивача та (або) відповідача [4, 
45]. В.В. Комаров, В.А. Бігун вказують, що третіми особами є особи, які вступили у розпо-
чатий процес для захисту своїх суб’єктивних прав, свобод чи інтересів, відмінних від прав, 
свобод та інтересів позивача та відповідача [5, 310]. Російський процесуаліст В.В. Ярков 
визначає, що треті особи – це такі особи, які беруть участь в справі і вступають у запо-
чаткований цивільний процес, мають певну юридичну зацікавленість у результаті справи в 
силу впливу судового рішення на їх права і обов’язки [6, 122].

Ю.С. Червоний зазначав, що термін «третя особа» безпосередньо вказує на правову 
природу цього інституту. Треті особи вступають у вже розпочатий судовий розгляд між 
сторонами (позивачем та відповідачем), вони не є ініціаторами відкриття провадження у 
справі, не беруть участі у формуванні першопочаткового спірного матеріального право-
відношення [7, 62].

Слід зауважити, що між поняттям «треті особи» у матеріальному та процесуальному 
праві немає нічого спільного, про що слушно зазначає В. М. Аргунов [8, 8]. Цивільний 
кодекс України має на увазі третіх осіб стосовно суб’єктів матеріальних правовідносин, з 
якими вони потенційно можуть вступити у спір. Такі особи у цивільному процесі, як пра-
вило, є позивачами або третіми особами, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета 
спору. 

В юридичній літературі «третіми особами» іноді називають заінтересованих осіб у 
справах окремого провадження в силу впливу рішення суду на їх права та обов’язки сто-
совно заявника. Деякі процесуалісти обґрунтовують навіть доцільність участі третіх осіб у 
наказному провадженні [9, 16]. Крім того, трапляється і твердження щодо захисту прав та 
участі третіх осіб під час виконавчого провадження [10, 85]. Такий підхід не є прийнятним, 
оскільки цивільне процесуальне законодавство України встановлює чіткі законодавчі тер-
міни стосовно суб’єктів позовного, окремого і наказного проваджень, а також виконавчого 
провадження, визначає їх процесуальний статус і доцільність участі кожного суб’єкта під 
час розгляду певної категорії цивільних справ у різних видах цивільного судочинства та на 
різних стадіях цивільного процесу. 

Закон надає будь-якому громадянину або юридичній особі, чиї права і законні інтереси 
порушені або оспорені, право на судовий захист. Такий захист може бути здійснений, як 



ПРАВОВА ДЕРЖАВА    21’2016 165

шляхом порушення цивільної справи в суді та участі зацікавлених осіб − сторін (співу-
часників) у справі, так і шляхом вступу (залучення) зацікавленої особи у вже розпочатий 
процес, і участі в ньому у якості третьої особи. ЦПК України розрізняє два види третіх осіб 
[11]. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору і треті особи, які 
не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору. Обидві групи третіх осіб віднесені 
законом до осіб, які беруть участь у справі, а отже є юридично зацікавленими особами. 
Ступінь заінтересованості в осіб різна. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо 
предмета спору, мають високий ступінь заінтересованості, особистий інтерес і є учасника-
ми спірного матеріального права. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо пред-
мета спору це ймовірні суб’єкти спірного матеріального правовідношення, які вступають у 
такий, що вже виник між позивачем і відповідачем процес, для захисту самостійних прав 
щодо предмета спору, відмінних та незалежних від прав та інтересів сторін.

Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, мають ряд ознак: 
вони заявляють свої самостійні вимоги у справі, що вже виникла, тобто втручаються у спір, 
який вже виник між сторонами; завжди вступають у процес, що вже розпочався; інтереси 
таких третіх осіб, як правило, суперечать інтересам обох сторін. Вимоги третьої особи, 
яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, одночасно можуть бути звернені як 
до позивача, так і до відповідача. На практиці адвокати віддають перевагу пред’явленню 
вимог саме до обох сторін з мотивів перестрахування. Треті особи, які вступають в процес 
із самостійними вимогами, діють добровільно і їх, як правило, неможливо притягнути до 
участі у справі всупереч їхньої волі. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо 
предмета спору вступають в процес шляхом подання позовної заяви, яка повинна відпо-
відати вимогам, передбаченим ст. 118-120 ЦПК України. Для вступу даних осіб у справу 
необхідно бути наділеними правом на пред’явлення позову в суд та дотримуватися умов 
реалізації цього права. Законом не передбачено обмеження кількості третіх осіб із само-
стійними вимогами.

Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, можуть вступити 
у справу до закінчення судового розгляду відповідно до положень ч. 1 ст. 34 ЦПК України. 
При цьому, необхідно враховувати положення ч. 9 ст. 193 ЦПК України про те, що позовну 
заяву від третьої особи, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, подану після 
початку судових дебатів, суд своєю ухвалою повертає заявнику. Отже, подати позовну за-
яву третя особа може лише до винесення судом ухвали про закінчення з’ясування обставин 
справи та перевірки їх доказами, адже саме після цього суд переходить вже до судових 
дебатів. 

Частина 2 ст. 34 ЦПК України містить важливе правило, якого не було у ЦПК 1963 
року, що за клопотанням третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спо-
ру справа розглядається спочатку. Якщо таке клопотання заявлено, розгляд справи спо-
чатку є обов’язковим. Вважаємо, правильною позицію судів, які в усіх випадках вступу у 
справу третьої особи із самостійними вимогами розпочинають справу спочатку, незалежно 
від того, чи заявлено про це клопотання. Суд з метою забезпечення можливості ознайом-
лення третьої особи зі справою та сторін з вимогами третьої особи повинен відкласти роз-
гляд справи згідно ст.191 ЦПК України.

Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору можуть претенду-
вати як на весь предмет спору, так і на певну його частину. Предмет спору – це об’єкт спір-
ного правовідношення, те благо, з приводу якого виник спір. Задоволення позову третьої 
особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, унеможливлює задоволення 
вимог позивача щодо цього ж предмета спору. Суддя може відмовити третій особі у при-
йнятті позовної заяви і відкритті провадження у справі відповідно до положень ч. 2 ст. 122 
ЦПК України, а також згідно зі ст. 121 ЦПК України може залишити позову заяву без руху 
чи повернути її, якщо третьою особою не дотримано вимог, передбачених ст. 119, 120 ЦПК 
України. Якщо основні правила враховані третьою особою суддя постановляє ухвалу про 
прийняття позовної заяви третьої особи і саме з цього моменту дана особа є легітимною 
у відповідному процесі. Особливістю є те, що на ухвалу суду про залучення або відмову 
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у залученні третьої особи в процес не може бути подано апеляційної скарги. Однак, третя 
особа з самостійними вимогами щодо предмета спору, яка не вступила у справу, не позбав-
лена права на пред’явлення самостійного позову окремо. Треті особи, які заявляють само-
стійні вимоги щодо предмета спору, наділені в процесі тими ж правами та обов’язками, що 
і позивач, але тільки відповідно за своєю вимогою, а не початковою. До третьої особи, яка 
заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, можуть бути пред’явлені як заперечення, 
так і пред’явлено зустрічну позовну вимогу. Припинення справи чи залишення первісного 
позову без розгляду не впливає на розгляд вимог третьої особи. 

Вступ у справу третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору є 
важливим тактичним прийомом, оскільки залучення цих осіб із тактичних міркувань змі-
нює розстановку сил у процесі, розширює предмет доказування, ускладнює судовий роз-
гляд [12, 133].

Інститут третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, обу-
мовлений перш за все необхідністю забезпечити можливість здійснити відповідними 
суб’єктами право регресу. Юридична заінтересованість третіх осіб, які не заявляють са-
мостійні вимоги щодо предмета спору, пов’язана з можливим регресним позовом. Беручи 
участь в процесі, який передує регресному позову, третя особа сприяє з’ясуванню обста-
вин справи, які можуть запобігти пред’явлення до неї регресних вимог.

Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть всту-
пити у спір на стороні позивача або відповідача, якщо рішення у справі може вплинути на 
їхні права або обов’язки щодо однієї зі сторін. Такі особи не є суб’єктами спірного пра-
вовідношення. Між особою, яка не заявляє самостійних вимог, і протилежною стороною 
немає матеріально-правових відносин. Підставою для участі у справі третьої особи без 
самостійних вимог є юридична заінтересованість у справі, яка полягає в тому, що рішення 
суду впливає на права та обов’язки третьої особи. Винесення рішення у справі між пози-
вачем і відповідачем за умови притягнення до участі у справі третьої особи, яка не заявляє 
самостійних вимог стосовно предмета спору, має преюдиціальне значення. 

Треті особи, які не заявляють самостійних вимог, виступають на боці позивача чи від-
повідача шляхом подання заяви або притягуються на підставі ухвали суду. Вступ у справу 
третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог, не тягне за собою розгляд справи спо-
чатку. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог, користуються правами і несуть 
обов’язки сторони, за винятком процесуальних прав по розпорядженню предметом спору 
(права на зміну підстави і предмета позову, збільшення або зменшення позовних вимог, 
а також права на відмову від позову, визнання позову, укладення мирової угоди, вимоги 
примусового виконання рішення), до них не може бути пред’явлено зустрічний позов від-
повідно, оскільки вони не є суб’єктом спірного матеріального правовідношення.

Ініціаторами вступу в процес третьої особи, може бути сама третя особа, а також сто-
рони, особи, які беруть участь у справі, і суд. Оскарження ухвали суду про відмову у залу-
ченні до участі у справі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог, не передбачено. 
Відсутність такої можливості уявляється помилковим і таким, що суперечить конституцій-
ному праву на судовий захист.

Частина 1 ст. 36 ЦПК України містить досить спірне, але обов’язкове правило про те, 
що сторона, в якої за рішенням суду виникне право заявити вимогу або до якої у такому 
випадку може заявити вимогу сама третя особа, зобов’язана повідомити суд про цю третю 
особу. Але позивач або відповідач можуть не знати про наявність таких третіх осіб, не зна-
ти місця їх перебування або знаходження. Крім того, сторони можуть бути заінтересовані у 
тому, щоб така третя особа не брала участі у справі і з цих міркувань ухилятимуться від ви-
конання такого обов’язку. Чітких, ясно виражених наслідків неповідомлення про таку осо-
бу в ЦПК не зазначено. Таким чином, цей обов’язок слід вважати недоліком законодавчої 
техніки, оскільки на практиці це не виконуватиметься, крім випадків, коли безпосередньо 
сама сторона заінтересована в участі у справі третьої особи.

У заяві про залучення третьої особи має бути зазначено: ім’я (найменування) третьої 
особи, місце її проживання (перебування) або місцезнаходження та підстави, з яких її має 
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бути залучено до участі у справі. Однак ч. 3 ст. 36 ЦПК містить певну неузгодженість із ч. 
2 ст. 35 ЦПК України. За правилом, встановленим ч. 2 ст. 35 ЦПК України, третя особа без 
самостійних вимог може бути залучена за клопотанням сторін та інших осіб, які беруть 
участь у справі, або з ініціативи суду. За змістом цієї норми участь третьої особи в такому 
випадку є обов’язковою, оскільки «залучати» означає спонукати до чого-небудь, притягати 
до участі [13, 309]. Однак ч. 3 ст. 36 ЦПК України передбачає, що суд повідомляє третю 
особу про справу, надсилає їй копію заяви про залучення третьої особи і роз’ясняє її право 
заявити про свою участь у справі. Копія такої заяви надсилається також особам, які беруть 
участь у справі. Якщо від третьої особи не надійшло повідомлення про згоду на участь 
у справі, справа розглядається без неї. Тому запропонована правова конструкція ч. 3 ст. 
36 ЦПК є дещо недоладною і потребує корективів. Слід було чітко передбачити випадки 
добровільного вступу в процес третіх осіб без самостійних вимог щодо предмета спору і 
притягнення до участі у справі третьої особи у обов’язковому порядку. У статті не вказа-
но, у який строк суд повідомляє третю особу без самостійних вимог про справу, відсутня 
і вказівка про те, протягом якого строку третя особа зобов’язана повідомити суд про свою 
згоду на участь у справі. Очевидно, що в цій ситуації суд має постановити ухвалу про по-
відомлення третьої особи про наявність заяви щодо її залучення у справу та вказати строк, 
протягом якого вона має повідомити про свою згоду на участь у справі.

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, може сама звер-
нутись із заявою про свою участь, і це питання вирішується судом залежно від обставин 
справи. Якщо особи, які беруть участь у справі, заперечують проти залучення чи допуску 
третьої особи до участі у справі, це питання вирішується судом залежно від обставин спра-
ви, враховуючи змістовність і виправданість даних клопотань та заперечень. Частина 6 ст. 
36 ЦПК України чітко розділяє два випадки: залучення або допуск до участі в справі. З цих 
питань суд постановляє ухвалу, в якій або задовольняє клопотання про допуск чи залучен-
ня до участі у справі, або відмовляє у задоволенні такої заяви. ЦПК України не передбачає 
можливість оскарження ухвали суду про залучення або відмову у залучені третьої особи 
до участі у справі (ст. 293 ЦПК України). При цьому, за загальним правилом ст. 292 та ст. 
324 ЦПК України даний вид третіх осіб наділений правом апеляційного та касаційного 
оскарження.

Аналіз статей 120, 127 ЦПК України вказує на те, що позивач ще до вирішення питання 
про відкриття провадження у справі має додати до позовної заяви її копії та копії всіх дода-
них документів відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб, а суд після відкриття про-
вадження у справі має направити третій особі копію позовної заяви. На практиці залучення 
третіх осіб залишається проблемним і невирішеним питанням. Очевидно, слід погодитись 
із суддями Верховного Суду України М.І. Балюком та Д.Д. Луспеником, які наголосили: 
«вирішуючи питання про залучення до участі у справі або вступу у справу третіх осіб, 
які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, суд має керуватися чіткими 
юридичними критеріями, які визначають умови такої участі, і цей критерій має вказува-
ти на прямий юридичний інтерес цієї особи щодо вирішення справи, наслідком якого є 
вплив на їхні права та обов’язки. Зокрема, такими критеріями є: 1) обов’язкова наявність 
матеріально-правових відносин між третьою особою та однією зі сторін; 2) матеріально-
правові відносини третьої особи й однієї зі сторін мають передбачати можливість спору 
про право цивільне між третьою особою й особою, на боці якої вона виступає». На думку 
зазначених авторів, суд може постановити ухвалу про звільнення третьої особи від участі 
у справі (за відсутності підстав для такої участі). Інакше залишення її учасником процесу і 
неповідомлення про дату судового засідання буде підставою для скасування рішення суду 
[14, 101].

Отже, сутність інституту третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо пред-
мета спору, полягає у тому, що він є процесуальним забезпеченням права регресу, а умо-
ва, що за законом треті особи залучаються чи вступають у справу на стороні позивача чи 
відповідача, передбачає, що участь в процесі третьої особи, випливає з тих відносин, які 
пов’язують її з однією зі сторін у справі. В іншому випадку конструкція цього інституту 
була б недоцільною.
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Висновки. Треті особи у цивільному судочинстві захищаючи власні права та інте реси, 
відіграють значну і позитивну роль у об’єктивному розгляді справи, а також сприяють 
ухваленню законного та обґрунтованого рішення. Участь третіх осіб у цивільній справі 
дає змогу скоротити час розгляду взаємопов’язаних спорів між усіма учасниками спірних 
відносин та комплексно їх розв’язати. 

Участь третіх осіб у цивільній справі надзвичайно важлива і необхідна для правильно-
го та своєчасного розгляду і вирішення цивільної справи, оскільки дозволяє зібрати мак-
симум доказового матеріалу, з’ясувати дійсні взаємостосунки сторін, уникнути винесення 
спірних і навіть взаємовиключних судових рішень.

список літератури
1.  Юридичні терміни. Тлумачний словник / В.Г. Гончаренко, П.П. Андрушко, Т.П. Базова та ін.; за ред. 

В.Г.  Гончаренка. – К.: Либідь, 2004. – 320 с. 
2.  Гражданский процесс: учебник / Под общ.ред. Н.М. Коршунова. – М.: Изд-во «Эксмо», 2005. – 421 с. 
3.  Заворотько П.П., Штефан М.Й. Особи, які беруть участь у справі позовного провадження: Учбовий 

посіб. – К.: Видавництво Київського університету, 2007. 
4.  Цивільний процес: навчальний посібник. / А.В. Андрушко, Ю.В. Білоусов, Р.О. Стефанчук, О.І. Угринов-

ська та ін. / За ред. Ю.В. Білоусова. – К.: Прецедент, 2005. – 172 с. 
5.  Курс цивільного процесу: підручник / В.В. Комаров, В.А. Бігун, В.В. Баранкова та ін. ; за ред. В.В. Кома-

рова. – X.: Право, 2011. – 1352 с. 
6.  Гражданский процесс /под. Ред. В.В. Яркова. – М.: Волтерс Клувер, 2006. – 703 с. 
7.  Цивільний процес України: Підручник. / За ред.. Ю. С. Червоного. – К.: Істина, 2007. – 392 с. 
8.  Аргунов В.Н. Участие третьих лиц в советском гражданском процессе: автореф. дис. канд. юрид. наук: 

12.00.03 / В. Н. Аргунов; Моск. гос. ун-т. – М., 1980. – 18 с. 
9.  Бобровник О. В. Треті особи в цивільному процесі: автореф. дис. канд. юрид. наук. – К., 2009. – 18 с.
10.  Сульженко Ю. Захист прав та охоронюваних законом інтересів третіх осіб у цивільному процесі // Право 

України. – 2005. – № 3. – С. 83-88.
11.  Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18 березня 2004 року // Відомості Верховної 

Ради України. – 2004. − № 40-41, 42. – Ст. 492. 
12.  Кравчук В. М., Угриновська О. І. Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу Ук-

раїни. – К.: Істина, 2006. – 944 с. 
13.  Великий тлумачний словник сучасної української мови. – К., 2001. – 1440 с. 
14.  Балюк М. І., Луспеник Д. Д. Практика застосування Цивільного процесуального кодексу України. Цивіль-

ний процес у питаннях і відповідях. – X.: Харків юридичний, 2008. – С. 100-101.

Стаття надійшла 23.03. 2016 р.

Ю.Ю. Цал-Цалко, канд. юрид. наук, доцент, доцент
Национальный университет «Одесская юридическая академия»

Кафедра гражданского процесса
ул. Пионерская, 9, Одесса, 65009, Украина

ОсОБЕННОстИ  ИНстИтУтА тРЕтЬИХ ЛИЦ В ГРАЖДАНсКОМ 
ПРОЦЕссЕ 

Резюме 
Статья посвящена освещению сущности в понимании определения третьих лиц в 

гражданском процессе Украины, исследованию особенностей их правового статуса на 
современном этапе развития гражданско-процессуальных отношений. Соответственно 
определено понятие третьих лиц в гражданском процессе, их виды, проанализированы 
особенности правового статуса двух видов третьих лиц.

Участие третьих лиц в гражданском процессе чрезвычайно важно и необходимо 
для правильного и своевременного рассмотрения и разрешения гражданского дела, 
поскольку позволяет собрать максимум доказательственного материала, выяснить 
действительные взаимоотношения сторон, избежать вынесения спорных и даже вза-
имоисключающих судебных решений.

Ключевые слова: гражданский процесс, ГПК Украины, третьи лица, третьи лица, 
заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора, третьи лица, 
не заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора.
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FEATURES OF THE INSTITUTE OF THE THIRD PARTIES  
IN THE PROCESS

Summary
The article is devoted to the coverage of the essence in understanding of the concept of 

the third parties in the civil proceedings in Ukraine, the study features of their legal status in 
the current development of the civil procedural relations. The concept of the third parties in 
the civil proceedings, their types, analyzed the peculiarities of the legal status of two types of 
third parties are defined.

Participation of the third parties in the civil process is extremely important and necessary 
for the proper and timely consideration and resolution of the civil cases, because it allows 
you to collect a maximum of evidentiary material, find out the actual relationship between the 
parties, to avoid the removal of controversial and even conflicting judgments.

Key words: Civil Procedure Law, Civil Procedure Code of Ukraine, third parties, third 
parties claiming independent demands on the subject of the claim by third parties that do not 
claim independent demands on the subject of the claim.
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ПРОБЛЕМИ ВіДШКОДУВАННЯ ВИтРАт НА ПРАВОВУ ДОПОМОГУ 
У ЦИВіЛЬНОМУ ПРОЦЕсі: тЕОРЕтИЧНИЙ тА ПРАКтИЧНИЙ 

АсПЕКтИ
Досліджено питання щодо визначення переліку дій, які підпадають під термін «пра-

вова допомога». Встановлено прогалини у законодавстві та проблеми, які із цього ви-
ходять. Проаналізовано шляхи для врегулювання зазначених проблемних питань. 

Ключові слова: цивільний процес, судові витрати, витрати на правову допомогу, 
компенсація витрат

Постановка проблеми. В Україні триває період бурхливого реформування різнома-
нітних галузей суспільного життя і цивільно-процесуальні відносини не є виключенням. 
Особливе місце у цивільному процесуальному праві посідає інститут судових витрат, який 
виконує компенсаційну (відновлювальну) та превентивну функції, забезпечуючи, таким 
чином, баланс інтересів особистості, суспільства та держави.

Законодавство більшості країн світу при встановленні розміру відшкодування витрат 
на правову допомогу, пов’язаних з розглядом справ, виходить із критерію «розумності» 
при визначенні суми відшкодування витрат іншій стороні, з особи, яка зобов’язана відшко-
дувати зазначені витрати. При цьому враховуються всі обставини, включаючи фінансово-
майновий стан кожної із сторін процесу, важливу роль відіграє також їх поведінка у про-
цесі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема визначення та стягнення витрат 
пов’язаних із розглядом судової справи розглядались українськими та зарубіжними право-
знавцями, зокрема М.Й. Штефаном, С.В. Васильєвим, Л.А. Островською, Д.Д.  Луспеником, 
М.І. Балюком, О.І. Угриновською, М.К.Треушниковим, М.М. Коршуновим, В.В. Ярковим 
та іншими.

Метою статті є визначення стану урегульованості питання щодо визначення переліку 
дій, які підпадають під термін «правова допомога», виявлення прогалин та надання пропо-
зицій щодо шляхів подолання законодавчої невизначеності. 

Виклад основного матеріалу. У світовій практиці розмір судових витрат диктується 
рівнем добробуту населення та при нормальному стані економіки встановлюється на рівні, 
з одного боку, забезпечуючи право на звернення до суду громадян із середнім достатком, а 
з іншого, перешкоджає виникненню необґрунтованих спорів. 

Чинний Цивільний процесуальний кодекс України у ч. 3 ст. 79 до судових витрат відно-
сить: 1) витрати на правову допомогу; 2) витрати сторін та їх представників, що пов’язані 
із явкою до суду; 3) витрати, пов’язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів 
та проведення судових експертиз; 4) витрати, пов’язані з проведенням огляду доказів за 
місцезнаходженням та вчинення інших дій, необхідних для розгляду справи; 5) витрати, 
пов’язані з публікацією в пресі оголошення про виклик відповідача.

За нормою частин 1, 2 ст. 84 Цивільного процесуального кодексу України: 1) витрати, 
пов’язані з оплатою правової допомоги адвоката або іншого фахівця в галузі права, несуть 
сторони, крім випадків надання безоплатної правової допомоги; 2) граничний розмір ком-
пенсації витрат на правову допомогу встановлюється законом [1, ст. 84].

З метою конкретизації положень Цивільного процесуального кодексу, Постановою 
Кабінету Міністрів № 590 від 27 квітня 2006 року «Про граничні розміри компенсації ви-
трат, пов’язаних із розглядом цивільних та адміністративних справ, і порядок їх компенса-
ції за рахунок держави» було визначено, граничний розмір витрат, пов’язаних з правовою 
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допомогою стороні, на користь якої ухвалено судове рішення. Розмір витрат не повинен 
перевищувати суму, що обчислюється виходячи з того, що особі виплачується 40 відсотків 
розміру мінімальної заробітної плати за годину роботи [3].

Вчені юристи та юристи-практики неодноразово акцентували увагу на проблемі визна-
чення переліку дій адвокатів чи фахівців в галузі права, які відшкодовуються як витрати 
на правову допомогу.

Так, Й.П. Бронз зазначав, що суди визначаючи суму відшкодування витрат на правову 
допомогу, враховують тільки участь адвоката безпосередньо в судовому процесі, не беру-
чи до уваги час витрачений на виконання доручення клієнта, що може мати вираження у 
складанні позовних заяв, клопотань, написанні та поданні різноманітних скарг, запитів, 
тощо. Вказуючи шляхи подолання вказаної проблеми було запропоновано Верховному 
Суду України надіслати інформаційний лист із роз’ясненням судам та суддям, щодо поряд-
ку і обсягу відшкодування судових витрат такого типу із врахуванням Закону України «Про 
адвокатуру та адвокатську діяльність» та Правил адвокатської етики [4, с. 14].

Законодавець маючи намір врегулювати вказані правовідносини, 20 грудня 2011 року 
прийняв Закон України «Про граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу у 
цивільних та адміністративних справах», зокрема конкретизувавши, які саме дії можливо 
вважати правовою допомогою, і відповідно відшкодовувати, а саме: надання правової до-
помоги у судовому засіданні, під час вчинення окремих процесуальних дій поза судовим 
засіданням та під час ознайомлення із матеріалами справи в суді [3, ст. 1].

Дії щодо надання правової допомоги у судовому засіданні та під час ознайомлення 
із матеріалами справи є зрозумілими, у свою чергу вчинення окремих процесуальних дій 
поза судовим засіданням по сьогоднішній день викликає неоднакове трактування з боку 
вчених, суддів та учасників процесу, оскільки відповідно до ст. 200 Цивільного процесу-
ального кодексу України визначається порядок складання та оформлення протоколів про 
окремі процесуальні дії поза судовим засіданням. Відповідно нечітке формулювання, яке 
вказано в законі, на практиці робить досить проблематичним доказування факту вчення 
дій, які підпадають під правову допомогу.

Л.А. Островська в своєму дослідженні виявила практичний аспект застосування 
Закону України № 4191-VI в частині визначення процесуальних дій, що можуть вчинятися 
поза судовим засіданням та виявлення найбільш типових процесуальних дій поза судовим 
засіданням. 

Як слушно зауважує Л.А. Островська, час, витрачений учасниками провадження у 
справі на вчинення процесуальних дій, таких як підготовка та подання позовних та інших 
заяв і скарг; підготовка та подання клопотань, зокрема про призначення експертизи, забез-
печення доказів, подання доказів має враховуватись при визначенні часу в розумінні ст. 1 
Закону України «Про граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу у цивіль-
них та адміністративних справах» [5, с. 26].

З метою врегулювання неоднакової практики застосування судами законодавства, щодо 
відшкодування витрат на правову допомогу, у п. 48 Постанови № 10 від 17 жовтня 2014 
року Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних 
справ «Про застосування судами законодавства про судові витрати у цивільних справах», 
зазначено підстави, межі та порядок відшкодування судових витрат на правову допомогу, 
надану в суді як адвокатом, так і іншим фахівцем у галузі права, регламентовано у пункті 2 
частини третьої статті 79, статтях 84, 88, 89 ЦПК.

Витрати на правову допомогу, граничний розмір якої визначено відповідним законом, 
про що зазначено в пункті 47 цієї постанови, стягуються не лише за участь у судовому 
засіданні при розгляді справи, а й у разі вчинення інших дій поза судовим засіданням, без-
посередньо пов’язаних із наданням правової допомоги у конкретній справі (наприклад, 
складання позовної заяви, надання консультацій, переклад документів, копіювання доку-
ментів).

Зазначені витрати мають бути документально підтверджені та доведені. Відсутність 
документального підтвердження витрат на правову допомогу, а також розрахунку таких 
витрат є підставою для відмови у задоволенні вимог про відшкодування таких витрат.
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Аналізуючи судову практику, слід зазначити, що суди нижчих інстанцій, продовжують 
ухвалювати рішення, які суперечать вищевказаній Постанові Пленуму № 10 від 17 жовтня 
2014 року. 

Так, 08 лютого 2016 року Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської об-
ласті відмовив у задоволенні вимог про відшкодування витрат на правову допомогу. 
«Відповідно до ч. 1,2,3 ст. 200 ЦПК України, під час вчинення окремої процесуальної дії 
поза судовим засіданням складається протокол, який приєднується до справи та повинен 
бути оформлений не пізніше наступного дня після вчинення окремої процесуальної дії. 
Проте, на обґрунтування факту надання допомоги адвокатом поза судовим засіданням, не 
надано протоколів, що підтверджують вчинення ним окремих процесуальних дій поза су-
довим засіданням» [9].

Аналогічну за своїм змістом позицію продемонстрував Богунський районний суд міста 
Житомир у своєму рішенні від 04 листопада 2015 року: «Відповідно до ч. 1,2,3 ст. 200 ЦПК 
України під час вчинення окремої процесуальної дії поза судовим засіданням складається 
протокол, який приєднується до справи та повинен бути оформлений не пізніше наступно-
го дня після вчинення окремої процесуальної дії. Проте, на обґрунтування факту надання 
допомоги адвокатом поза судовим засіданням, не надано протоколів, що підтверджують 
вчинення ним окремих процесуальних дій поза судовим засіданням» [10].

Зазначені непоодинокі випадки нехтування судами тією практикою та прикладу право-
застосування, яку дає Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримі-
нальних справ обумовлює необхідність саме закріплення на законодавчому рівні тієї по-
зиції, яка була висловлена в Постанові Пленуму № 10 від 17 жовтня 2014 року.

Якщо питання про відшкодування витрат на правову допомогу, що надавалась адво-
катом врегульовано спеціальним законом, то питання відшкодування витрат на правову 
допомогу фахівцем у галузі права (не адвокатом), чітко не врегульовано.

У теорії та практиці викликає численні дискусії поняття фахівець у галузі права, у 
контексті представлення інтересів особою, яка не є адвокатом, тобто на підставі якого кри-
терію можна стверджувати, що певна особа є фахівцем у галузі права.

За нормою ст. 12 Цивільного процесуального кодексу України, особа, яка бере участь у 
справі, має право на правову допомогу, яка надається адвокатами або іншими фахівцями у 
галузі права в порядку, встановленому законом.

Д.Д. Луспеник та М.І. Балюк зазначають, що правовий статус особи, яка надає правову 
допомогу, а також визначення хто є фахівцем у галузі права законодавством ще не встанов-
лено, оскільки зазначеного спеціального закону ще не прийнято [6, с. 195].

Аналогічну точку зору поділяє Угриновська О.І., яка вказує, що процесуальний статус 
особи, яка надає правову допомогу, визначення, хто є фахівцем у галузі права, на законо-
давчому рівні не встановлено. Суд не може довільно вирішувати ці питання, оскільки ЦПК 
України чітко зазначає, що ці питання врегульовуються спеціальним законом, якого ще не 
прийнято [7, с. 77].

З метою надання прикладу правозастосування, Вищий спеціалізований суд України 
у постанові від 17.10.2014 року у п. 47 зазначив, що витрати, пов’язані з оплатою право-
вої допомоги адвоката або іншого фахівця в галузі права, несуть сторони, крім випадків 
надання безоплатної правової допомоги. При стягненні витрат на правову допомогу слід 
враховувати, що особа, яка таку допомогу надавала, має бути адвокатом (стаття 6 Закону 
України від 05 липня 2012 року «Про адвокатуру та адвокатську діяльність») або іншим 
фахівцем у галузі права незалежно від того, чи така особа брала участь у справі на підставі 
довіреності, чи відповідного договору (статті 12, 42, 56 ЦПК) [8].

У зазначеному пункті суд спробував розтлумачити питання, щодо статусу учасника 
процесу, а саме за яким процесуальним статусом представник, чи особа, що надає правову 
допомогу, діє у процесі. Так суди часто відмовляють у задоволенні вимоги про відшкоду-
вання витрат на правову допомогу, посилаючись на те, що представник діяв у процесі на 
підставі довіреності, а тому не був залучений для участі у справі як особа, що надає право-
ву допомогу, тому відсутні підстави для задоволення зазначених вимог.
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Так, Апеляційним судом Одеської області було скасовано рішення суду першої інстан-
ції, із мотивуванням, що «судом першої інстанції не враховано те, що позивачем не надано 
доказів того, що ОСОБА_3 є особою яка на підставі Закону України «Про граничний роз-
мір компенсації витрат на правову допомогу у цивільних та адміністративних справах» від 
20 грудня 2011 року, ст. ст. 84, 88 ЦПК України має право на отримання виплат за надання 
правової допомоги. Законом не визначено поняття особи яка є фахівцем в області права, 
а тому в теперішній час за надання правової допомоги лише адвокатом можливо ставити 
вимоги про стягнення правової допомоги. Крім того ОСОБА_3 приймає участь у справі як 
представник позивача, а представник в силу свого процесуального статусу передбаченого 
ст. ст. 38, 40 ЦПК України не може надавати правову допомогу» [11].

Висновки. Закріплення в законодавстві чітких правил відшкодування витрат на право-
ву допомогу дозволить гармонізувати інститут судових витрат у цивільному процесі, що 
дасть змогу забезпечити на законодавчому рівні гарантію права сторони, на користь якої 
ухвалено судове рішення і яка не є суб’єктом владних повноважень, на компенсацію ви-
трат, пов’язаних з отриманням правової допомоги під час розгляду цивільних справ, якщо 
компенсація сплачується за рахунок іншої сторони або відповідно до закону за рахунок 
держави.

Таким чином, можна констатувати, що відсутність законодавчого визначення поняття 
фахівець у галузі права, відсутність законодавчо закріпленого переліку дій, які відносяться 
до правової допомоги, неврегульованість процесуального статусу представника за дові-
реністю та особи, що надає правову допомогу, спричиняє численні проблеми при розгля-
ді судових справ, оскільки суди першої і апеляційної інстанції не поспішають приводити 
свою практику у відповідність, до тих роз’яснень, які надає суд касаційної інстанції, тому 
вочевидь стає зрозумілою нагальна потреба якнайскоріше виправити зазначені прогалини 
у законодавстві, про які вже тривалий час дискутують і науковці, і юристи-практики.
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ПРОБЛЕМЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАсХОДОВ НА ПРАВОВУЮ ПОМОЩЬ 
В ГРАЖДАНсКОМ ПРОЦЕссЕ:  

тЕОРЕтИЧЕсКИЙ И ПРАКтИЧЕсКИЙ АсПЕКтЫ
Резюме
Исследован вопрос о той роли, которую выполняет институт судебных расходов в 

гражданском процессе, определены составляющие элементы судебных расходов, пере-
чень действий, которые подпадают под термин «правовая помощь», проблемы по воз-
мещению расходов на правовую помощь. По результатам установлены пробелы в зако-
нодательстве, которые заключаются в несколько сокращенном определении действий, 
подпадающих под правовую помощь, также об отсутствии законодательного закрепле-
ния термина «специалист в области права» и на основании анализа судебной практики 
установлены проблемы, которые возникают по этому поводу. Проанализированы пути 
для урегулирования указанных проблемных вопросов.
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THE PROBLEM OF COMPENSATION FOR LEGAL AID COSTS IN 
CIVIL PROCEEDINGS: THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS

Summary
In this article the question of the role played by the institution of court costs in the civil 

proceedings is explored, constituent elements of legal costs, the list of activities that fall 
under the term «legal aid» were defined, the problems of legal aid costs compensation were 
determined. According to the results of research, were found gaps in the legislation, because of 
insufficient definition of actions covered by legal aid, and the absence of legislative definition 
of the term «expert in the field of law». Based on the analysis of judicial practice found 
problems that arise in this regard. Analyzed the ways to resolve these problematic issues.
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ЗАРУБіЖНИЙ ДОсВіД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ іНстИтУтУ 
ОПіКИ тА ПіКЛУВАННЯ

Статтю присвячено аналізу правового регулювання інституту опіки та піклування в 
деяких країнах Європи, зокрема, Великобританії, Франції, Німеччині, Італії, Угорщині. 
Зазначено, що охорона особистих і майнових прав неповнолітніх в означених краї-
нах здійснюється комплексом заходів, що утворюють інститут опіки та піклування. 
Закцентовано увагу на можливість запозичення позитивних напрацювань окремих кра-
їн Європи в означеній сфері для застосування в українському правовому просторі.
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Постановка проблеми. Не дивлячись на те, що сьогодні в Україні досягнуто певних 
успіхів у вирішенні непростих завдань, що пов’язані з сімейним влаштуванням дітей, які 
залишилися без піклування батьків, означена проблема потребує подальшого поглиблено-
го теоретичного вивчення та здійснення активних практичних кроків. Загальна статистика 
свідчить про те, що кількість виявлених дітей, які залишилися без піклування батьків, зна-
ходиться на високому рівні. При цьому велика кількість таких дітей – це соціальні сироти, 
які залишилися без батьківської опіки в силу несприятливого стану в сім’ї.

Актуальним на сьогодні є дослідження правової природи та особливостей встановлен-
ня опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклу-
вання в Україні, а також подальших шляхів розвитку цього правового інституту з урахуван-
ням руху нашої держави до європейського простору. Доцільним з огляду на вищеозначене 
стає аналіз законодавства країн Європи, що регулює зазначені суспільні відносини.

Законодавство України та деяких зарубіжних країн в історичному аспекті досить 
близькі у регулюванні правовідносин з опіки та піклування, оскільки джерело такого ре-
гулювання ґрунтувалося на нормах римського права. Однак, з урахуванням політичного, 
соціального, економічного розвитку різних держав норми законодавства про опіку та пі-
клування були з часом трансформовані та набули національних особливостей.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням означеної в статті проблема-
тики займалася низка вчених, серед яких слід відмітити роботи, зокрема: Ф. Грассо у праці 
«Рассматривать вопрос родительской опеки в Италии уполномочен судья, занимающийся 
сепарационе»; О. Г. Куропацьку у праці «Опека и попечительство как способ защиты прав 
детей, утративших родительское попечение; О. Г. Куропацьку у праці «Устройство детей, 
оставшихся без попечения родителей, по законодательству Великобритании и США»; 
О.  М. Нечаєву у праці «Защита личных прав несовершеннолетнего гражданина в семейно-
правовой сфере по Гражданскому Уложению Германии»; Н. И. Гайдаенко-Шер «Семейное 
право Российской Федерации и иностранных государств» та ін.

Мета статті. Метою роботи є аналіз правового регулювання інституту опіки та піклу-
вання в деяких країнах Європи, зокрема, у Великобританії, Франції, Німеччині, Італії та 
Угорщині. 

Виклад основного матеріалу. У будь-якій країні народжується, розвивається та зміц-
нюється система соціальних альтернативних рішень, що стосуються виховання та розви-
тку дітей, які залишилися без піклування батьків.

Питання опіки регулюються у Великобританії Законом про опіку над неповнолітніми 
1971  р. [1], Законом про опіку 1973  р. [2], Законом про турботу про дітей 1980  р. [3; 4, 78]. 

Опіка визначається в Законі про опіку 1973 р., як встановлена система заходів, що ма-
ють за мету охорону особистих майнових і немайнових прав неповнолітніх [5, 23]. Опіка 
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встановлюється за рішенням суду у випадках, коли неповнолітній втратив батьків або вони 
позбавлені батьківської влади. З досягненням повноліття (відповідно до Закону про до-
міцілій та судочинство по шлюбно-сімейним справам 1973  р. повноліття наступає по до-
сягненні дитиною 18-річного віку) опіка припиняється, за винятком випадків, коли повно-
літня особа визнана недієздатною внаслідок душевної хвороби.

Опікун покликаний здійснювати турботу про особистість неповнолітнього, про його 
виховання та освіту, управляти його майном і представляти інтереси підопічного. 

У Великобританії справи піклування перебувають у віданні магістратів, але їх рішення 
підлягають оскарженню в сімейному відділенні Високого суду. 

В Англії забезпечується дитині такий захист і турбота, що дозволяє йому зберегти 
батьків. Займаючи позицію доцільності повернення дитини в батьківську сім’ю, англійське 
право дотримується рекомендації Європейського Суду з прав людини, який неодноразово 
звертав увагу на те, що здійснення турботи про дитину державними органами має розгля-
датися як тимчасовий захід, поки не буде відновлена сім’я. Сьогодні Англія являє собою 
приклад того, як держава повинна дбати про сім’ю, розумно поєднуючи принцип невтру-
чання у справи сім’ї, і, в разі порушення прав її членів, застосування ефективних засобів 
захисту прав як дитини, так і її батьків [6].

У Великобританії панівною колізійною прив’язкою є англійське право (закон суду). 
Англійський суд, застосовуючи власне право, може призначити опіку над неповнолітнім 
британським підданим, навіть доміцильованим за кордоном, і над іноземцем, який домі-
цильований або тільки тимчасово перебуває на території Великобританії. Межі правомоч-
ностей призначеного за кордоном опікуна відповідно до англійського права визначаються 
за законом місця встановлення опіки (щодо рухомого майна).

У французькому праві всі необхідні норми про опіку розміщені в цивільному кодексі 
(Т. 1, Гл. 2, Титулу X Французького цивільного кодексу [7]). У другій половині XX ст. 
інститут опіки у Франції набув досить значних змін: в текст кодексу були внесені істотні 
поправки та доповнення. При цьому значну частину норм про опіку, що знаходяться в 
даний час у Французькому цивільному кодексі становлять положення публічно-правового 
характеру. 

Відповідно до статті 17 Постанови № 2015-1288 від 15 жовтня 2015 року, з 1 січня 
2016 року набула чинності ст. 388-1-1 ФЦК, яка містить норму, відповідно до якої неповно-
літнього у всіх актах цивільного життя, за винятком випадків, коли законом вимагається 
неповнолітньому діяти самостійно, представляє законний адміністратор. 

На сьогодні у Франції закон розрізняє акти розпорядження і адміністративних дій над 
майном неповнолітнього. Акти адміністративних (управлінських) дій не становлять неви-
правданого ризику для спадщини і не змінюють її природу. Один або інший з батьків або 
обидва з батьків можуть виконувати адміністративні дії без необхідності отримати дозвіл 
органу опіки судді. З 1 січня 2016 року, батько й мати можуть виконувати всі акти розпо-
рядження майном неповнолітнього (ст. 388-1-1 ФЦК). Дозвіл опікунського суду необхідно, 
однак:

• в разі розбіжностей між батьками;
• для цілого ряду актів вибуття, встановлених законом.
Серед актів положення, що вимагає дозволу органу опіки судді: отримання кредиту від 

імені неповнолітнього, відмова від права або нерухомості тощо.
У випадках, коли у ході будь-якого судового розгляду, інтереси неповнолітнього всту-

пають у конфлікт з його законними представниками, суддя у справах опіки відповідно до 
статті 383 ФЦК призначає спеціального управителя для представлення неповнолітнього 
(ст. 388-2). 

Суддя у справах опіки та прокурор здійснюють загальний нагляд. Передбачається, що 
законні управителі, опікуни та інші опікунські органи повинні відповідати своїм функціям 
і надавати судді та прокурору всю необхідну інформацію. У випадку невиконання відпо-
відних вимог щодо цих органів суддя може прийняти відповідне рішення з встановленням 
штрафів у відповідності до французького законодавства.
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Опіка встановлюється тоді, коли батько і мати померли або позбавлені здійснення бать-
ківських прав (ст. 390 ФЦК). Крім того, вона може встановлюватись відносно дитини, по-
ходження якої не встановлено. Разом з тим, в кодексі зазначається, що це не повинно впли-
вати на конкретні закони, що регулюють службу соціальної допомоги для дітей. 

Відповідно до нової редакції ст. 392 ФЦК, якщо дитина приходить, щоб бути визнаною 
одним з його батьків після відкриття опіки, суддя опіки може на прохання батька, вирішити 
замінити законну адміністрацію опіки.

Без шкоди для положень статті 392, опіка закінчується емансипацією неповнолітнього 
або за віком. Вона також закінчується в разі смерті особи (ст. 393 ФЦК). 

Ст.ст. 395, 396 ФЦК передбачають вимоги до особи опікуна та його діяльності. 
У ст. 397 зазначено, що саме сімейна рада приймає рішення про зняття й заміну опікунів, а 
суд опікується самою сімейною радою. Суддя може, якщо він вважає за необхідне, вжити 
забезпечувальних заходів в інтересах неповнолітнього.

Відповідно до ст. 398 ФЦК навіть якщо є заповідальний опікун, опіка встановлюється 
на сімейній раді. Сімейна рада складається з принаймні чотирьох членів, в тому числі опі-
куна і наглядового опікуна, але не судді (ч. 2 ст. 399 ФЦК). Членами сімейної ради можуть 
бути батьки та родичі батька та матері неповнолітньої й будь-яка людина, що проживає у 
Франції або за кордоном і проявляє інтерес до дитини.

Сімейна рада функціонує під головуванням судді по справах опіки. Її рішення прийма-
ються шляхом голосування членів. Опікун або опікун-спостерігач не приймають участі в 
голосуванні. Рішення сімейної ради є недійсним у разі встановлення шахрайства, обману 
або при упущенні суттєвих формальностей (ч. 1 ст. 402 ФЦК). 

Особисте право вибрати опікуна, з родичів або сторонніх осіб, належить лише тому з 
батьків, хто помер останнім, якщо він до дня своєї смерті здійснював законне управління 
або опікунство. Це право може бути здійснено лише у формі заповіту або спеціальної заяви 
у присутності нотаріуса. Опікун, призначений батьком чи матір’ю не зобов’язаний при-
ймати опіку (ст. 403 ФЦК).

Якщо опіка залишається вакантною, опікунський суд повинен звернутися до відповід-
ного державного органу для соціальної допомоги дітям. В цьому випадку, наглядова рада 
не має ні родини, ні опікуна-спостерігача (ст. 411).

Цивільне законодавство сучасної Німеччини продовжує відрізняти повноту і логічну 
послідовність правових приписів. Що ж до опіки та піклування, то обидва ці інститути 
передбачені окремою ч. 3 кн. 4 Уложення [8; 9].

Згідно § 1789 опікун призначається судом у справах опіки з покладанням на нього 
обов’язку чесно й сумлінно здійснювати опіку. Причому покладання цього обов’язку під-
тверджується у формі, що замінює присягу. Разом з тим ГЦУ звертає увагу на випадки 
встановлення опіки судом у справах опіки за особистою ініціативою (§ 1774), наприклад 
коли заходи, вжиті судом по врегулюванню сімейно-правових конфліктів, виявилися без-
результатними. 

ГЦУ, надаючи суду у справах опіки право її встановити, дає рекомендації щодо вибору 
опікуна погодившись з існуючими на цей рахунок правилами і думкою управління у спра-
вах молоді. Тут враховуються дві обставини, що виключають, по-перше, неспроможність 
до здійснення опіки, по-друге, непридатність до виконання обов’язків опікуна. 

При виборі опікуна суд у справах опіки повинен вибрати особу, яка за своїми осо-
бистими якостями та майновим станом здатна виконувати обов’язки по опіці (§ 1779 (2)). 
З числа декількох відповідних кандидатур необхідно взяти до уваги передбачувану волю 
батьків, особисті прихильності підопічного, спорідненість з підопічним і віросповідання 
підопічного. Ще один обов’язок суду полягає в необхідності заслухати родичів або своя-
ків підопічного, «якщо це можливо без значного затримання або невідповідних витрат» (§ 
1779 (3). Що ж до конкретних правил, дотримання яких є обов’язковим, то кожен німець 
зобов’язаний прийняти на себе обов’язки з опіки, для здійснення яких він обраний судом у 
справах опіки (§ 1786), якщо немає причин, що виправдають його небажання. Докладний 
перелік таких причин містить § 1786, іменований «Право на відмову». При необґрунтова-
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ній відмові бути опікуном все одно на особу покладаються, але тимчасово, обов’язки бути 
опікуном. До того ж суд у справах опіки вправі «спонукати особу, обрану опікуном, до при-
йняття обов’язків по опіці шляхом встановлення штрафу». Його дозволяється накладати з 
інтервалом не менше одного тижня. Разом з тим не дозволяється накладати більше трьох 
штрафів.

ГЦУ допускає, по-перше, призначення декількох різних опікунів для спільного здій-
снення опіки (у разі розбіжностей між ними рішення приймає суд у справах опіки); по-
друге, надає батькам право згадувати його в своєму заповіті; по-третє, дозволяє батькам 
запропонувати свою кандидатуру опікуна. Причому ця кандидатура може бути замінена 
без згоди особи, покликаної до опіки, тільки в певних випадках, перерахованих в § 1778.

Ще одна особливість опіки, передбачена ГЦУ, полягає в тому, що згідно з § 1837 (1) суд 
у справах опіки консультує опікунів. Крім того, суд у справах опіки зобов’язаний здійсню-
вати нагляд за діяльністю опікуна і контролюючого опікуна в цілому і втручатися, видавати 
судові накази і заборони, спрямовані проти порушень їхніх обов’язків. Суд також може 
примушувати опікуна і контролюючого опікуна до дотримання судових приписів шляхом 
накладення штрафів. Але на управління у справах молоді або об’єднання штраф не накла-
дається. Після того як опіка встановлена, починають діяти правила, покликані забезпечити 
опіку. До них відноситься обов’язок опікуна і контролюючого опікуна в будь-який час на 
вимогу суду по справах опіки надати йому відомості «про здійснення опіки та про особисті 
відносини підопічного». 

Таким чином, ГЦУ досить повно висвітлює питання, пов’язані з опікою над неповно-
літніми. Що ж до піклування над ними, то розд. 3 кн. 4 у вигляді доповнення передбачає 
«спеціальне піклування» (§ 1909), де сказано: «Особі, на яку розповсюджується батьків-
ська турбота або опіка, призначається піклувальник у справах, що викликають труднощі 
у батьків або опікуна». Зокрема, піклувальник призначається для управління майном, яке 
зазначена особа набуває в разі смерті когось або яке йому буде безоплатно надано третьою 
особою за угодами між живими, якщо спадкодавець у заповідальному розпорядженні, а 
третя особа при наданні встановили, що батьки або опікун не повинні здійснювати управ-
ління майном. Спеціальне піклування «належить встановити також у тому випадку, якщо є 
умови для призначення опіки, проте опікун ще не призначений» (§ 19 093). Призначається 
піклування й над зачатою дитиною для дотримання його майбутніх прав тою мірою, якою 
ці права потребують охорони (§ 1912 (1)). Проте батьківські обов’язки з охорони зберіга-
ються «неначебто дитина вже народилася». Отже, між поняттями «опіка» та «піклування» 
над неповнолітніми по ГЦУ та СК України немає подібності.

Зосередившись на майновій стороні опіки над неповнолітнім, ГЦУ досить докладно 
регламентує передумови встановлення опіки немайнового характеру. Саме тут чимало 
оригінальних, самобутніх рішень, глибоке вивчення яких може виявитися корисним для 
української науки, вдосконалення законодавства, правозастосування. 

Питання опіки та піклування в Італії регулюються Розд. X Цивільного кодексу Італії 
[10]. Якщо батьки померли або з інших причин не можуть здійснювати батьківську владу 
над дітьми, претор за місцезнаходженням центру інтересів неповнолітнього призначає опі-
куна. Якщо опікун переїжджає, то рішенням суду опіка переноситься за його новим місцем 
проживання (Art. 343) [11, 309].

В Італії канцелярія судді по справах опіки зберігає всю інформацію, що стосується 
здійснення опіки (піклування) щодо конкретних осіб, тобто виконує багато в чому ті функ-
ції, які в Україні покладені на органи опіки та піклування. 

Справа про опіку порушується в наступному порядку: чиновник органів рацсу, який 
отримав заяву про смерть особи, яка залишила неповнолітніх дітей, або заяву про наро-
дження дитини від невідомих батьків, і нотаріус, що оголошує заповіт, який містить по-
ложення про призначення опікуна чи піклувальника, зобов’язані в десятиденний термін 
повідомити про ці обставини суддю по опікунських справах (Art. 345). Канцелярія судді 
по опікунських справах веде реєстр, в якому фіксуються дні початку та припинення опіки, 
відомості про призначення або відкликання опікуна, звіти про стан майна неповнолітнього 
і будь-які дії, пов’язані із зміною особистого чи майнового стану підопічного.
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Родичі до третього ступеня споріднення зобов’язані повідомити суддю по опікунських 
справах про обставини, які є підставою для призначення опікуна чи піклувальника, в де-
сятиденний термін з моменту, коли вони дізналися про ці обставини. Особа, призначена 
опікуном чи піклувальником, також зобов’язана сповістити суддю по опікунських справах 
в десятиденний строк з дня, коли йому стало відомо про таке призначення.

Суддя по опікунських справах призначає опікуна, причому для кількох братів і сестер 
призначається, як правило, один опікун. Опікуном призначається особа, зазначена тим з 
батьків, хто останнім здійснював батьківську владу.

Діти, у яких за місцем проживання не залишилося рідних, здатних виконувати опі-
кунські функції, за рішенням судді можуть бути передані на піклування місцевим органам 
соціального страхування або до притулку. 

Піклувальник представляє неповнолітнього у випадках, коли його інтереси суперечать 
інтересам опікуна. Якщо інтереси піклувальника також вступають в протиріччя з інтереса-
ми неповнолітнього, суддя по опікунських справах призначає особливого піклувальника. 
Піклувальник зобов’язаний сприяти призначенню нового опікуна у випадках, коли колиш-
ній відмовився виконувати опікунські функції. У період до призначення нового опікуна пі-
клувальник піклується про неповнолітнього, представляє його і може здійснювати будь-які 
дії, необхідні для охорони майна опікуваного. 

Опікун виконує свої функції в Італії безоплатно. Проте суддя з опікунських справ 
може призначити опікуну справедливу винагороду, приймаючи до уваги обсяг його роботи 
і складність управління майном опікуваного. Без дозволу судді з опікунських справ опікун 
не має права (Art. 374): набувати майна більше, ніж необхідно для користування опікувано-
го, ведення домашнього господарства та управління майном; приймати зобов’язання, дава-
ти згоду на скасування іпотеки, крім випадків, коли це необхідно для витрат на утримання 
опікуваного і звичайного управління його майном; приймати спадщину або відмовлятися 
від неї, приймати дари або заповідальні відмови, обтяжені зобов’язаннями або вчинені під 
умовою; укладати договори оренди нерухомого майна на строк, який повинен закінчитися 
тільки через рік після досягнення повноліття підопічним; порушувати справи в суді, крім 
випадків, коли мова йде про стягнення збитку, віндикаційний позов і про позови, про вжит-
тя забезпечувальних заходів. 

Без дозволу суду опікун не має права: відчужувати майно, крім рухомого майна, яке 
швидко псується; створювати обтяження та іпотеки; приступати до розділу майна; уклада-
ти мирові угоди і угоди з кредиторами. Опікунам заборонено прямо або через підставних 
осіб придбавати майно і права підопічного. Опікун не вправі орендувати майно підопічно-
го без забезпечувальних заходів і дозволу судді по опікунських справах. 

Опікун, функції якого припиняються, зобов’язаний у двомісячний термін подати за-
ключний звіт про свою діяльність судді по опікунських справах. Отримавши звіт, суддя 
передає його на розгляд підопічного, який досяг повноліття, емансипованому підопічному 
або новому законному представнику підопічного, який повинен висловити свої зауваження. 

Для позовів підопічного до опікуна законом встановлений п’ятирічний термін, який 
починається з моменту, коли підопічний досяг повноліття, або з дня смерті підопічного. 
Якщо опікун перестав виконувати свої функції і представив заключний звіт про свою ді-
яльність до цього моменту, то термін обчислюється з дня, коли суддя по опікунських спра-
вах виніс рішення щодо звіту. 

У разі виникнення розбіжностей між подружжям у питаннях опіки над сумісною не-
повнолітньою дитиною або ж повноважень в управлінні спадщиною останньої, Верховний 
Суд Італії в рішенні № 18686/2012 пояснює, що під час процесу сепарації (поділу) компе-
тентним органом у вирішенні таких питань стане суддя, який займається процесом розі-
рвання шлюбу [12]. 

Слід зазначити, що в сучасних правових системах часто повноваження з розгляду пи-
тань опіки покладаються тою чи іншою мірою на спеціальні суди. Зокрема, у Фінляндії 
низові ланки судової системи можуть встановлювати опіку, а в Португалії ця функція по-
кладена на спеціальні сімейні суди. 
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Варто зауважити, що не у всіх європейських країнах регулювання інституту опіки та 
піклування здійснюється нормами Цивільного кодексу. Зокрема, в Угорщині норми про 
встановлення опіки та піклування містяться у окремих законах: Законі про шлюб, сім’ю та 
опіку, Законі про захист дітей.

Опіка в Угорщині встановлюється над неповнолітніми, що не мають батьківського на-
гляду. Найближчі родичі неповнолітнього зобов’язані негайно повідомити орган опіки про 
наявність причин, внаслідок яких неповнолітньому необхідно призначити опікуна. Такі ж 
обов’язки покладаються на суд, на осіб, що відають реєстрацією актів цивільного стану та 
на інші органи державного управління. 

Для здійснення обов’язків з опіки призначається опікун. Якщо той з батьків, хто здій-
снював батьківську владу назвав у своєму заповіті або офіційному документі особу, яка 
повинна стати опікуном дитини, ця особа і призначається опікуном. Виняток становлять 
випадки, якщо названа батьками особа не може здійснювати опіку за законом або з точки 
зору інтересів неповнолітнього. 

При відсутності названого опікуна орган опіки призначає опікуном близького родича 
підопічного, іншу особу, яка має родинні зв’язки з опікуваним, а якщо таких немає – особу, 
що погодилась прийняти на себе обов’язки опікуна. 

Як правило, кожному неповнолітньому, що потребує опіки призначається один опі-
кун. Братам і сестрам призначається загальний опікун; в обґрунтованих випадках ця норма 
може не дотримуватися в інтересах неповнолітнього. Якщо інше не передбачено законом, 
орган опіки має право призначити загального опікуна для одного або кількох неповноліт-
ніх, в якості якого виступає особа, що запропонована органом адміністративного управ-
ління. 

Опіка встановлюється над дітьми, які протягом певного періоду часу виховуються у 
прийомних батьків або в дитячому закладі, а щодо їх батьків ведеться справа про позбав-
лення батьківської влади. 

Діяльність опікуна ведеться під постійним контролем і керівництвом з боку органу 
опіки. До обов’язків опікуна відноситься представлення органу опіки необхідної інфор-
мації про діяльність щодо здійснення опіки, про справи підопічного. Орган опіки може 
обмежити обсяг прав опікуна як за власною ініціативою, так і на прохання підопічного 
або його родичів. Життєвий шлях, обраний для підопічного, може бути змінений лише за 
згодою останнього. 

Опіка припиняється, коли підопічний досягає повноліття або щодо нього встановлю-
ється батьківська влада. Повноваження опікуна припиняються: з припиненням опіки; при 
звільненні чи відстороненні опікуна органом опіки. 

Однією з форм захисту прав неповнолітніх в Угорщині є піклування, яке встановлю-
ється в тих випадках, коли фізичний, розумовий, моральний розвиток дитини не може бути 
забезпечено батьками. 

Право встановлення піклування покладено на органи місцевого самоврядування та ор-
гани опіки. Зазначені органи ведуть облік дітей, що залишилися без піклування батьків, 
вибирають форми влаштування дітей, виходячи з конкретних обставин втрати піклування 
батьків, здійснюють контроль за умовами утримання, виховання та освіти дітей.

Висновки. Таким чином, проведений аналіз досвіду законодавчого регулювання інсти-
туту опіки та піклування в зарубіжних країнах дає підстави для висновку про можливість 
запозичення позитивних напрацювань окремих країн в означеній сфері для застосування в 
українському правовому просторі.

Зокрема, корисним буде дослідження обрання опікуна у Франції. У законодавстві цієї 
країни зазначається, що саме сімейна рада приймає рішення про зняття та заміну опікунів, 
а суд опікується самою сімейною радою. Суддя може, якщо він вважає за необхідне, вжити 
забезпечувальних заходів в інтересах неповнолітнього. Це є дуже позитивним моментом, 
оскільки сімейна рада напевне може краще за будь-кого іншого обрати дитині опікуна. 
Адже членами сімейної ради можуть бути батьки та родичі дитини або будь-яка інша особа. 

Варто звернути увагу на особливості встановлення піклування у Німеччині. 
Піклувальник призначається у справах, що викликають труднощі у батьків або у опіку-
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на. Зокрема, піклувальник призначається для управління майном, яке підопічний набув. 
Можливо, така модель розділу опіки та піклування непогано могла б функціонувати і в 
нашій державі. Опікун призначався б над дитиною у віці від народження до 18 років, а 
піклування розглядалось, як допоміжна функція батькам або опікунам.

Також як позитивну слід розглядати практику таких країн, як Англія, Італія, Угорщина 
та ін. в яких враховується думка батьків при обранні опікунів.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫт ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНстИтУтА 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИтЕЛЬстВА

Резюме
Статья посвящена правовому регулированию института опеки и попечительства в 

некоторых странах Европы, в частности, Великобритании, Франции, Германии, Италии, 
Венгрии. Указано, что охрана личных и имущественных прав несовершеннолетних в 
указанных странах осуществляется путем реализации комплекса мероприятий, образу-
ющих институт опеки и попечительства. Сделан акцент на возможности заимствования 
положительных наработок отдельных стран Европы в указанной сфере для применения 
в украинском правовом пространстве.

Следует обратить особое внимание на положительный опыт Франции, где семейный 
совет принимает решение о снятии или изменении опекунов, а суд опекается самым 
семейным советом. Это положительный момент, так как семейный совет может луч-
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ше, чем кто – либо выбрать ребенку опекуна. Так как членами семейного совета могут 
быть родители и другие родственники ребенка или другие лица. Законодателю Украины 
необходимо обратить на это внимание и применить практику у себя. Также положитель-
ной является практика Германии. Попечитель назначается по делам, которые вызывают 
определенные трудности у родителей или опекунов. Такая модель применения опеки и 
попечительства неплохо функционировала бы и в нашем государстве. 

Ключевые слова: опека, попечительство, дети, опекуны, попечители, родители.
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FOREIGN EXPERIENCE OF LEGAL REGULATION OF THE 
INSTITUTION OF CUSTODY AND GUARDIANSHIP

Summary
The article is devoted to legal regulation of the institute of custody and guardianship in 

some European countries, particularly in the UK, France, Germany, Italy and Hungary. The 
article indicates that the protection of personal and property rights of minors in these countries 
is carried out through a set of activities forming an institute of guardianship and custody. It is 
emphasized on the possibility of borrowing of positive developments of separate countries of 
Europe in this area to be used in Ukrainian legal space.

It is necessary to pay attention to the positive experience of France, where a family 
council decides on the withdrawal or amendment of trustees, and the court is guarded most 
family council. This is a positive moment, as the family council can better than anyone – 
child or choose a guardian. Since the members of the family council can be parents and other 
relatives of the child or others. The legislature of Ukraine should pay attention to it and apply 
the practice at home. Also positive is the practice in Germany. A trustee is appointed in cases 
that cause some difficulties with parents or guardians. Such a model to demonstrate how the 
guardianship and trusteeship would be nice to functioning in our country.

Key words: guardianship, custody, children, guardians, custodian, parents.
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ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

УДК 347.918:331.109.64(477)

І.О. Бут, аспірант 
Національний університет «Одеська юридична академія»

Кафедра цивільного процесу
вул. Піонерська, 9, Одеса, 65009, Україна

РОЗГЛЯД тРУДОВИХ сПОРіВ тРЕтЕЙсЬКИМИ сУДАМИ 
тА  КВАЗіАРБітРАЖНИМИ ОРГАНАМИ

В статті обґрунтовуються можливості подальшого встановлення арбітрабельності 
трудових спорів, базуючись на порівнянні третейського розгляду та розгляду квазіарбі-
тражним органом (комісією по трудових спорах).

Ключові слова: третейський суд, трудовий спір, комісія по трудових спорах, квазі-
арбітражний орган.

Постановка проблеми. Право особи на судовий захист гарантовано статтею 55 
Конституції України, однак разом з цим, одним з напрямків побудови громадянського сус-
пільства є забезпечення можливості застосування позасудових форм захисту порушеного 
права в межах, передбачених законом. Однією з таких альтернативних форм захисту по-
рушених прав і є третейський розгляд цивільно-правових спорів. Певний науковий інтерес 
викликає питання можливості розширення меж арбітрабельності у світлі судової реформи 
та у зв’язку з прийняттям Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних 
правових інститутів на 2015–2020 роки, схваленої Указом Президента України від 20 трав-
ня 2015 року № 276/2015, одним з завдань якої є підвищення ефективності правосуддя 
та оптимізація повноважень судів різних юрисдикцій, в тому числі і шляхом розширен-
ня переліку способів альтернативного (позасудового) врегулювання спорів, практичного 
впровадження інституту медіації і посередництва, розширення переліку категорій справ, 
які можуть вирішуватися третейськими суддями або розглядатися судами у спрощеному 
провадженні.

Метою статті є обґрунтування можливості подальшого встановлення арбітрабель-
ності трудових спорів на підставі порівняння третейського розгляду та розгляду квазіарбі-
тражним органом – комісією по трудових спорах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням питань третейського розгля-
ду в цілому присвячені праці О. М. Балашова, В. С. Балуха, О. І. Зайцева, М. Г. Єлісєєва, 
В. В. Коваленка, С. А. Курочкіна, Ю. А. Михальського, О. С. Перепелинської, Ю. Д. Притики, 
М. О. Рожкової, О. Ю. Скворцова, С. О. Юлдашева. Окремим аспектам підвідомчості справ 
третейським судам присвячені праці C. М. Довганчука, С. Ю. Казаченок, М. В. Купцової, 
М. Ю. Лебедєва, Г. І. Лис, А. І. Мініної, К. В. Михайлової, Г. Сарії, Г. В. Севастьянова та 
інших.

Виклад основного матеріалу. Розгляд трудових спорів третейськими судами має три-
валу історію, оскільки розпочався одночасно з формуванням трудового права як галузі 
права. Однак починаючи з Лютневої революції 1917 року третейський суд для розгляду 
трудових спорів, пройшовши декілька етапів реформування, поступився повноваженнями 
на користь комісії по трудовим спорам (далі – КТС) [1, 513–519]. Кодексом законів про 
працю УРСР 1922 року поряд з примусовим порядком розгляду трудових спорів особли-
вими сесіями народних судів передбачався і третейський розгляд третейськими судами та 
примирними камерами. Третейський суд залучався до вирішення спорів щодо укладен-
ня, виконання, тлумачення і зміни колективних договорів, а також при будь-яких спорах, 
сторони яких погодилися вдатися до примирного провадження, за винятком порушень 
законодавства та колективних договорів, які тягнули за собою кримінальну відповідаль-
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ність. Рада Народних Комісарів України постановою від 27 квітня 1923 року затвердила 
Положення про примирні камери і третейські суди, а Центральним виконавчим коміте-
том СРСР 29  серпня 1928 року Правилами про примирно-третейські суди і судовий роз-
гляд трудових спорів було унормовано процедуру розгляду. Однак з прийняттям 31 січня 
1957  року Указу Президії Верховної Ради СРСР нового Положення про порядок розгляду 
трудових спорів функціонування третейського суду припинилося, натомість було створено 
нові органи: комісія по трудових спорах, фабричні, заводські, місцеві комітети профспілок 
і народні суди. Фактично з цього часу функції КТС залишилися незмінними.

Наразі трудові спори виключені з компетенції третейських судів у зв’язку з прийняттям 
Закону України від 05 березня 2009 року №1076-VI «Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо діяльності третейських судів та виконання рішень третейських 
судів» [2]. Однією з причин відповідних законодавчих змін вказувалися численні зловжи-
вання як сторін третейського розгляду, так і третейських суддів [3]. Однак виключення да-
ної категорії спорів з переліку підвідомчих третейському суду тільки з міркувань недопу-
щення численних зловживань (без вжиття спроб до усунення причин таких зловживань) не 
є достатньо аргументованим: держава, що декларує спрямованість на побудову громадян-
ського суспільства, навпаки повинна гарантувати якомога ширший спектр можливостей 
для вибору ефективного способу захисту порушеного права, а недопущення зловживань у 
третейському розгляді повинно відбуватися не шляхом звуження переліку арбітрабельних 
категорій спорів, а шляхом посилення державного контролю за третейським розглядом, в 
тому числі і під час звернення рішень третейських судів до примусового виконання.

Однак роботодавець у третейському суді може мати певні переваги не тільки в резуль-
таті зловживань, але й в результаті, наприклад, описаного Лізою Бінгем (Lisa Bingham) 
на підставі емпіричних даних так званого «ефекту досвідченого гравця» («repeat-player 
effect»), відповідно до якого припускається, що поза колективним договором роботодавці 
досягають більш сприятливих результатів в арбітражі, ніж працівники [4]. До чинників, 
які призводять до виникнення цього ефекту, відносять більшу поінформованість робото-
давців щодо третейського розгляду, конкретного третейського суду та третейських суддів, 
а також бажання третейського судді винести більш вигідне для роботодавця рішення, щоб 
в подальшому мати можливість розглядати такі спори (оскільки природно, що обираючи 
третейського суддю в наступних справах, роботодавець намагатиметься обрати найбільш 
лояльного). Наявність такого ефекту загалом у світовій практиці притаманна не тільки тру-
довим спорам, а й будь-яким спорам, у яких одна з сторін, на відміну від іншої, має біль-
ший досвід участі у третейському розгляді оскільки вступає в однотипні правовідносини 
зі значною кількістю учасників: зокрема, це споживчі спори, корпоративні спори та деякі 
комерційні спори, оскільки не у всіх комерційних спорах наявна реальна рівність сторін 
(нерідко в заздалегідь більш вигідних умовах знаходяться компанії-монополісти, великі 
підприємства тощо), а тому розглядати такий ефект у якості аргументу проти застосування 
третейського розгляду виключно трудових спорів є недостатньо обґрунтованим.

Перш ніж розглядати можливість розгляду трудових спорів третейськими судами, 
необхідно визначитись, що ж являє собою категорія «трудовий спір». На даний час ані 
чинним законодавством, ані Проектом Трудового кодексу України не закріплено легаль-
ного визначення трудового спору, однак в Кодексі законів про працю України знайшов 
закріплення лише порядок вирішення індивідуальних трудових спорів, тоді як Проект 
Трудового кодексу України у ст. 379 містить визначення індивідуального трудового спо-
ру, під яким розуміється трудовий спір між працівником і роботодавцем, що виникає при 
здійсненні трудових відносин, а в окремих випадках до їх початку або після їх припинення. 
Предметом індивідуального трудового спору даний законопроект визначає питання укла-
дення, зміни, припинення трудового договору, встановлення або зміни умов праці, оплати 
праці, виконання вимог трудового законодавства, угод, колективного чи трудового догово-
ру, інших вимог працівником або роботодавцем щодо порушення їх прав [5].

Законопроект у ст. 343 містить і поняття колективного трудового спору (конфлікту), 
хоча визначення йому не надає, залишаючи це питання, як і питання функціонування сис-



ПРАВОВА ДЕРЖАВА    21’2016 185

теми заходів по вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів), на врегулювання 
спеціальним законом: на даний час це Закон України «Про порядок вирішення колектив-
них трудових спорів (конфліктів)» від 3 березня 1998 року №137/98-ВР, яким визначено 
поняття колективного трудового спору (конфлікту) – це розбіжності, що виникли між 
сторонами соціально-трудових відносин, щодо: встановлення нових або зміни існуючих 
соціально-економічних умов праці та виробничого побуту; укладення чи зміни колектив-
ного договору, угоди; виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень; 
невиконання вимог законодавства про працю [6].

Тобто існує законодавчий поділ трудових спорів на індивідуальні та колективні, 
при чому колективні трудові спори відповідно як до згаданого закону, так і до Проекту 
Трудового кодексу України, не відмежовані від колективних трудових конфліктів. 

Проаналізувавши основні положення ст. ст. 221–230 Кодексу законів про працю України 
щодо утворення і порядку розгляду індивідуальних трудових спорів комісією по трудовим 
спорам, можливо визначити спільні риси з третейським розглядом, які полягають у наступ-
ному: 1) являють собою розгляд спору, що проводиться окремим органом, що залучається 
до вирішення трудових спорів; 2) формування персонального складу КТС здійснюється 
сторонами, при чому робітників повинно бути не менше половини її складу, що подібно до 
формування складу третейського суду ad hoc; 3) рішення КТС та третейського суду можуть 
бути виконані у примусовому порядку, хоча самі по собі і не є виконавчими документа-
ми: у разі невиконання у встановлений строк власником або уповноваженим ним органом 
рішення КТС працівникові комісією по трудових спорах видається посвідчення, яке має 
силу виконавчого документа, в той час як примусове виконання рішення третейського суду 
забезпечується можливістю видачі державним судом виконавчого листа на примусове ви-
конання рішення третейського суду.

Також можливо встановити й певні відмінності порядку розгляду індивідуальних тру-
дових спорів КТС від третейського розгляду: 1) КТС створюється на постійній основі за-
гальними зборами (конференцією) трудового колективу підприємства, установи, органі-
зації, чи колективом їх цехів та підрозділів з числом працюючих не менш як 15 чоловік 
та розглядає спори безпосередньо того підприємства чи підрозділу, де її створено, тоді 
як третейські суди можуть створюватися для вирішення конкретного спору, а створені на 
постійній основі при певних організаціях, уповноважені розглядати спори інших осіб, що 
звертаються за третейським захистом; 2) різняться вимоги до третейських суддів (вища 
юридична освіта одноособового третейського судді постійно діючого третейського суду, 
чи хоча б одного з суддів при колегіальному розгляді) й членів КТС, до яких подібних 
вимог не висувається; 3) формування КТС з числа робітників (яких повинно бути не мен-
ше половини її складу) з одного боку повинно гарантувати спрямованість на захист прав 
саме працівника, однак організаційна та матеріальна залежність робітників-членів КТС 
від роботодавця, організаційно-технічне забезпечення діяльності КТС роботодавцем став-
лять під сумнів повну незалежність даного органу. В свою чергу, незалежність третейських 
суддів є одним із принципів третейського розгляду, що додатково забезпечується також і 
можливістю відводу третейського судді; 4) принципова відмінність у порядку звернення до 
КТС, яка є первинним органом вирішення індивідуального трудового спору (за винятком 
спорів, передбачених ст. 232 Кодексу законів про працю України), та до третейського суду, 
який фактично є єдиним юрисдикційним органом, уповноваженим на підставі третейської 
угоди віршувати спір; 5) звернення особи до КТС не позбавляє її права у разі незгоди з ви-
несеним рішенням звернутися за захистом порушеного права до суду, що виключено для 
третейських судів [7].

Таким чином, розгляд індивідуального трудового спору комісією по трудовим спорам 
являє собою спосіб альтернативного вирішення спорів юрисдикційним органом з залучен-
ням незалежних осіб, метою якого є вирішення спору шляхом винесення обов’язкового рі-
шення, що може бути виконано у примусовому порядку чи оскаржено до суду. Саме через 
подібність даного юрисдикційного органу до третейського суду його іноді іменують ківа-
зіарбітражним [8, 165]. Наявність відмінностей третейського розгляду від розгляду спорів 
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КТС не завжди свідчить про переваги останньої: при всіх схожих рисах, третейський роз-
гляд гарантує сторонам більш кваліфікований та незалежний розгляд спору, остаточність 
рішення, а можливість звернення до постійно діючого третейського суду чи створення тре-
тейського суду для розгляду конкретного спору не залежить від кількості робітників – до 
такого способу позасудового вирішення спору можуть вдатися і невеликі підприємства з 
числом працюючих менше п’ятнадцяти осіб.

Відмінністю у законодавчому регулюванні розгляду індивідуальних трудових спорів 
комісією з трудових спорів відповідно до тексту доопрацьованого Проекту Трудового ко-
дексу України (далі – Проект), є наступні положення: 

1) як випливає з назви Глави 2 «Примирні процедури з розгляду індивідуальних тру-
дових спорів» Книги 9 «Індивідуальні трудові спори» та положень ст. 382 Проекту, КТС 
перетворюються на примирний орган, який може утворюватися в юридичній особі з метою 
врегулювання індивідуальних трудових спорів шляхом пошуку взаємоприйнятних рішень 
і примирення сторін таких спорів. Тобто діяльність таких комісій наближається до посе-
редництва; 

2) Проектом запропоновано утворення КТС та визначення її кількісного складу за по-
годженням між роботодавцем і виборним органом первинної профспілкової організації 
(профспілковим представником) за умови включення до складу рівної кількості представ-
ників від роботодавця та працівників (тобто це завжди буде парна кількість членів КТС); 

3) рішення КТС прийматимуться за згодою між представниками роботодавця та пра-
цівників, які беруть участь у її засіданні, а у разі незгоди хоча б одного з членів комісії з 
рішенням, що пропонується до прийняття, воно вважається неприйнятим; 

4) Проектом встановлюється можливість оскарження рішення КТС до суду лише 
для працівника. Незрозумілим залишається питання, яким саме чином у разі прийняття 
Проекту, будуть розглядатися справи щодо оскарження рішення КТС державним судом: 
якщо за мету даного органу було обрано винесення взаємоприйнятних рішень і прими-
рення сторін, то очевидно, що досягти цього можна лише шляхом взаємних поступок, а 
отже винесене рішення, здебільшого, буде засновано не на тих гарантіях, що передбачені 
трудовим законодавством, а на консенсусі (при чому одностайному), якого досягли члени 
КТС, а отже таке рішення однозначно буде скасовано судом; 

5) рішення КТС, хоча і визнано Проектом обов’язковим для сторін індивідуального 
трудового спору, все ж підлягає добровільному виконанню у строк, визначений рішенням, 
тобто можливості його примусового виконання не передбачено; 

6) Кодексом законів про працю України встановлено перелік трудових спорів, вирі-
шення яких є виключною компетенцією суду, тоді як за рештою спорів КТС у разі її ство-
рення може бути первинним органом, що розглядає спір. Проект, в свою чергу, виходить 
з того, що будь-який трудовий спір може бути розглянутий судом (при цьому не вказано 
перелік трудових спорів, які можуть розглядатися виключно судами), а КТС залучається 
до вирішення спору у разі її утворення лише за бажанням працівника. Тобто вбачається, 
що КТС зможуть розглядати будь-які індивідуальні трудові спори без жодних виключень.

З огляду на такі якісні відмінності моделі КТС за Проектом Трудового кодексу України 
порівняно з нормами КЗпП, у разі прийняття Проекту в існуючій редакції вже не буде 
підстав вважати КТС квазіарбітражним органом, оскільки в основу покладено мету ви-
несення взаємоприйнятних рішень і примирення сторін. Однак, зосереджуючись на чин-
ному законодавстві, з огляду на існування такого квазіарбітражного органу як КТС, що 
по суті являє собою спосіб альтернативного позасудового вирішення спорів, видається 
можливим встановити арбітрабельність індивідуальних трудових спорів, виключивши з 
компетенції третейських судів лише ті спори, які відповідно до ст. 232 Кодексу законів про 
працю України підлягають безпосередньому розгляду у судах, та безспірні вимоги сто-
рін трудових правовідносин, що можуть бути розглянуті виключно в рамках непозовних 
проваджень у державному суді (наприклад, вимога про стягнення нарахованої, але не ви-
плаченої працівникові суми заробітної плати у наказному провадженні чи підтвердження 
факту належності особі документа про трудовий стаж, якщо ім’я, по батькові та прізвище 
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в ньому не збігаються з тими, що зазначені в її паспорті або в свідоцтві про народження – в 
окремому провадженні) чи іншим способом, передбаченим законом. У цьому разі постійно 
діючий третейський суд, або ж третейський суд ad hoc, третейськими суддями яких можуть 
бути також обрані і працівники даного підприємства, можуть успішно замінити собою 
КТС. Окрім цього, додатковою можливістю захисту інтересів найманих працівників (вже 
закріпленою Законом України «Про третейські суди») могло б бути утворення постійно ді-
ючих третейських судів не тільки при всеукраїнських організаціях роботодавців; всеукра-
їнських асоціаціях кредитних спілок, Центральній спілці споживчих товариств України; 
об’єднаннях, асоціаціях суб’єктів підприємницької діяльності – юридичних осіб, у тому 
числі банків, а й при всеукраїнських громадських організаціях, якими відповідно до зако-
нодавства є якраз професійні спілки, метою яких є здійснення представництва та захисту 
трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки.

Одночасно з цим пропонується закріпити пріоритетність третейського розгляду: у разі 
наявності третейської угоди та при існуванні на підприємстві КТС, спір має бути виріше-
ний третейським судом. При цьому сторони спору отримають остаточне рішення третей-
ського суду, що повинно відповідати інтересам добросовісної сторони на якнайшвидше 
вирішення спору. 

Однак самого включення трудових спорів до компетенції третейського суду недостат-
ньо, щоб гарантувати право найманого працівника на вільний вибір ефективної форми за-
хисту порушеного права. Обов’язково постає питання укладення третейської угоди: умо-
вою для захисту слабкої сторони у правовідносинах буде гарантування свободи укладення 
третейської угоди, при цьому саме найманий працівник повинен захищатися державою від 
нав’язування укладання третейської угоди, для чого пропонується встановити дійсність 
третейської угоди, укладеної з найманим працівником, лише в тому випадку, коли таке 
укладення відбулося після виникнення підстав для звернення до КТС чи третейського суду 
(тобто після виникнення спору). 

В свою чергу, посилення державного контролю за діяльністю третейських судів пови-
нно відбуватися не шляхом безпосереднього втручання в третейський розгляд, оскільки це 
суперечило б самій концепції альтернативного недержавного вирішення спорів, а шляхом 
посилення контролю за винесеними третейськими рішеннями. Для чого доцільним буде 
включення до переліку підстав скасування компетентним державним судом рішення тре-
тейського суду чи відмови у видачі виконавчого документа на примусове виконання рішен-
ня третейського суду такої підстави як невідповідність рішення третейського суду чинному 
законодавству. Враховуючи те, що зацікавлена особа звертається до суду з заявою, метою 
якої є в подальшому забезпечення державою примусового виконання третейського рішен-
ня, компетентний суд повинен переконатися, що рішення недержавного юрисдикційного 
органу дійсно є законним. При цьому компетентний суд має бути наділений не ревізійними 
функціями (тобто не переглядати саму справу і третейське рішення, виносити нове рішен-
ня чи змінювати його), а контрольними – з можливістю відмовити у видачі виконавчого 
листа з мотивів невідповідності третейського рішення чинному законодавству. Оскільки 
цей факт встановлюється ухвалою суду після дослідження матеріалів третейської спра-
ви, з метою процесуальної економії, доцільним буде закріплення необхідності скасування 
такого рішення третейського суду повністю або частково одночасно з відмовою у видачі 
виконавчого листа. 

В той же час питання щодо поширення компетенції третейського суду і на колективні 
трудові спори потребує подальшого детального дослідження у взаємозв’язку з необхідніс-
тю законодавчого розмежування колективного трудового спору і колективного трудового 
конфлікту (які відповідно до Закону України «Про порядок вирішення колективних трудо-
вих спорів (конфліктів)» не розмежовані), оскільки третейському суду як недержавному 
юрисдикційному органу не властиве розв’язання конфліктів: його мета, вказана у ст. ст. 2, 
3 Закону України «Про третейські суди», полягає саме у вирішенні спору про право. Такі 
законодавчі зміни пропонуються, наприклад, Новою моделлю вирішення трудових спорів 
в Україні, розробленою Експертною групою Шведсько-українського проекту в сфері ви-
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рішення трудових спорів із залученням Шведського агентства з питань реконструкції і роз-
витку «SIDA» [9], однак на теперішній час вони не знайшли свого відображення у Проекті 
Трудового кодексу України.

Висновки. Таким чином, можна стверджувати, що кардинальних відмінностей між 
розглядом трудового спору третейським судом та квазіарбітражними органами, такими як 
КТС, які унеможливлювали б взаємозамінність даних способів альтернативного вирішен-
ня спорів, не існує. Залучення третейського суду при подальшому встановленні арбітра-
бельності трудових спорів повинно розумітися не в якості обмеження прав працівника на 
доступ до правосуддя чи до вирішення спору шляхом застосування іншого передбаченого 
законом позасудового порядку, а лише як альтернатива їм. При цьому найманому працівни-
ку як більш слабкій стороні трудових правовідносин держава повинна гарантувати виклю-
чення примусу до нього на стадії укладення третейської угоди, що повинно проявлятися 
у визнанні дійсними лише тих третейських угод, які були укладені з працівником після 
виникнення підстав для звернення до третейського суду.
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РАссМОтРЕНИЕ тРУДОВЫХ сПОРОВ тРЕтЕЙсКИМИ сУДАМИ И 
КВАЗИАРБИтРАЖНЫМИ ОРГАНАМИ

Резюме
Статья посвящена возможности установления арбитрабельности трудовых спо-

ров. На основании сравнения порядка рассмотрения трудовых споров комиссией по 
трудовым спорам и третейским судом, автором определены их сходства и различия.

С учетом характера трудовых правоотношений, схожести процедур рассмотрения 
третейским судом и комиссией по трудовым спорам, автор предлагает законодательное 
закрепление возможности передачи некоторых трудовых споров на рассмотрение тре-
тейскому суду в качестве дополнительного инструмента защиты более слабой стороны 
трудовых правоотношений – наемного работника.
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Установление арбитрабельности трудовых споров должно сопровождаться допол-
нительной защитой работника от навязывания заключения третейского соглашения: с 
этой целью автор предлагает признание третейских соглашений действительными толь-
ко в случае их заключения после возникновения обстоятельств для обращения в третей-
ский суд (т. е. после возникновения спора между сторонами).

Ключевые слова: третейский суд, трудовой спор, комиссия по трудовым спорам, 
квазиарбитражный орган.

I.O. But, Postgraduate
National University «Odessa Law Academy»

the Department of Civil Procedure
Pionerskaya Street, 9, Odessa, 65009, Ukraine

LABOR DISPUTES ADJUDICATION CONDUCTED BY ARBITRATION 
COURTS AND QUASI-ARBITRAL BODIES

Summary
The present article is concerned with studying of the possibility of establishing the 

arbitration of labor disputes. The author denotes the necessity of defining the “labor dispute” 
category and compares adjudication of the labor disputes conducted by the council of 
conciliation versus adjudication conducted by labor arbitration, identifying similarities and 
differences.

Considering the nature of labor relations and foreign practices of assigning certain case 
categories to the jurisdiction of arbitration courts, the author suggests providing legislative 
consolidation of arbitration of some labor disputes on the same basis as effective judicial and 
extrajudicial forms of legal protection (e.g. council of conciliation, labor arbitration) as an 
additional tool designed for protecting the weaker party.

Establishing the arbitration of labor disputes shall be followed by additional protection 
for employee against the imposing the arbitration agreement. With this objective in view, 
the author suggests recognizing arbitration agreements only if they were concluded after the 
accrual of cause of legal action (i.e. after the dispute between parties).

Key words: arbitration, labor dispute, council of conciliation, quasi-arbitral body
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦі  РОБітНИКіВ ПРИ 
РОБОті З НЕБЕЗПЕЧНИМИ РЕЧОВИНАМИ У Єс

Статтю присвячено правовому регулюванню охорони праці робітників від впливу 
хімічних, канцерогенних і біологічних речовин. Директиви ЄС у цій сфері встановлю-
ють не лише технічні вимоги до обладнання та нормативи допустимого впливу шкід-
ливих речовин, а й чітко регламентують зобов’язання роботодавця щодо захисту пра-
цівників. Роботодавець повинен відмовитися від використання небезпечних речовин і 
замінити їх іншими речовинами або технологічними процесами, використання яких не 
створює загрози або зменшує її для безпеки і здоров’я працівників.

Ключові слова: охорона праці, небезпечні речовини, виробнича експозиція, гра-
ничні нормативи.

Постановка проблеми. Нині Європейський Союз являє собою одне із найбільш динаміч-
них суспільних явищ сучасного світу. В умовах ринкової економіки і прагнення України стати 
повноправним членом Європейського Союзу проводиться радикальна реформа національного 
трудового законодавства, очікується прийняття нового Трудового кодексу України. Успішне 
проведення реформи неможливе без врахування позитивного законодавчого досвіду регулю-
вання трудових відносин трудовим правом ЄС. 

Для національної юридичної практики особливо важливим є дослідження тих сфер право-
вого регулювання трудових відносин, які краще розвинуті в ЄС і можуть бути з успіхом вико-
ристані не лише для взаємної співпраці, а й для розвитку і удосконалення національного тру-
дового законодавства відповідно до вимог Європейського Союзу. Це зокрема – правове регу-
лювання охорони праці робітників від впливу хімічних, канцерогенних і біологічних речовин.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання охорони праці в ЄС досліджують 
у своїх роботах вітчизняні науковці: Ю.В. Баранюк, С.В. Дріжчана, Л.П. Гаращенко, Н.М. 
Хуторян, а також зарубіжні вчені: Б. Беркассон, І. Борута, П.А. Калініченко, С.Ю. Кашкін, Ф. 
Саткліфф, С. Скіарра та ін. 

Водночас питання охорони праці робітників при роботі з небезпечними речовинами в 
Європейському Союзі ще не було предметом спеціального комплексного дослідження у ві-
тчизняній науці трудового права. 

Мета статті. Метою дослідження є визначення основних принципів правового регулюван-
ня охорони праці робітників від впливу небезпечних речовин, внесення обґрунтованих пропо-
зицій щодо удосконалення національного трудового законодавства у контексті євроінтеграцій-
них прагнень України.

Виклад основного матеріалу. Охорона праці – це система забезпечення безпеки жит-
тя та здоров’я працівників у процесі трудової діяльності, включаючи правові, соціально-
економічні, санітарно-гігієнічні, лікувально-профілактичні, реабілітаційні та інші заходи 
[1, 38]. 

Охорона праці та здоров’я в європейському контексті охоплює досить широку сферу 
суспільних відносин, починаючи від попередження нещасних випадків на виробництві та 
професійних захворювань до усіх аспектів, що стосуються добробуту працівників.

Весь масив законодавства ЄС у цій сфері можна умовно розділити на дві групи: 1)  ди-
рективи ЄС, що стосуються захисту працівників – на основі ст. 153 Договору про функці-
онування Європейського Союзу; 2) директиви ЄС щодо випуску товарів на ринок (у тому 
числі обладнання, устаткування, машини, засоби колективного та індивідуального захисту, 
які використовуються працівниками на робочому місці – на основі ст.115 Договору про 
функціонування Європейського Союзу).

© О.М. Пляцко, 2016
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Директиви, що відносяться до першої групи, встановлюють мінімальні вимоги щодо 
забезпечення здоров’я та безпеки працівників на місці роботи та встановлюють права і 
обов’язки як роботодавців, так і працівників у сфері охорони праці.

Директиви, що відносяться до другої групи, стосуються технічних вимог до продукції 
та устаткування, у тому числі засобів індивідуального та колективного захисту працівни-
ків.

Особлива увага приділяється Союзом охороні праці робітників при роботах із хімічни-
ми, біологічними, канцерогенними речовинами та забезпеченню охорони праці робітників 
від дії різноманітних факторів.

Так, Директива Ради 88/364/ЄЕС від 9 червня 1988  р. про захист робітників на основі 
заборони визначених специфічних речовин і/або визначених видів робіт (четверта окре-
ма директива в рамках тлумачення статті 16 (1) Директиви 89/391/ЄЕС) [2] встановлює, 
що недостатньо забезпечити задовільний рівень безпеки, а потрібно закріпити визначений 
перелік речовин і/або видів робіт, які можуть використовуватись у виробництві при до-
триманні певних вимог. Додаток до Директиви містить перелік речовин, які не можуть 
виготовлятись або використовуватись, а також винятки, які дозволяються.  

Директива Ради 98/24/ЄС від 7 квітня 1998  р. про захист здоров’я безпеки та забез-
печення безпеки робітників від ризику впливу хімічних речовин (чотирнадцята окрема 
директива у рамках тлумачення ст. 16 (1) Директиви 89/391/ЄЕС) [3]. Ця Директива, що 
є чотирнадцятою окремою Директивою, прийнятою у значенні статті 16 (1) Директиви 
89/391/ЄЕС, містить мінімальні вимоги до захисту працівників від загрози для їх безпеки 
і здоров’я, наявної, або такої, що може виникнути під впливом хімічних речовин, наявних 
на робочому місці, або таких, що можуть виникнути в процесі роботи з хімічними речо-
винами.

Вимоги цієї Директиви стосуються випадків, коли шкідливі хімічні речовини наявні, 
або можуть перебувати на робочому місці, без ушкодження вимог, що стосуються хімічних 
речовин, для яких передбачені заходи радіаційного захисту відповідно до Директив, при-
йнятих Європейським Комітетом з атомної енергії (Євратом).

Директива зобов’язує держави-члени інформувати працівників і роботодавців про 
встановлені для всього Співтовариства єдині граничні величини виробничої експозиції.

Для кожної хімічної речовини, для якої встановлені єдині граничні величини виробни-
чої експозиції, у державах-членах ЄС мають бути прийняті ідентичні національні граничні 
величини з урахуванням загальних для Співтовариства величин відповідно до національ-
ного законодавства і практики.

Відповідно до ст. 6 Директиви Ради 98/24/ЄС на роботодавця покладається ряд 
обов’язків, що стосуються забезпечення виключення або зниження до мінімуму ризику 
впливу шкідливих хімічних речовин на безпеку і здоров’я працівників під час роботи.

Роботодавець повинен вживати всіх заходів щодо відмови від використання небезпеч-
них хімічних речовин і заміни їх хімічними речовинами або технологічними процесами, 
використання яких не створює загрози або зменшує загрозу для безпеки і здоров’я праців-
ників.

Якщо характер робіт не дає можливості виключити ризик шляхом заміни шкідливих 
хімічних речовин, то зважаючи на характер робіт і оцінку ступеню ризику, роботодавець 
повинен забезпечити зниження ризику до мінімуму шляхом застосування захисних засобів 
і здійснення запобіжних заходів.

Ці заходи мають включати в порядку черговості:
– розробку належного технологічного процесу і технічного нагляду, а також засто-

сування відповідного обладнання і матеріалів з тим, щоб виключити або знизити до міні-
муму виділення шкідливих хімічних речовин, які можуть створити загрозу для безпеки і 
здоров’я працівників на робочих місцях;

– застосування засобів колективного захисту поблизу джерела небезпеки, таких, як 
достатня вентиляція і відповідні організаційні заходи;

– якщо немає можливості уникнути шкідливої дії хімічних речовин за допомогою 
інших заходів і засобів, слід застосовувати засоби індивідуального захисту.
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Заходи, про які йде мова, повинні супроводжуватись медичним наглядом, якщо це від-
повідає характеру небезпеки.

Робоче обладнання і системи захисту, які надає роботодавець для захисту працівників 
повинні відповідати положенням Співтовариства у сфері сприйняття, виробництва і до-
ставки по відношенню до здоров’я і безпеки. 

Директива Ради 90/394/ЄЕС від 28 червня 1990  р. про захист робітників від ризику 
впливу канцерогенів (шоста окрема директива в рамках тлумачення статті 16 (1) Директиви 
89/391/ЄЕС) [4], у редакції Директиви 2004/37/ЄС Європейського парламенту та Ради від 
29 квітня 2004  р. про захист працівників від ризиків впливу канцерогенів і мутагенних 
речовин [5] і Коригендуму до Директиви 2004/37/ЄС [6], зобов’язує роботодавця скоро-
тити використання канцерогенів, замінивши їх речовиною, препаратом, процесом менш 
небезпечним або безпечним. У Директиві перелічено заходи, яких роботодавець повинен 
дотримуватись при роботі з канцерогенами, якщо їх використання неможливо звести до 
мінімуму або замінити їх іншими речовинами. 

Якщо немає технічної можливості замінити канцероген або мутаген на речовину, пре-
парат або процес, який в умовах його використання, не становить небезпеки або є менш 
небезпечним для здоров’я або безпеки, роботодавець має забезпечити, щоб канцероген або 
мутаген, якщо це технічно можливо, виготовлявся та застосовувався у закритій системі.

При ураженні дією шкідливих речовин не повинні перевищуватися гранично допусти-
мі норми канцерогену.

Усюди при використанні канцерогену або мутагену, роботодавець повинен застосову-
вати такі заходи:

– обмеження кількості канцерогену або мутагену на робочому місці;
– підтримання на якомога нижчому рівні кількості працівників, які зазнають або мо-

жуть зазнати їх впливу;
– розробка виробничих процесів та заходів інженерного контролю таким чином, 

щоб запобігти або мінімізувати викид канцерогенів або мутагенів на робочому місці;
– видалення канцерогенів або мутагенів в джерелі їх виникнення, через локальну 

систему видалення або загальну вентиляцію, при чому всі такі методи мають бути відпо-
відними та сумісними з потребою захисту громадського здоров‘я та довкілля;

– використання існуючих відповідних процедур для визначення рівня канцерогенів 
або мутагенів, зокрема для раннього виявлення аномальної дії речовин в результаті непе-
редбачених випадків або аварій;

– застосування прийнятних робочих процедур та методів;
– заходи колективного захисту, та/або, де ризику не можна запобігти іншими засо-

бами, заходи індивідуального захисту;
– гігієнічні заходи, зокрема регулярне миття підлоги, стін та інших поверхонь;
– інформування працівників;
– маркування (позначення) ділянок ризику та використання відповідних знаків по-

передження та безпеки, включаючи знаки «не палити» в місцях, де працівники зазнають 
або можуть зазнати впливу канцерогенів або мутагенів;

– складання планів дії по подоланню аварійних ситуаціях, які можуть призвести до 
надзвичайно високого ризику;

– засоби для безпечного зберігання, поводження та транспортування, зокрема із ви-
користанням запечатаних контейнерів з чітким та помітним маркуванням;

– засоби для безпечного збирання, зберігання та знищення (утилізації) відходів пра-
цівниками, включаючи використання запечатаних контейнерів з чітким та помітним мар-
куванням.

Директива 2000/54/ЄС Європейського парламенту та Ради від 18 вересня 2000  р. про 
захист працівників від небезпек, пов’язаних з впливом біологічних агентів на виробництві 
(сьома окрема директива в рамках тлумачення статті 16 (1) Директиви 89/391/ЄЕС) [7] га-
рантує покращення рівня безпеки та гігієни праці робітників, які зазнають впливу біологіч-
них речовин у процесі роботи. Під біологічними речовинами розуміють ті мікроорганізми, 
які можуть викликати інфекцію, алергію або токсичне явище. 
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Роботодавець зобов’язаний виключити використання небезпечного біологічного аген-
та, якщо виробнича діяльність дозволяє це зробити, шляхом заміни його іншим біологіч-
ним агентом, який у даних умовах застосування відповідно до сучасного рівня знань є не 
шкідливим, або менш шкідливим для здоров’я працівників.

Якщо результати оцінювання, свідчать про небезпеку для здоров’я або безпеки праців-
ників, необхідно запобігти впливу на працівників небезпечного біологічного агента.

Якщо запобігти небезпечному впливу практично неможливо, з урахуванням виду ді-
яльності і оцінювання небезпеки вплив шкідливого агента слід знизити до найнижчого 
можливого рівня з метою належного захисту здоров’я і безпеки працівників, зокрема, за 
допомогою вжиття заходів, обумовлених результатами проведеного оцінювання рівня не-
безпеки, а саме:

– максимально можливим скороченням кількості працівників, яким потенційно за-
грожує небезпека;

– вибором технологічних процесів і засобів контрольних вимірювань з метою по-
передження або зниження до мінімуму виділення біологічних агентів на робочих місцях;

– застосуванням засобів колективного або індивідуального захисту у випадках, коли 
інші заходи не дозволяють захистити працівника від впливу біологічних агентів;

– заходами гігієни відповідно до мети запобігання або максимального зниження ви-
падкового переносу або вивільнення біологічного агента на робочому місці;

– застосуванням знаків біологічної небезпеки, наведених у Додатку II, або інших 
попереджувальних знаків;складенням планів ліквідації аварійних випадків, обумовлених 
біологічними агентами;

– перевіркою, там де це необхідно і технічно можливо, наявності, біологічного аген-
та, що використовуються в роботі, на поверхні основної герметичної посудини (поза ізо-
ляцією);

– забезпеченням працівників засобами безпечного збирання, зберігання і видалення 
відходів, після належної обробки, якщо вона можлива, зокрема, з застосуванням надійних 
і легко пізнаваних контейнерів;

– наявністю пристосувань для безпечної обробки і транспортування біологічних 
агентів на робочих місцях.

Висновки. Серед інститутів трудового права ЄС найбільш розробленим слід вважати 
інститут охорони праці, оскільки уніфікацію норм трудового права ЄС найповніше вдалося 
здійснити саме у цій сфері. Директиви у сфері охорони праці передбачають мінімальні вимоги 
забезпечення здоров’я та безпеки при виконанні певних категорій робіт, зокрема – захист пра-
цівників від ризику впливу хімічних, біологічних, канцерогенних речовин. Проте проблемним 
залишається питання статистики з охорони праці.

Порівняльно-правовий аналіз норм інституту охорони праці трудового права ЄС та від-
повідного вітчизняного інституту трудового права дозволяє дійти висновку про їх не повну 
відповідність, хоча в певних випадках перші встановлюють більш високі стандарти порівняно 
з тими, що закріплені в національному трудовому праві. Це стосується насамперед вимог до 
виробничого обладнання, засобів індивідуального захисту працівників від впливу небезпечних 
речовин.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ тРУДА РАБОтНИКОВ ВО 
ВРЕМЯ РАБОтЫ с ОПАсНЫМИ ВЕЩЕстВАМИ

Резюме
Статья посвящена правовому регулированию охраны труда работников от воздей-

ствия химических, канцерогенных и биологических веществ. Директивы ЕС устанав-
ливают не только технические требования к оборудованию и нормативы допустимого 
влияния опасных веществ, но и строго регламентируют обязательства работодателя, 
что касается защиты работников. Работодатель обязан отказаться от использования 
опасных веществ и заменить их другими веществами или технологическими процес-
сами, использование которых не создает угрозу или уменьшает её для безопасности 
и здоровья работников. Директивы ЕС устанавливают, что недостаточно обеспечить 
удовлетворительный уровень безопасности, а нужно также закрепить определенный 
перечень веществ и/или работ, которые могут использоваться в производстве. Рабочее 
оборудование и системы защиты должны соответствовать требованиям Сообщества 
в сфере восприятия, производства и доставки в отношении здоровья и безопаснос-
ти. Технические и организационные мероприятия, которые утверждает работодатель, 
должны учитывать классификацию по категории групп устройств, указанной в дирек-
тивах.

Ключевые слова: охрана труда, опасные вещества, производственная экспозиция, 
граничные нормативы. 
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LEGAL REGULATION OF WORKERSґ HEALTH AND SAFETY 
WORKING WITH DANGEROUS AGENTS

Summary
This article is dedicated to legal regulation of health and safety at work of workers from 

the influence of chemical, carcinogenic and – biological agents. The EU directives set either 
technical requirements of equipment and the norms of reasonable influence of dangerous 
agents or regulate strictly employerґs obligations about the protection of workers. The 
employer has to reject using the dangerous agents and replace it with the another agents or 
technological process using which do not pose or decrease the threat for workersґ health and 
safety. The EU directives set that it is not enough to provide the satisfying level of safety 
but it is also necessary to determine the certain list of agents and/or work that can be used 
in the production. Operating equipment and protection system have to meet requirements of 
the Community in the sphere of perception, production and delivery according to health and 
safety regulation. Technical and organizational events that are affirmed by the employer, have 
to take into consideration the classification of device group mentioned in the directives.

Key words: safety and health at work, dangerous agents, industrial exposure, boundary 
regulation.
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ПОНЯттЯ РОБОтОДАВЦЯ ЯК стОРОНИ тРУДОВОГО ДОГОВОРУ
Статтю присвячено систематизації знань та визначенню поняття роботодавець як 

сторона трудового договору на підставі дослідження теоретичних положень трудового 
права та ключових положень національного законодавства України.

Ключові слова: роботодавець, сторона трудового договору, види роботодавців.

Постановка проблеми. У кожній галузі права важливе значення має понятійно-
категоріальний апарат, особливо визначення тих термінів, які є ключовими для тієї чи ін-
шої галузі. Одним із таких у галузі трудового права є поняття роботодавця, визначення яко-
го набуває актуальності у нових умовах господарювання, в умовах поширення нетипових 
форм зайнятості, прихованих форм трудових відносин у тіньовій економіці. Законодавче 
закріплення чіткого визначення поняття «роботодавець» як сторони трудового договору 
сприятиме встановленню критеріїв наявності індивідуальних трудових відносин, критеріїв 
відмежування трудового договору від суміжних цивільно-правових договорів, пов’язаних 
із працею, а також полегшить завдання суддів стосовно визначення наявності індивідуаль-
них трудових відносин. 

Метою даної статті є визначення поняття роботодавця як сторони трудового договору 
та пропозиції щодо його закріплення у чинному Кодексі законів про працю України (далі – 
КЗпП) та проекті Трудового кодексу України (далі – ТК України). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вітчизняні науковці, зокрема, В.М.  Андрі-
їв, Н.Б. Болотіна, В.В. Жернаков, П.Д. Пилипенко, С.М. Прилипко, А.М. Слюсар, Н.М. Ху-
торян, Г.І. Чанишева, О.М. Ярошенко та ін., у своїх працях, присвячених проблематиці 
трудового договору, аналізують законодавче визначення поняття роботодавця і вносять 
пропозиції щодо його удосконалення. 

Це роблять, наприклад, Г.І. Чанишева і І.А. Римар при дослідженні правового статусу 
роботодавця як суб’єкта індивідуальних трудових правовідносин [1]. А.М. Слюсар у своїй 
монографії робить висновок про необхідність заміни правової конструкції «власник під-
приємства, установи, організації» на термін «роботодавець» та пропонує визнати робото-
давцем юридичну або фізичну особу, що має право використовувати працю фізичної особи 
на підставі трудового договору [2, с. 133].

Д.В. Могила у кандидатській дисертації «Правовий статус керівника організації як 
працівника», 2013  р. досліджує правовий статус керівника підприємства та виявляє комп-
лекс особливостей правового регулювання трудових відносин за участю керівників під-
приємств, установ, організацій як працівників та в ході дослідження звертається до визна-
чення поняття «роботодавець» у науці трудового права. 

М.В. Сорочишин («Правові аспекти соціального діалогу у сфері праці», 2012 р.) та 
Д.В.  Приміч («Право на колективні переговори і укладення колективних договорів: між-
народні стандарти та законодавство України», 2013 р.) у рамках своїх тем дисертацій-
них досліджень звертаються до аналізу правового статусу роботодавця як суб’єкта тру-
дового права. Окремі аспекти регулювання правового статусу роботодавця як суб’єкту 
індивідуальних трудових відносин розглянуті у кандидатських дисертаціях Д.В. Сичова 
«Індивідуальні трудові відносини: теоретико-правові аспекти (2005 р.); О.В. Данилюка 
«Юридичні факти як підстави виникнення індивідуальних трудових відносин (2007 р.), 
Л. М. Русаль «Юридичні факти як підстави припинення індивідуальних трудових право-
відносин (2012 р.), В.А. Андронової «Юридичні факти у трудовому праві» (2014 р.) та ін.

© О.М. Потопахіна,  2016



ПРАВОВА ДЕРЖАВА    21’2016196

Висловлені точки зору науковців деякою мірою відрізняються, що почасти пояснюєть-
ся відсутністю єдиного визначення поняття роботодавця в актах чинного законодавства 
України. 

Виклад основного матеріалу. Законом Української РСР «Про внесення змін і допо-
внень до Кодексу законів про працю УРСР при переході республіки до ринкової економі-
ки» від 20 березня 1991 року [3] термін «адміністрація підприємства, установи, організа-
ції» був замінений на термін «власник або уповноважений ним орган». Проте зазначеними 
змінами законодавець лише ускладнив ситуацію, тому що терміни «керівник підприєм-
ства, установи, організації», «підприємство, установа, організація» продовжують викорис-
товуватись у КЗпП.. Тільки на підставі аналізу чисельних норм КЗпП їх можна віднести до 
змісту поняття «власник або уповноважений ним орган».

У Законі України «Про підприємства в Україні» [4], який діяв до набрання чиннос-
ті Господарським кодексом України, застосовувались терміни «керівник підприємства», 
«власник або уповноважений ним орган». У ст.ст.14, 16, 19 зазначеного Закону здійсню-
валася спроба визначити правовий статус керівника підприємства як представницького 
органу власника та трудового колективу. Але у Законі не розкривався зміст цих понять. 
У Господарському кодексі України [5], до речі, як і у Законі, не визначається поняття «ро-
ботодавець». 

Перша спроба визначити поняття роботодавця на законодавчому рівні була здійснена 
в Законі України «Про охорону праці» [6], у частині другої ст. 1 якого роботодавець ви-
значається як власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган, 
незалежно від форм власності, виду діяльності, господарювання, і фізична особа, яка ви-
користовує найману працю.

Поняття «роботодавець» закріплюється в інших законодавчих актах. Так, відповідно 
до ст. 10 Основ законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне стра-
хування [7] роботодавцем відповідно до цих Основ вважається: 

– власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган незалеж-
но від форм власності, виду діяльності та господарювання і фізичні особи, які використо-
вують найману працю; 

– власники розташованих в Україні іноземних підприємств, установ та організацій 
(у  тому числі міжнародних), філій та представництв, які використовують працю найма-
них працівників, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

У ст. 1 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» [8] 
роботодавець визначається як власник підприємства, установи, організації незалежно від 
форми власності, виду діяльності, галузевої належності або уповноважений ним орган (ке-
рівник) чи фізична особа, яка відповідно до законодавства використовує найману працю.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових 
спорів (конфліктів)» [9] роботодавець – юридична (підприємство, установа, організація) 
або фізична особа, яка в межах трудових відносин використовує працю фізичних осіб».

У частині першій ст. 1 Закону України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, 
права і гарантії їх діяльності» роботодавець – юридична особа (підприємство, установа, 
організація) або фізична особа – підприємець, яка в межах трудових відносин використо-
вує працю фізичних осіб [10].

У п. 32. ст. 1 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхуван-
ня» термін «роботодавець» визначається як власник підприємства, установи, організації 
або уповноважений ним орган незалежно від форм власності, виду діяльності та господа-
рювання; фізична особа, яка використовує працю найманих працівників (у тому числі іно-
земців, які на законних підставах працюють за наймом в Україні); власник розташованого в 
Україні іноземного підприємства, установи, організації (у тому числі міжнародної), філії та 
представництва, який використовує працю найманих працівників, якщо інше не передба-
чено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України [11].
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У Законі України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на ви-
падок безробіття» [12] термін «роботодавці» вживається у значенні, наведеному у Законі 
України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування» [13]. Статтею 4 зазначеного Закону роботодавці визнаються платниками 
єдиного внеску та визначаються як підприємства, установи та організації, інші юридич-
ні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, 
виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах 
трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи 
за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фі-
зичною особою – підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають 
видам діяльності відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб 
та фізичних осіб – підприємців), у тому числі філії, представництва, відділення та інші 
відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ і організацій, інших юридичних 
осіб, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами.

Визначення поняття роботодавця можна знайти у п.14.222. Податкового кодексу 
України [14], відповідно до якого роботодавцем визнається юридична особа (її філія, від-
ділення, інший відокремлений підрозділ чи її представництво) або самозайнята особа, яка 
використовує найману працю фізичних осіб на підставі укладених трудових договорів 
(контрактів) та несе обов’язки із сплати їм заробітної плати, а також нарахування, утри-
мання та сплати податку на доходи фізичних осіб до бюджету, нарахувань на фонд оплати 
праці, інші обов’язки, передбачені законами.

Для цілей розділу IV Податкового кодексу України до роботодавця прирівнюються 
юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ чи її представни-
цтво), постійне представництво нерезидента або самозайнята особа, які нараховують (ви-
плачують) дохід за виконання роботи та/або надання послуги згідно із цивільно-правовим 
договором у разі, якщо буде встановлено, що відносини за таким договором фактично є 
трудовими.

В інших законодавчих актах термін «роботодавець» застосовується без закріплення 
його визначення. Так, у ст. 3 Закону України «Про колективні договори і угоди» [15] робо-
тодавець визнається стороною колективного договору, угоди, але при цьому зміст поняття 
«роботодавець» не розкривається.

З 1 січня 2015 року набрав чинності Закон України «Про загальнообов’язкове держав-
не соціальне страхування» [16], в якому поняття роботодавця не визначається, але ж ви-
діляється окремий Розділ 3 «Права, обов’язки та відповідальність роботодавця як страху-
вальника та застрахованих осіб», в якому перелічені основні права та обов’язки, підстави 
відповідальності роботодавця у соціально-страхових правовідносинах.

Отже, у чинних законодавчих актах про працю, соціальне страхування, податки від-
сутнє єдине визначення поняття роботодавця. Це зрозуміло, адже відмінності у визначенні 
даного поняття обумовлюються цілями конкретного закону. 

Легальне визначення поняття трудового договору формулюється у частині першій 
ст. 21 КЗпП [17], згідно з якою трудовий договір є угодою між працівником і власником під-
приємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за 
якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням 
внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або 
уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові за-
робітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені 
законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін. 

Характеризуючи вищенаведену норму, сторонами трудового договору, а відповідно і 
суб’єктами індивідуальних трудових правовідносин є, з одного боку, працівник, а з іншо-
го – власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична 
особа. Тобто у статті 21 не закріплюється поняття «роботодавець» як сторони трудового до-
говору, як суб’єкту трудових правовідносин. Законодавець використовує термін «власник 
підприємства, установи, організації або уповноважений ним органом чи фізична особа», 
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зміст якого у КЗпП, на жаль, не визначається. Але ж на підставі аналізу цієї норми, можна 
зробити висновок, що правосуб’єктность роботодавця може розподілятися між декількома 
особами. Тому, є підстави сприйняти умовність даної термінології та розглядати декілька 
видів роботодавців: 1) роботодавець – фізична особа як сторона трудового договору; 2) ро-
ботодавець – юридична особа як сторона трудового договору; 3) суб’єкти, які представля-
ють роботодавця (представництво роботодавця). Проблеми визначення правосуб’єктності 
роботодавця та особливості правосуб’єктності різних видів роботодавця відповідно реа-
ліям сьогодення, це мета подальших наукових досліджень автора, а зараз повернемося до 
теми наукової статті.

Частиною першою ст.18. Глава 3 «Суб’єкти трудових відносин» проекту ТК України 
[18] встановлюється, що сторонами трудових відносин є працівник і роботодавець, яким є 
юридична (підприємство, установа, організація) або фізична особа, яка в межах трудових 
відносин використовує працю фізичних осіб. Крім того, роботодавцем може бути фізична 
особа, яка має повну цивільну дієздатність (частини перша, друга ст. 22). Юридична особа 
може бути роботодавцем незалежно від організаційно-правової форми, форми власності, 
галузевої належності, підпорядкування та інших ознак. Повноваження юридичної особи 
як роботодавця реалізуються її органами та посадовими особами відповідно до законодав-
ства, її установчих документів та нормативно-правових актів. У разі здійснення окремих 
повноважень роботодавця стосовно певних працівників загальними зборами, установчими 
документами або нормативними актами роботодавця, що приймаються загальними збо-
рами, визначається постійно діючий орган чи посадова особа, які вирішують невідкладні 
питання, пов’язані з реалізацією працівником своїх прав та виконанням ним обов’язків. Не 
визначення такого органу чи посадової особи або тимчасова відсутність посадової особи 
не може бути перешкодою для реалізації трудових прав працівника.

Перевагою проекту ТК України порівняно з чинним КЗпП є закріплення основних 
прав та обов’язків роботодавця (ст. ст. 23, 24). Як сторона трудового договору роботода-
вець повинен надати працівнику роботу згідно з трудовою функцією працівника, забезпе-
чити працівнику належні умови праці, своєчасно та повному обсязі сплачувати за працю 
працівника. В свою чергу роботодавець має право контролю за виконанням працівниками 
трудових обов’язків, у тому числі з використанням технічних засобів, якщо це зумовлено 
особливостями виробництва, з обов’язковим попередженням працівників про їх застосу-
вання. Під час здійснення такого контролю не допускаються дії, що принижують честь і 
гідність або порушують інші права працівників (ст.29). В окремій правовій нормі законо-
проекту визначається право роботодавця на добір працівників (ст.25). Зазначені права та 
обов’язки роботодавця як сторони трудового договору визнаються основними.

Висновки. Отже, на підставі проведеного дослідження норм діючого законодавства 
України та проекту ТК України щодо визначення поняття «роботодавець» можна дійти 
наступних висновків.

В якості роботодавця як сторони трудового договору можуть виступати юридичні осо-
би (підприємства, установи, організації) та фізичні особи. Аналіз чинного законодавства 
дозволяє виокремити наступні види роботодавців: 1) роботодавець – фізична особа як сто-
рона трудового договору. Йдеться про роботодавців – фізичних осіб, які використовують 
працю працівника виключно для задоволення особистих потреб, та фізичних осіб, які ви-
користовують працю працівника у підприємницькій та професійній діяльності; 2) робото-
давець – юридична особа як сторона трудового договору; 3) суб’єкти, які представляють 
роботодавця (представництво роботодавця). Коло останніх має бути чітко визначено на 
законодавчому рівні. 

Видається необхідним удосконалити поняття «роботодавець» у частині першій ст. 23 
проекту ТК України, відповідно до якої роботодавцем є юридична (підприємство, устано-
ва, організація) або фізична особа, яка в межах трудових відносин використовує працю 
найманих осіб. Пропонується визначити поняття роботодавця у зазначеній статті як юри-
дичну (підприємство, установа, організація) або фізичну особу, яка на підставі трудового 
договору та у встановленому законодавством порядку використовує працю найманих осіб. 
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Недостатньо повним є визначення роботодавця-фізичної особи у частині другій ст. 23 
проекту ТК України, якою закріплюється лише те, що роботодавцем може бути фізична 
особа, яка має повну цивільну дієздатність. Пропонується доповнити частину другу ст. 
23 наступними положеннями: «Роботодавцями-фізичними особами визнаються: фізичні 
особи, які зареєстровані у встановленому порядку як індивідуальні підприємці та які здій-
снюють підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи, а також приватні но-
таріуси, адвокати та інші особи, чия професійна діяльність відповідно до закону підлягає 
державній реєстрації та (або) ліцензуванню, та які вступили у трудові відносини з праців-
никами в цілях здійснення зазначеної діяльності; фізичні особи, які вступають у трудові 
відносини з працівниками в цілях особистого обслуговування та допомоги по веденню 
домашнього господарства». 
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КРИМіНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИст тАЄМНИЦі ПРИВАтНОГО 
ЖИттЯ У ЗАКОНОДАВстВі іНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ

В статті аналізується досвід країн світу щодо криміналізації діянь у сфері недотор-
канності приватного життя. Такий аналіз може бути корисним для оцінки відповідних 
норм вітчизняного законодавства і дозволить виявити його переваги та недоліки, визна-
чити шляхи удосконалення.

Ключові слова: приватне життя, кримінально-правовий захист, таємниця, іноземні 
держави.

Постановка проблеми. Законодавство сучасних демократичних держав є гарантом 
дотримання та реалізації права на недоторканість приватного життя, яке в свою чер-
гу є обов’язковим елементом правового статусу людини і громадянина. Згідно до ст. 32 
Конституції України, ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, 
крім випадків, передбачених Конституцією [1, 32]. Однак, на наш погляд, конституційні 
норми, у яких сформульовано підстави для втручання в приватне життя та умови такого 
втручання, не отримали достатнього розвитку в законодавстві. Нечітке формулювання або 
взагалі відсутність регламентування дозволених випадків втручання в приватне життя, об-
сягу та способів втручання є однією з найбільш невирішених проблем в кримінальному 
законодавстві, що й призводить до чисельних порушень прав людини.

З метою виокремлення відмінних рис таких злочинів, проаналізовані статті криміналь-
них кодексів країн ближнього зарубіжжя – Білорусії, Латвійської Республіки, формування 
яких відбувалося в приблизно рівних умовах після розпаду СРСР. Також були проаналі-
зовані відповідні норми кримінального законодавства Франції, Федеративної Республіки 
Німеччини, Іспанії, Італії, Данії, Японії.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У вітчизняній правовій літературі окремі 
питання кримінально-правового захисту приватного життя розглядались у наукових пра-
цях П. П. Андрушка, Д. С. Азарова, Є. Ю. Захарова, С. Я. Лихової, К. Б. Марисюка і інші. 
Однак у роботах зазначених авторів питання закордонного досвіду кримінально-правової 
охорони приватного життя залишилось без уваги.

Метою статті є аналіз закордонного досвіду щодо криміналізації діянь у сфері захисту 
таємниці приватного життя та формування на основі проведеного дослідження пропозицій 
щодо вдосконалення норм КК України.

Виклад основного матеріалу. Кримінальний кодекс Республіки Білорусь щодо охоро-
ни таємниці приватного життя, у порівнянні із КК України, має значно більше відмінних 
рис. Такі особливості полягають в конструкції статей, що передбачають відповідальність 
за посягання на приватне життя, їхньому розташуванні в главах та найменуванні.

Так, у главу 21 КК Республіки Білорусь «Злочини проти укладу сімейних відносин та 
інтересів неповнолітніх» включені ст. 177 «Розголошення таємниці усиновлення», ст. 178 
«Розголошення лікарської таємниці» та ст. 179 «Незаконні збирання або поширення інфор-
мації про приватне життя» [2, 212]. Таким чином, у КК Республіки Білорусь окремі статті, 
що передбачають відповідальність за посягання на таємницю приватного життя, включені 
в інші, у порівнянні із КК України, глави (розділи), тобто передбачені інші родові об’єкти 
цих злочині (ст. 177 КК Білорусь і ст. 168 України; ст. 178 КК Білорусь і ст. 145 КК України; 
ст. 179 КК Республіки Білорусь і ст. 182 КК України тощо).

© О. Л. Барабаш,  2016
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На відміну від українського кримінального законодавства, КК Республіки Білорусь 
передбачає відповідальність, по-перше, за незаконне виготовлення спеціальних технічних 
засобів отримання інформації, але по-друге, не містить такої важливої ознаки, як спри-
чинення істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих 
громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб 
(ч. 3 ст. 359 КК України). Відсутність відповідальності за незаконне виготовлення спеці-
альних технічних засобів отримання інформації є прогалиною в українському криміналь-
ному законодавстві, тому доцільно доповнити ст. 359 КК України відповідною ознакою 
об’єктивної сторони.

Кримінальний кодекс Латвійської Республіки містить у собі значно менше об’єктів 
захисту приватного життя, на відміну від статей КК України, що передбачають відпові-
дальність за посягання на приватне життя. Так, відповідальність за посягання на недо-
торканність приватного життя за КК Латвійської Республіки передбачена лише в ст. 145 
«Розголошення чужої таємниці». Ця стаття має одну частину, у якій говориться тільки про 
умисне розголошення чужої таємниці особою, зобов’язаною зберігати ці відомості за по-
садою або родом занять, довірені або такі, що стали їй відомими. Разом з тим, не передба-
чена відповідальність за незаконне збирання таких відомостей, не конкретизоване поняття 
«чужа таємниця» [3, 145].

У кримінальному законодавстві Франції охороні приватного життя присвячені окремі 
норми Розділу ІІ «Про посягання на людську особистість» Книги Другої «Про злочини та 
провини проти особистості».

Так, у відділі І «Про посягання на приватне життя» та відділі ІІ «Про посягання на зо-
браження обличчя» глави VІ «Посягання на особистість» Розділу ІІ «Про посягання люд-
ську особистість» передбачена відповідальність за умисне посягання у будь-який спосіб 
на інтимність приватного життя (ст. 226-1); зберігання, використання у будь-який спосіб, 
доведення чи потурання доведенню до відома громадськості або третіх осіб будь-якого 
запису чи документа, отриманих за допомогою дій, передбачених ст. 226-1 (ст. 226-2); про-
никнення чи находження у житлі іншої особи за допомогою обману, погроз, самоуправства 
або примушування (226-4); оприлюднення (випуск у світ) у будь-який спосіб без згоди осо-
би монтажу, який здійснений з його словами чи зображенням (ст. 226-8) [4, 245].

У кримінальному законодавстві Франції також встановлена відповідальність за до-
слідження генетичних властивостей будь-якої людини у медичних цілях без попередньої 
згоди (ст. 226-25), використання не за призначенням відомостей, отриманих про будь-яку 
людину шляхом вивчення її генетичних властивостей у медичних цілях або у межах на-
укового дослідження (ст. 226-26), ідентифікацію будь-якої людини шляхом її генетичних 
ознак у медичних цілях без попередньої згоди (ст. 226-27), ідентифікацію будь-якої людини 
шляхом її генетичних ознак у медичних цілях, що не є ні медичними, ні науковими, а також 
поза межами процесуальних дій при проведенні дізнання чи попереднього розслідування в 
процесі кримінального судочинства (ст. 226-28) [4, 258].

У кримінальному законодавстві Федеративної Республіки Німеччини (далі – ФРН) по-
няттям «таємниця приватного життя» охоплюються відомості щодо особистого життя, а 
також відомості виробничого чи комерційного характеру. Так, параграф 203 КК ФРН вста-
новлює відповідальність за незаконне розголошення чужої таємниці, що стосується осо-
бистого життя, виробничої чи комерційної таємниці, довіреній особі або такої, що стала 
її відома при здійсненні: професійної діяльності лікаря, зубного чи ветеринарного лікаря, 
провізора або іншого медичного працівника; діяльності професійного психолога; діяль-
ності адвоката, особистого адвоката, нотаріуса, захисника у судовому процесі, бухгалтера-
ревізора під присягою, консультанта по податковим питанням тощо; діяльності радника по 
шлюбним і сімейним питанням, питанням виховання і у справах молоді, а також радника 
наркологічної служби; уповноваженого з консультацій пов’язаних з вагітністю; діяльнос-
ті соціального працівника чи соціального педагога; діяльності представника підприємств 
приватних страхових компаній по страхуванню життя, страхуванню від нещасного випад-
ку і у випадку захворювання [5, 203].
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До кола спеціальних суб’єктів порушення таємниці приватного життя відносяться: по-
садові особи; особи, спеціально уповноважені на виконання публічних обов’язків; особи, 
які виконують завдання чи повноваження по представництву робочих та службовців у дер-
жавних установах; члени комітету по розслідуванню діяльності при законодавчому органі 
федерації чи землі, іншого комітету або ради; призначені публічно експерти. 

Особливістю кримінального законодавства ФРН є і встановлення відповідальності за 
дії, спрямовані на отримання відомостей, які зберігаються або передаються електронним, 
магнітнім чи у інший спосіб, який безпосередньо не сприймається (параграф 202а), а та-
кож використання відомостей, що складають чужу таємницю (параграф 204) [5, 112].

У Кримінальному кодексі Іспанії правовому захисту недоторканності приватного жит-
тя присвячена глава 1 «Розкриття чи поширення таємних відомостей» (ст.ст. 197 – 201). 
Таємними відомостями вважаються відомості особистого чи сімейного характеру (п. 2 ст. 
197). Також має велике значення виділення відповідальності за розкриття відомостей осо-
бистого характеру, до яких віднесені ідеологія, релігія, вірування, стан здоров’я, походжен-
ня, сексуальне життя (ч. 5 ст. 197). Під розкриттям таємних відомостей про приватне життя 
іншої особи без її згоди розуміється заволодіння паперами, листами, повідомленнями по 
електронній пошті або іншими документами, перехоплення її телефонних переговорів, ви-
користання різних технічних засобів для прослуховування, передачі, запису або відтво-
рення звуку чи зображення або інших засобів зв’язку (ч. 1 ст. 197). Передбачена відпові-
дальність за зазначені діяння посадових осіб, а також осіб, професійним обов’язком яких є 
охорона секретів інших осіб (ч. 1 ст. 199) [6].

Кримінальний кодекс Італії також має свої особливості щодо охорони таємниці приват-
ного життя. Так, у КК Італії в окремій главі «Про злочини, що порушують недоторканність 
особистих таємниць» передбачена відповідальність за посягання на таємницю приватного 
життя та комерційну (промислову) таємницю (ст. 616 – 623). Відмінною рисою правового 
захисту недоторканності приватного життя за КК Італії є те, що в ньому передбачена від-
повідальність тільки за розголошення змісту таємних документів (ст. 621), поєднане із за-
подіянням шкідливих наслідків, натомість не є злочинним незаконне збирання відомостей, 
що становлять особисту або сімейну таємницю конкретної особи [7].

У КК Італії відсутня норма, що передбачає відповідальність за розголошення таємниці 
всиновлення, однак передбачена відповідальність за розголошення професійних таємниць.

Кримінальне законодавство Данії значну увагу приділяє питанням захисту таємниці 
особистого спілкування та приватного життя (глава 27 «Злочини проти особистої честі та 
певних особистих прав»). Так, ч. 1 параграфу 263 КК Данії визнає незаконними наступні 
дії будь-якої особи, якщо вона: позбавляє чи розпечатує лист, телеграму або інше запеча-
тане повідомлення чи записку або ознайомлюється з її змістом; отримує доступ до місць, 
де інші особи зберігають свої особисті речі; за допомогою обладнання таємно прослуховує 
чи записує заяви, зроблені в особистій телефонній розмові, або інші розмови між іншими 
особами, або перемовини на закритій зустрічі, під час якої вона сама не бере участі чи 
до якої вона незаконно отримала доступ. Частина 2 цього ж параграфу передбачає відпо-
відальність за незаконне отримання доступу до інформації іншої особи або програм, які 
призначені для використання у зв’язку з електронним обробленням даних [8, 192].

Має свої особливості норма, яка передбачена параграфом 264-а КК Данії. Датський за-
конодавець вважає суспільно небезпечними незаконне фотографування осіб, які знаходять-
ся у місці, що не є відкритим для суспільства, а також незаконне спостереження за такими 
особами за допомогою телескопа чи іншого обладнання. 

Суб’єктами порушення таємниці приватного життя також визнаються особи, які хоча 
і не приймали участі у діяннях, передбачених параграфами 263 – 264, але отримали або 
незаконно користуються інформацією, яка вийшла в світ у результаті злочину. Крім того, 
відповідальними є також особи, які незаконно передавали інформацію чи зображення, 
які стосуються приватного життя іншої особи, або інші зображення особи, за наявності 
обставин, котрі можуть явно (очевидно) передбачатися такими, що утримуються від сус-
пільства [8, 195].
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Менш розвиненою є система норм, які охороняють таємницю, у кримінальному за-
конодавстві Японії. Так, ст. 130 «Вторгнення у житло» глави 12 «Злочини, що полягають у 
вторгненні у житло» КК Японії передбачає відповідальність особи, яка безпідставно про-
никла у житло іншої особи, або приватний будинок, у будівлю чи на судно, яке знаходиться 
під охороною іншої особи, або не пішла звідти за вимогою [9, 130].

Глава 13 «Злочини, що полягають у порушенні таємниці» КК Японії містить три статті. 
Стаття 133 «Розпечатання кореспонденції» визнає злочинними дії особи, яка безпідставно 
розпечатує кореспонденцію. Частина 1 статті 134 «Розголошення таємниці» передбачає 
відповідальність лікаря, аптекаря, фармацевта, акушерки, адвоката, захисника, нотаріуса, 
а також особи, яка виконує або виконала таку діяльність, у випадку безпідставної видачі 
чужої таємниці, яка стала їм відома у зв’язку із здійсненням ними своєї професійної ді-
яльності. Частина 2 цієї статті визнає суб’єктами цього злочину осіб, які виконують чи 
виконали релігійну або культову діяльність, у випадку безпідставної видачі ними чужої 
таємниці, яка стала їм відома у зв’язку із здійсненням ними такої професійної діяльності.

Норма, яка передбачена у ст. 135 «Приватне обвинувачення» КК Японії є процесуаль-
ною, оскільки передбачає, що злочини глави 13, розглядаються тільки за скаргою потерпі-
лого [9, 135].

Висновки. Порівняльний аналіз кримінально-правового захисту таємниці приватно-
го життя в українському та закордонному кримінальному законодавстві дозволяє зроби-
ти певні висновки, що не претендують на вичерпність чи винятковість, але можуть бути 
прий няті до відома нашим законодавцем в процесі вдосконалення чинного кримінального 
законодавства в частині кримінально-правового захисту таємниці приватного життя.

1. Потрібна загальна норма про відповідальність за злочинне втручання в приватне 
життя особи. Вважаємо за необхідне доповнити КК України окремою статтею, в якій би 
передбачалась відповідальність за незаконне втручання в приватне життя фізичної осо-
би. Тому пропонуємо виділити ст. 182: Незаконне втручання в приватне життя особи: 
«Незаконне втручання в приватне життя іншої особи, тобто умисне грубе порушення права 
іншої особи самій визначати своє приватне та сімейне життя і можливість ознайомлення з 
ним інших осіб, – карається…». 

2. Відсутність відповідальності за незаконне виготовлення спеціальних технічних за-
собів отримання інформації є прогалиною в українському кримінальному законодавстві, 
тому доцільно доповнити ст. 359 КК України відповідною ознакою об’єктивної сторони. 

 3. З метою уникнення недоліків у законодавстві потрібно встановити окремою стат-
тею кримінальну відповідальність за розголошення конфіденційної інформації про при-
ватне життя особами, якщо інформація була їм довірена чи стала відомою у зв’язку з ви-
конанням службового обов’язку чи за професією на прикладі кримінального законодавства 
Республіки Латвії.
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИтА тАЙНЫ ЧАстНОЙ ЖИЗНИ 
В  ЗАКОНОДАтЕЛЬстВЕ ИНОстРАННЫХ ГОсУДАРстВ
Резюме
Право человека на неприкосновенность частной жизни является объектом уголовно-

правовой охраны законодательством во многих государствах, как ближнего, так и даль-
него зарубежья. Установление уголовной ответственности за нарушение частной жизни 
лица является свидетельством того, что государства всеми средствами охраняют при-
ватность, признавая право на частную жизнь естественным правом человека, принад-
лежащим ему от рождения. 

Ключевые слова: частная жизнь, уголовно-правовая защита, тайна, иностранные 
государства.
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CRIMINAL DEFENSE OF THE PRIVACY IN THE LEGISLATION OF 
FOREIGN STATES

Summary
The human right of privacy is the subject of the criminal law defense by legislation in 

many countries, both near and far abroad. The criminalization of the violation of private life is 
a testament to the fact that the states protect the privacy by recognizing the right to privacy as 
a natural human right belonging to it from birth.
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ХАРАКтЕРНі ОсОБЛИВОсті ВстАНОВЛЕННЯ ОЗНАК 
сУБ’ЄКтИВНОЇ стОРОНИ ЗЛОЧИНУ «НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ 

ПРОФЕсіЙНИХ ОБОВ’ЯЗКіВ, ЩО сПРИЧИНИЛО ЗАРАЖЕННЯ 
ВіРУсОМ іМУНОДЕФіЦИтУ ЛЮДИНИ ЧИ іНШОЇ НЕВИЛіКОВНОЇ 

ХВОРОБИ»
Статтю присвячено встановленню ознак суб’єктивної сторони злочину «Неналежне 

виконання професійних обов’язків, що спричинило зараження вірусом імунодефіциту 
людини чи іншої невиліковної хвороби». Розглянуто питання розмежування неналеж-
ного виконання професійних обов’язків, що спричинило зараження особи вірусом іму-
нодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби, та суміжних складів 
злочину. 

Ключові слова: склад злочину, суб’єктивна сторона злочину, вина, умисел, нео-
бережність.

Постановка проблеми. Суб’єктивна сторона злочину – це психічне ставлення осо-
би до вчинюваного діяння та його наслідків [1, 27]. До обов’язкових ознак суб’єктивної 
сторони злочину належать: вина у формі умислу чи необережності; до факультативних: 
мотив злочину, мета злочину, емоційний стан [2, 44]. На нашу думку, варто погодитись 
із висловленою в науковій літературі думкою про те, що форма вини – це встановлене 
законом певне поєднання інтелектуальних і вольових ознак, що свідчать про ставлення 
винуватого до вчинюваної дії (бездіяльності) і її наслідків [3, 198]. Тут ми не можемо не 
погодитись із О.Ф. Бантишевим та В.О. Глушковим про те, що вона базується на психоло-
гічному розумінні інтелектуальних і вольових її елементів, але при цьому є категорією не 
психологічною, а юридичною [4, 104].

Крім того, варто зауважити, що деякі законодавчі конструкції можуть характеризувати-
ся, так званою «складною» або «подвійною» формою вини. Отже, деякі норми Особливої 
частини кримінального закону побудовані таким чином, що їх застосування потребує 
встановлення вини особи, яка вчинила злочин, окремо до самого діяння і окремо щодо 
суспільно небезпечних наслідків такого діяння [5, 144], тобто, при створенні законодавчої 
конструкції, мають місце випадки об’єднання в одному складі злочину двох різних форм 
вини, зокрема, одна характеризує психічне ставлення винного безпосередньо до свого ді-
яння, а інша – до злочинного результату, що фактично настав [6, 88].

Зокрема, В.В. Сташис та М.І. Бажанов вказували, що суб’єктивна сторона цього складу 
злочину характеризується тільки необережністю, у виді як злочинної самовпевненості, так 
і злочинної недбалості [7, 124]. Таку ж позицію займає і О.О. Дудоров [8, 284] та деякі інші 
вчені [9, 80; 10, 65]. Існує також думка, що суб’єктивна сторона злочину, передбаченого 
нормами ст. 131 КК України, поряд із необережною формою вини, може характеризувати-
ся також умислом щодо неналежного виконання професійних обов’язків і необережністю 
стосовно наслідків, що настали [11, 39]. Проте, найбільш радикальну позицію тут займа-
ють В.О. Глушков та С.А. Кузьмін, які наполягають на тому, що суб’єктивна сторона злочи-
нів, передбачених нормами ст. 131 КК характеризується, так званою, «складною» виною: 
прямий умисел (ч. 2 ст. 24 КК України) щодо неналежного ставлення до виконання своїх 
професійних обов’язків, зокрема, порушення нормативно встановлених правил, тобто до 
самого діяння, та необережна форма вини у вигляді злочинної самовпевненості (ч. 2 ст. 25 
КК України) або злочинної недбалості (ч. 3 ст. 25 КК) відносно настання суспільно небез-
печного наслідку – факту інфікування збудниками зазначених хвороб потерпілого [4, 118]. 

© О.Д. Гринь, 2016
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Ми маємо констатувати, що серед науковців відсутня єдина думка стосовно змісту 
суб’єктивної сторони складу злочинів, передбачених нормами ст. 131 КК України і ви-
дається за необхідне провести їх критичний аналіз та викласти наше бачення вирішення 
цього ж проблемного питання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ці питання не залишилися поза ува-
гою провідних вітчизняних науковців, зокрема таких, як О.Ф.Бантишев, М.І. Бажанов, 
В.О.  Глушков, М.О. Джужа, І.О. Концевич, О.В. Копан, С.А. Кузьмін, П.А. Воробей, 
В.К.  Грищук, В.А. Мисливий, А.В. Савченко, О.В. Шамара, Н.М. Ярмиш та ін.

Мета статті полягає у встановленні особливостей визначення ознак об’єктивної сто-
рони злочину, передбаченого нормами ст. 131 КК України «Неналежне виконання про-
фесійних обов’язків, що спричинило зараження особи вірусом імунодефіциту людини чи 
іншої невиліковної хвороби».

Виклад основного матеріалу. Досліджувані склади злочину, передбачені нормами ст. 
131 КК України, відносяться до категорії злочинів із змішаною протиправністю, і тому 
нам, за будь-яких умов, необхідно провести з’ясування психічного ставлення винної особи 
до порушення нею своїх професійних обов’язків та щодо наслідку у вигляді зараження ін-
шої особи ВІЛ-інфекцією або іншою невиліковною інфекційною хворобою, небезпечною 
для життя людини. Тобто, за будь-яких умов, ми маємо говорити про те, що суб’єктивна 
сторона злочину має характеризуватися, так званою, складною формою вини. 

Здійснюючи аналіз психічного ставлення особи до наслідків свого діяння у вигляді 
зараження іншої особи вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної 
хвороби, яка є небезпечною для життя людини, необхідно констатувати, що, вочевидь, ви-
ходячи із змісту норм ст. 131 КК України, а також, ч. 4 ст. 130 КК України, яка безпосеред-
ньо передбачає відповідальність за умисне зараження іншої особи збудниками вказаних 
хвороб, ми маємо говорити виключно про необережну форму вини. Що, до речі, є єдиним 
одностайно визнаним вченими фактом.

Однак, оскільки у кримінальному праві необережна вина поділена на види – злочин-
ну самовпевненість та злочинну недбалість [12] видається за необхідне провести видовий 
аналіз належності, в контексті норм ст. 131 КК України, кримінально-правової вини щодо 
визначеного кримінальним законом злочинного наслідку.

Кримінальний закон (ч. 2 ст. 25 КК України) вказує, що злочинна самовпевненість має 
місце, якщо особа передбачала можливість настання суспільно небезпечних наслідків сво-
го діяння (дії або бездіяльності), не бажала їх, але легковажно розраховувала на їх відвер-
нення [12].

На нашу думку, в контексті застосування норми ст. 131 КК України, із врахуванням 
наявності чіткої нормативної регламентації усіх професійно-посадових дій, пов’язаних 
із контактом та обігом біологічного матеріалу, що може містити збудників ВІЛ-інфекції, 
чи іншої невиліковної інфекційної хвороби, інститут виправданого ризику має застосо-
вуватися не самостійно (опосередковано), а лише у сукупності із його першоджерелом  
кримінально-правовим інститутом крайньої необхідності. Медичний, фармацевтичний або 
інший працівник, професійна діяльність якого обумовлює вказану специфіку, ні за яких 
умов, крім випадків, обумовлених крайньою необхідністю, не може вдаватися до ризи-
кованих дій, які прямо порушують нормативно встановлені настанови, що мають убез-
печити повну безпечність таких дій для інших осіб. Це може стосуватися випадків, коли, 
наприклад, лікар вимушений здійснювати невідкладне, необхідне для врятування життя 
пацієнта, який перебуває у критичному стані, оперативне втручання у непристосованих 
умовах, та за відсутності відповідним чином простерилізованого хірургічного інструмен-
тарію, використовує для його дезінфекції лише фактично наявні засоби: етиловий спирт чи 
оцет, які завідомо нездатні гарантувати наступну відсутність на інструментарії збудників, 
вказаних у диспозиції ст. 131 КК України, а отже призводять до зараження. Як бачимо, тут 
в наявності усі критерії крайньої необхідності, зокрема, того, що відвернута шкода смерть 
пацієнта, є більшою, а ніж заподіяна ризикованим втручанням зараження пацієнта. 

Для такого аналізу питання належності кримінально-правової вини до видової кате-
горії злочинної самовпевненості, теорія кримінального права використовує відповідні 
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об’єктивні та суб’єктивні критерії, що у своїй сукупності і мають однозначно вказувати на 
її наявність.

Об’єктивний критерій злочинної самовпевненості – це критерій, який вказує на те, 
яким чином мала вести себе особа за конкретних обставин для того, щоб її поведінка вва-
жалась правомірною (створення певного еталону правомірної поведінки такої особи (її 
варіантів) за конкретних умов) [6, 100]. 

У даному випадку визначення моделі варіанту, варіантів правомірної поведінки особи, 
у кожному конкретному випадку не становить проблеми, оскільки еталон правомірної по-
ведінки чітко закріплено у відповідних нормативно визначених настановах, в порушення 
яких, як раз і відбувалося здійснення професійної діяльності. Отже, за об’єктивним крите-
рієм, маємо співпадіння. 

В свою чергу, як вказується у наукових джерелах, суб’єктивний критерій злочинної 
самовпевненості необхідний для того, щоб вирішити питання про те, чи мала можливість 
конкретна особи з урахуванням її особистих якостей об’єктивно оцінити недостатність 
наявних у неї сил і засобів для того, щоб попередити настання шкідливих наслідків (отже, 
мають бути враховані такі особисті якості особи, як професійний досвід, рівень освіти, 
професійні якості, вік, психологічний та емоційний стани тощо) [6, 101]. 

При цьому, тут ми маємо повністю погодитися із твердженням про те, що недоосвід-
ченість (тобто невміння у випадках типової хвороби і за звичайних обставин зробити на 
підставі існуючих наукових даних правильний висновок [13, 638]) не може розглядатись 
як обставина, що виключає злочинність діяння працівника [4, 23]. Таким чином, за не-
гативні наслідки неналежного здійснення професійної діяльності (неналежне виконання 
професійних обов’язків), причиною чого є недоосвідченість працівника, може наставати 
кримінальна відповідальність.

Отже, злочинна самовпевненість, в контексті ст. 131 КК України, може розглядатися 
як можливий варіант психічного ставлення винної особи до передбаченого диспозицією 
злочинного наслідку.

Другим видом необережної форми вини є злочинна недбалість. Згідно ч. 3 ст. 25 КК 
України, необережність є злочинною недбалістю, якщо особа не передбачала можливості 
настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння (дії або бездіяльності), хоча пови-
нна була і могла їх передбачити [12].

В.О. Глушков у цьому аспекті вказує, що від злочинної самовпевненості, злочинна нед-
балість різниться тим, що винна особа не тільки не бажає, але і не передбачає можливості 
настання суспільно небезпечних наслідків [14, 98]. 

Наука кримінального права для визначення злочинної недбалості також встановлює 
два критерії, які у своїй сукупності вказують на її наявність.

Об’єктивний критерій злочинної недбалості полягає в тому, що можливість передбача-
ти суспільно небезпечний характер свого діяння в особи визнається тоді, коли цей харак-
тер дії та її наслідків за даних умов мала змогу передбачити особа, яка володіє однаковою 
щодо інших аналогічних категорій осіб здатністю та зобов’язанням піклуватись про інте-
реси інших людей, юридичних осіб, суспільства та держави. Отже тут, так само як і при 
вище наведеному визначенні об’єктивного критерію злочинної самовпевненості, створен-
ня еталону правомірної поведінки не утворює труднощів, і в повному обсязі визначається 
нормативними настановами. 

Суб’єктивний критерій злочинної недбалості полягає в тому, що можливість перед-
бачати суспільно небезпечний характер діяння та наслідків визнається в особі з ураху-
ванням її індивідуальних властивостей, рівня розвитку, кваліфікації, віку тощо [6, 102]. 
У контексті саме таких умов В.О. Глушков зауважує, що при прояві недбалості під час 
виконання професійних обов’язків медичний працівник може усвідомлювати, що порушує 
певні професійні застережні правила лікування хворих, хоча і вважає, що ці порушення не 
повинні призвести до шкідливих наслідків для хворого [14, 98]. І ми не можемо з цим не 
погодитися.

Отже, злочинна недбалість, у контексті ст. 131 КК України, може розглядатися як мож-
ливий варіант психічного ставлення винної особи до передбаченого диспозицією злочин-
ного наслідку.
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Тепер необхідно перейти до розгляду питання про психічне ставлення винної особи до 
свого діяння у вигляді порушення встановлених правил здійснення професійної діяльності. 

Законодавець у диспозиції норми ч. 1 ст. 131 КК України вказує лише, що неналежне 
виконання професійних обов’язків має місце через недбале чи несумлінне до них став-
лення. 

Варто зауважити, що у спеціалізованій юридичній літературі прямо наголошується, що 
при кваліфікації злочинів із змішаною протиправністю, важливо встановити відношення 
суб’єкта до факту порушення правового припису [15, 32]. При цьому, як вже зазначалось 
вище, думки науковців саме у цьому аспекті досить радикально різняться стосовно умислу 
щодо діяння та необережної форми вини взагалі. Отже, виникає необхідність у ґрунтовно-
му дослідженні саме цього питання. 

Кримінально-правова вина може мати форми або умислу, або необережності. 
Розпочнемо аналіз із необережної форми вини, для чого скористаємося вже вище проци-
тованими об’єктивними та суб’єктивними критеріями злочинної самовпевненості та зло-
чинної недбалості.

При злочинній самовпевненості будь-яких непорозумінь із її об’єктивним критерієм 
не виникає, оскільки варіант поведінки винного, безумовно, відрізняється від правомірних 
варіантів поведінки, визначених відповідними нормативними настановами та приписами. 
А от із суб’єктивним критерієм ми маємо констатувати суттєву невідповідність, оскільки 
тут фактичний наслідок, якщо взагалі його варто враховувати, полягає саме у порушенні 
встановлених правил, які особа свідомо і порушує. Отже, ми маємо констатувати, що пси-
хічне ставлення винного до порушення нормативно встановлених правил, які регламенту-
ють порядок здійснення професійної діяльності, не може характеризуватися злочинною 
самовпевненістю. 

Із відповідністю критеріїв злочинної недбалості ситуація виглядає повністю аналогіч-
ною. Відповідність об’єктивному критерію, тобто відхиленню від нормативно встановле-
ного варіанту (варіантів) правомірної поведінки є очевидною, навіть виходячи із змісту 
диспозиції норм ст. 131 КК України. У той же час, можливість визнання суб’єктивного 
критерію, на нашу думку, видається більш ніж дискусійною. 

Дійсно, ставлячись «недбало чи несумлінно» до виконання своїх професійних 
обов’язків, особа, таким чином, вже свідомо порушує нормативно встановлений порядок 
виконання своїх професійних обов’язків, оскільки недбалість та несумлінність на практиці 
можуть знайти єдиний вияв саме у порушенні таких правил. Отже, виявляючи недбале та 
несумлінне ставлення, винна особа вже свідомо порушує такі правила. В свою чергу, сві-
доме передбачення особою в будь-якій формі можливості настання шкідливих результатів, 
виключає злочинну недбалість [3, 212]. На підтвердження цього у спеціалізованій моно-
графічній літературі зазначається, що обов’язок бути уважним і розсудливим при вчинен-
ні певних дій покладається на осіб за законом, спеціальними нормами та правилами, що 
регламентують службову або професійну діяльність певних категорій осіб [4, 110]. Більше 
того, в контексті суб’єктивного критерію інкримінування неможливо допустити порушен-
ня правил із необережності, оскільки у такому випадку кримінально-правова вина буде 
відсутня, і ми маємо говорити про невинувате заподіяння шкоди, так званий випадок або 
казус (невинувате заподіяння шкоди, коли особа не повинна була і не могла передбачити 
небезпечні наслідки свого діяння) [6, 102].

До речі, саме таку позицію займають О.Ф. Бантишев і С.А. Кузьмін, які наполягають, 
що діяння у вигляді порушення правил відбуваються виключно з прямим умислом – особа 
усвідомлює суспільно небезпечний характер свого діяння з порушення правил та бажає 
чинити саме так, тобто бажає настання наслідків у вигляді порушення вимог цих правил, 
принаймні в частині забезпечення неухильного дотримання їх вимог [16, 168]. Отже, вка-
зані науковці обґрунтовано це стверджують – саме порушення нормативно встановлених 
правил, через яке зазначені кримінально-правові наслідки могли мати місце, вчиняються 
виключно з прямим умислом [4, 116].

На підставі вище викладеного, ми робимо висновок, про те, що в контексті норм ст. 131 
КК України, психічне ставлення винного до порушення ним своїх професійних обов’язків 
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не може характеризуватися необережною формою вини, а ні у вигляді злочинної самовпев-
неності, а ні злочинної недбалості, тобто, у контексті норм ст. 131 КК України, психічне  
ставлення винної особи до порушення нею нормативно встановлених правил здійснення 
професійної діяльності має характеризуватися виключно прямим умислом. 

 Висновки. Підсумовуючи викладене, вважаємо за необхідне повернутися до вже ра-
ніше згаданих питань розмежування неналежного виконання професійних обов’язків, що 
спричинило зараження особи вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфек-
ційної хвороби, та суміжних складів злочину. 

Згідно з проведеним нами аналізом діючого вітчизняного кримінального закону до, 
так званих, суміжних за складами злочинів, передбачених нормами ст. 131 КК України, 
варто віднести норми, передбачені такими статтями кримінального закону: ч. 4 ст. 130 
(Зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби), 
139 (Ненадання допомоги хворому медичним працівником); 140 (Неналежне виконання 
професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником). Показово, що усі 
вказані склади, що мають в цілому аналогічні законодавчі конструкції, відмежовуються 
один від одного як раз за однією ознакою. У нормі ч. 4 ст. 130 КК України – це є суб’єктивна 
сторона злочину, а у нормах, передбачених статтями 139 та 140 КК України – це злочинний 
наслідок. Проте, із установленням покладеної в основу законодавчої конструкції ознаки 
тяжких наслідків протиправного діяння у вигляді зараження іншої особи ВІЛ-інфекцією 
чи іншою невиліковною інфекційною хворобою, в контексті останніх двох згаданих норм 
кримінального закону, через їх суто об’єктивний характер, ніяких практичних проблем ви-
никати не може, оскільки саме це встановлюється за допомогою відповідної експертизи.

Проте, норма ч. 4 ст. 130 КК України, на відміну від норми ст. 131 КК України, вихо-
дячи із диспозиції, характеризується якраз специфічною суб’єктивною стороною умисною 
формою вини не тільки відносно вчиненого конкретно (індивідуально) невизначеного ді-
яння, що призводить до зараження іншої особи вірусом імунодефіциту людини чи іншою 
невиліковною інфекційною хворобою (в контексті норми ст. 131 КК України – це неналеж-
не виконання професійних обов’язків), а й до злочинного наслідку, тобто настання само-
го факту інфікування. Отже, правозастосовним органам при використанні вказаних норм, 
підвищену увагу необхідно приділяти саме точному встановленню суб’єктивної сторони 
складу злочину.

Загалом, як випливає із результатів нашого дослідження, суб’єктивна сторона складу 
злочину, передбаченого нормою ст. 131 КК України, характеризується, так званою, склад-
ною (подвійною) формою вини: прямим умислом щодо неналежного виконання вказаним 
у диспозиції спеціальним суб’єктом своїх професійних обов’язків і необережністю (у виді 
злочинної самовпевненості або злочинної недбалості) щодо злочинного наслідку – зара-
ження іншої особи вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хво-
роби, що є небезпечною для життя людини.
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«Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей, повлекшее заражение 
вирусом иммунодефицита человека или другой неизлечимой болезнью». Рассмотрены 
вопросы разграничения ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей, 
повлекшее заражение лица вирусом иммунодефицита человека либо иной неизлечимой 
инфекционной болезнью от смежных составов преступления.

Ключевые слова: состав преступления, субъективная сторона преступления, вина, 
умысел, неосторожность.

O. D. Grin, Сandidate of Juridical Sciences, Associate Professor
Odessa I. I. Mechnikov National University

the Department of General Legal Disciplines and International Law
Frantsuzskiy Boulevard, 24/26, Odessa, 65058, Ukraine

DETERMINATION OF THE SIGNS OF THE SUBJECTIVE SIDE OF 
THE CRIME OF «IMPROPER IMPLEMENTATION OF PROFESSIONAL 
DUTIES CAUSING INFECTION WITH HUMAN IMMUNODEFICIENCY 
VIRUS OR OTHER INCURABLE DISEASES»: CHARACTER FEATURES

Summary
The article is devoted to the signs of the subjective side of the crime « Improper 

implementation of professional duties causing infection with human immunodeficiency 
virus or other incurable diseases». The demarcation problems of improper implementation of 
professional duties are examined which caused the acquisition of human immunodeficiency 
virus or other incurable infectious disease, and other related crimes.
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КРИМіНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИст МісЦЕВИХ ОРГАНіВ  
УПРАВЛіННЯ ЗА РУсЬКОЮ ПРАВДОЮ 

Статтю присвячено здійсненню історико-правового аналізу Руської Правди щодо 
кримінальної відповідальності за посягання на місцеві органи управління. Здійснено 
характеристику та визначено особливості кримінально-правових норм щодо охорони 
представників органів місцевого управління. Звернуто увагу на відображення класо-
вої сутності давньоруського права та монархічної форми правління в кримінально-
правових нормах. 

Ключові слова: кримінальні норми, місцеві органи управління.

Постановка проблеми. В Україні місцеве управління представлене місцевими дер-
жавними органами та органами місцевого самоврядування, які діють на основі розподілу 
компетенції та відповідальності. Рівень правового захисту цих органів з боку держави, зо-
крема кримінально-правовими заходами – показник рівня демократії та одна з визначаль-
них умов побудови правової держави і громадянського суспільства. Проте, під впливом 
політичних, соціально-економічних та історичних факторів, менш захищеним завжди було 
саме місцеве самоврядування, яке існувало з найдавніших часів і характеризувалось, як 
правило, реальним демократизмом. Ще грецький історик Прокопій писав, що слов’янами 
й антами не править один муж, а здавна вони живуть громадським правлінням і всі справи, 
добрі чи лихі, вирішують спільно [1, 32].

Захист діяльності цих органів здійснюється кримінально-правовими нормами розді-
лу ХV Особливої частини Кримінального кодексу України, які покликані охороняти ав-
торитет органів державної влади, органів місцевого самоврядування, недоторканність 
представників цих утворень, їх правомірну діяльність, а також їх близьких родичів, майно 
та інші законні інтереси. Але в умовах проголошеної владою політики децентралізації та 
адміністративної реформи в Україні, згідно з якою органам місцевого самоврядування на 
місцях надається і буде надаватися більше коло повноважень, що, без сумніву, збільшить 
кількість посягань на представників таких органів з приводу виконання ними своїх повно-
важень, вкрай важливим постає питання посилення кримінально-правової охорони органів 
місцевого самоврядування [2, 2].

Усе вищесказане свідчить про необхідність проведення історико-правового, порівняль-
ного аналізу норм, які встановлювали відповідальність за протидію особам, наділеним 
владними повноваженнями у різні періоди національного державотворення, враховуючи 
національні традиції, досягнення та досвід з метою удосконалення чинних кримінально-
правових норм. 

Розвиток національного законодавства про кримінальну відповідальність пов’я заний 
зі створенням і дією різних нормативно-правових актів (Статути князівства Литов ського, 
Права та установи Малоросії, Кримінальні кодекси УРСР 1922, 1927 і 1960  рр. тощо), се-
ред яких перше місце займає Руська Правда [3, 52–58]. Руська Правда як унікальна правова 
пам’ятка свідчить про достатній рівень розвитку кримінального права та саме з неї бере 
свій початок історія кримінально-правового захисту представників органів місцевої влади 
і місцевого самоврядування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розробка даної проблематики залишається 
фрагментарною, оскільки досліджування проходить в історичному аспекті і знаходиться 
на межі кількох галузей права: кримінального, муніципального, конституційного. Останні 
наукові дослідження умовно можна поділити на три основні групи. До першої групи на-

© О.І. Донченко, 2016



ПРАВОВА ДЕРЖАВА    21’2016 213

лежать історико-правові питання, в яких безпосередньо досліджується норми Руської 
Правди, зокрема злочини і покарання, це такі вчені, як: І. Паньонко, М. Пасічник, Ю. 
Крисюк, С. Ковальова, М.  Колос, О. Орел та інші. 

Другу групу складають дослідження, автори яких вивчають питання правового статусу, 
організації та функціонування інститутів місцевої демократії: М. Баймуратов, О. Батанов, 
І. Бутко, М. Корнієнко, О. Мурашин, М. Орзіх, В. Пархоменко, В. Рубцов, А. Селіванов. 
Серед іноземних науковців – це дослідження В. Васильєва, І. Видріна, Я. Гонцяжа, 
О.  Кутафіна, Карін Плоккер, Б. Свирського, Г. Холліса, О. Черкасова, В. Чиркіна, А. Шайо, 
К. Шеремета, В. Ясюнаса.

До третьої групи належать роботи авторів, в яких досліджуються окремі питання кри-
мінальної відповідальності за вказані злочини в теорії кримінального права: Г. Андрусів, 
М.  Бажанов, Ю. Баулін, В. Владимиров, П. Воробей, В. Дзюба, Л. Дорош, П. Єлізаров, 
М.  Журавльов, М. Загородников, П. Замосковцев, В. Клименко, М. Коржанський, 
О.  Костенко, С. Лихова, Ю. Ляпунов, В. Мальцев, М. Мельник, М. Меньшагін, П. 
Михайленко, В. Навроцький, В. Осадчий, М. Панов, Г. Полєнов, А. Савченко, В. Сташис, 
Є. Сухарєв, М. Хавронюк, В.  Шакун, С. Яценко, О. Ярмиш та інші. 

Мета статті. 1. Провести історико-правовий аналіз норм Руської Правди щодо кримі-
нальної відповідальності за посягання на місцеві органи управління. 2. Визначити особли-
вості кримінально-правових норм та склад злочинів проти місцевих органів управління.

Виклад основного матеріалу. Руська Правда є найбільшим раннефеодальным кодек-
сом, складним за своїм походженням, складом і змістом, в якому були прописані норми 
права, що регулювали різні суспільні відносини тих часів, у тому числі й кримінально-
правові. Попри привілейоване становище вищих прошарків суспільства, всі вільні перебу-
вали під опікою Руської Правди, головним завданням якої було надати можливість сторо-
нам захищати свої права на життя, здоров’я і майно, а судові – підставу до справедливого 
вироку. Характерною ознакою Руської Правди, як кодексу феодального права, було те, що 
вона чуйно стояла на сторожі захисту феодальної власності на землю, а також була еволю-
ція в бік гуманності, наприклад, заміна смертної кари грошовою карою. 

Ставлення давньоруського законодавця до кримінально-правової охорони місцевих 
органів управління залежало від порядку організації і взаємодії органів влади, правово-
го статусу цих органів, їх місця та значення в системі органів влади. Враховуючи те, що 
Київська Русь була ранньофеодальною державою з десятковою (чисельною) системою 
управління, на зміну якої згодом прийшла двірсько-вотчинна система управління, багато 
місцевих питань вирішувались особами, яких призначала князівська влада, що і було за-
кріплено в Руській Правді. Взагалі Руська Правда підтримувала ріст князівської влади, яка 
із розвитком і зміцненням феодалізму, ставала домінуючою.

Основними формами місцевої демократії за часів Київської Русі були віче (міське, те-
риторіальне) та збори (сходи) верві – жителів кількох сіл або інших населених пунктів. 
У Руській Правді було закріплено відповідальність за посягання на представників органів 
місцевого самоврядування княжої доби [4, 40–82].

Віче – це найвищий орган самоврядування міських громад, складався із дорослого 
вільного населення міст і навколишніх територій, які скликалися для вирішення найважли-
віших питань (військові, господарські, нерідко вирішувало і долю князя та інших держав-
них органів і посадових осіб). Збори (сходи) верві (територіальних спільностей, громад) 
були органами самоврядування жителів кількох сіл чи інших населених пунктів, які також 
у особі дорослого чоловічого населення захищали членів общини і представляла їх інте-
реси у взаємовідносинах з органами і посадовими особами державної влади та сусідніми 
общинами. Найважливіші питання вирішувались на вічах та інших зборах громад. Для ви-
рішення решти питань обирались війти або інші посадові особи [5, 24].

Отже, віче як орган місцевого самоврядування логічно продовжує традицію племенних 
зборів. У добу посилення монархії та централізму цей інститут втрачав авторитет, а в пері-
од ослаблення князівської влади знову відроджувався і набував популярності. Володіючи 
правом вирішувати важливі питання, затверджувати державні рішення, віче все ж було об-
межано в самостійності і рідко виступало із законодавчими ініціативами.
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Князь, боярська рада, віче – це носії різних форм державності; основні елементи трьох 
моделей управління – монархічної, аристократичної та демократичної. Домінувала пере-
важно князівська влада, але в період ії ослаблення на перші ролі висувалися боярська рада 
і віче. Механізм політичної влади характеризується не тільки співпрацею, а й суперни-
цтвом і протистоянням його елементів, що, безумовно, надавало динаміки суспільному і 
державному розвитку. Проте на відміну від князівської влади боярська рада і віче не стали 
постійними органами влади з чітко окресленими функціями. 

Зі зміцненням феодалізму, зростанням князівського, церковного і боярського землево-
лодіння, розвитком васалітету десяткову (чисельну) систему управління з тисяцькими, со-
цькими, десяцькими, яка виросла з дружинної організації замінила двірсько-вотчинна сис-
теми управління, яка на відміну від першої, вже передбачала визначення місцевих органів 
управління: місцевих князівських намісників та волостелів, які були призначені великим 
князем та одержували за свою службу з населення «корм» у вигляді різних поборів. 

Двірсько-вотчинна система управління — це система управління у Київській Русі, за 
якою ще не розрізнялися функції державного управління та функції управління особис-
тими справами князя (боярина). Кожен, хто входив до князівського двору і відав тут будь-
якою ділянкою господарства (дворецький, конюший, стольник, чашник та ін.) або був про-
сто близьким слугою князя, міг з дозволу господаря виконувати і державні функції. Процес 
виникнення двірсько-вотчинної системи управління відображено у Руській Правді, де, на-
приклад, передбачався великий штраф за вбивство впливового представника цієї системи. 
Зокрема, величезними за тим часом штрафами у 80 гривень срібла (близько 16 кг) на-
казувалося карати убивство вищих княжих адміністраторів і слуг: управителів-огнищан, 
дворецьких-тіунів, поставлених князем старост або його порученців-під’їзних [6, 67–72]. 

Також у Руській Правді, було уніфіковано назви князівських слуг шляхом застосуван-
ня загального терміна «тіун». Тіун (тивун) – назва кількох категорій посадових осіб, які 
керували важливими галузями господарства князя і його селами: «тіун конюший» відав 
конюшнями і табунами; тіун огнищанний (пізніше тіун двірський) відав домом (огнищем, 
двором) феодала; тіун ратайний польовими роботами, а сільський староста вважався тіу-
ном сільським. Доречі, огнищанин – це поважна, заможна і освічена людина, на якій ле-
жала відповідальність збирати податки та мита. У Х-ХІІ ст. це головний управитель кня-
зівських маєтків. 

Князівські слуги виконували також завдання державного характеру. З ускладненням 
завдань державного управління роль посадових осіб зростала, відбувався розподіл функ-
цій між ними, визначалася їх спеціалізація. Найповажнішими посадовими особами були: 
воєвода, тіун конюший, дворецький-огнищанин, стольник, тощо. Вищим службовим осо-
бам прислуговували численні управителі — тіуни, старости. Думати, як то спостеріга-
лось у домарксистській історіографії, що старост обирало місцеве населення, це значить 
не розуміти феодального, класового характеру давньоруської адміністративної системи. 
Безперечно, старости — це органи, призначені князем [7].

В міру того, як розвивається спеціалізація князевих слуг, розвивається і їх диферен-
ціація, проте це не припиняло діяльності общин, які далі лишались певними адміністра-
тивними одиницями. Можна думати, що вони управлялись виборними органами і що в їх 
функції входили, крім земельних справ (розподіл наділів), розкладка і збирання данини й 
оброків, а також дрібні поліційні справи. Мабуть, ці общини як адміністративні одиниці 
щодо своєї організаційної структури були не однорідні, залежно від того, як проходив про-
цес розкладу родової організації. 

Двірсько-вотчинна система управління існувала на всіх рівнях феодальної земельної 
ієрархії у великокнязівському домені, у володіннях князів, у боярських вотчинах. Обсяг 
влади місцевих феодалів при цьому настільки зростав, що не тільки місцеві князі, а й бояри 
у своїх вотчинах одержували широке право суду залежного від них населення. Двірсько-
вотчинна система управління проіснувала до 13-14 ст.ст., коли почався процес переростан-
ня двірсько-вотчинних посад у двірцеві чини.

Таким чином, враховуючи феодальний, класовий характер давньоруської адміністра-
тивної системи та зміцнення князівської влади, кримінально-правовий захист передбачав-
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ся саме місцевих органів управління, уповноважених суб’єктів князівської влади, що і було 
відображено в Руській Правді. Очевидно, захист віче як найвищого органу самоврядуван-
ня міських громад давньоруський законодавець не вважав за потрібним, доцільним, необ-
хідним чи важливим.

За Руською Правдою  «злочини» як образа суспіль ства, нанесення потерпілому фізич-
ної, матеріальної чи моральної шкоди не поділялись на кримінальні правопорушення та 
цивільно-правові, проте в літературі за об’єктом посягання умовно поділяють на злочи-
ни проти князя, злочини проти держави, злочини проти особи, майнові злочини, тощо. 
Особливо тяжким злочином вважалося посягання на владу князя й порушення договорів 
сюзеренітету-васалітету. Найвищою соціальною групою і найбільшими землевласниками 
були великі і удільні князі, проте в Руській Правді немає жодної статті, яка б прямо визна-
чала правове становище князя. І в цьому, мабуть, не було ніякої необхідності. Зосередження 
в його руках законодавчої, виконавчої, військової та судової влади робило його і верховним 
власником усіх земель, які входили до складу князівства. До винних застосовувалися до-
сить суворі заходи покарання, які визначав князь, він також здійснював суд. Як свідчать 
літописні джерела, за подібні злочини застосовувалась навіть смертна кара, однак, треба 
зауважити, що Руська Правда не знала юридично санкціонованого вбивства як методу за-
побігання злочинам або покарання за них.

Зауважимо, що диспозиції кримінально -правових норм є простими: вони називають 
злочин, проте не розкривають його ознак, і тому з’ясувати зміст кримінально -правової за-
борони можна, лише спираючись на сучасне розуміння поняття того чи іншого злочину, 
елементів складу та кваліфікуючих ознак. Отже, враховуючи, що в Руській Правді не було 
окремих кримінально-правових норм щодо відповідальності за посягання на органи кня-
зівської влади та органи місцевого самоврядування і взагалі, місцеві питання вирішува-
лися місцевими органами управління, всі зазначені злочини для зручності їх дослідження 
уявляється можливим поділити на наступні групи: 

а) злочини проти життя і здоров’я органів князівської влади (вбивства і заподіяння 
тілесних ушкоджень). Потерпілими особами є огнищанин, княжий під’їзний, княжий тіун, 
старший конюх, княжий сільський староста, староста польовий, княжий рядович, тобто 
ті, які здійснюють від імені князя владні повноваження щодо населення. Кримінально-
правові норми Руської Правди передбачали спеціальну охорону таких осіб і визнавали їх 
потерпілими. Так, статті 18 та 21 Руської Правди визначають відповідальність сплатити 
штраф 80 гривен за навмисне вбивство огнищанина, княжого під’їзного, княжого тіуна, 
старшого конюха при табуні, а вбивство огнищанина чи тіуна під час розбійного нападу 
кваліфікується іншими статями оскільки поєднане із вчиненням суспільно-небезпечних 
дій – крадіжки і розбійного нападу. За вбивство княжого сільського старости і старости по-
льового статтею 22 передбачався штраф 12 гривен, а для порівняння слід нагадати, що за 
вбивство княжого рядовича – 5 гривен. Чималі штрафи встановлювались і за посягання на 
життя залежних від князя людей, смердів, холопів. Покаранню підлягала навіть самовільна 
(«без княжа слова») «мука» смерда [8]. 

Життя, честь і майно представників панівних класів захищалися санкціями суворіши-
ми, аніж життя, честь і майно простих людей. Про це свідчить, зокрема, ст. 3 Розширеної 
редакції Руської Правди: “якщо хто уб’є князівського мужа в розбої, а головніка не шука-
ють, то вервену платить той, у чиїй верві лежить голова – 80 гривен, а за простолюдина – 40 
гривен” [5, 61]. 

Таким чином, об’єктом посягань виступає життя особи, яка займає будь-яку посаду, 
але, враховуючи суспільно-політичний лад, соціальну нерівність при встановленні відпові-
дальності, можна припустити, що все ж таки життя – це додатковий об’єкт, а встановлений 
порядок феодальних відносин, який порушується – це основний об’єкт.

Стосовно тілесних ушкоджень, можна зауважити, що традиційного поділу тілесних 
ушкоджень на види не було, однак із змісту ст. 5 Короткої редакції Руської Правди можна 
припустити, що йдеться про тяжкі тілесні ушкодження – “якщо (хто  небудь) вдарить (ме-
чем) по руці і рука відпаде або відсохне”. Доказом цього є припис статей 31 та 32 Короткої 
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редакції Руської Правди, де вказано: “Якщо без княжого розпорядження будуть мордувати 
смерда (то платити) 3 гривні за образу; а за (мордування) огнищанина, тіуна і мечника – 12 
гривень.” Об’єктом злочину у наведеному прикладі виступає здоров’я . 

Класова сутність давньоруського права особливо яскраво виражена саме в нормах, що 
охороняють життя і здоров’я представників класу феодалів, виділяючи їх в якості особли-
вого привілейованого стану. В Руській Правді немає норм, які визначають відповідальність 
за вбивство князя. Але воно, безумовно, каралося смертною карою, хоча, як зазначалося 
раніше, за вбивство феодалів та осіб князівської адміністрації була встановлена віра в роз-
мірі 80 гривень. Очевидно, захист особистості, честі бояр взагалі забезпечувалася більш 
суворими покараннями, ніж покарання за Руською Правдою, які часто встановлювалися 
князем, виходячи з кожного окремо взятого випадку.  

Об’єктивна сторона досліджуваних злочинів характеризується лише активними діями 
винного, про якого в Руській Правді зовсім мало відомостей. Зазначено, що суб’єктами 
злочину були тільки вільні люди. За холопів і челядинів матеріальну відповідальність 
несли їхні власники, що, однак, не виключало застосування до раба фізичного впливу. 
Відсутність майна робило неможливим для них сплату грошових штрафів і, тому, за вчи-
нення злочину холопи підлягали іншої відповідальності. Сплату грошового штрафу, від-
шкодування шкоди заподіяної холопом, робив його господар і покарання холопа за скоєння 
злочину було справою вже не держави, а феодала. Так, передбачалася відповідальність 
хазяїна за скоєну холопом крадіжку, після чого він міг або вбити або видати постраждалим 
від крадіжки особам [9, ст. 64, 121]. 

Стосовно віку, з якого настає кримінальна відповідальність, то таких даних Руська 
Правда не містить. Суб’єктивна сторона характеризується прямим умислом, а кваліфікую-
чою ознакою цих злочинів є скоєння вбивства, поєднане з крадіжкою та розбоєм.

Крім того, варто зауважити, що стаття 1 Короткої редакції Руської Правди (Статуту 
Ярослава) передбачала стягнення з винного вири в 40 гривень за вбивство уповноважених 
суб’єктів князівської влади. Тобто, ст. 1 Короткої редакції Руської Правди являла собою 
комплексну кримінально-правову норму, що забезпечує безпеку життя і діяльності упо-
вноважених осіб князівської влади. В її першій частині регулювалися випадки заподіяння 
смерті «княжою мужам» з особистих мотивів. Друга частина досліджуваної норми перед-
бачала відповідальність за посягання на життя представників феодальної адміністрації у 
зв’язку з їх службовою діяльністю. Дві несхожі за об’єктами норми давньоруський зако-
нодавець поєднав в одну статтю, взявши за основу соціальну приналежність потерпілого. 
«Соціальна нерівність при регламентації захисту життя була досить яскраво виражена в 
«Руській Правді», – писав О. М. Красиков [10, 10].

б) злочини, які посягають на предмет діяльності, що перешкоджає їх нормальній робо-
ті. Сучасне кримінальне право визначає предмет злочину як факультативну ознаку об’єкта 
злочину. На нашу думку, найбільш повне та правильне визначення предмета злочину за-
пропонував Є. В. Лащук, котрий вказує, що предмет злочину – це факультативна ознака 
об’єкта злочину, яка знаходить свій прояв у матеріальних цінностях (котрі людина може 
сприймати органами чуття чи фіксувати спеціальними технічними засобами), з приводу 
яких та (або) шляхом безпосереднього впливу на які вчинюється злочинне діяння [11, 59].

Предмет злочину – це така ознака, яка завжди безпосередньо названа у криміналь-
ному законі, й у цих випадках він виступає як необхідна ознака складу злочину [12, 47]. 
Давньоруський законодавець звісно не давав визначення предмета злочину, його значення 
для кваліфікації, проте зустрічаємо норми, які встановлювали відповідальність сплатити 
грошові штрафи за крадіжку й пошкодження вотчинного майна: залежно від значимості й 
приблизної вартості украденого вони присуджувалися розміром від однієї ногати за ягня, 
до двох гривень – за бойового коня. Причому майно, що належало князеві, охоронялося 
від посягання великим штрафом у три гривні, незалежно від його реальної ціни, чи був 
то князівський кінь, мисливський сокіл чи князівська борть [6, 54–56]. В даному випадку, 
предмет злочину – це власність уповноважених суб’єктів князівської влади – князівський 
кінь, мисливський сокіл, тощо.
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При співучасті в крадіжці накладалася однакова відповідальність незалежно від ступе-
ня участі у вчиненні злочину (9, ст. 43). В статтях 35-37, 39 законодавець передбачав різні 
види крадіжок, перш за все, в залежності від характеру і цінності викраденого майна – ко-
нокрадство, крадіжку худоби, хліба, одягу, тощо. При визначенні покарання за крадіжку 
враховувалося звідки було викрадено майно (з двору, хліви, поля і т. д.). Якщо спочатку за 
конокрадство і крадіжку із закритих приміщень встановлювався штраф 3 гривні, то пізніше 
зі зміцненням феодалізму, захищаючи інтереси феодалів, Руська Правда посилює кримі-
нальну репресію і передбачає за аналогічні злочини вищу міру покарання – потік і розграбу-
вання. Посилюючи охорону феодальної власності, при визначенні покарання враховувалася 
наявність умислу при вчиненні злочину: «Якщо хто з злобі заріже чужого коня або іншу 
скотину, той платить 12 гривень штрафу, а господареві за заподіяну шкоду урочну ціну».

Руська Правда приділяла велику увагу охороні феодальної власності на землю. За псу-
вання межових знаків у бортних лісах, за переорювання польової межі, за знищення дерева 
з межовим знаком покладався штраф у розмірі 12 гривень (9, ст. 71, 72), в той час як за 
вбивство селянина (смерда) штраф становив всього лише 5 гривень (9, ст. 16).

Таким чином, об’єктом посягань цієї умовної групи злочинів виступає право власності 
особи, яка займає будь-яку посаду, але, знову ж таки беручи до уваги класову сутність 
давньоруського права можна припустити, що все ж таки право власності конкретної осо-
би – це додатковий об’єкт, а феодальна власність, князівське господарство, встановлений 
порядок феодальних відносин – це основний об’єкт. Стадій підготовки і вчинення кримі-
нальних злочинів Руська Правда не знає.

Отже, у період існування Київської Русі в суспільстві ще не склалося абстрактне уяв-
лення про державу та державну владу, місцеве самоврядування та форми демократії, не 
було і поняття про державні злочини, їх склад, кваліфікуючі ознаки. Злочини проти дер-
жави розумілися як виступи проти князівської влади, встановленої системи управління, а 
чіткий класовий підхід до накладення покарань підтверджує сувору охорону законом фео-
дальних відносин. Системою високих грошових штрафів законодавець намагався вселити 
народові страх перед неможливістю його сплати. Проте можна з упевненістю сказати, що 
саме з Руської Правди як головного і основного джерела права часів Київської Русі почина-
ється розвиток кримінально-правового захисту представників органів влади та місцевого 
самоврядування. Про систему кримінального права Київської Русі можна говорити, лише 
розуміючи під нею ті норми Руської Правди, за порушення яких прямо передбачалися по-
карання. Основними причинами, які вплинули на становлення кримінального права, був 
подальший розвиток феодальних відносин, наявність антагоністичних класів і загострення 
боротьби між ними. Саме вони визначали напрямок каральної діяльності держави.

Висновки. Провівши дослідження норм Руської Правди, ми дійшли наступних виснов-
ків: 1.Не дивлячись на те, що в Руській Правді не існувало різниці між кримінальним пра-
вопорушенням і цивільно-правовим, а таке поняття, як злочин взагалі було відсутнє, мож-
на з впевненістю констатувати, що розвиток кримінального права був на достатньому рівні 
для того часу, зокрема кримінально-правова охорона місцевих органів управління, уповно-
важених суб’єктів князівської влади. Проте, забезпечення кримінально-правової охорони 
віче як найвищого органу самоврядування міських громад давньоруський законодавець не 
вважав за потрібним та доцільним. 2. Посягання на місцеві органи управління відносилося 
до групи особливо тяжких злочинів, оскільки основним об’єктом посягання була князів-
ська влада, яка уособлювала в собі державу, а додатковим об’єктом життя особи, відносини 
власності. 3. Особливості кримінально-правової охорони місцевих органів управління за-
лежать від їх правового положення, тобто повноважень і спеціалізації, а також феодально-
го, класового характеру давньоруської адміністративної системи та домінуючого положен-
ня князівської влади.
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИтА МЕстНЫХ ОРГАНОВ 
УПРАВЛЕНИЯ ПО РУссКОЙ ПРАВДЕ

Резюме 
 Статья посвящена проведению историко-правового анализа уголовной ответ-

ственности за посягательства на местные органы управления по Русской Правде. 
Осуществлена характеристика, а также определены особенности уголовно-правовых 
норм, устанавливающих уголовную ответственность за посягательства на местные 
органы управления. Обращено внимание на отображение классовой сущности древне-
русского права и монархичной формы правления в уголовно-правовых нормах.
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CRIMINAL LAW DEFENSE OF LOCAL AUTHORITIES ACCORDING TO 
THE “RUSSIAN TRUTH”

Summary
The article is devoted to carrying out historical and legal analysis of criminal liability 

for infringement of local authorities according to the Russian Truth. Characteristics are 
implemented, and particular features of criminal law are identified which criminalize attacks 
on the local governments. Attention is drawn to show the class essence of ancient rights and 
monarchical form of governing in criminal law.
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ОсОБЛИВОсті ПРОЦЕсУ КОНВЕРГЕНЦіЇ КРИМіНАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАВстВА УКРАЇНИ З ПРАВОМ і ПОЛітИКОЮ 

ЄВРОПЕЙсЬКОГО сОЮЗУ В ЧАстИНі ОХОРОНИ ПРАВА 
НА  НАЛЕЖНі, БЕЗПЕЧНі і ЗДОРОВі УМОВИ ПРАЦі

Статтю присвячено дослідженню особливостей процесу конвергенції кримінально-
го законодавства України з правом і політикою ЄС в частині охорони права на належні, 
безпечні і здорові умови праці. Проведено кримінально-правовий аналіз сучасного за-
конодавства ЄС щодо забезпечення безпеки і гігієни праці працівників на виробництві. 
Здійснено порівняльно-правове дослідження кримінально-правових норм чинного за-
конодавства України та держав – членів ЄС в сфері охорони праці.  

Ключові слова: політична асоціація, економічна інтеграція, сталий розвиток, зако-
нодавство про охорону праці, правова конвергенція, зближення кримінального законо-
давства, профілактика виробничого травматизму, управління ризиками, директиви ЄС, 
злочинна недбалість, злочинна самовпевненість, змішана форма вини, юридична особа.

Постановка проблеми. Розвиток відносин між Україною та Європейським Союзом 
(далі – ЄС) пройшов декілька етапів. Враховуючи той факт, що Україна має важливе еконо-
мічне та політичне значення для розвитку Європейського континенту, ЄС з самого початку 
взяв курс на встановлення прагматичних відносин з Україною, які передбачали поступо-
ве розширення та поглиблення взаємодії з одночасним втіленням Україною необхідних 
інституціональних, економічних, та правових реформ, які б наблизили її до відповідних 
стандартів ЄС. Наразі, 16 вересня 2014 року Верховна Рада України та Європейський 
Парламент синхронно ратифікували Угоду про асоціацію між Україною, з однієї сторо-
ни, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми 
державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода про асоціацію) [1]. Ця угода визна-
чає якісно новий формат відносин між Україною та ЄС на принципах “політичної асо-
ціації та економічної інтеграції” і слугує стратегічним орієнтиром системних соціально-
економічних реформ в Україні.

Визнаючи обопільне право встановлювати і регулювати власні рівні національної охо-
рони навколишнього середовища та праці, політики і пріоритетів сталого розвитку згідно з 
відповідними міжнародно визнаними принципами і угодами, а також приймати або відпо-
відно змінювати їхнє законодавство, Україна та ЄС гарантують, що їхнє законодавство за-
безпечує високі рівні охорони навколишнього середовища та праці і докладають зусиль для 
подальшого вдосконалення цього законодавства. Як спосіб досягнення цих цілей Україна 
наближає свої закони, підзаконні акти та адміністративну практику до acquis ЄС [1]. Це 
означає, що Україна приводить своє законодавство у відповідність до законодавства ЄС 
та створення спільного правового простору. Що, у свою чергу, потребуватиме подальшого 
переходу України до завершального етапу процесу правової інтеграції – процесу правової 
конвергенції.

Динамічні зміни, які відбуваються в законодавстві України та ЄС в сфері безпеки та гі-
гієни праці визначають логіку подальшого розвитку кримінально-правової політики щодо 
попередження злочинних порушень законодавства про охорону праці. Чим успішніше кри-
мінальне законодавство відповідає на виклики сучасної цивілізації, тим більшою мірою в 
ньому отримує вираз гуманістична тенденція захисту права людини на належні, безпечні і 
здорові умови праці.

Метою статті є визначення особливостей процесу конвергенції, як основної фор-
ми зближення кримінального законодавства України з правом і політикою ЄС в частині 
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охорони права на належні, безпечні і здорові умови праці. А також визначення найбільш 
досконалих з техніко-юридичного боку, науково обґрунтованих та актуальних положень 
кримінального законодавства держав-членів ЄС в сфері охорони праці, як з точки зору їх 
можливої конвергенції під час подальшого удосконалення відповідних норм кримінально-
го законодавства України, так і з точки зору необхідності виконання Україною обов’язків 
щодо їхньої імплементації.

На всіх етапах європейської правової інтеграції використовуються механізми гармоні-
зації та уніфікації правових норм. Варто відзначити, що гармонізація та уніфікація право-
вих норм держав-членів ЄС здійснюються як конвергенція національних правових систем 
через наднаціональні механізми ЄС. Для країн-потенційних кандидатів, таких як Україна, –
це конвергенція щодо правової системи ЄС, а не щодо національних систем держав-членів 
ЄС, причому без участі наднаціональних регуляторів, через суто національні або через 
міжнародно-договірні регулятори.

Процес конвергенції передбачає, що основні принципи і властивості однієї правової 
системи відтворюються або інтегруються у іншу правову систему. При цьому врахову-
ються особливості цієї іншої правової системи і відсутній обов’язок приймати абсолютно 
тотожні положення і норми.

Конвергенція передбачає зближення двох правових систем. Це поступовий процес 
приведення правового поля держави, систем управління та заходів з виконання у відповід-
ність до основних вимог права ЄС. Вона допускає, що країна може мати власні національ-
ні пріоритети, виклики та підходи до ресурсів і законодавства. Тому конвергенція надає 
певну гнучкість зобов’язанням країни щодо встановлення цілей та термінів транспозиції і 
впровадження.

Порівняльний аналіз норм кримінального законодавства України в частині охорони 
права на належні, безпечні і здорові умови праці, і суміжних норм кримінального права 
країн-членів ЄС дозволить визначити рівень відповідності вітчизняного кримінального за-
кону загальновизнаним міжнародним нормам і принципам щодо створення дієвих право-
вих механізмів забезпечення та реалізації права, що аналізується.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз джерел кримінального законодав-
ства держав-членів ЄС показав, що незважаючи на наявні відмінності в конструкціях скла-
дів злочинів, які регламентують відповідальність за вчинення порушення вимог законодав-
чих та інших нормативно-правових актів про охорону праці, кримінально-правова охорона 
безпеки праці отримала загальне визнання. У той же час не можна не відзначити відмінні 
риси в підходах до даної проблеми вітчизняних і зарубіжних законодавців.

Виклад основного матеріалу. Охорона праці і профілактика виробничого травматиз-
му в Україні припускають комплексний кримінально-правовий вплив, і тому вітчизняний 
законодавець об’єднав п’ять статей в розділі Х. «Злочини проти безпеки виробництва». 
До злочинів проти безпеки виробництва віднесено порушення: вимог законодавства про 
охорону праці (ст. 271); правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою 
(ст. 272); правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних 
цехах (ст. 273); правил ядерної або радіаційної небезпеки (ст. 274); правил, що стосуються 
безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і спо-
руд (ст. 275) [3].

Кримінальний закон України в забезпечення загальновизнаного права на безпечні умо-
ви праці встановлює відповідальність за найбільш грубі форми його порушення при настан-
ні наслідків у вигляді створення загрози загибелі людей, заподіяння шкоди здоров’ю потер-
пілого, загибелі людей або настання інших тяжких наслідків. Дослідження кримінального 
законодавства держав-членів ЄС показало, що кримінальні кодекси деяких держав містять 
вказівку на різні наслідки аналізованих діянь, які виступають в якості обов’язкового еле-
мента об’єктивної сторони складу злочину або віднесені до кваліфікуючих ознак. Так, в 
якості наслідків злочинів проти безпеки виробництва в кодексах цих країн зустрічається 
вказівка на шкоду, заподіяну працівникам, скасування або обмеження їх прав (ст. 311, 312 
КК Іспанії) [7], заподіяння тяжких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень (ст. 134 
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КК Болгарії) [11], створення небезпеки для здоров’я або життя іншої людини (§ 319 КК 
Німеччини) [9]; заподіяння смерті іншій людині, повну втрату працездатності іншої особи 
(ст. 221-6 КК Франції) [10]; піддання працівника безпосередньої небезпеки втрати життя 
або заподіяння тяжкої шкоди здоров’ю (ст. 220. § 1 КК Польщі) [8], заподіяння тілесних 
ушкоджень з розладом здоров’я або стійкої втрати загальної працездатності, смерті лю-
дини або заподіяння тяжких тілесних ушкоджень кільком особам (ст. 146 КК Латвії) [12] 
тощо.

Як бачимо, навіть в тих складах злочинів, де передбачено або допускається наступ 
негативних наслідків для потерпілого в результаті порушення законодавства про охорону 
праці, підхід вітчизняного законодавця помітно виділяється на тлі зарубіжного підходу до 
даного питання. На нашу думку, одне з основних конституційних прав людини на належ-
ні, безпечні і здорові умови праці в Кримінальному кодексі України (далі – КК України) 
є більш захищеним у порівнянні з суміжними нормами кримінального законодавства 
держав-членів ЄС.

Для усіх злочинів проти безпеки виробництва потерпілий є обов’язковою ознакою 
об’єкта. В більшості кримінальних кодексів держав-членів ЄС має місце відсутність пря-
мого посилання на шкоду або небезпеку такої шкоди саме для працівників. Це дозволяє 
зробити висновок, що потерпілими може визнаватися необмежене коло осіб. Такий підхід 
до визначення особи потерпілого від аналогічного злочину притаманний і кримінальному 
законодавству України.

Всі статті розділу X Особливої частини КК України містять бланкетні диспозиції. Тому 
для встановлення ознак об’єктивної сторони відповідних складів злочинів потрібно звер-
татись до положень тих чи інших нормативно-правових актів у сфері охорони праці. У до-
сліджуваних статтях кримінальних кодексів держав-членів ЄС зустрічається різний опис 
порушуваних вимог законодавства про охорону праці. Це має важливе значення, оскіль-
ки дозволяє точно встановити ті правові приписи, якими слід керуватися при виконанні 
обов’язків з охорони праці та відповідно невиконання яких належним чином тягне за со-
бою кримінальну відповідальність. Наприклад, можна зустріти посилання про порушення 
вимог щодо безпеки і гігієни праці (ст. 135 КК Естонії; ст. 220. § 1 КК Польщі) [13, 8]; 
невиконання обов’язку покладеного законом або регламентами (ст. ст. 221-6 КК Франції) 
[10]; законів, колективних договорів, індивідуальних контрактів, норм попередження ви-
робничого ризику (ст.ст. 311, 316 КК Іспанії) [7]; правил, встановлених для охорони безпе-
ки праці (ст. 136 (1) КК Болгарії) [11]; правил охорони праці або техніки безпеки, технічної 
дисципліни (ст.ст. 146, 238 КК Латвії) [12].

На нашу думку, заслуговує на увагу підхід законодавців Іспанії, які у кримінальному 
законі визначили в якості суспільно небезпечного діяння порушення норм попередження 
виробничого ризику (ст. 316) [7]. Ця норма набуває актуальності в контексті зобов’язань 
України щодо впровадження положень 28 Директив ЄС, визначених у Додатку ХL до глави 
21 «Співробітництво у галузі зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей» роз-
ділу V «Економічне і галузеве співробітництво» Угоди про асоціацію [1]. Так, у ст. 1 роз-
ділу І рамкової Директиви № 89/391/ЄЕС від 12.06.1989  р. «Про встановлення заходів із 
заохочення поліпшення охорони здоров’я та безпеки праці працівників», яка є основою для 
спеціальних Директив, визначено цілі цієї Директиви, зокрема, попередження виробничих 
ризиків [2].

Слід зазначити, що існує позитивний зв’язок між системою профілактики виробни-
чого травматизму на основі ризикоорієнтованого підходу і використанням кримінально-
правової первенції в попередженні злочинних порушень законодавства про охорону пра-
ці. З огляду на чинне законодавство України про охорону праці можна зробити висновок, 
що у ньому враховано більшість положень нормативних актів Міжнародної Організації 
Праці (далі – МОП) та законодавства держав-членів ЄС. В деяких випадках законодавство 
України передбачає більш високі вимоги щодо охорони праці у порівнянні з міжнародними 
стандартами. Однак, деякі положення вітчизняного законодавства щодо охорони праці, зо-
крема, в частині управління ризиками потребують доопрацювання з метою їх приведення 
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у відповідність як до нормативних актів МОП, так і законодавства ЄС. Тому вивчення і по-
передження злочинів в сфері охорони праці має ґрунтуватися на новій концепції «прийнят-
ного ризику», що притаманна для країн Євросоюзу, ідеологія якої полягає в гуманізації 
ставлення до працівника, а технологія в управлінні ризиками. Дана концепція вимагає до-
повнення за такими напрямками, як: запобігання дискримінації; припинення примусового 
труда; забезпечення економічної безпеки; забезпечення кримінологічної безпеки.

Із суб’єктивної сторони всі злочини проти безпеки виробництва, які розміщені у від-
повідному розділі КК України, характеризуються необережною виною у вигляді злочинної 
недбалості чи злочинної самовпевненості. Порівнюючи аналогічні норми законодавства 
держав-членів ЄС слід відзначити, що в більшості кримінальних кодексів відповідальність 
за шкоду, заподіяну в цих країнах в результаті порушення законодавства про охорону праці, 
має наступати за нормами про злочини проти життя і здоров’я, скоєних з необережності. 
Але, в кримінальному законодавстві деяких держав має місце об’єднання в рамках однієї 
статті складів злочинів як з навмисною, так і з необережною формами вини, так званої 
«змішаної» форми вини (ст.ст. 221-6; 222-19 КК Франції; ст.ст. 156. § 1; 157. § 1; 163. § 1; 
220. § 1. КК Польщі) [10, 8].

Ми підтримуємо думку тих науковців, які визнають недоцільність застосування кон-
цепції «змішаної» форми вини для встановлення ознак суб’єктивної сторони злочинів про-
ти безпеки виробництва. Цілком влучною є позиція О. О. Бахуринської, яка прийшла до 
висновку про те, що “…при усвідомленому порушенні вимог безпеки виробництва (при 
усвідомленні суспільної небезпеки вчинюваного діяння) елемент передбачення можливості 
настання суспільно небезпечних наслідків не може бути виключений зі змісту психічного 
ставлення суб’єкта до злочину в цілому. В свою чергу таке передбачення буде обумовлю-
вати і вольове ставлення до наслідків при бажанні чи свідомому припущенні настання на-
слідків у вигляді фактичної шкоди здоров’ю потерпілого, загибелі людей чи настання інших 
тяжких наслідків злочин вважається умисним, але кримінальна відповідальність за стаття-
ми 271–275 КК України в цьому випадку наставати не може – тоді матиме місце, залежно 
від обставин, умисний злочин проти життя чи здоров’я особи або службове зловживання 
чи перевищення” [4, с. 94]. Тому, “…психічне ставлення суб’єкта до об’єктивних ознак цих 
злочинів може характеризуватися тільки злочинно самовпевненим або злочинно недбалим 
ставленням особи до діяння та до наслідків відповідного злочину в цілому” [4, с. 96].

Порівнюючи сучасні норми кримінального законодавства України та держав-членів 
ЄС, необхідно підкреслити деяку схожість при визначенні суб’єкта злочину проти безпеки 
виробництва. А саме – суб’єкт злочину наділяється спеціальними ознаками, і ним визна-
ється особа, відповідальна за дотримання правил охорони праці на підприємстві, посадова 
особа або особа, яка керує комерційною, громадської чи іншою недержавною організаці-
єю. Такий підхід зустрічається, наприклад, в кримінальному праві Польщі, де визначено 
суб’єкта відповідного злочину, як такого, «Хто, будучи відповідальним за безпеку і гігієну 
праці» (ст. 220. § 1) [8]; Іспанії – «Той, хто, порушуючи норми попередження виробничого 
ризику і, маючи законний обов’язок» (ст. 316) [7]; Латвії – «Порушення правил охорони 
праці і техніки безпеки, вчинене керівником підприємства (підприємницького товариства), 
установи або організації або іншою особою, відповідальною за дотримання даних правил» 
(ст. 146) [12] тощо.

Однак можна зустріти випадки, коли в диспозиції специфічні ознаки суб’єкта не об-
мовляються. Так, Кримінальний кодекс Франції покладає кримінальну відповідальність 
на особу, яка завдала смерть іншій людині в результаті необережності чи невиконання 
обов’язку з безпеки, покладеної законом або регламентом (ст. 221-6) [10]. Згідно § 319 КК 
Німеччини, суб’єктом визнається будь-який, хто при плануванні, керівництві будівництвом 
або при виконанні будівельних робіт або при знесенні споруди порушує загальноприйняті 
правила техніки [9].

У кримінальних кодексах держав-членів ЄС ще однією передумовою якісного і по-
вного вирішення завдань в сфері громадської та особистої безпеки виступає можливість 
притягнення до кримінальної відповідальності юридичних осіб. Але при цьому не виклю-
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чається персональна відповідальність і для безпосередніх виконавців та інших осіб, при-
четних до цих діянь. Так, у Кримінальному кодексі Нідерландів даному питанню присвя-
чена ст. 51, у якій сказано, що кримінально карані діяння вчинюються як фізичними, так і 
юридичними особами. Якщо кримінально каране діяння вчинюється юридичною особою, 
то в кримінальній справі можуть бути призначені покарання і застосовані заходи, наскіль-
ки це можливо, відповідно до закону: 1) відносно юридичної особи; або 2) відносно осіб, 
хто дав завдання вчинити це кримінальне правопорушення, і тих, хто керував такою проти-
правною поведінкою; або 3) спільно відносно осіб, згаданих у пунктах 1 и 2 [6].

Кримінальний кодекс Франції містить ст. 121-2 згідно з якою, кримінальній відпо-
відальності поряд з фізичними особами, можуть підлягати і юридичні особи, за винятком 
держави, за діяння вчиненні на їх користь, їхніми органами чи представниками. Перелік 
злочинів, за вчинення яких юридичні особи можуть підлягати відповідальності зако-
нодавець чітко визначив. Зокрема, до нього входять злочинні діяння, пов’язані зі ство-
ренням умов праці та проживання, які не сумісні з людською гідністю (ст. 225-14 КК 
Франції) [10]. Аналогічна норма має місце у Кримінальному кодексі Іспанії, згідно з якою 
суб’єктом аналізованого злочину може виступати юридична особа, але при цьому кримі-
нальне покарання призначається і керівникам чи іншим співробітникам, винним у його 
скоєнні (ст.  318) [7].

У Розділі XIV-1 «Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб», за-
гальної частини КК України передбачено конкретний перелік злочинів, за вчинення яких 
до юридичної особи можуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру, 
підстави звільнення юридичної особи від їх застосування, види заходів кримінально-
правового характеру та загальні правила їх застосування. За оцінками спеціалістів в Україні 
злочини проти безпеки виробництва, вчиненні за допомогою юридичних осіб або в їх ін-
тересах, досить поширені, а досвід зарубіжних країн демонструє не лише можливість, а й 
ефективність кримінальної відповідальності юридичних осіб. Тому, на нашу думку, було б 
доцільно внести зміни до п.1, ч.1, ст. 96-3 “Підстави для застосування до юридичних осіб 
заходів кримінально-правового характеру”, а саме: “1) вчинення її уповноваженою особою 
від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених у статтях 
209 і 306, статтях 271 – 275, частинах першій і другій статті 368-3, частинах першій і другій 
статті 368-4, статтях 369 і 369-2 цього Кодексу”. 

З точки зору досвіду законодавчої техніки і превентивного потенціалу конструкцій 
кримінально-правових норм щодо відповідальності за порушення вимог законодавчих та 
інших нормативно-правових актів про охорону праці становить інтерес інститут дієвого 
каяття, реалізований німецьким законодавцем у§ 320 КК. Презюмуючи знання правил ве-
дення будівельних робіт особами, професійно зайнятими в цій сфері, законодавець надав 
суду можливість пом’якшити покарання, якщо особа, скоївши злочин, передбачений абз. 
1-3 § 319 КК Німеччини, добровільно усуває небезпеку перш, ніж настане значна шкода. 
У випадку, який підпадає під дію абз. 4 § 319 КК Німеччини, а саме, при добровільному 
усуненні небезпеки до настання значної шкоди, злочинець не карається. Положення про 
дієве каяття застосовується, якщо небезпеці або результату діяння запобігають без участі 
особи, яка його вчинила, але цією особою докладалися добровільні і наполегливі зусилля 
для досягнення цієї мети [9].

Аналізуючи кримінальне законодавство держав-членів ЄС слід зазначити, що осно-
вною відмінною ознакою зарубіжних правових норм є те, що склади злочинів у багатьох 
випадках, на відміну від порядку передбаченого ст.ст. 271 – 275 КК України, сконструйо-
вані за типом формальних і не вимагають настання наслідків у вигляді заподіяння шкоди 
здоров’ю потерпілого, загибелі людей або настання інших тяжких наслідків. Описуючи 
суспільно небезпечне діяння, законодавці держав-членів ЄС використовують при цьому 
різні формулювання, наприклад, порушення правил, встановлених для охорони безпеки 
праці, яка створила небезпеку для життя і здоров’я трудящих (ст. 136 КК Болгарії) [11]; по-
рушення вимог виробничої санітарії і безпеки праці, що створило загрозу настання нещас-
ного випадку з людиною або інші тяжкі наслідки (ст. 135 КК Естонії) [13]; порушення при-
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писів, виданих для захисту здоров’я або безпеки на заводах, шахтах і в інших громадських 
місцях (§ 365 КК Норвегії) [5]; порушення технічних правил при плануванні, керівництві 
або виконанні будівельних робіт, якщо тим самим створюється загроза для життя і здоров’я 
іншої людини (§ 319 КК Німеччини) [9] тощо.

Вітчизняне кримінальне законодавство дещо відрізняється в цій частині від анало-
гічного європейського, як за структурою, так і за змістом самої норми. Склад злочинів, 
передбачених ст.ст. 272 – 275 КК України, сконструйований як формальний, так і мате-
ріальний, а передбачений ст. 271 КК України – тільки матеріальний. У першому випадку 
для визнання злочину закінченим досить допустити якщо це порушення створило загрозу 
загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків, у другому – якщо воно спричинило 
загибель людей або інші тяжкі наслідки. Подібне конструювання кримінально-правових 
норм має на меті профілактику аварійних подій на виробництві, оскільки усвідомлення 
підвищеної персональної відповідальності керівником підприємства і іншими особами, в 
чиї обов’язки входить забезпечення безпечних умов праці, поза всяких сумнівів впливає на 
якісне поліпшення ситуації в сфері охорони праці.

Висновки. Завершуючи аналіз європейського досвіду кримінально-правової регла-
ментації порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону 
праці, слід зазначити, що ефективна політика держав-членів ЄС в сфері протидії зазначе-
ним порушенням прагне до реалізації принципу невідворотності юридичної відповідаль-
ності і активно використовує інструмент профілактичного впливу. В цих аспектах кримі-
нальні кодекси держав-членів ЄС та України мають багато спільного, а в деяких випадках 
вітчизняне законодавство передбачає більш високі вимоги щодо забезпечення криміналь-
ної охорони права на належні, безпечні і здорові умови праці. Тому ми переконані, що 
більш дієвим механізмом реалізації Угоди про асоціацію в частині захисту права працівни-
ків на безпечні умови праці, має стати правове взаємопроникнення та координація змін в 
кримінальному законодавстві з обох боків, а саме – процес правової конвергенції. 
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OКРЕМі ПИтАННЯ НОРМАтИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕЖИМУ 
ВИКОНАННЯ тА ВіДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДі тРИМАННЯ 

В  ДИсЦИПЛіНАРНОМУ БАтАЛЬЙОНі 
В статті досліджуються окремі питання специфіки режиму виконання і відбування 

покарання у виді тримання у дисциплінарному батальйоні військовослужбовців з його 
основними структурними елементами. Особлива увага зосереджена на необхідності 
нормативного закріплення диференціації роздільного тримання різних категорій засу-
джених військовослужбовців, що відбувають покарання у виді тримання у дисциплінар-
ному батальйоні за взводами.

Ключові слова: дисциплінарний батальйон; режим; середній рівень безпеки; роз-
дільне тримання; класифікація засуджених військовослужбовців, взводи.

Постановка проблеми. Одним із пріоритетних завдань кримінально-виконавчого за-
конодавства є регламентація порядку і умов виконання та відбування кримінальних пока-
рань з метою захисту інтересів особи, суспільства і держави шляхом створення умов для 
виправлення та ресоціалізації засуджених. Основними засобами виправлення та ресоціалі-
зації засуджених є встановлений порядок виконання та відбування покарання (режим), сус-
пільно корисна праця, соціально-виховна робота, загальноосвітнє і професійно-технічне 
навчання, громадський вплив. До засуджених військовослужбовців, які тримаються в 
дисциплінарному батальйоні також застосовуються основні засоби виправлення та ресо-
ціалізації, визначених Кримінально-виконавчим кодексом України (далі КВК), проте осо-
бливості його режиму потребують самостійного розгляду. Наскільки він регламентований, 
досконалий та ефективний залежить результативність виконання покарання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Досліджуючи питання режиму виконання і 
відбування покарання науковці: П.П. Козлов, Ю.В. Нікітін, М.С. Пузирьов, І.В. Саленков, 
Л.О.Стрєлков, Ю.А.Пономаренко та ін. неодноразово обґрунтовували авторське бачення 
поняття режиму виконання і відбування покарання, його основних складових елементів 
[1; 2; 3; 4]. Як і законодавець, вчені сконцентрували свою увагу стосовно відбування та 
виконання покарання у виді позбавлення волі. Щодо інших видів покарання подібних по 
позбавлення волі, як вказано у Мінімальних стандартних правилах поводження з в’язнями, 
режим не перебував у їх полі зору [5]. Окремі вчені В.В.Букрєєв, А.В. Раков, В.В. Сивов, 
А.А. Толкаченко, О.І. Шилов та ін. в своїх дослідженнях, хоча і звертали увагу й на інші 
види покарань, пов’язані з ізоляцією засуджених, в тому числі і щодо засуджених військо-
вослужбовців, проте проблемні питання нормативного врегулювання режиму відбування 
і виконання покарання у виді тримання у дисциплінарному батальйоні залишилися не в 
повній мірі вирішеними. 

Враховуючи особливості виконання і відбування покарання у виді тримання у дис-
циплінарному батальйоні військовослужбовців, що обумовлені специфікою порядку його 
виконання і відбування, визначеною подальшим продовженням проходження засудженими 
військовослужбовцями військової служби та ізоляцією їх певним чином від суспільства, 
необхідно звернути увагу на питання специфіки режиму виконання і відбування покарання 
у виді тримання у дисциплінарному батальйоні військовослужбовців з його основними 
структурними елементами. Оскільки дане положення є досить об’ємним, ми обмежимося 
аспектами його окремого складового елементу як диференціації роздільного тримання різ-
них категорій засуджених військовослужбовців, що відбувають покарання у виді тримання 
у дисциплінарному батальйоні.
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Метою статті є дослідження роздільного тримання різних категорій засуджених вій-
ськовослужбовців як складового елементу режиму відбування і виконання покарання у 
виді тримання у дисциплінарному батальйоні військовослужбовців.

Виклад основного матеріалу. Як ми вже вказували вище, законодавець, які вчені до 
розуміння режиму відбування покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні 
віднеслися досить поверхово. Чинний КВК в загальних фразах визначив його як обов’язок 
засуджених додержуватися вимог режиму, встановлених КВК та нормативно-правовими 
актами Міністерства оборони України (ч.1 ст. 72 КВК). Жодних інших тлумачень, 
роз’яснень, визначень стосовно особливостей правового регулювання режиму дисциплі-
нарного батальйону чи його основних елементів немає. Питання лише правового режиму 
виконання та відбування покарання у виді позбавлення волі (виділено автором) законодав-
ством чітко визначено. Так, відповідно до ст.102 КВК режим у виправних і виховних коло-
ніях визначається як встановлений законом та іншими нормативно-правовими актами по-
рядок виконання і відбування покарання, який забезпечує ізоляцію засуджених; постійний 
нагляд за засудженими; виконання засудженими покладених на них обов’язків; реалізацію 
прав і законних інтересів засуджених; безпеки засуджених та персоналу; роздільне триман-
ня різних категорій засуджених; різні умов тримання засуджених залежно від виду колоній 
та зміну умов тримання засуджених [6, ст. 102]. Його чітке регламентування сприяє точній 
реалізації завдань кримінально-виконавчого законодавства щодо порядку і умов виконання 
та відбування кримінальних покарань. Проте не до всіх видів покарань дане визначення 
може бути застосоване. Це положення розповсюджуються лише щодо виконання покарань, 
пов’язаних з позбавленням волі. Тримання у дисциплінарному батальйоні військовослуж-
бовців, відповідно до норм кримінально-виконавчого законодавства передбачене як пока-
рання, виконання якого не пов’язане із позбавленням волі. Таким чином застосувати поло-
ження режиму виконання покарань пов’язаних з позбавленням волі до режиму виконання 
покарань, не пов’язаних з позбавленням волі з кардинально відмінними особливостями їх 
правового регулювання, не є логічним. Але це не зовсім так.

Одним із елементів режиму виконання і відбування покарання, пов’язаних з позбав-
ленням волі є ізоляція засуджених. Як важливий елемент карального впливу на засудже-
ного [2, с.116], забезпечення якого є одним із показників оцінювання ефективності про-
цесу виконання покарання [7, с.81] ізоляція зумовлює застосування до засудженого ваго-
мих правообмежень, обсяг яких залежить від рівня безпеки виправної колонії, досягнення 
певного ступеня виправлення та відбуття засудженим строку (його частини) покарання, 
ступеня, характеру суспільної небезпеки вчиненого злочину, особистості засудженого та 
його поведінки, а також інших особливих умов, визначених законодавством. Її аспекти 
визначаються в ізолюванні засудженого від суспільства шляхом поміщення у виправну ко-
лонію відповідного режиму безпеки та від інших категорій засуджених з диференційовани-
ми умовами тримання. Без ізоляції засудженого із супроводжуючими правообмеженнями 
неможливе існування і позбавлення волі. Щодо тримання у дисциплінарному батальйоні 
ізоляція також має місце. Після набрання законної сили вироку суду, яким засуджено вій-
ськовослужбовця до покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйону, останній 
направляється для його відбування у дисциплінарний батальйон. Як і при виконанні і від-
буванні покарання у виді позбавлення волі засуджений військовослужбовець при направ-
ленні його для відбування покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні також 
ізолюється від суспільства. Ізоляція має свій прояв в самому направленні засудженого до 
дисциплінарного батальйону. Щодо засудженого застосовуються також обмеження вільно-
го пересування, спілкування, вибору місця проживання, служби, виду занять, визначення 
способу життя, розпоряджання своїм часом та ін.. Інших особливостей ізоляції засуджено-
го військовослужбовця в дисциплінарному батальйоні законодавство не визначило. 

У виправних колоніях ступінь ізоляції засуджених, насамперед, залежить від виду ко-
лонії (мінімального, середнього чи максимального рівня безпеки) та подальшої поведінки 
засудженого в період його відбування. Це обумовлюється реалізацією вимоги закону про 
роздільне тримання засуджених до позбавлення волі (ст. 92 КВК). Розподіл засуджених для 
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певної групи за відповідними критеріями сприяє досягненню оптимального рівня виправ-
лення особи. До різних категорій злочинців залежно від характеру та ступеня суспільної 
небезпеки вчинених ними злочинів та минулої злочинної діяльності має застосовуватися 
різний обсяг карального впливу [8]. Саме класифікація засуджених осіб робить виконан-
ня покарання та виправний вплив стосовно кожного засудженого предметним та дійовим, 
забезпечуючи індивідуалізацію виконання покарання [9, с.10, 11, 21]. Вона сприяє змен-
шенню шкідливого взаємовпливу між засудженими, мінімізує міжгрупові та міжособис-
тісні конфлікти та створює ефективніші умови досягнення мети покарання. Тому питання 
розуміння класифікації засуджених постійно викликають науковий інтерес. Різноманіття 
визначень класифікації засуджених зі спільності досягнення мети забезпечення диферен-
ціації виконання покарання, індивідуалізації карально-виховного процесу щодо кожного 
засудженого окреслює критерії, виступають як групові особливості чи особистісні власти-
вості засуджених. На кожному етапі реалізації класифікації засуджених (первинної, яку в 
літературі визначають ще як юридичну, горизонтальну, зовнішню чи вторинної (психолого-
педагогічної, вертикальної, внутрішньої) за наявністю чи відсутністю певних критеріїв ви-
значається та змінюється обсяг правообмежень засуджених у різних видах установ вико-
нання покарань. Якщо на первинному етапі критеріями визначаються групи ознак щодо: 
особи засудженого – вік (дорослі, неповнолітні), стать (чоловіки, жінки), приналежність до 
держави, громадянство (громадянин України, іноземець чи особа без громадянства), стан 
здоров’я (працездатний, непрацездатний, наявність тяжких чи хронічних захворювань), 
минула злочинна діяльність; характеру та тяжкості вчиненого діяння – ступінь тяжкості 
вчиненого злочину, форми вини тощо для досягнення максимальної ефективності вико-
нання покарання, то на вторинному етапі вона здійснюється безпосередньо при виконанні 
покарання у виправних колоніях шляхом розподілу засуджених за критеріями, що визна-
чають характер вчиненого злочину, його спрямованості, криміногенної зараженості осо-
бистості (глибини і стійкості її антисуспільної спрямованості), рівня суспільної небезпеки, 
сформованості правосвідомості, рівня педагогічної занедбаності та моральної деформації, 
ставлення до умов відбування покарання, наявності та відсутності лідерських якостей, віку, 
освіти, соціального стану, рис характеру, професії та трудового досвіду, роду занять та ін. 
Це сприяє забезпеченню вибору стратегії та тактики індивідуального впливу на особу за-
судженого з можливістю ефективного прогнозування її поведінки під час відбування пока-
рання та подальшого звільнення з установ виконання покарань [10, с.201, 202]. Хоча кожен 
з етапів є самостійними, проте взаємодіючи між собою, вони детермінують одна одну. 

Найбільш детально це реалізовано щодо виконання і відбування покарання у виді по-
збавлення волі на певний строк та довічного позбавлення волі. Після набрання законної 
сили вироку суду, на підставі норм кримінально-виконавчого законодавства здійснюється 
розподіл та направлення до установ виконання покарань для відбування покарання осіб, 
засуджених до позбавлення волі на певний строк чи довічного позбавлення волі за відпо-
відними індивідуальними нарядами, персональними нарядами або без таких до колоній 
різних рівнів безпеки (мінімального, середнього чи максимального) з диференційованими 
умовами тримання. Крім того в колоніях реалізовується положення ст. 92 КВК щодо роз-
дільного тримання різних категорій засуджених. Воно спрямоване на забезпечення ізоля-
ції, запобіганню негативного впливу, що може справити на засудженого вперше особа, яка 
вже відбувала покарання, досягнення максимального педагогічного ефекту від покарання 
та створення оптимальної системи кримінально-виконавчих установ. Ще в Мінімальних 
стандартних правилах поводження з в’язнями, мета класифікації засуджених визначалась 
як: а) відокремленого ув’язненнях тих, хто в силу свого злочинного минулого або негатив-
них рис характеру може погано впливати на інших; b) розподілу ув’язнених на категорії, 
що полегшувало б роботу з ними, спрямовану на повернення їх до життя в суспільстві 
[5, ст.67]. При чому вона повинна бути гнучкою, захищати групи ув’язнених та їхні пра-
ва, визначати необхідні рівні безпеки і контролю, забезпечувати різні види діяльності з 
врахуванням його індивідуальних потреб, здібностей і нахилів. Частково дане положен-
ня стосується і засуджених військовослужбовців. Якщо чоловіки, які раніше працювали в 
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суді, органах прокуратури, юстиції та правоохоронних органах засуджені до позбавлення 
волі, їх направляють для відбування покарання до Менської виправної колонії управління 
Державної пенітенціарної служби України в Чернігівській області (№ 91); а уперше за-
суджені до позбавлення волі на певний строк жінки, які раніше працювали в суді, органах 
прокуратури, юстиції та правоохоронних органах, до сектору при Галицькій виправній ко-
лонії управління Державної пенітенціарної служби України в Івано-Франківській області 
(№ 128) із забезпеченням окремого їх утримання. [11, п.2.14]. Якщо ж засудженими ви-
являються військовослужбовці, яким призначено покарання у виді тримання в дисциплі-
нарному батальйоні питання про класифікацію засуджених у такому вигляді мова не йде.

Всі засуджені військовослужбовці в дисциплінарному батальйоні тримаються разом. 
Жодної диференціації щодо рівнів безпеки, умов утримання, роздільного тримання різних 
категорій засуджених (за винятком військовослужбовців з числа осіб офіцерського складу 
та інших категорій військовослужбовців) законодавством не передбачено.

Після набрання законної сили вироку суду, засуджений військовослужбовець до по-
карання у виді тримання у дисциплінарному батальйоні направляється у дисциплінарний 
батальйон. На відміну від виправних колоній, дисциплінарний батальйон не розрізняє рів-
нів безпеки. Існування кримінально-виконавчих установ різних рівнів безпеки обумовлене 
реалізацією вимоги закону щодо роздільного тримання засуджених, забезпечення ізоля-
ції та запобігання негативному впливу з боку інших категорій засуджених та створення 
оптимальної системи кримінально-виконавчих установ. Крім того кожен рівень безпеки 
визначає і відповідне правове становище засудженого. Відсутність даного положення щодо 
дисциплінарного батальйону усуває можливість диференційованого підходу до виконання 
покарання з урахуванням різних категорій засуджених. Тому, на нашу думку, доцільно, ви-
значити рівень безпеки і для дисциплінарного батальйону як військової частини, в якій 
відбувають покарання засуджені військовослужбовці. Найбільш обґрунтованим варіантом 
може бути визначення дисциплінарного батальйону як дисциплінарного батальйону із се-
реднім рівнем безпеки. Ця позиція підкріплюється положенням п. 2.4 Інструкції про по-
рядок розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджені до 
позбавлення волі. До виправних колоній середнього рівня безпеки із СІЗО направляються 
жінки, засуджені до покарання у виді довічного позбавлення волі; жінки, яким покаран-
ня у виді смертної кари або довічного позбавлення волі замінено позбавленням волі на 
певний строк у порядку помилування або амністії; чоловіки, вперше засуджені до позбав-
лення волі за тяжкі та особливо тяжкі злочини; чоловіки, які раніше відбували покарання 
у виді позбавлення волі; чоловіки, засуджені за вчинення умисного злочину невеликої та 
середньої тяжкості в період відбування покарання у виді позбавлення волі [11]. А оскільки 
застосування покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні можливе, як пра-
вило, у випадку вчинення злочинів невеликої тяжкості, та з урахуванням особи винного, 
обставин, що пом’якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого 
злочину, злочинів середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі [12, п.2] саме даний рівень 
безпеки найбільш вдало визначатиме правове становище засуджених до тримання в дис-
циплінарному батальйоні та забезпечуватиме диференційований підхід до умов тримання 
різних категорій засуджених. 

Подальша класифікація засуджених військовослужбовців відбувається в період їх при-
йому. Протягом 10 діб до повного вивчення документів засудженого військовослужбовця, 
останній утримується окремо від інших засуджених військовослужбовців. У цей час з ним 
проводяться заняття з предметів загальновійськової підготовки та охорони праці. Після 
чого він направляється до інших засуджених для відбування покарання. Відсутність кри-
теріїв класифікації засуджених військовослужбовців для їх роздільного утримання (окрім 
військовослужбовців з числа офіцерського складу, які утримуються окремо від інших ка-
тегорій військовослужбовців) є суттєвим порушенням змісту режиму відбування та ви-
конання покарання. Усунення такого недоліку можливе шляхом нормативного визначення 
ізольованого тримання різних категорій засуджених військовослужбовців шляхом розпо-
ділу по ротах, взводах та відділеннях. Доцільно створити в дисциплінарному батальйоні 
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ізольованих ділянок (взводів) для роздільного тримання засуджених військовослужбовців: 
1) які вчинили злочин вперше; 2) раніше судимі особи, в тому числі і ті, які раніше відбу-
вали покарання у виді позбавлення волі чи тримання в дисциплінарному батальйоні; 3) які 
вчинили злочини середньої тяжкості, тяжкі чи особливо тяжкі, яким позбавлення волі було 
замінено на тримання в дисциплінарному батальйоні; 4) які вчинили злочин невеликої тяж-
кості та призначено покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні.

У теорії кримінального права під вчиненням злочину вперше розуміється не вчинен-
ня особою раніше будь-якого діяння, передбаченого Особливої частиною Кримінального 
кодексу України; відсутність у особи непогашеної або незнятої судимості за раніше вчи-
нений злочин; відсутність щодо особи кримінального провадження у зв’язку із вчиненням 
нею злочину, а також у разі хоча і вчинення раніше кримінально караного діяння, але особа 
була виправдана судом; звільнена від кримінальної відповідальності; реабілітована; засу-
джена без призначення покарання або звільнена від покарання чи відбула покарання за ді-
яння, злочинність і караність якого усунена законом.

Під визнання особою такою, що раніше відбувала покарання, зокрема у виді позбав-
лення волі, розуміють тоді, коли особа раніше була засуджена до покарання у виді позбав-
лення волі, фактично його відбувала в установах кримінально-виконавчої системи, неза-
лежно від зняття чи погашення судимості [10, с. 211]. Таке положення є досить неоднознач-
ним. З одного боку, припинення судимості за підставами зняття чи погашення анулює всі 
кримінально-правові та загальноправові наслідки засудження та призначення покарання. 
Особа в правовому сенсі вважається такою, що раніше не вчиняла злочини і не відбувала 
покарання. Врахування в будь-якому випадку наявної в неї погашеної чи знятої судимості 
суперечить правовій суті самого інституту припинення судимості. З іншого боку, ступінь 
суспільної небезпеки даних осіб є порівняно вищою, попри тих, які взагалі не вчиняли 
злочини та не перебували у місцях позбавлення волі. Особи, які неодноразово порушили 
закон та не припинили свою злочинну діяльність характеризують етап деморалізації та 
ескалації особистості, формування в неї усталених антисоціальних позицій. Виправлення 
її виявляється досить складним процесом. При потраплянні в дисциплінарний батальйон 
такі особи негативно впливають на засуджених вперше військовослужбовців. Шляхом 
активізації неформальних методів впливу акумулюється асоціальна субкультура із специ-
фічним набором ціннісних орієнтацій, норм, правил поведінки, сукупністю неформальних 
взаємозв’язків правопорушників нав’язуванням певних норм поведінки в психологічному 
та фізичному відношенні та впливу на засоби виправного характеру. Це змушує одних за-
суджених пасивно ставитись до основних засобів виправлення та ресоціалізації, здійсню-
ваних командуванням дисциплінарного батальйону, інших відкрито протистояти цьому 
або скептично відноситись до їх проведення.

В свою чергу запроваджувані неформальні правила розповсюджують та удосконалю-
ють злочинні навики, укріплюють антисоціальну лінію поведінки засуджених, не підтри-
мують, а більше тероризують тих, хто намагається співпрацювати із управлінням баталь-
йону, негативно впливають на психологічну обстановку серед засуджених та ускладню-
ють роботу управління. Ще в Мінімальних стандартних правилах поводження з в’язнями 
зверталась увага на необхідність відокремлення ув’язнених від тих, хто в силу свого зло-
чинного минулого або негативних рис характеру може погано на них впливати [5, ст. 67]. 
Стаття 92 КВК підтверджує дане положення шляхом визначення роздільного тримання 
засуджених до позбавлення волі у виправних і виховних колоніях, які вперше засуджені до 
позбавлення волі від тих, які раніше відбували покарання у виді позбавлення волі.

Негативним прикладом є наявність засуджених військовослужбовців, які момент вчи-
нення злочину мали незняту і непогашену судимість. Станом на 2013 р. кількість засу-
джених військовослужбовців, які на момент вчинення злочину мали незняту і непогашену 
судимість становило 2,4 %, з яких 75 % мали одну судимість. Революція гідності (листо-
пад 2013 року – лютий 2014 року) та воєнна агресія на Сході України обумовила необхід-
ність створення нової системи забезпечення національної безпеки України, передбаченою 
Стратегією національної безпеки України. Забезпечення готовності держави, її економіки 
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і суспільства до оборони та відбиття зовнішньої агресії у будь-яких формах і проявах (зо-
крема у формі гібридної війни), підвищення рівня обороноздатності держави стали ключо-
вим пріоритетом політики національної безпеки. Але з проведенням часткової мобілізації 
в ряди військових формувань з числа мобілізованих військовозобов’язаних потрапили і 
особи із сумнівною репутацією. 

Станом на 01 січня 2016 року збільшила кількість осіб із однією судимістю до 84 % 
та 7,6 % із трьома при вчиненні військових злочинів. Дана категорія осіб, маючи досвід 
антисуспільної поведінки, негативні наслідки щодо її реалізації, не в повній мірі розуміють 
особливості проходження військової служби, наявності військової дисципліни та бездоган-
ного і неухильного додержання всіма військовослужбовцями порядку і правил, встановле-
них військовими статутами та іншим законодавством України та негативно впливають на 
інші категорії військовослужбовців. 

Тому, як і при дотриманні вимог КВК щодо роздільного тримання засуджених до по-
збавлення волі осіб, які вчинили злочин вперше від раніше судимих осіб та тих, які раніше 
відбували покарання у виді позбавлення волі чи тримання в дисциплінарному батальйоні, 
це положення доцільно запровадити і щодо роздільного тримання засуджених військовос-
лужбовців у дисциплінарному батальйоні. 

Аналогічна ситуація стосується і положення щодо роздільного тримання засуджених, 
яким позбавлення волі було замінено на тримання в дисциплінарному батальйоні за вчи-
нення злочинів середньої тяжкості, тяжкі чи особливо тяжкі та тих, яким призначено по-
карання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні за вчинення злочинів невеликої 
тяжкості. Необхідність роздільного тримання засуджених в залежності від ступеня тяжко-
сті вчиненого злочину обумовлює їх взаємозв’язок зі ступенем суспільної небезпечності 
самої особи. Ступінь тяжкості злочину визначається не тільки об’єктивними ознаками (які 
формують об’єктивну сторону чи об’єкт злочину), але й тими ознаками, які визначають 
його суб’єктивну сторону злочину (вину, мотив, мету вчинення злочину). Саме суб’єктивні 
ознаки в ряді випадків виступають вирішальними факторами, що формують суспільну не-
безпечність як самих злочинів, так і особи, які їх вчиняє. Здебільшого вчинення особою 
злочину є результатом її вольової поведінки, прагнення досягти бажаного результату. Чим 
вища цінність суспільних відносин, тим більша суспільна небезпечність діяння, що на ньо-
го посягає. Відповідно і особа, усвідомлюючи це, продовжує свою злочинну діяльність. 
Ступінь її небезпечності проявляючись у вчиненні злочину, в подальшому визначатиметь-
ся ступенем можливості вчинення нею нового злочину [14, с.154]. Тому суд при призна-
ченні покарання, виходячи з фактичних обставин справи, визначаючи ступінь тяжкості 
вчиненого особою злочину приймає рішення щодо призначення остаточного покарання, 
необхідного і достатнього для виправлення особи та попередженню вчинення нею нових 
злочинів.

Висновки. Таким чином, підсумовуючи вищевикладене, можна зробити наступні ви-
сновки. Дисциплінарний батальйон як військова частина, що призначена для забезпечення 
виконання кримінального покарання стосовно військовослужбовців, які за вироком суду 
засуджені до тримання у дисциплінарному батальйоні має свій режим, який повинен за-
безпечувати ізоляцію засуджених, роздільне тримання різних категорій засуджених в за-
лежності від виду колоній (відповідного рівня безпеки). Для реалізації цього доцільно ви-
знати тримання в дисциплінарному батальйоні видом виконання і відбування покарання, 
пов’язаний з ізоляцією засудженого. Для спільного застосування норм, що регламентують 
порядок виконання покарань, пов’язаних з ізоляцією засуджених доцільно віднести три-
мання в дисциплінарному батальйоні до групи виконання покарань, що регламентує по-
рядок виконання покарань у виді позбавлення волі. При цьому спільну ознаку як ізоляція 
засуджених необхідно замінити позбавлення волі. 

Забезпечуючи ізоляцію засуджених, диференційований підхід до утримання різних 
категорій засуджених військовослужбовців, запобіганню їх негативного впливу між со-
бою, слід визнати дисциплінарний батальйон як військову частину призначену для забез-
печення виконання покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні із середнім 
рівнем безпеки.
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Для попередження негативних процесів неформальних відносин в колі осіб, які раніше 
відбували покарання, тих, які вчинили злочини середньої тяжкості, тяжкі чи особливо тяж-
кі, виключення можливості інформаційного обміну у «злодійському товаристві», нейтралі-
зації субкультурного впливу на інших, підтримці кримінальних традицій тощо. Доцільно 
запровадити роздільне тримання засуджених військовослужбовців у дисциплінарному ба-
тальйоні за взводами: 1) які вчинили злочин вперше; 2) раніше судимі особи, в тому числі 
і ті, які раніше відбували покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні; 3) які 
вчинили злочини середньої тяжкості, тяжкі чи особливо тяжкі, яким позбавлення волі було 
замінено на тримання в дисциплінарному батальйоні; 4) які вчинили злочин невеликої тяж-
кості та яким призначено покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні.
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НЕКОтОРЫЕ ВОПРОсЫ НОРМАтИВНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ 
РЕЖИМА ИсПОЛНЕНИЯ И ОтБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ 

сОДЕРЖАНИЯ В ДИсЦИПЛИНАРНОМ БАтАЛЬОНЕ
 Резюме
В статье рассматриваются особенности исполнения и отбывания наказания в виде 

содержания в дисциплинарном батальоне военнослужащих, обусловленные специфи-
кой порядка его исполнения и отбывания с дальнейшим продолжением прохождения 
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осужденными военнослужащими военной службы и изоляцией их определенным об-
разом от общества.

Обеспечивая изоляцию осужденных, дифференцированный подход к содержанию 
разных категорий осужденных военнослужащих, предотвращению их негативного вли-
яния между собою, с определением соответствующего правового положения осужден-
ного автор предлагает определить дисциплинарный батальон как военную часть, пред-
назначенную обеспечить исполнение наказания в виде содержания в дисциплинарном 
батальоне со средним уровнем безопасности.

Для предупреждения негативных процессов неформальных отношений в кругу 
лиц, которые раньше отбывали наказание, тех, кто совершил преступления средней тя-
жести или тяжкие, исключения возможности информационного обмена в «преступной 
среде», нейтрализации субкультурного влияния на других, поддержке уголовных тра-
диций предложено нормативное урегулирование раздельного содержания осужденных 
военнослужащих в дисциплинарном батальоне по взводам: 1) лица, совершившие пре-
ступление впервые; 2) ранее судимые лица, в том числе и те, кто ранее отбывал нака-
зание в виде лишения свободы или содержания в дисциплинарном батальоне; 3) лица, 
совершившие преступления средней тяжести, тяжкие или особо тяжкие, которым ли-
шение свободы было заменено содержание в дисциплинарном батальоне; 4) лица, со-
вершившие преступление небольшой тяжести, которым назначено наказание в виде со-
держания в дисциплинарном батальоне. 

Ключевые слова: дисциплинарный батальон; режим; средний уровень безопас-
ности; раздельное содержание; классификация осужденных военнослужащих; взвода.
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SOME ISSUES OF THE STANDARD REGULATION OF THE 
EXECUTION AND ENDURING THE «DETENTION OF MILITARY IN A 

PENAL BATTALION» PUNISHMENT
Summary
In the article the author draws attention to the peculiarities of the the execution and 

enduring of the «Detention of military in a penal battalion» punishment, conditioned by the 
specificity of its execution and enduring order, defined by the further continuation of the 
military service by convicted servicemen and their social isolation in a certain way. 

Providing isolation of the convicted, a multi-pronged approach concerning the detention 
of different categories of convicted servicemen, preventing their negative influence on each 
other, with determination of the proper legal status of the convicted, the author suggests the 
recognition of the penal battalion as a military unit to be used to ensure the execution of the 
“Detention of military in a penal battalion” punishment with a medium safety rate. 

To prevent negative processes of informal relations in the circle of persons who endured 
their punishments before, those who have committed crimes of average gravity or grave 
crimes, to exclude the possibility of information exchange in “thieves’ world,” to neutralize 
the subcultural influence on other and support of criminal traditions and all the author suggests 
standard regulation of the convicted servicemen detention in penal battalion by such platoons: 
1) those who committed the crime for the first time; 2) previously convicted persons, including 
those who previously endured the punishment of deprivation of liberty or detention in penal 
battalion; 3) those who have committed crimes of medium gravity, grave or gravest crimes 
and for whom the deprivation of liberty was changed to the detention in penal battalion; 4) 
those who committed minor crimes and were inflicted the “Detention in a penal battalion” 
punishment. 

Key words: penal battalion, control, medium safety rate, separate detention, convicted 
military classification, platoon.
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ЗВіЛЬНЕННЯ ВіД ВіДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ З ВИПРОБУВАННЯМ 
ЯК ПРИМУсОВИЙ ЗАХіД КРИМіНАЛЬНО-ПРАВОВОГО 

ХАРАКтЕРУ
У статті на підставі аналізу змін, внесених у ст. 75 Кримінального кодексу України, 

та з урахуванням відповідних положень норм чинного Кримінального процесуального 
кодексу України, розглянуто правову природу, деякі проблеми застосування, недоліки 
правової регламентації звільнення від відбування покарання з випробуванням, а також 
запропоновано шляхи їх вирішення.

Ключові слова: Кримінальний кодекс, звільнення від відбування покарання з ви-
пробуванням.

Постановка проблеми. Звільнення від відбування покарання з випробуванням є од-
ним з дискусійних заходів у вітчизняній доктрині кримінального права. В останні роки 
почали з’являтися нові наукові розробки, завдяки яким цей інститут отримав «нове життя» 
та новий правовий зміст. Це пов’язано із змінами, які були внесені у ст. 75 Кримінального 
кодексу України (далі – КК) [1] Законом України «Про внесення змін до деяких законодав-
чих актів України у зв’язку з прий няттям Кримінального процесуального кодексу України» 
(далі – КПК) від 13.04.2012  р. № 4652-VI, та прийняттям та вступом у чинність Закону 
України «Про пробацію» від 05.02.2015 р. № 160-VIII (далі – Закон України «Про про-
бацію») [2]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню різних аспектів інсти-
туту звільнення від покарання та його відбування, у тому числі і звільнення від відбу-
вання покарання з випробуванням, присвячені праці як вітчизняних вчених, так і зару-
біжних, а саме О.М. Звенигородського, І.Г. Богатирьова, А.О. Клевцова, О.О. Книженко, 
О.В. Козаченка, Є.С. Назимко, Є.О. Письменського, Ю.О. Фідрі, В.П. Філонова, 
М.І.  Хавронюка,  А.М.  Ящен ка та ін. 

Метою статті є дослідити новели чинного КК України та КПК України, та запропо-
нувати пропозиції щодо удосконалення правової регламентації звільнення від відбування 
покарання з випробуванням. 

 Виклад основного матеріалу. Дослідження правової природи будь-якого інституту 
починається із з’ясування історії його розвитку та передумов виникнення, оскільки з ча-
сом набуває змін не тільки зміст певних складів злочинів, а й інститути Загальної частини 
Кримінального кодексу України. Не є виключенням звільнення від відбування покарання 
з випробуванням, яке у своєму розвитку пройшло складний шлях у правовому розумінні. 
Так, у КК УРСР 1922  р. норми про умовне засудження були розташовані у розділі «Про 
покарання» [3], в Основних началах кримінального законодавства СРСР та союзних респу-
блік 1924  р. умовне засудження було виключено з переліку покарань. Термін «покарання» 
в Основних началах не вживався, його було замінено на термін «заходи соціального захис-
ту» [4]. КК УРСР 1927  р. передбачав можливість застосування умовного засудження до 
виправних робіт, а призначенні додаткові покарання виконувалися засудженим самостійно 
[5]. М.Д. Шаргородський писав, що умовне засудження – це встановлений у радянсько-
му кримінальному праві особливий порядок виконання покарання, що полягає в тому, що 
вирок не виконується, якщо засуджений протягом певного строку не вчинить нового, не 
менш тяжкого злочину…[6, с. 47]. Стаття 38 Основ кримінального законодавства Союзу 
РСР і союзних республік 1958  р. ще більше розширила обсяг застосування умовного за-
судження, а саме передбачалося, якщо суд дійде до переконання про недоцільність від-
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буття винним призначеного йому позбавлення волі або виправних робіт, він міг прийняти 
рішення про умовне засудження з обов’язковою вказівкою у вироку мотивів умовного засу-
дження. Умовою неприведення вироку до виконання визначалося невчинення засудженим 
іншого умисного злочину. Крім штрафу, ніякі додаткові покарання не застосовувалися [7]. 
КК 1960  р. умовне засудження визначав як особливий порядок виконання вироку, передба-
чаючи, що при призначенні покарання у виді позбавлення волі чи виправних робіт суд, вра-
ховуючи обставини справи та особистість винного, дійде переконання про недоцільність 
відбування винним призначеного покарання, він може ухвалити умовне незастосування 
покарання [8]. В 1977  р. до КК 1960  р. були внесені зміни, згідно з якими було запрова-
джено відстрочку виконання вироку, яка багато в чому нагадувала умовне засудження, але 
могла застосовуватися до особи, засудженої вперше [9]. З прийняттям чинного КК 2001  р. 
умовне засудження та відстрочка виконання вироку були трансформовані у звільнення від 
відбування покарання з випробуванням [1].

Слід зазначити, що у сучасних умовах розвитку доктрини кримінального права та за-
конодавства реалізація одного з основних принципів кримінального права – невідворот-
ність кримінальної відповідальності та покарання, зазнала суттєвих змін, що продикто-
вано прагненням українського законодавця гармонізувати вітчизняне законодавство із 
європейським, основною метою якого є улагодження кримінально-правового конфлікту 
кримінально-правовими заходами, які є альтернативними покаранню. Однією з таких аль-
тернатив є інститут звільнення від покарання (пробації за кримінальним законодавством 
ряду зарубіжних країн) та його відбування, за допомогою застосування якого реалізуються 
інші принципи кримінального права – гуманізації та економії заходів кримінально-правової 
репресії. Той факт, що ст. 75 КК України, яка визначає умови та підстави застосування 
звільнення від відбування покарання з випробуванням, передбачена у розділі «Звільнення 
від покарання та його відбування», свідчить про те, що законодавець визнає цей примусо-
вий кримінально-правовий захід альтернативою покаранню. 

Звільнення від відбування покарання з випробуванням на підставі ст. 75 КК України 
є найбільш розповсюдженим видом звільнення у судовій практиці. Так, за даними судової 
статистики у 2012  р. від вибування покарання було звільнено 69,1 тис. засуджених, із них 
67,9 тис. осіб – з випробуванням, або 41,7 %. У тому числі від відбування покарання з ви-
пробуванням за вчинення тяжких злочинів звільнено 25, 9 тис. засуджених, або 38, 2 % 
від загальної кількості звільнених із випробуванням, а за особливо тяжкі – 646 осіб, або 
0,9 % [10]; у 2013  р. від вибування покарання було звільнено 48,6 тис. засуджених, із них 
47,9 тис. осіб – з випробуванням, або 39 %. У тому числі від відбування покарання з ви-
пробуванням за вчинення тяжких злочинів звільнено 18, 3 тис. засуджених, або 38, 2 % від 
загальної кількості звільнених із випробуванням, а за особливо тяжкі – 684 осіб, або 1,4 
% [11]; у 2014  р. від вибування покарання було звільнено 45,3 тис. засуджених, із них 40,3 
тис. осіб – з випробуванням, або 39,4 %. У тому числі від відбування покарання з випробу-
ванням за вчинення тяжких злочинів звільнено 15,8 тис. засуджених, або 39,3 % від загаль-
ної кількості звільнених із випробуванням, а за особливо тяжкі – 288 осіб, або 0,7 % [12].

Традиційно звільнення від відбування призначеного судом покарання з випробуванням 
розглядається у доктрині кримінального права як форма реалізації кримінальної відпові-
дальності [13, с. 1; 14, с. 10].

В.П. Філонов та Є.С. Назимко пишуть, хоча за національним кримінальним законодав-
ством звільнення від відбування покарання з випробуванням не є покаранням, воно має усі 
його ознаки, а також створює певний режим відбування та реалізації схожого на покарання 
виду кримінально-правового примусу [15, с. 186]. Ю.О. Фідря вважає, що не зважаючи 
на окремі спільні риси, звільнення від відбування покарання з випробуванням володіє не 
всіма ознаками покарання. Покарання є найбільш суворим, крайнім видом не лише захо-
дів кримінально-правового впливу, але й заходів державного примусу у цілому. Крім того, 
покарання можна розглядати як своєрідний універсальний інструмент впливу на особу, 
яка вчинила будь-який злочин, тоді як інститут випробування застосовується за наявності 
певних умов та підстав за вчинення окремих видів злочинів [16].



ПРАВОВА ДЕРЖАВА    21’2016236

 Звільнення від відбування покарання з випробуванням, на думку М.І. Хавронюка, є 
певним проміжним кримінально-правовим заходом між покаранням та звільненням від по-
карання. З одного боку, воно має ознаки покарання (зокрема, це примусовий захід, який 
застосовується від імені держави за вироком суду і полягає у передбаченому законом об-
меженні прав і свобод засудженого), і закони деяких країн прямо відносять його до видів 
покарань (наприклад, ФРН, Швеція, Данія, США). З другого боку, воно не є власне по-
каранням, оскільки як покарання не передбачене у списку видів покарань, визначеному, 
наприклад, у ст. 51 КК України, та прямо віднесене КК України (ст. 75–78 КК України) 
до видів звільнення від покарання [17, 344]. У подальшому вчений зауважив на тому, що 
звільнення від відбування покарання з випробуванням є аналогом пробації [18, с. 298]. 
Звільнення від відбування покарання з випробуванням, як вважають О.О. Рибак та Д.В. 
Ягунов, є складовою частиною пробації. На думку вчених, інститут пробації ширший у ви-
борі засобів та способів виправлення й ресоціалізації особи, що вчинила злочин [19]. Цей 
висновок вчених підтверджується змістом Закону України «Про пробацію», із прийняттям 
якого постала необхідність приведення у відповідність із цим Законом відповідних норм 
КК України, КПК України та Кримінально-виконавчого кодексу України. За своєю право-
вою природою, на нашу думку, звільнення від відбування покарання з випробуванням є 
примусовим кримінально-правовим заходом, який є альтернативою реальному відбуванню 
покарання. Розглянемо докладніше зміст ст. 75 КК України.

У ч. 1 ст. 75 КК України передбачено, що якщо суд, крім випадків засудження за коруп-
ційний злочин, при призначенні покарання у виді виправних робіт, службового обмеження 
для військовослужбовців, обмеження волі, а також позбавлення волі на строк не більше 
п’яти років, враховуючи тяжкість злочину, особу винного та інші обставини справи, дійде 
висновку про можливість виправлення засудженого без відбування покарання, він може 
прийняти рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням.

Якщо раніше умовне засудження застосовувалося лише при призначенні позбавлення 
волі й виправних робіт, то тепер відповідно до ст. 75 КК України, звільнення від відбування 
покарання з випробуванням можливо при призначенні таких основних видів покарань, як 
виправні роботи, службове обмеження для військовослужбовців, обмеження волі або по-
збавлення волі, при чому при засудженні до позбавлення волі таке звільнення можливо при 
призначенні покарання на строк не більше п’яти років. 

Відповідно до змін, внесених у КК України Законом України від 12.02.2015  р. 
№ 198-VIII, ст. 75 КК України не застосовується у разі вчинення корупційного злочину. 
Корупційними злочинами відповідно до КК України вважаються злочини, передбачені 
частиною другою статті 191, частиною другою статті 262, частиною другою статті 308, 
частиною другою статті 312, частиною другою статті 313, частиною другою статті 320, 
частиною першою статті 357, частиною другою статті 410, у випадку їх вчинення шля-
хом зловживання службовим становищем, а також злочини, передбачені статтями 354, 364, 
364-1, 365-2, 368-370 КК (примітка до ст. 45 КК України) [1]. 

Більшість видів покарань, які є підставою для застосування судом звільнення від від-
бування покарання з випробуванням та передбачені у ст. 75 КК України, виправні роботи, 
службові обмеження для військовослужбовців та обмеження волі призначаються судами 
нечасто. У цій ситуації застосування ст. 75 КК України відбувається за рахунок призначен-
ня судами позбавлення волі (за даними судової практики їх кількість складає у середньо-
му 25,5 % від загальної кількості призначених судом основних видів покарань), але строк 
цього виду покарання не повинен перевищувати п’ять років. Цей авторський висновок під-
тверджується статистичними даними, а саме виправні роботи серед видів покарань, які 
призначаються судами першої інстанції, складає у середньому 0,5 % від загальної кількості 
призначених основних видів покарань; обмеження волі – 2,5 %, а службові обмеження для 
військовослужбовців взагалі призначаються спеціальному суб’єкту – військовослужбовцю 
(крім військовослужбовців строкової служби – ст. 58 КК України), що ще більш звужує 
його застосування. Тому пропонується розширити перелік видів покарань, які є підставою 
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для застосування ст. 75 КК України, а саме за рахунок громадських робіт (за даними судо-
вої практики їх кількість у середньому складає 9,5 % від загальної кількості призначених 
судом основних видів покарань) та арешту (3,3 %).

Щодо застосування додаткових видів покарань, то ст. 77 КК України передбачає мож-
ливість не тільки призначення, а й реального застосування таких покарань, як штраф, за 
умови, що його передбачено санкцією КК України, за якою засуджується особа; позбавлен-
ня права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та позбавлення військо-
вого, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу [1]. 

З прийняттям у 2012  р. КПК України ст. 75 КК України зазнала змін.
Так, суд приймає рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням 

у випадку затвердження угоди про примирення або про визнання вини, якщо сторонами 
угоди узгоджено покарання у виді виправних робіт, службового обмеження для військовос-
лужбовців, обмеження волі, позбавлення волі на строк не більше п’яти років, а також узго-
джено звільнення від відбування покарання з випробуванням (ч. 2 ст. 75 КК України). У 
випадках, передбачених частинами першою, другою цієї статті, суд ухвалює звільнити за-
судженого від відбування призначеного покарання, якщо він протягом визначеного іспито-
вого строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов’язки. Тривалість 
іспитового строку та обов’язки, які покладаються на особу, звільнену від відбування по-
карання з випробуванням, визначаються судом (ч. 3 ст. 75 КК України). Іспитовий строк 
встановлюється судом тривалістю від одного року до трьох років (ч. 4 ст. 75 КК України) 
[1]. Правовий аналіз вказаних змін надає змогу стверджувати, про введення законодавцем 
у публічний кримінальний процес приватно-правового елементу – угоди про примирення 
або визнання вини, при цьому, суду у цій частині відводиться роль «наглядача», який за-
тверджує угоду і призначає узгоджену сторонами міру покарання. 

Згідно з ч. 1 ст. 475 КПК України, якщо суд переконається, що угода може бути затвер-
джена, він ухвалює вирок, яким затверджує угоду і призначає узгоджену сторонами міру 
покарання [20].

Отже, для застосування ч. 2 ст. 75 КК України суд зобов’язаний затвердити угоду про 
примирення або про визнання вини, в якій узгоджено: а) покарання у виді виправних ро-
біт, службового обмеження для військовослужбовців, обмеження волі, позбавлення волі на 
строк не більше п’яти років; б) звільнення від відбування покарання з випробуванням; та 
призначити покарання.

У разі звільнення від відбування покарання з випробуванням суд може покласти на за-
судженого один або декілька обов’язків, вичерпний перелік яких передбачено в ч. 1 ст. 76 
КК України, а саме 1) попросити публічно або в іншій формі пробачення у потерпілого;  
2) не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-
виконавчої інспекції; 3) повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця 
проживання, роботи або навчання; 4) періодично з’являтися для реєстрації до кримінально-
виконавчої інспекції; 5) пройти курс лікування від алкоголізму, наркоманії або захворюван-
ня, що становить небезпеку для здоров’я інших осіб. Пропонується доповнити перелік 
обов’язків, передбачених ч. 1 ст. 76 КК України, обов’язком виконання угод про примирен-
ня або про визнання вини. Прийняття Закону України «Про пробацію» потягне за собою 
необхідність розширення вказаних обов’язків, оскільки відповідно до ст. 7 цього Закону, 
однією з підстав застосування пробації є обвинувальний вирок суду, яким особу звільнено 
від відбування покарання з випробуванням. До таких обов’язків можуть бути віднесені, 
наприклад, утримання від контактів з особами, які визначені судом; не залишати місця 
проживання у визначені судом години; офіційно працевлаштуватися; взяти участь у про-
баційних програмах тощо.

Висновки. Правовий аналіз норм КК України та КПК України надає змогу зробити 
наступні висновки: 1) звільнення від відбування покарання з випробуванням є примусо-
вим заходом кримінально-правового характеру, який пов’язаний з реалізацією криміналь-
ної відповідальності, оскільки засуджений зазнає передбачених у КК України обмежень 
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прав та свобод, повинен виконати додаткові обов’язки, які покладені на нього судом та 
передбачені у ст. 76 КК України; 2) звільнення від відбування покарання з випробуванням 
є альтернативою реальному відбуванню призначеного судом покарання; 3) пропонуєть-
ся, по-перше, розширити перелік видів покарань, які є підставою для застосування ст. 75 
КК України, а саме за рахунок громадських робіт та арешту; по-друге, доповнити перелік 
обов’язків, передбачених ч. 1 ст. 76 КК України, обов’язком виконання угод про примирен-
ня або про визнання вини. 

список літератури
1.  Кримінальний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/

show/2341-14/page3. – Назва з екрана
2.  Про пробацію [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/160-19. – Наз-

ва з екрана
3.  Уголовный кодекс УССР в редакции 1922 г.: (С изм. и доп. по 1-е ноября 1924). – Харьков: Юрид. изд. 

Наркомюста УССР, 1925. – 104 с.
4.  Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР 1917-1952 гг. / Под ред. 

И.  Т. Голякова. – М. : Гос. из-во юрид. лит., 1953. – 460 с. 
5.  Уголовный кодекс УССР в редакции 1927 г.: (С изм. по 1-е июня – 1928 г.). – 3-е офиц. изд. – Харьков: 

Юрид. изд., 1928. – 120 с.
6.  Шаргородский М.Д. Вина и наказание в советском уголовном праве. – М.: Юрид. изд-во НКЮ СССР, 

1945. – 56 с.
7.  Відомості Верховної Ради СРСР. – 1959. – № 1. – Ст. 6.
8.  Відомості Верховної Ради СРСР. – 1969. – № 50. – Ст. 388.
9.  Відомості Верховної Ради СРСР. – 1977. – № 14. – Ст. 128.
10.  Аналіз стану здійснення судочинства судами загальної юрисдикції у 2012  р. (за даними судової статисти-

ки) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/E454
9252C88A2C5BC2257B9B002F464C. – Назва з екрана

11.  Аналіз стану здійснення судочинства судами загальної юрисдикції у 2013  р. (за даними судової статисти-
ки) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/264C
5A022472BB31C2257D1900315B8D. – Назва з екрана 

12.  Аналіз стану здійснення судочинства судами загальної юрисдикції у 2014  р. (за даними судової статисти-
ки) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ww.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/08D6D8163
3314B66C2257E99003B23F0. – Назва з екрана

13.  Клевцов А.О. Звільнення від відбування покарання з випробуванням неповнолітніх за кримінальним за-
конодавством України: автореф. дис. …канд. юрид. наук: 12.00.08 [Текст] /А.О. Клевцов; Днепр. держ.
ун-ту внутр. справ. – Днепропетровськ, 2009. – 20 с. 

14.  Книженко О.О. Звільнення від відбування покарання з випробуванням за кримінальним правом України: 
автореф. дис. …канд. юрид. наук: 12.00.08 [Текст] / О.О. Книженко; Нац.ун-т внутр. справ.. – Х., 2003. – 
19 с.

15.  Філонов В. Реформування інституту звільнення від відбування покарання з випробуванням у світлі су-
часних тенденцій гуманізації пенальної політики України [Текст] / В. Філонов, Є. Назимко // Право Ук-
раїни. – 2010. – № 3. – С. 184-189.

16. Фідря Ю. Стан та перспективи вдосконалення інституту звільнення від відбування покарання з випро-
буванням [Текст] / Ю. Фідря. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://historylaw.eenu.edu.ua/
publ/2_92_2014/rozd. – Назва з екрана

17.  Хавронюк М. І. Кримінальне законодавство України та інших держав континентальної Європи : порів-
няльний аналіз, проблеми гармонізації : монографія [Текст] / М. І. Хавронюк. – К.: Юрисконсульт, 2006. – 
1048 с.

18.  Дудоров О.О., Хавронюк М.І. Кримінальне право : навчальний посібник / За заг. ред. М.І. Хавронюка. – 
К.: Ваіте, 2014. – 944 с. 

19.  Рибак О.О., Ягунов Д.В. Співвідношення між інститутом звільнення від відбування покарання з вип-
робуванням та інститутом пробації [Текст] / О.О. Рибак, Д.В. Ягунов. – [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.stattionline.org.ua/politologiya/30-politika/1800-pivvidnoshennya. – Назва з екрана.

20.  Кримінальний процесуальний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.
gov.ua/laws/show/4651-17. – Назва з екрана.

Стаття надійшла 20.03. 2016 р.



ПРАВОВА ДЕРЖАВА    21’2016 239

Т.А. Павлова, канд. юрид. наук, доцент, доцент
Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова

Кафедра уголовного права, уголовного процесса и криминалистики
Французский бульвар, 24/26, Одесса, 65058, Украина

ОсВОБОЖДЕНИЕ От ОтБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ с ИсПЫтАНИЕМ 
КАК ПРИНУДИтЕЛЬНАЯ МЕРА УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО 

ХАРАКтЕРА
Резюме
В статье сделан вывод о том, что освобождение от отбывания наказания с 

испытанием является принудительной уголовно-правовой мерой, которая является аль-
тернативной реальному отбыванию назначенного судом наказания. Предлагается, во-
первых, расширить перечень видов наказаний, которые являются основанием для при-
менения ст. 75 УК Украины, а именно за счет общественных работ и ареста; во-вторых, 
дополнить перечень обязанностей, предусмотренных ч. 1 ст. 76 УК Украины, обязан-
ностью выполнения соглашений о примирении или о признании вины.

Ключевые слова: Уголовный кодекс, освобождение от отбывания наказания с 
испытанием.
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RELEASE FROM PUNISHMENT WITH PROBATION AS A COERCIVE 
CRIMINAL AND LEGAL MEASURE

Summary
In article the conclusion is drawn that release from punishment with probation is a coercive 

criminal and legal measure which is alternative to real serving of the sentence imposed by the 
court. It is offered to expand, firstly, the list of types of punishments which are the basis for 
the application of Art. 75 of the Сriminal code of Ukraine, namely through public works 
and arrest; secondly, to add the list of the duties provided p.1 by Art. 76 of Сriminal code of 
Ukraine, a duty of implementation of the agreements on reconciliation or about recognition 
of fault.
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сУДОВА ПсИХіАтРИЧНА ЕКсПЕРтИЗА сВіДКіВ і ПОтЕРПіЛИХ 
У  КРИМіНАЛЬНОМУ ПРОЦЕсі

 У статті досліджено проблемні питання призначення судово-психіатричної екс-
пертизи щодо свідків та потерпілих у кримінальному процесі та виявлено особливості 
проведення таких експертиз. Розглянуто коло питань, на які психіатр повинен надати 
відповідь. Проаналізовано види судово-психіатричних експертиз щодо потерпілих.

Ключові слова: свідок, потерпілий, судово-психіатрична експертиза.

Постановка проблеми. Відповідно до положень діючого кримінального процесуаль-
ного законодавства доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані в 
передбаченому законом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд 
встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кри-
мінального провадження та підлягають доказуванню [3]. Одним із різновидів доказів у 
кримінальному процесі є показання свідків і потерпілих, які даються на попередньому 
розслідуванні та під час судового розгляду справи. Оскільки оцінка достовірності і віро-
гідності таких показань надзвичайно важлива для повноти і об’єктивності розслідування, 
набуває актуальності питання процесуальної правоздатності свідків та потерпілих, а отже 
й їх судово-психіатричної експертизи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зважаючи на актуальність питання при-
значення судово-психіатричної експертизи свідків та потерпілих, деякі його аспекти ста-
ли предметом дослідження у працях таких науковців: Жабокрицького С.В., Кузьменко 
В.П.,  Левенець І.В., Марчук А.І., Сліпченко В.І., Чуприкова А.П. та інших.

Метою статті є дослідження проблемних питань проведення судово-психіатричної 
експертизи свідків і потерпілих та виявлення особливостей її проведення.

 Виклад основного матеріалу. Питання експертизи свідків і потерпілих розроблялись 
протягом багатьох десятиліть. Психологія показань свідка звертала увагу головним чином 
на окремі психологічні функції – уважність, пам’ять, здатність до сприйняття і відтворен-
ня, можливі при цьому помилки. Розглядались зовнішні фактори, які впливають на зміст 
показань – навіювання з боку близьких, громадська думка, особливості ситуації. Всі ці 
аспекти торкались здорових свідків і потерпілих. Одночасно з цим вивчались питання пси-
хічної патології. 

В свою чергу проблема вивчення психічного стану жертви злочину вперше була сфор-
мульована на Бухарестському міжнародному конгресі психіатрів у 1947 році. Актуальність 
вивчення жертв злочину тісно пов’язана з дотриманням прав людини. Багатогранність цієї 
проблеми обумовлена тим, що роль потерпілого надзвичайно велика на усіх юридично зна-
чущих етапах. Для вірної правової оцінки дій обвинуваченого важливе значення має аналіз 
поведінки потерпілих, їхній психічний стан в кримінальній ситуації [5, ст. 98].

Разом з тим, правильна оцінка тяжкості й характеру злочину неможлива без враху-
вання його наслідків для психічного стану потерпілих. Окрім того, процесуальні права 
свідків і потерпілих можуть бути повністю реалізованими лише при достатній психічній 
збереженості їхньої особи. Тому виявлення психічних розладів у свідків і потерпілих та 
їх судово-психіатрична оцінка є необхідною умовою для забезпечення правових гарантій 
потерпілих, свідків, обвинувачених та слугує підставами для визначення ступеня вини об-
винувачених.

Відповідно до чинних норм кримінального процесуального законодавства потерпі-
лим у кримінальному провадженні, може бути фізична особа, якій кримінальним право-
порушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, 
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якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди (стаття 55 КПК України). 
Відповідно до ст. 65 КПК України свідок – це фізична особа, якій відомі або можуть бути 
відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження, і яка 
викликана для давання показань [3]. 

Як свідок, так і потерпілий беруть активну участь в слідчих діях на стадії досудового 
розслідування і судового розгляду, що є важливим для з’ясування обставин, які підлягають 
доказуванню в кримінальному провадженні та для виконання завдань кримінального про-
вадження. Саме тому процесуальна правоздатність свідків та потерпілих має важливе зна-
чення. У деяких випадках у слідчого чи суду можуть виникати сумніви щодо психічного 
стану свідків та потерпілих. Свідок і потерпілий можуть мати будь-які психічні розлади чи 
патології, тому у випадку виникнення сумнівів є необхідним проведення експертизи.

Зауважимо, що при цьому завданням експерта-психіатра є не визначення вірогідності 
показань свідків і потерпілих, що є компетенцією суду і досудового слідства, а клінічна 
оцінка психічного стану особи, яка дає показання, виявлення психопатологічних розладів, 
які можуть перешкоджати досліджуваному правильно здійснювати свої процесуальні пра-
ва і обов’язки. По суті мова йде про процесуальну дієздатність особи.

Питання проведення судово-психіатричної експертизи окрім Кримінального процесу-
ального кодексу України від 13.04.2012  р. [3] регулюється також Законом України «Про 
психіатричну допомогу» від 22.02.2000  р. [1], Законом України «Про судову експертизу» 
від 25.02.1994  р. [2] та іншими підзаконними нормативно-правовими актами. 

Аналіз судової практики про призначення судами експертизи стосовно свідків і потер-
пілих показує, що найчастіше такі особи хворіють на олігофренію (розумову незрілість). 
У осіб, які отримали черепно-мозкову травму, внаслідок правопорушення виявляють ранні 
органічні ураження головного мозку. Особливо важливе значення має експертний висновок 
у тих випадках, коли мова йде про потерпілих з психічною патологією, які були єдиними 
очевидцями злочину, оскільки в такому випадку їх показання можуть бути взяті під сумнів.

Експертиза щодо осіб з психічною патологією проводиться з метою визначення здат-
ності таких осіб здійснювати процесуальні функції та користуватися процесуальними 
правами на всіх етапах кримінального провадження. При цьому повинен враховуватися 
характер розладу і його динаміки. Медичний критерій визначається поняттям «душевна 
хвороба», який охоплює всі форми психічної патології. Юридичний критерій відображає 
неможливість потерпілих і свідків правильно сприймати обставини справи і давати про 
них правильні показання, розуміти характер і значення вчинених відносно потерпілого дій, 
чинити опір [6, ст. 95].

Експертний висновок відносно свідків відображає їх здатність та можливість за станом 
психічного здоров’я правильно сприймати, відтворювати інформацію та давати правильні 
показання відносно подій, свідками яких вони були. Експерт зобов’язаний показати чи не 
страждав свідок на психічний захворювання в період подій, з приводу яких він дає пока-
зання.

Важливо також оцінити психічний стан потерпілих, з’ясувати характер та значення 
дій, вчинених проти них, а також проаналізувати їх здатність протистояти таким діям. Це 
має значення для правильної оцінки дій підозрюваного (обвинуваченого), а отже може 
впливати на кваліфікацію злочину.

Відносно потерпілих коло питань, які вирішуються судово-психіатричною експерти-
зою, значно ширше. Правильність сприйняття різних обставин у потерпілих внаслідок 
ураження психічної сфери може бути спотвореною. При глибокій дебільності, що межує 
з імбецильністю, потерпілі не здатні сприймати обставини справи і давати про них пока-
зання внаслідок глибокого розладу вольової сфери. Протилежний варіант являють хворі з 
інтелектуальною недорозвиненістю. Вони обмежені малим запасом знань, не проявляють 
емоційно-вольових розладів, але добре адаптовані у житті і можуть правильно сприймати 
обставини справи і давати про них правильні показання. Хворі з проміжними варіантами 
розладів можуть повністю сприймати обставини події та давати про неї показання, але не 
розуміють значення вчинених дій [5, ст. 101].

Розумово недорозвинені особи нерідко бувають об’єктом насильства з боку незнайо-
мих людей. У переважній більшості випадків вони повідомляють про такі ситуації батькам 
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чи вихователям. Значні порушення психіки розумово недорозвинених мають такі ознаки, 
як некритичність і некорегованість поведінки, сугестивність або ж навіюваність і наслі-
дування поведінки, залежність суджень від думки оточуючих, наявність суперечностей 
у показаннях. Можливість давати вірні показання у справі залежить від здатності дослі-
джуваного вірно сприймати події і оцінювати значення власних свідчень. При органічних 
ураженнях головного мозку, на відміну від розумової недорозвиненості, страждають такі 
передумови інтелекту, як активна увага, орієнтування у просторі, динаміка психічних про-
цесів. Особливості психіки таких потерпілих можуть обумовити фрагментарність сприй-
няття реальності [7, ст. 69].

У деяких випадках виникає необхідність проведення комплексної судово-психіатричної 
та судово-медичної експертизи призначаються при оцінці ступеня тяжкості тілесних ушко-
джень. При проведенні такої експертизи психіатр оцінює глибину, тривалість і динаміку 
психічних розладів, а судовий медик за сукупністю виявлених порушень визначає тяжкість 
завданих тілесних ушкоджень [4, ст. 27].

Специфічні особливості має експертний висновок відносно осіб з черепно-мозковою 
травмою, що обумовлено клінічними проявами цього захворювання. Більші порушення у 
них виникають в гострому періоді травми, в момент її отримання. У подальшому настає 
покращання стану порушеної свідомості, психічні функції відновлюються, пам’ять повер-
тається. Тому важливо визначити період тривалості порушеної свідомості і втрати пам’яті 
потерпілого. При тяжких черепно-мозкових травмах з тривалими розладами свідомості, 
глибокими амнезіями, виразними інтелектуальними порушеннями доцільне проведення 
повторного освідування потерпілих для оцінки динаміки травматичної хвороби головного 
мозку. Психогенні розлади різної глибини, що можуть розвинутися в період судово-слідчої 
ситуації, можуть перешкоджати участі свідків чи потерпілих в процесуальних діях на весь 
період захворювання [5, ст. 104].

Таким чином, можна виділити наступні види судово-психіатричної експертизи потер-
пілих:

– експертиза по визначенню психічних розладів, які обумовлюють безпорадний стан;
– експертиза по визначенню психічних розладів, що порушують здатність давати по-

казання;
– експертиза по визначенню психічних розладів, що порушують кримінально-проце-

суальну дієздатність.
Судово-психіатрична експертиза може бути призначена у зв’язку з вирішенням питан-

ня про наявність у потерпілих безпорадного стану. Під безпорадним станом розуміють 
неможливість потерпілого в силу фізичного чи психічного дефекту розуміти характер дій, 
що вчиняються з ним та керувати своїми вчинками або чинити опір. 

Природно, що до предмету судово-психіатричної експертизи не може відноситись вста-
новлення фізичної безпорадності, для встановлення якої при необхідності призначається 
судово-сексологічна експертиза. Але далеко не у всіх випадках і психічна безпорадність 
являється прерогативою судово-психіатричної експертизи. Так, наприклад, питання про 
безпорадний стан психічно здорових малолітніх та неповнолітніх потерпілих відноситься 
до предмету не судово-психіатричної, а судово–психологічної експертизи. На практиці для 
вирішення питання про психічну безпорадність потерпілих призначається комплексна су-
дова психолого-психіатрична експертиза.

Предметом судово-психіатричної експертизи по встановленню безпорадного стану є 
виявлення таких ознак психічного розладу потерпілих, котрі обумовлюють неможливість 
розуміти характер і значення дій, що вчиняються з ними та (або) вчиняти опір (юридичний 
критерій безпорадного стану). А це в свою чергу означає, що психічна безпорадність, яку 
визначає судово-психіатрична експертиза, завжди характеризується сукупністю юридич-
ного та медичного критеріїв.

Юридичний критерій психічного безпорадного стану – це неспроможність потерпіло-
го розуміти характер дій, що вчиняються з ним та керувати своїми вчинками або чинити 
опір. З цього вбачається два компонента (дві складові), з яких складається юридичний кри-
терій безпорадного стану – інтелектуальний (неспроможність розуміти характер і значення 
дій) та вольовий (неспроможність вчинити опір).
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Медичний критерій психічного безпорадного стану – це всі форми психічних розладів, 
які обумовлюють юридичний критерій, тобто неспроможність потерпілого розуміти харак-
тер дій, що вчиняються з ним та керувати своїми вчинками чи чинити опір.

Експертиза по визначенню психічних розладів, що порушують здатність давати пока-
зання. Предметом такої експертизи є виявлення таких ознак психічного розладу потерпілої 
особи (медичний критерій), які перешкоджають можливості вірно сприймати обставини,що 
мають значення для справи, і давати про них правильні показання (юридичний критерій). 
Тобто, в рамках судово-психіатричної експертизи висновок про неможливість давати по-
казання може бути зроблено тільки при сукупності юридичного та медичного критеріїв, 
тобто, коли неспроможність сприймати і відтворювати відомості про юридично значимі 
події, обумовлена виключно наявністю психічної патології.

Слід зауважити, що подібна експертиза призначається для визначення спроможності 
особи давати показання а не для дослідження самих цих показаній, їх достовірності, тобто 
об’єктом експертизи є виключно особа, а не його показання. Оцінку достовірності самих 
показань роблять органи досудового слідства, слідчий суддя та суд, а експерт-психіатр ви-
значає психічну здатність потерпілої особи правильно сприймати та відтворювати обста-
вини, які мають значення для справи. 

Спроможність давати показання та безпорадність. Питання можливості вірно сприй-
мати значимі для справи обставини може стосуватись і подій самого злочину, коли виникає 
й проблема безпорадності. Внаслідок, один і той же об’єкт психічний стан потерпілого в 
кримінальній ситуації розглядається з різних позицій, які визначаються різними юридич-
ними критеріями здатність давати показання і безпорадністю. Експертне рішення як сто-
совно безпорадного стану потерпілого, так і його здатності давати показання можуть бути 
неоднозначними в залежності від періоду скоєння протиправних дій.

Розглянемо варіанти:
1. Потерпіла (зґвалтування) незважаючи на наявність психічних розладів, може розу-

міти характер і значення дій і вчиняти опір (відсутність безпорадності) і одночасно здатна 
правильно сприймати обставини і давати про них показання.

2. В силу глибокого інтелектуального дефекту потерпіла не в змозі усвідомлено сприй-
мати навіть зовнішню сторону події кримінальної ситуації (місце, час злочину та інше). 
Тому вона безпорадна і одночасно позбавлена можливості давати показання.

3. Потерпіла може усвідомлено сприймати зовнішню сторону події злочину, але не 
усвідомлює фактичної сторони і соціального значення протиправних дій. В такому випад-
ку вона безпорадна, але може давати показання.

4. Потерпіла не виявляла психічного розладу, розуміла характер і значення вчинених 
дій (не була безпорадна), правильно сприймала обставини. Але в судово-слідчій ситуації 
давати показання не може у зв’язку з розвитком після злочину психотичного стану (реак-
тивний психоз).

Таким чином, існує логічний зв’язок між поняттям безпорадності і здатності давати 
показання. Так, наприклад, якщо констатація безпорадного стану базувалася на порушені 
сприйняття обставин злочину (наприклад, в наслідок гострого психотичного стану в кри-
мінальній ситуації), то закономірним буде і висновок про неможливість давати показання 
про події, які мали місце в даний період часу.

Якщо ж висновок про безпорадний стан базувався на тій підставі, що потерпіла по 
зґвалтуванню не розуміла фактичної сторони чи соціального значення події, це ще авто-
матично не означає її нездатність давати показання. 

Експертиза по визначенню психічних розладів, що порушують кримінально-
процесуальну дієздатність. Діапазон процесуальних функцій потерпілого душе широкий 
і не може бути зведеним тільки до дачі показань в кримінальному проваджені. В ст. 56 
Кримінального процесуального кодексу України визначене коло прав потерпілого – по-
давати докази,заявляти відводи та клопотання, оскаржувати рішення слідчого, прокурора, 
суду, приймати участь у слідчих та інших процесуальних діях, брати участь в судовому 
засіданні та інші. Для здійснення своїх процесуальних прав та обов’язків потерпілий по-
винен бути процесуально дієздатним, тобто мати фактичну можливість користуватися 
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своїми правами та виконувати обов’язки. Але така здатність може бути порушена в силу 
різних причин, а для її встановлення може виникнути потреба в проведені експертного 
дослідження. Кримінально-процесуальне законодавство не регулює питання власне про-
цесуальної дієздатності потерпілого та умови її обмеження та втрати. На практиці поряд 
з питаннями психічної безпорадності і спроможності давати показання, може виникнути і 
питання про можливість участі потерпілого у слідчих діях та в судовому розгляді справи.

Таким чином, предметом судово-психіатричної експертизи по встановленню психіч-
них розладів, що порушують кримінально-процесуальну дієздатність потерпілого, є вияв-
лення таких властивостей психіки (медичний критерій), які перешкоджають здійснювати 
потерпілому свої процесуальні права та обов’язки (юридичний критерій).

Висновки. Невід’ємною частиною судово-психіатричної діяльності є експертиза свід-
ків і потерпілих. Такий вид експертизи має свої особливості, викликані психологічним ста-
ном названих осіб. Метою проведення експертизи свідків і потерпілих є клінічна оцінка 
психічного стану особи, показання якої мають значення для вирішення справи.
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Резюме
В статье исследованы проблемные вопросы назначения судебно-психиатрической 

экспертизы в отношении свидетелей и потерпевших в уголовном процессе и выявлены 
особенности проведения таких экспертиз. Рассмотрен круг вопросов, на которые пси-
хиатр должен дать ответ. Проанализированы виды судебно-психиатрических экспертиз 
в отношении потерпевших.
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JUDICIAL PSYCHIATRIC EXAMINATION OF WITNESSES AND 
VICTIMS IN CRIMINAL PROCEEDINGS

Summary
In the article the issues of destination of forensic psychiatric examination of witnesses 

and victims in criminal proceedings and peculiarities of such examinations are explored. 
Considered a range of issues on which the psychiatrist must provide an answer. Analyzed the 
types of forensic examinations on victims.
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НАУЧНО-тЕОРЕтИЧЕсКИЕ ОсНОВЫ КЛАссИФИКАЦИИ 
ПРЕстУПЛЕНИЙ ПРОтИВ ОсНОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОстИ УКРАИНЫ
В статье исследуется проблема установления видов преступлений против основ 

национальной безопасности Украины в контексте с действующим уголовным законо-
дательством и с учетом положений Закона Украины «Об основах национальной безо-
пасности Украины». Изучается роль видового объекта в классификации таких престу-
плений. Устанавливается комплекс факторов, влияющих на возникновение видовых 
объектов рассматриваемых преступлений.  

Ключевые слова: безопасность государства, видовой объект, внутренние внешние 
угрозы, источники угроз, национальная безопасность, преступления, признаки, класси-
фикация.

Постановка проблемы. В настоящее время, в связи с существенными изменениями 
в социально-полити ческой, экономической, духовной и культурной жизни Украины про-
изошли коренные изменения не только в структуре, динамике и содержании всей суще-
ствующей преступности, но и изменился характер преступлений против украинского 
государства. Если прежде они характеризовались враждебной деятельностью отдельных 
граждан Украины, иностранных граждан или лиц без гражданства, то в современной дей-
ствительности они нередко отражают стремление отдельных граждан или социальных 
групп, поддавшихся влиянию чуждой идеологии, или воздействию отдельных государств 
в осуществлении враждебной деятельности во вред внешней или внутренней безопаснос-
ти нашего государства. Соответственно, в процессе осуществления такой преступной де-
ятельности может иметь место посягательство, как на внутреннюю, так и внешнюю безо-
пасность государства. В связи с представленными положениями возникает необходимость 
в установлении основных критериев, определяющих наличие таких видов преступлений 
и, соответственно, видовых объектов, способствующих делению таких преступлений на 
соответствующие виды.       

Цель статьи. В силу представленного положения возникает необходимость в 
выделении отдельных видов (групп) общественно опасных посягательств, посягающих на 
внутреннюю и внешнюю безопасность государства, а также в соответствующей система-
тизации таких деяний, выявлении их сущности, как необходимого условия для определе-
ния основных тенденций совершенствования уголовного законодательства, направленного 
на обеспечение национальной безопасности Украины. 

Анализ последних исследований и публикаций. Подобная проблематика в части ис-
следования преступлений против основ национальной безопасности Украины рассматрива-
лась в трудах таких украинских ученых В.Ф. Антипенко, А.Ф. Бантишева, В.А.  Глушкова, 
В.П. Емельянова, В.А. Липкана, М.И. Мельника, В.А. Навроцкого, А.В.  Сав че нко,  
В.Я. Тация, М.И. Хавронюка, А.В. Шамара и др. 

Изложение основного материала. Установление видовых объектов преступлений 
против основ национальной безопасности Украины непосредственно связано с разреше-
нием всевозможных проблем. Так, например, такие элементы рассматриваемых престу-
плений, как объективная сторона, субъективная сторона или субъект непосредственно на-
ходят свое проявление в признаках общественно опасного деяния, тогда как объект таких 
преступлений выявляется, в большинстве случаев, не обособленно, не изолированно от 
остальных элементов, а в процессе детального анализа таких признаков в их непосред-
ственном проявлении.

© О.А. Чуваков, 2016
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Подобные сложности в определении объекта посягательства исследуемых деяний 
объясняются, в том числе, и отсутствием единообразного понимания в теории уголов-
ного права видовых объектов преступлений, закрепленных в разделе I Особенной части 
Уголовного кодекса Украины (далее УК).

Видовой объект преступления в качестве «существенного и специфичного признака» 
[1, с. 101] устанавливаемого в процессе квалификации преступления, способствует разде-
лению деяний на отдельные группы внутри конкретного раздела Особенной части УК, а 
его определение осуществляется в процессе детального анализа текста уголовно-правовых 
норм, расположенных внутри того или иного раздела уголовного законодательства. 
Следовательно, «законодательной базой при этом является наименование анализируемой 
статьи Особенной части УК и, конечно, содержание, текст диспозиции самой статьи» [2, 
с.  81-81]. Процесс установления конкретной группы социально значимых благ или инте-
ресов в качестве видового объекта посягательства требует соблюдение целого ряда правил. 
Так, например, необходимо установить, какому благу или интересу причинен наиболее 
значительный вред, какой из указанных интересов представляется наиболее важным и т.п.

Согласно утверждению С.В. Дьякова, в основе класси фикации подобных преступле-
ний должна лежать направленность источников угроз. В обобщенной форме эти источники 
угроз могут быть извне, внутри страны, а также иметь место в экономической сфере [3, 
с.  30-31].

Подобная версия деления таких преступлений на указанные виды представляется весь-
ма обоснованной, но, тем не менее, не является доминирующей в теории отечественного 
уголовного права, о чем свидетельствуют некоторые варианты классификации таких пре-
ступлений, представленные известными исследователями. Так, в зависимости от вероятных 
источников угроз Н.И. Хавронюк выделяет следующие виды таких преступлений:

1) против основ национальной безопасности в политической сфере: действия, 
направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или 
на захват государственной власти (ст. 109 УК); посягательство на территориальную це-
лостность или неприкосновенность Украины (ст. 110 УК); посягательство на жизнь госу-
дарственного общественного деятеля (ст. 112 УК);

2) против основ национальной безопасности в информационной, экономической, 
научно-технологической и военной сферах: государственная измена (ст.111 УК); шпионаж 
(ст.114 УК);

3) против основ национальной безопасности в экономической и военной сферах 
(ст.  114 УК) [4, с. 245].

В каждой из предложенных классификаций в каждом отдельном виде (группе) престу-
плений несложно усмотреть комплексы непосредственных объектов, характерных в каче-
стве таковых для каждого преступления соответствующего вида. Подобная конкретизация 
непосредственных объектов в такой системе позволяет наглядным образом определить 
круг непосредственных или альтернативных общественных отношений, потенциально по-
падающих в опасность соответствующего посягательства. Иными словами наличие таких 
групп общественных отношений во многом зависит от соответствующих локальных ис-
точников опасности, которые в свою очередь и формируют такие объекты.

В.А. Липкан, выделяет следующие виды преступлений против основ национальной 
безопасности: 1) преступления против основ национальной безопасности в политической 
сфере: действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституци-
онного строя либо на захват государственной власти (ст. 109 УК); посягательство на тер-
риториальную целостность и неприкосновенность Украины (ст. 110 УК); посягательство 
на жизнь государственного или общественного деятеля (ст.112 УК); 2) против основ на-
циональной безопасности в информационной, экономической, научно-технической и во-
енной сферах: государственная измена (ст. 111 УК); шпионаж (ст. 114 УК); 3) против основ 
национальной безопасности в экономической, экологической и военной сферах: диверсия 
(ст. 113 УК) [5, с. 132].

Из чего следует, что в отечественной теории уголовного права отсутствует единообраз-
ное понимание видов преступлений против основ национальной безопасности Украины.
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В действующем уголовном законодательстве, а также в Законе Украины «Об основах 
национальной безопасности Украины» от 19.06.2003 г. (далее Закон) положения о видах 
преступлений против основ национальной безопасности, к сожалению также отсутствуют. 
При этом, в п 1., ч.1 ст.8 Закона – «Основные направления государственной политики по 
вопросам национальной безопасности» Закона, речь идет о том, что с учетом геополити-
ческой и внутренней обстановки в Украине деятельность всех государственных органов 
должна быть сосредоточена на прогнозировании, своевременном выявлении, предупре-
ждении и нейтрализации внешних и внутренних угроз национальной безопасности…
[6]. Соответственно, законодатель в зависимости от внутренних или внешних источников 
опасности использует смысловую связку «внешние – внутренние» угрозы в контексте с 
реальной или потенциальной угрозой элементам безопасности государства: конституци-
онному строю, суверенитету, территориальной целостности или неприкосновенности (п. 3 
ст. 3 Закона). Следовательно, в объективной действительности источники угроз могут быть 
сконцентрированы как внутри государства (осуществление не легитимной смены влас-
ти – государственного переворота), так и за его пределами (фотосъемка военных объектов 
посредством космического спутника иностранного государства). Такое обстоятельство 
указывает на то, что наличие таких разносторонних источников угроз тем или иным об-
разом, в той или иной степени могут повлиять в конечном итоге на причинение ущерба 
государству, а, соответственно, будут находиться в непосредственной связи с причинением 
такого ущерба национальным интересам.

В данном случае, законодатель, признавая наличие внутренних и внешних угроз на-
циональной безопасности в целом, косвенно или даже непосредственно предполагает за-
щиту национальной безопасности как внутри самого государства, так и за его пределами, 
то есть – речь идет о внутренней и внешней безопасности государства. Таким образом, как 
правило, угроза, существующая во внешней безопасности – способна посягать одновре-
менно и на внутреннюю безопасность, также как и внутренняя угроза может привести к 
ослаблению внешней безопасности. Соответственно деление на такие виды безопасности, 
безусловно, является весьма и весьма условным.

В этой связи, предположим, что если в действиях виновного лица, характеризующих-
ся признаками преступлений, предусмотренных ст.ст. 111 или 114 УК, будет установлено 
причинение ущерба только внутренней безопасности, а внешняя безопасность при этом 
не пострадает, то, получается, такое лицо не должно понести ответственность за совер-
шенное преступление…? Или же, если посягательство на жизнь государственного деятеля 
будет осуществлено иностранными наемниками, то это не значит, что такое преступление 
посягает только на внутреннюю безопасность, учитывая то обстоятельство, что угроза в 
таком случае возникла извне.

Такое обстоятельство, также дает возможность, в определенном смысле, установить 
круг элементов, способствующих познанию природы, структуры безопасности государства, 
как объекта национальной безопасности. Так, например, если бы безопасность государства 
возможно было бы изобразить структурно, то она имела бы следующий вид: по вертика-
ли располагались бы ее элементы (безопасность конституционного строя, суверенитета, 
территориальной целостности и неприкосновенности), а по горизонтали, соответственно, 
были бы расположены ее внутренняя и внешняя безопасность, как разновекторные, но при 
этом одноуровневые объекты уголовно-правовой охраны.

В итоге, указанная процедура установления соответствующих видовых объектов в дан-
ной сфере способствует определению видов преступлений, посягающих на такие объекты.

Так, с учетом сформулированных ранее положений и в зависимости от источников 
угроз основам национальной безопасности Украины все рассматриваемые преступления 
можно систематизировать следующим образом: 1) Преступления, посягающие на вне-
шнюю безопасность (государственная измена (ст. 111 УК) и шпионаж (ст. 114 УК) и 2) 
преступления, посягающие на внутреннюю и экономическую безопасность (статьи 109, 
110, 110-2, 112, 113, 114-1 УК Украины).  
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В этой связи может возникнуть вполне естественный вопрос – почему именно эти об-
щественно опасные деяния можно отнести к указанным видам преступлений и, какие при-
знаки способствуют подобной систематизации таких преступлений? Ведь, установление 
подобных разграничительных признаков, позволит более четко разграничить преступле-
ния против внешней безопасности от, например, преступлений против внутренней безо-
пасности, а также от других видов преступлений.

Первый признак такого разделения рассматриваемых преступлений – это наличие век-
тора угрозы основам национальной безопасности Украины. Так, рассматривая преступле-
ния, предусмотренные статьями 111 и 114 УК как в качестве общественно опасных деяний 
против внешней безопасности, тем самым подразумеваем то обстоятельство, что угроза от 
осуществления указанных преступлений исходит извне, то есть она присутствует за преде-
лами границ территории Украины, а, соответственно, существующая извне угроза направ-
лена только на указанный объект – внешнюю безопасность Украины. Следовательно, при 
совершении деяний предусмотренных статьями 109, 110, 110-2, 112, 113, 114-1 УК, речь 
идет о наличии внутренней угрозы, направленной на внутреннюю или экономическую без-
опасность Украины.

Второй признак – это наличие или отсутствие иностранного адресата. Преступления 
против внешней безопасности государства, в большинстве случаев, характеризуются на-
личием иностранного адресата, то есть наличием соответствующей связи субъекта таких 
преступлений с иностранным государством, иностранной организацией или их представи-
телями в осуществлении враждебной деятельности против Украины.

Выводы. Таким образом, наличие совокупности указанных разграничительных при-
знаков представляет дополнительную возможность для разделения преступлений против 
Основ национальной безопасности государства на отдельные виды: посягающие на вне-
шнюю и внутреннюю безопасность Украины, из которых два состава преступлений по-
сягают на внешнюю безопасность: государственная измена (ст. 111 УК) и шпионаж (ст. 
114 УК), а остальные, в зависимости от источников угроз, посягают на внутреннюю или 
экономическую безопасность.

Итак, представленная версия классификации таких преступлений, дает возможность 
представления о вероятном делении на отдельные виды преступлений против основ на-
циональной безопасности. При этом следует подчеркнуть, что такое разделение является 
весьма условным и достаточно «сырым», что, вне всякого сомнения, требует дальнейшей 
нормотворческой дополнительной работы, направленной на усовершенствование такой 
системы преступлений. 
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НАУКОВО-тЕОРЕтИЧНі ОсНОВИ КЛАсИФіКАЦіЇ ЗЛОЧИНіВ 
ПРОтИ ОсНОВ НАЦіОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Резюме
У статті досліджується проблема встановлення видів злочинів проти основ на-

ціональної безпеки України в контексті з чинним кримінальним законодавством і з 
урахуванням положень Закону України «Про основи національної безпеки України». 
Вивчається роль видового об’єкта в класифікації таких злочинів. Встановлюється комп-
лекс факторів, що впливають на виникнення видових об’єктів розглянутих злочинів. 
Аналізуються авторитетні думки відомих дослідників в частині поділу таких злочинів 
на окремі види. Формулюється структура безпеки держави, а також критерії, що сприя-
ють поділу злочинів проти основ національної безпеки України на окремі види.

Ключові слова: безпека держави, видовий об’єкт, внутрішні-зовнішні загрози, 
джерела загроз, національна безпека, злочини, ознаки, класифікація.
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THEORETICAL BASES OF CLASSIFICATION OF CRIMES AGAINST 
THE FOUNDATIONS OF NATIONAL SECURITY OF UKRAINE

Summary
The article investigates the problem of establishing crimes against the foundations of 

national security of Ukraine in the context of the current criminal law considering to the Law 
of Ukraine «On the Fundamentals of National Security of Ukraine». We sexplore the role 
of specific object in the classification of such crimes. It sets the range of factors that affect 
the occurrence of the typical objects of the considered crimes. Analyzes the authoritative 
opinion of the well-known researchers in the division of such offenses into separate types. The 
legislator, while recognizing the existence of internal and external threats to national security 
as a whole, indirectly or even directly involves the protection of national security both within 
the state and outside of it, that is we can talk about the internal and external security of the 
state.

Key words: State security, classification, object types, internal-external threats, sources 
of threats, national security, crime, the criteria for classification.
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ОсОБЛИВОсті МЕХАНіЗМіВ ВРЕГУЛЮВАННЯ сУПЕРЕЧНОстЕЙ 
В ПРОЦЕсі ЄВРОПЕЙсЬКОЇ ЕКОНОМіЧНОЇ іНтЕГРАЦіЇ УКРАЇНИ 

Статтю присвячено аналізу механізмів вирішення спорів, які слугують основою для 
захисту прав та інтересів осіб у регіональних відносинах з іншими державами та/або 
міжнародними організаціями. Досліджені такі механізми в рамках СОТ, а також перед-
бачених в угодах, укладених Україною – угоді про торгівлю з країнами ЄАВТ та Угоді 
про асоціацію з Європейським Союзом.

Ключові слова: механізми вирішення спорів, Європейський Союз, Україна, угода 
про асоціацію, СОТ. 

Постановка проблеми. Українське суспільство на сьогодні перебуває на шляху до 
правового оформлення інтеграційних процесів, які зумовлені відкриттям ринків, лібера-
лізацією торгівлі майже у всіх сферах відносин. Із вступом України до Світової органі-
зації торгівлі (СОТ) відкрився шлях до укладання преференційних угод з торговельними 
державами-партнерами. Поряд із процесами глобальної лібералізації набуває активного 
розвитку аналогічні процеси на регіональному рівні. Впродовж останніх двадцяти років 
відбувається стрімке зростання кількості регіональних торговельних угод. Лише у СОТ, 
станом на лютий 2016 року зареєстровано 625 таких угод, переважна кількість з яких – це 
зони вільної торгівлі [1]. 

Можливості захисту своїх прав фізичні та юридичні особи отримують відповідно до 
різних міжнародно-правових зобов’язань України. Так, наприклад, з метою захисту прав 
людини реалізують відповідні механізми в рамках Ради Європи та Європейського Союзу 
(далі Євросоюз); з метою захисту прав, що витікають з міжнародних торговельних відно-
син відповідно до правил СОТ, застосовується механізми розв’язання спорів в рамках СОТ.

Разом з перевагами регіональної лібералізації торгівлі наша держава отримала нові 
можливості у регулюванні міжнародних економічних відносин та доступ до механізму 
розв’язання спорів. Звісно суб’єкти господарювання, прагнучи отримати вигоду від розвит-
ку ринкової економіки, опановують нові правові механізми торгівлі. А разом з тим, постає 
питання щодо удосконалення та розвитку правових механізмів захисту їх прав та інтересів. 

Амбіційне прагнення України наближатися до правової системи Євросоюзу вимагає 
детального вивчення механізмів захисту прав фізичних і юридичних осіб. Таким чином, 
основним питанням для вивчення постає захист фізичних осіб у сфері свободи пересуван-
ня та свободи на заснування, а також захист інтересів юридичних осіб у сфері торговель-
них відносин у відносинах України з Євросоюзом.

Інтеграція України насамперед у європейський правовий простір є пріоритетом у зо-
внішньополітичній та зовнішньоекономічній політиці нашої країни. Встановлюючи право-
ві механізми співпраці з європейськими інтеграційними об’єднаннями, Україна отримує 
нові можливості кооперації шляхом створення договірних та інституційних механізмів. 
Основою такої співпраці є насамперед задоволення економічної співпраці, в основі якої 
лежать зони вільної торгівлі, митні союзи, економічні та валютні союзи. У вересні 2014  р. 
Україна ратифікувала Угоду про асоціацію з ЄС (УА), в якій механізми захисту інтересів 
осіб змінені у порівнянні з обмеженими можливостями попередньої угоди. 

© Я.М. Костюченко, 2016
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вітчизняні та зарубіжні вчені-міжнародники 
приділили багато уваги системам захисту прав осіб в європейському правову просторі 
(зокрема, в рамках Ради Європи, СОТ та Євросоюзу). Серед них, такі як Мармазов В.Є, 
Муравйов В.І., Жуковська О.Л., Киричук О.С., П’ятницький В. Т., Мозіль З., Березовська І., 
Шпакович О., Смирнова К., Скринька Д., Пітер ван ден Боше, Пітер ван Дік, Леаль-Аркас 
Р. та багато інших [2-12]. Всі ці праці присвячені деяким аспектам механізмів захисту, до-
сліджуючи фрагментарно кожен із складових даного правозахисного механізму. 

Мета статті. На сьогоднішній день, Україна користуючись можливістю участі у глоба-
лізації торгівлі є повноправним членом СОТ. Таким чином, необхідно більш детально до-
слідити систему правозахисних механізмів, які умовно можна розподілити на дві основні 
групи: універсального та регіонального характеру. Механізми вирішення спорів в рамках 
інститутів та органів СОТ слугують основою для універсального механізму захисту прав 
та інтересів осіб у реалізації торговельної політики. Укладання Україною регіональних 
торговельних угод зумовлює появу окремих інституційних механізмів, що покликані не 
тільки розширювати та поглиблювати торгівлю, а й слугують основою для захисту прав 
та інтересів осіб у регіональних відносинах з іншими державами та/або міжнародними 
організаціями. 

Виклад основного матеріалу. В першу чергу, слід детальніше зупинитися на дослі-
дженні правозахисного механізму, що діє в рамках СОТ, до якого приєдналася України у 
2008 році. Спори, що випливають з Угоди про заснування СОТ від 15 квітня 1994 року, 
включаючи додані до неї багатосторонні угоди (наприклад, Генеральна угода з тарифів 
і торгівлі 1994 року, Генеральна угода про торгівлю послугами (ГАТС), Угода про торго-
вельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС) тощо), розв’язуються за допомо-
гою спеціального процесуального механізму, який регламентується «Домовленостями про 
правила і процедури врегулювання спорів» (Додаток 2 до Угоди про заснування СОТ) (далі 
«Домовленість»), що є обов’язковою для всіх держав-членів СОТ. Для врегулювання між-
народних торговельних спорів у рамках СОТ створено Орган врегулювання спорів, який 
складається з представників всіх держав-членів СОТ. Відповідно до ст. 2 Домовленості 
Орган з врегулювання спорів володіє широкими повноваженнями: затверджує групи з 
розв’язання спорів, їх звіти, а також звіти Апеляційного органу, стежить за виконанням 
рішень і рекомендацій, закріплених у звітах, затверджує призупинення дій відповідно до 
норм угод СОТ. Цей Орган фактично сам не займається безпосереднім вирішенням супе-
речок, до його функцій належить стежити за перебігом процесу і контролювати виконан-
ня рішень. Безпосередньо спори розглядаються групами (panels) з розв’язання спорів, які 
складаються з трьох незалежних високо кваліфікованих осіб, однак сторони можуть до-
мовитися й про п’ять осіб у складі групи (п.5 ст. 8 Домовленості). Варто відмітити, що такі 
групи формуються ad hoc, на відміну від Органу з врегулювання спорів та Апеляційного 
органу. Апеляційний орган, що складається з семи осіб, уповноважений підтвердити, змі-
нити або скасувати висновки групи з розв’язання спору, якщо одна із сторін або обидві 
сторони не задоволені рішенням групи. Варто наголосити, що ст. 17 (п.4) Домовленості 
надає право оскаржувати рішення групи лише сторонам спору, треті ж особи вправі лише 
надати письмові пояснення по справі і мають право бути вислуханим Апеляційним ор-
ганом. Затверджені Органом з врегулювання спорів звіти груп та Апеляційного органу є 
обов’язковими для сторін спору. Варто окремо підкреслити, що Орган з врегулювання спо-
рів не обмежується тільки затвердженням звітів, він ще й виконує нагляд за виконанням 
винесених ухвал до моменту їх повного виконання (п.6 ст. 21 Домовленості). У разі не-
виконання рішення, держава-позивач має право застосовувати щодо держави-порушниці 
санкції (ст. 22 Домовленості). Таким чином, у СОТ передбачається обов’язковість юрис-
дикції її органів стосовно спорів, що витікають з багатосторонніх міжнародних угод СОТ. 
Це фактично означає, що згоди держави-відповідача на розгляд спору в рамках СОТ і за її 
правилами не потрібно [13]. Окрім проаналізованого вище механізму вирішення спорів в 
рамках СОТ відповідно до «Домовленості», деякі угоди, що входять в Додатки до Угоди 
про заснування СОТ, містять спеціальні або додаткові положення щодо розв’язання спо-
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рів. В разі колізії такі спеціальні норми мають пріоритет перед відповідними положення-
ми «Домовленості про правила і процедури врегулювання спорів» (ст. 1.2. Домовленості). 
Однак, в цілому застосовується механізм, передбачений Домовленостями. 

Окрім механізму вирішення спорів в рамках СОТ із залученням її Органу з врегу-
лювання спорів, можливим є також застосування додаткових процедур їх врегулювання, 
наприклад, «добрі послуги» (Good Offices), примирення (Conciliation), й посередництво 
(Mediation), що передбачено у ст. 5 Домовленості. Такий вид врегулювання спорів за за-
гальним правилом застосовується у разі взаємної згоди сторін (ст. 5.1.). Проте, наприклад, 
ст. 24.2. Домовленості вказує на випадок обов’язковості звернення до цієї процедури у 
разі, якщо у спорі бере участь держава, що розвивається. В даному випадку держава-член 
СОТ, що належить до найменш розвинених держав, має право звернутися до Генерального 
директора СОТ із проханням надати «добрі послуги», а також послуги з посередництва 
або примирення до формування груп з розв’язання спору. «Добрі послуги», примирення 
або посередництво можуть бути розпочаті й припинені у будь-який час на будь-якій стадії 
вирішення спорів (ст. 5.3.), навіть на стадії розгляду справи групою з розв’язання спору 
(ст. 5.5.). 

Альтернативним механізмом вирішення спорів в рамках СОТ є можливість використан-
ня арбітражу (ст. 25 Домовленості), що застосовується за згодою сторін, які домовляються 
про процедури проведення арбітражу (ст. 25.2.) і беруть на себе зобов’язання розглядати 
рішення арбітражу як обов’язкове (ст. 25.3.). Таким чином, якщо такий арбітраж належить 
до системи СОТ, то процедура виконання арбітражних рішень також знаходиться в системі 
СОТ й до них застосовуються правила «Домовленості» [13, 172]. На практиці до такого 
механізму вирішення суперечок держави-члени СОТ звертаються рідко. Це пов’язано, по 
перше з тим, що необхідна згода обох сторін спору, а по-друге, в арбітражній процедурі не 
передбачена можливість оскарження рішення в Апеляційному органі [14, 138]. 

Аналіз механізмів вирішення суперечок в рамках СОТ свідчить про їх високий рівень 
ефективності та дієвості, спеціально створені органи з врегулювання спорів в рамках СОТ 
володіють широким колом повноважень, включаючи можливість оскарження рішень, із 
компетенцією приймати обов’язкові до виконання рішення. 

Угода про торгівлю, які вже уклала Україна з Європейською асоціацією вільної торгівлі 
(ЄАВТ) також передбачає заснування спільних інститутів [15]. Так, постає питання щодо 
вивчення нових положень інституційного механізму співпраці України з європейськими 
інтеграційними об’єднаннями. Угодою про вільну торгівлю між Україною та країнами 
ЄАВТ передбачено створення Спільного комітету Україна-ЄАВТ (ст. 8 Угоди), що наділе-
ний повноваженнями наглядати за процесом імплементації даної Угоди, слідкувати за ви-
конанням сторонами своїх зобов’язань, вирішувати суперечки, які виникають з тлумачення 
та застосування даної Угоди. Він приймає рішення та рекомендації на консенсусній основі, 
а також наділений правом вносити зміни до додатків та протоколів (ст. 8 п.7), хоча зміни 
до Угоди потребують вираження згоди шляхом їх ратифікації, прийняття або приєднання 
відповідно до внутрішніх конституційних процедур (ст. 10.5). Іншими словами, Спільний 
комітет має право розширювати або звужувати сферу дії зони вільної торгівлі. 

Захист прав осіб в сфері політики Євросоюзу забезпечується встановленим договірним 
та інституційним механізмом співпраці. По-перше, слід звернутися до аналізу існуючого 
на сьогоднішній день інституційного механізму співпраці України з ЄС. З огляду на укла-
дену угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом [16], постає нагальне 
питання вивчення механізмів захисту прав та інтересів осіб в рамках угод про асоціацію. 
Виходячи на якісно новий рівень відносин, що пов’язаний із вступом України до процесів 
європейської інтеграції, посилюється роль інституційного механізму та удосконалюються 
правозахисні механізми. Угода про асоціацію між Україною та ЄС (далі – УА) для врегу-
лювання суперечок передбачає використання різних способів: проведення консультацій, 
арбітраж, створення третейської групи (глава 14 Угоди). При цьому зазначається, що дані 
положення й взагалі дані механізми вирішення спорів не розповсюджуються на рішення 
або будь-які можливі випадки бездіяльності органів, які створені Угодою про асоціацію. 
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Передбачений двоступеневий механізм врегулювання спорів, який складається з 
проведень консультацій, що передують порушенні третейської стадії вирішення спору. 
Проведення консультацій здійснюється дипломатичними каналами у 30-денний строк, або 
у 15-денний строк з термінових питань. У випадку не завершення вирішення спору у за-
значені строки сторона може клопотати про створення третейської групи (п. 6 ст. 305). 
Порядок формування такої третейської групи передбачений у ст. 306 УА й містить стан-
дартну клаузулу щодо надання мандату третейській групі. УА містить детальний опис 
створення третейської групи та її строки формування. Ст. 308 деталізує порядок розгляду 
третейською групою спору, її повноваження щодо оформлення звіту тощо. Відповідно до 
ст. 310 третейська група приймає своє рішення у максимальний строк не більше ніж через 
150 днів після її створення. Також передбачено ст. 321 процедура прийняття рішення тре-
тейською групою, що стає обов’язковим для сторін угоди і не накладає конкретних прав 
і обов’язків на фізичні та юридичні особи. Іншими словами, вже держава-сторона Угоди 
власними національними механізмами зобов’язана виконувати прийняте рішення третей-
ською групою. Окрема процедура передбачена для категорії сфери енергетичних відносин, 
пов’язаних з енергоносіями (п. 3 ст. 310, ст. 314). 

Важливим елементом у процесі врегулювання спору є питання виконання рішення тре-
тейської групи, а також невиконання будь-якою стороною зобов’язань. Ст. 315 УА перед-
бачає можливість накладення тимчасових заходів у випадку невиконання вимог у формі 
тимчасових компенсацій. При чому тимчасові заходи можуть набувати форми підвищення 
тарифних ставок до рівня, що застосовується до інших держав-членів СОТ. 

Варто виділити ще декілька складових механізму вирішення спорів відповідно до 
Угоди. В першу чергу у випадках виникнення суперечок стосовно доступу товарів до рин-
ку використовується механізм посередництва (ст. 327). Ст. 330 та ст. 331 вказують на про-
цедуру обрання посередника, процедури проведення посередництва. 

Якщо спір між сторонами стосується питань тлумачення актів інститутів ЄС в сфері 
регуляторного зближення, Угодою передбачена окрема процедура, яка полягає в тому, що 
третейська група звертається до Суду ЄС для отримання його рішення по даному питанню. 
У цьому випадку арбітражне рішення не виноситься поки Суд ЄС не надасть свого рішен-
ня. Рішення Суду ЄС є обов’язковим для арбітражу (ст. 322).

Окрім визначених процедур врегулювання суперечок між сторонами до такого меха-
нізму також залучені спільні інститути та органи, створені даною Угодою. Таким чином, 
УА передбачає створення інституційного механізму для ухвалення постанов з метою його 
імплементації. Саміти керівників України та ЄС мають відбуватися 1 раз на рік. На них об-
говорюватимуться загальні питання імплементації УА, питання двосторонніх та міжнарод-
них відносин (ст. 460). Рада асоціації має функціонувати на рівні міністрів. До неї входять 
члени Ради ЄС, Комісії ЄС та члени уряду України. Такі зустрічі мають проводитися на 
регулярній основі з взаємною згодою, але не рідше, ніж раз на рік. Рада здійснює конт-
роль і слідкує за виконанням і імплементацією УА, може розглядати питання двосторонніх 
і міжнародних відносин. (ст. 461). Рада асоціації ухвалює за взаємною згодою рішення, 
які мають обов’язковий характер, і рекомендації. Рада може змінювати Додатки до УА, 
враховуючи еволюцію права Союзу та діючі стандарти, встановлені у міжнародних інстру-
ментах (ст. 463). Сторони УА можуть направляти на вирішення Ради любий спір стосовно 
тлумачення, імплементації чи добросовісного виконання УА. Рада може вирішувати спір 
шляхом ухвалення обов’язкових рішень.

Комітет асоціації допомагає Раді асоціації. Складається він з представників членів Ради 
ЄС, представників членів Комісії, а також представників уряду України на рівні державних 
службовців. Склад комітету залежить від питань, які він обговорює. Комітет збирається 
на рідше 1 разу на рік. Рада асоціації може делегувати Комітету будь-які повноваження 
включно з правом ухвалювати обов’язкові рішення. Рішення на основі делегованих повно-
важень Ради ухвалюються за згодою сторін і є обов’язковими для виконання (ст. 465).

Парламентський комітет складається з членів Європарламенту та Верховної Ради. Він 
збирається для обміну думками щодо виконання положень УА. Парламентський комітет 
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може звертатися до Ради і Комітету з запитами стосовно імплементації УА. Він має бути 
проінформований про рішення Ради і може ухвалювати рекомендації для Ради (ст. 458).

Платформа громадянського суспільства є форумом для членів Економічного і соціаль-
ного комітету ЄС та представників громадянського суспільства України, який збираєть-
ся з метою обміну поглядами на реалізацію УА. Платформа має інформуватися про рі-
шення і рекомендації Ради і сама може ухвалювати рекомендації для Ради. Представники 
Платформи підтримують регулярні контакти з Комітетом і Парламентським комітетом (ст. 
470).

Висновки. Стрімкий розвиток регіональної лібералізації торгівлі зумовлює появу но-
вих інституційних механізмів міждержавної взаємодії та кооперації з міжнародними ін-
теграційними об’єднаннями. Порівняння різних договірних засад співпраці Євросоюзу з 
третіми країнами дає змогу констатувати, що найбільш високим рівнем захисту осіб через 
функціонування механізму вирішення суперечок характеризуються угоди про асоціацію, 
при чому деякі з них навіть нагадують «арбітражне застереження» (зокрема, угода між ЄС 
та Чилі). При цьому Угода про вільну торгівлю з країнами ЄАВТ також характеризується 
схожістю до механізму вирішення спорів в рамках угод ЄС, однак має більш звужений 
характер дії. 

Таким чином, з проведеного порівняльного аналізу існуючих для України механізмів 
вирішення суперечок в процесі європейської економічної інтеграції України можна зроби-
ти висновок, що Угода про асоціацію створює для України не тільки нові можливості для 
торгівлі, але й передбачає особливий процес залучення до механізм врегулювання спорів. 
За своєю суттю такий механізм, передбачений Угодою, тісно взаємопов’язаний із механіз-
мами, передбаченими СОТ, та не виключає один одного. 
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УКРАИНЫ
Резюме
Статья посвящена анализу механизмов разрешения споров, служат основой для 

защиты прав и интересов лиц в региональных отношениях с другими государствами 
и / или международными организациями. Исследованы такие механизмы в рамках 
ВТО, а также предусмотренных в соглашениях, заключенных Украиной – соглашении 
о торговле со странами ЕАСТ и Соглашении об ассоциации с Европейским Союзом. 
Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС для урегулирования споров пре-
дусматривает использование различных способов: проведение консультаций, арбитраж, 
создания третейской группы, медиации. Также проанализированы способы толкования 
соглашения об ассоциации. 
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Summary
This article analyzes the mechanisms of dispute resolution, provide the basis for 

protecting the rights and interests of individuals in regional relations with other states 
and / or international organizations. Studied such mechanisms within the framework of the 
WTO, as well as provided for in the agreements concluded by Ukraine – Agreement on 
trade with the EFTA countries and the European Union Association Agreement. Ukraine-
European Union Association Agreement (AA) to settle the dispute involves the use of various 
methods: consultation, arbitration, arbitration Pane, mediation mechanisms. The methods of 
interpretation are also investigated in the article. 
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Agreement, WTO.



ПРАВОВА ДЕРЖАВА    21’2016256

УДК 341.9

О.М. Нагуш, старший викладач
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова

Кафедра загальноправових дисциплін та міжнародного права
Французький бульвар, 24/26, Одеса, 65058, Україна

іМПЕРАтИВНі НОРМИ тА ЗАстЕРЕЖЕННЯ ПРО ПУБЛіЧНИЙ 
ПОРЯДОК У МіЖНАРОДНОМУ ПРИВАтНОМУ ПРАВі

У статті досліджуються захисні механізми публічного порядку у міжнародно-
му приватному праві: імперативні норми та застереження про публічний порядок. 
Подається аналіз існуючих у науковій літературі концепцій щодо природи, ключових 
рис та специфіки дії кожного з механізмів. Встановлюється співвідношення застере-
ження про публічний порядок та імперативних норм як захисних клаузул міжнародного 
приватного права.

Ключові слова: публічний порядок, імперативні норми, надімперативні норми, ім-
перативні норми прямої дії, застереження про публічний порядок.

Постановка проблеми. Традиційно, в міжнародному приватному праві правове ре-
гулювання спрямоване на забезпечення взаємодії двох і більше національних правових 
систем. Як свідчить історія науки міжнародного приватного права, основні зусилля вчених 
присвячені встановленню принципів вирішення колізій іноземних законів, які ґрунтуються 
на об’єктивності зв’язків міжнародних приватноправових відносин з певною національ-
ною правовою системою. Основним завданням засобів правового регулювання в такому 
разі виступає необхідність встановлення права, що має найбільш тісний зв’язок з право-
відносинами і підлягає застосуванню. 

Іншим постає механізм правового регулювання при взаємодії національних право-
вих систем в таких сферах міжнародних приватноправових відносин, що мають особливе 
значення для держави; в яких підлягає реалізації виключно державний інтерес, і на за-
конодавчому рівні встановлений пріоритет інтересів держави у питанні співвідношення 
інтересів особистості, суспільства і держави. Тут засоби правового регулювання покликані 
забезпечити сталість і цілісність системи внутрішньодержавних відносин та не допустити 
будь-якого негативного впливу на неї. Такими засобами в міжнародному приватному праві 
виступають застереження про публічний порядок та імперативні норми.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам сутності та умовам застосуван-
ня механізмів захисту публічного порядку у науці між народного приватного права присвя-
чені дослідження таких вчених як М. Блессінг, М. М. Богуславський, Г. Борн, І. В. Гетьман-
Павлова, А. О. Данилова, Г. К. Дмитрієва, А. Н. Жильцов, В. П. Звєков, С. В. Крохалєв, 
О.  О. Крутий, Л.А. Лунц, П. Майєр, А. І. Муранов, Т. Н. Нешатаєва, О. В. Новікова та інші. 
Але загалом, як інститут імперативних норм, так і інститут застереження про публічний 
порядок досліджені недостатньо, що підтверджується відсутністю у правовій науці загаль-
новизнаної доктрини. Вітчизняна ж правова наука майже не містить робіт, присвячених 
цій проблематиці. Саме виняткове значення вказаних механізмів та невирішеність до кінця 
проблем їх дії, зумовлюють зацікавленість і необхідність подальшого вивчення.

Метою статті є визначення характеру дії імперативних норм та застереження про пу-
блічний порядок у сфері міжнародного приватного права, встановлення їх місця серед тра-
диційних методів міжнародного приватного права. 

Виклад основного матеріалу. Класик французької науки міжнародного приватного 
права А. Батіффоль метою останнього вважав захист інтересів суспільства, міжнародну 
гармонію рішень і повагу приватного інтересу [1, с. 218-220]. Саме на захист міжнарод-
них приватноправових відносин, що мають особливе значення для держави, в яких пріо-
ритет інтересів держави встановлений на законодавчому рівні, покликані імперативні ма-
теріальні норми міжнародного приватного права та застереження про публічний порядок. 

© О.М. Нагуш, 2016
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Інститут імперативних норм у міжнародному приватному праві – порівняно нове пра-
вове явище як для європейської, так і для української доктрини міжнародного приватного 
права. Окремі імперативні норми, що безпосередньо вказували на особливий характер ім-
перативних норм у міжнародному приватному праві, почали з’являтися у законодавствах 
держав світу у другій половині ХХ століття. Однак, у вигляді механізму захисту публіч-
ного порядку, що встановлює загаль ний режим дії даних норм у системі міжнародного 
приватного права, він знайшов відображення в 70-х роках спершу у міжнародних конвен-
ціях (Гаазька Конвенція про право, що застосовується до дорожньо-транспортних пригод 
1971  р. (ст. 7); Гаазька Конвенція про право, що застосовується до відповідальності вироб-
ника товарів 1973  р. (ст. 9); Гаазька Конвенція про право, що застосовується до договорів 
про посередництво та представництво 1978  р. (ст. 16); Римська Конвенція про право, що за-
стосовується до договірних зобов’язань 1980  р. (ст. 7); Гаазька Конвенція про право, що за-
стосовується до договорів міжнародної купівлі-продажу товарів 1986 р.; Міжамериканська 
Конвенція про право, що застосовується до міжнародних контрактів 1994  р. (ст. 11) тощо), 
а потім поступово поширився у внутрішньодержавному законодавстві. 

Погляди на правову природу імперативних норм у міжнародному приватному праві 
суттєво різняться як у доктрині, так і у законодавстві різних країн. Національні правові 
системи по-різному визначають коло норм, які належать до імперативних, а також їх спів-
відношення з категорією публічного порядку. Немає одностайного погляду на можливість 
захисту не лише місцевих імперативних норм, а й імперативних норм іноземної держави, 
з якою правовідносини мають найбільш тісний правовий зв’язок. Наприклад, ст. 6 Закону 
про міжнародне приватне право Грузії вказує: «Положення цього Закону не поширюються 
на дію імперативних норм права Грузії, незалежно від того, право якої країни підлягає за-
стосуванню при регламентації відносин» [2, с. 92]. Законом про реформу італійської сис-
теми міжнародного приватного права встановлено, що «італійські норми, які, виходячи з 
предмета їх регулювання та призначення повинні підлягати застосуванню незалежно від 
їхнього відсилання до іноземного права, мають пріоритет над рештою норм цього зако-
ну»[2, с. 327]. Ст. 3079 Цивільного кодексу канадської провінції Квебек не містить по-
ложення, спрямованого на захист місцевих імперативних норм, а натомість встановлює: 
«У випадку, коли законні та явно переважаючі інтереси вимагають цього, може бути за-
стосована імперативна норма права іншої країни, з якою ситуація має тісний зв’язок. При 
вирішенні питання про те, чи повинна така норма бути застосована, беруться до уваги 
мета норми та наслідки її застосування» [2, с. 347]. Білоруський Цивільний кодекс у ст. 
1100 встановлює: «1. Правила цього розділу не зачіпають дії імперативних норм права 
Республіки Білорусь, які регулюють відповідні відносини, незалежно від належного до 
застосування права. 2. Застосовуючи право будь-якої країни (окрім Республіки Білорусь), 
згідно з правилами цього розділу суд може застосувати імперативні норми права іншої кра-
їни, які мають тісний зв’язок з правовідношенням, якщо, відповідно до права цієї країни 
такі норми повинні регулювати відповідні відносини незалежно від належного до застосу-
вання права. При цьому суд повинен взяти до уваги призначення та характер цих норм, а 
також наслідки їх застосування» [2, с. 82]. 

В українському міжнародному приватному праві положення про імперативні норми 
з’явились нещодавно, з прийняттям Закону України «Про міжнародне приватне право» 
у 2005 році, що пояснює відсутність усталеної практики з цього питання. Ст. 14 Закону 
України Про міжнародне приватне право встановлює: «1. Правила цього Закону не об-
межують дії імперативних норм права України, що регулюють відповідні відносини, не-
залежно від права, яке під лягає застосуванню. 2. Суд, незалежно від права, що підлягає 
застосуванню відповідно до цього Закону, може застосовувати імперативні норми права 
іншої держа ви, які мають тісний зв’язок з відповідними правовідносинами, за винятком, 
встановленим частиною першою цієї статті. При цьому суд повинен брати до уваги при-
значення та характер таких норм, а також наслідки їх застосування або незастосування» 
[3, ст. 14]. 

У наведеній статті йдеться про дві окремі ситуації застосування імперативних норм. 
Частиною 1 ст. 14 обумовлено застосування надімперативних норм, що мають місце в укра-
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їнському праві, а в ч. 2 ст. 14 мова йде про застосування надімперативних норм третіх країн, 
які мають тісний зв’язок із відповідними правовідносинами. Варто особливо підкреслити, 
що для цих двох типів надімперативних норм спочатку доктрина, а згодом і світова судова 
практика запропонували різний режим застосування. Надімперативні норми країни суду 
застосовуються обов’язково, а надімперативні норми третьої країни можуть застосовувати-
ся, а можуть і не застосовуватися – їх застосування є компетенцією та правом суду.

В такому разі постає питання: норми публічного права (конституційного, криміналь-
ного, адміністративного, фінансового, податкового, митного тощо) входять у значенні ст. 
14 Закону до імперативних (надімперативних) у міжнародному приватному праві чи вони 
обмежуються приватноправовими нормами? Наша доктрина виходить з того, що такі нор-
ми мають територіальний характер і що про їх екстериторіальність можна говорити лише 
в обмеженому значенні через те, що суди в окремих випадках беруть до уваги, враховують 
іноземні норми публічно-правових законів, але не застосовують їх. Тому вважається, що 
суд може застосовувати лише іноземні норми приватного права. Разом з тим не можна за-
перечувати того факту, що низка публічно-правових норм тісно пов’язані і взаємодіють із 
приватноправовими відносинами (наприклад, норми валютно-експортного контролю, зо-
внішньоекономічні угоди).

Частина 2 ст. 14 Закону України «Про міжнародне приватне право» передбачає можли-
вість застосування судом імперативних (надімперативних) норм іноземної держави, якщо 
суд дійде висновку про наявність тісного зв’язку цього права з відповідними правовідно-
синами. Таке право надане не будь-якому правозастосовному органу, а лише суду. Адже 
перед тим як застосовувати імперативну норму іноземної держави, необхідно переконати-
ся в наявності підстав такого застосування, які можуть бути встановлені лише судом. По-
перше, необхідно дослідити доказову базу, яка твердо засвідчує наявність тісного зв’язку 
з правовою системою іншої держави, але не тієї, чиє право можна застосовувати за наяв-
ності автономії волі сторін чи на підставі колізійної норми. По-друге, слід визначити, які 
саме імперативні (надімперативні) норми цієї іноземної держави мають бути застосовані. 
По-третє, як певний критерій та орієнтир суд повинен враховувати призначення, характер 
таких норм, а також, що дуже важливо, наслідки їх застосування або незастосування.

Аналіз наведеної статті показує, що по-перше: законодавець визнає наявність у нашо-
му законодавстві особливих норм, які захищають найважливіші для суспільства і держави 
правовідносини, та називає їх імперативними нормами, хоча, виходячи з їх змісту, краще 
було б назвати їх надімперативними; по-друге: законодавець покладає обов’язок на суд та 
інші правозастосовні органи застосовувати ці нормі, незважаю чи на припис колізійної нор-
ми. З цього можна зробити і третій висновок – врегулювання міжнародних приватнопра-
вових відносин, що мають особливе значення для держави, шляхом застосування імпера-
тивних норм, покладає на суд велику відповідаль ність, оскільки встановлення конкретного 
переліку або надання чіткого визначення ознак норм, що мають якість надімперативних – 
доволі складне завдання, вирішення якого залежить від конкретних правових ситуацій. 

Як вказує В.І. Кисіль, законодавчі положення щодо обов’язкового застосування імпе-
ративних норм умовно можна поділити на такі, що захищають передусім «власні» імпе-
ративні норми (Венесуела, Вірменія, Грузія, Іспанія, Італія, Йємен, Мексика та ін.), такі, 
що також допускають застосування іноземних імперативних норм (Білорусь, Казахстан, 
Киргизстан, Квебек, Узбекистан та ін.), такі, що приписують лише «брати до уваги» ім-
перативні норми іноземного правопорядку (Туніс, Швейцарія), такі, що стосуються лише 
певних сфер приватноправових відносин (Німеччина, ОАЕ та ін.) [4, с. 216]. При цьому 
слід наголосити, що більшістю держав світу було сприйнято широкий варіант дії меха-
нізму імперативних норм, що не лише покладає на судові ор гани обов’язок застосовувати 
надімперативні норми права держави суду, але також надає останньому право застосовува-
ти аналогічні норми права третіх держав, що ма ють тісний зв’язок із відповідними право-
відносинами. В іншому випадку існуватиме загроза створення нерівномірності правового 
регулювання приватноправових відно син з іноземним елементом у різних державах, і ре-
зультат вирішення спору щодо них залежатиме від того, судовий орган якої держави його 
розглядатиме. 
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У теорії права в залежності від ступеня обов’язковості прийнято розрізняти дис-
позитивні та імперативні норми. Диспозитивними вважаються норми права, що нада ють 
учасникам суспільних відносин право вибору поведінки в певних межах, якими вони за 
бажанням можуть користуватися. Такі норми є найбільш характерними для галузі цивіль-
ного права у державах з ринковою економікою, оскільки вони спрямо вані на забезпечення 
принципів формально-юридичної рівності учасників правовід носин. Натомість імператив-
ні норми мають суворий, владно-категорич ний характер, що не допускає відхилень у ре-
гулюванні поведінки [5, c. 119]. Вони є характерними для публічного права, тобто сфери 
правовідносин, спрямованих на реалізацію загальносуспільних інтересів, учасники яких 
знаходяться в ієрархічному підпорядкуванні один до одного. У сфері приватного права 
вони призначені вста новлювати межі диспозитивної поведінки суб’єктів права з метою 
захисту економіч но та соціально слабкої сторони у договірних відносинах, захисту прав 
третіх осіб, забезпечення стабільності цивільного обороту та суспільної безпеки тощо. 

При наділенні приватних правовідносин міжнародним характером, останні одержують 
правовий зв’язок з правовими системами двох або більше держав, по роджуючи потребу 
вибору з них найбільш компетентної. Якщо колізійна норма відсилає до права іноземної 
держави, вона, таким чином, виключає застосу вання як права всіх інших іноземних дер-
жав, так і права держави суду. Причому, Л. А. Лунц констатував, що відсилка колізійної 
норми до іноземного права, як правило, усуває застосування до цих правовідносин не лише 
диспозитивних, але й імпера тивних норм держави суду [6, c. 329]. Тобто законодавець, по-
кладаючись на компе тенцію іноземного права, презюмує, що, аналогічно з вітчизняним, 
іноземне право забезпечує всеохоплююче регулювання суспільних відносин, які існують 
в межах відповідної іноземної держави [7, c. 20], в тому числі встановлює необхідне імпе-
ративне регулювання. Тому компетентний суд за посередництвом колізійної норми є упо-
вноваженим здійснити заміну «нормативного» матеріалу, що підлягає застосу ванню, до 
фактичних обставин справи, яка є предметом його розгляду. 

Однак, якщо імперативна норма є виразником особливого публічного інтересу окре-
мо взятої держави, його захист не може ставитися в залежність від наявності відповідної 
волі іноземного законодавця. В таких випадках держава зацікавлена не лише в тому, щоб 
запобігти негативному впливу інших правових систем на відповід ні правовідносини, але 
й в тому, щоб активно їх врегулювувати найбільш бажаним для неї чином, причому безпо-
середньо, а не опосередковано через колізійне право [8, c. 77]. З цією метою імперативні 
норми, що мають особливо важливе значення для відповідної правової системи, у сфері 
міжнародного приватного права наділяються додатковою характеристикою – прямим за-
стосуванням до міжнародних приватноправових відносин, превалюючи над колізійними 
нормами держави суду. 

Традиційно доктрина міжнародного приватного права вважає імператив ними такі 
норми, які мають особливе значення для забезпечення прав та інтересів учасників при-
ватноправових відносин, а також мають вказівку на їх імперативність у самих нормах. 
Наголошуємо, йдеться саме про імперативні норми міжнародного приватного права, а не 
імперативні норми внутрішнього приватного права. Ускладнені іноземним елементом пра-
вовідносини потрапляють у сферу міжнародно го приватного права, і застосування як дис-
позитивних, так і імпера тивних норм країни, де здійснюється судочинство, може бути усу-
нено внаслідок як колізійного відсилання до іноземного права, так і реалізації сторонами 
принципу автономної волі, згідно з яким вони мають можливість обрати іноземне пра во. 
У доктри ні міжнародного приватного права, як слушно зауважують О. В. Кабатова [9, с. 
95], В. І. Кисіль [2, с. 220], йдеться, скоріше, не про звичайні імперативні норми, а про 
особливі «надімперативні» норми, які у різних національних правових системах отримали 
назву «імперативні норми на ціонального права», «норми прямої дії», «надімперативні», 
«норми безпосереднього застосування», «абсолютні», «суворо обов’язкові» тощо, та дія 
яких не може бути усунута ні вибором сторін, ні колізійним відсиланням до іноземного 
права. Особлива імперативність таких норм є наслідком осо бливого значення для держави 
чи суспільства певних правовідносин, і тому законодавець ні за яких обставин не вважає за 
потрібне до пустити підпорядкування цих правовідносин іноземному праву.
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Незважаючи на дещо різні підходи до розуміння надімперативних норм у доктринах 
різних держав, вчені дають більш-менш схожі їх визначення. Зокрема, за П. Маєром це 
імперативний правовий припис, який підлягає застосуванню до міжнародних від носин не-
залежно від права, що дані відносини регулює [10, c. 275]; Х. Кох, У. Магнус та П. Вінклер 
фон Моренфельс визначили аналізовані норми як такі, що завдяки своєму великому народ-
ногосподарському та соціально-політично му значенню підлягають застосуванню незалеж-
но від компетентного правопорядку, до якого відсилає колізійна норма (або який обрано 
сторонами на основі автономії волі) [11, c. 409]; на думку А. А. Данилової, це особлива ка-
тегорія імперативних норм права, що застосовуються для регулювання цивільно-правових 
відносин з іноземним елементом незалежно від того, яке право було обрано сторонами 
правовідносин на основі принципу автономії волі сторін або визначено арбітражним чи 
судовим орга ном на основі колізійних норм [12, c. 13]. 

Дискусійним сьогодні в доктрині міжнародного приватного права є встановлення 
зв’язку між концепцією імперативних норм і кате горією публічного порядку. Непросто бу-
ває зрозуміти, йдеться мова про обов’язковість застосування місце вих імперативних норм 
чи про «позитивну» концепцію застереження про публічний порядок, що полягає в наяв-
ності певних місцевих норм, які потребують особливого захисту, в тому числі від впливу 
іноземного права. В науці сьогодні лунають як думки, що історично імперативні норми 
прямої дії витікають із позитивного публічного порядку, зокрема, російська дослідниця 
Г. К. Дмитрієва наголошує, що немає жодних підстав вважати, нібито імперативні нор-
ми діють відокремлено від публічного порядку, навпаки, вони є вираженням позитивного 
застереження про публічний порядок [13, с. 190]; так і думки, що, при певній схожості 
цих механізмів, їхній зміст та інструментарій відрізняються [9, с. 96] або ж, механізм дії 
імперативних норм суттєво відрізняє їх від публічного порядку [14, с. 159]. Так, певна схо-
жість концепції позитивного публічного порядку і концеп ції імперативних норм, дійсно, 
вбачається. Але детальне вивчення цих категорій показує, що немає підстав ототожнювати 
механізм дії публічного порядку та надімперативних норм. Останні виступають як норми 
прямої дії, саме через свою важливість вони підлягають безпосередньому застосуванню, 
що виключає для судді необхідність встановлення можливо застосовуваного іноземного 
закону. Що ж стосується механізму публічного порядку, то він виходить апріорі з визнання 
іноземного закону, та включається у дію, лише коли йдеться про порушення або загрозу 
порушення фундаментальних цінностей.

Висновки. Імперативні (надімперативні) норми міжнародного приватного права слід 
розуміти як засіб захисту публічного порядку, що спрямований на за безпечення осо-
бливо важливих інтересів держави, і тому наділений здатністю засто совуватися всупе-
реч колізійно-правовому методу та/або автономії волі сторін. В той же час, з огляду на 
об’єктивну необхідність застосування іноземного права до при ватноправових відносин, 
ускладнених іноземним елементом, надімперативні норми здебільшого мають характер 
виключення, а тому їх не слід протиставляти колізійним нормам, а навпаки – розглядати у 
взаємодії, що, з одного боку, забезпечує участь дер жави у міжнародному спілкуванні, а з 
іншого – встановлює захист інтересів держави, які не можуть становити об’єкт впливу іно-
земного права. Коли йдеться про необмеження дії імперативних норм права, законодавець 
визнає наявність в національному праві особливих норм і зобов’язує суд застосовувати їх 
при розгляді справ. В якості орієнтирів, якими може керуватися суд при застосуванні та-
ких норм, виступають норми, у яких зазначено, що вони регулюють певні правовідносини 
завжди, незалежно від приписів колізійних норм; норми, які забезпечують важливі права 
учасників цивільно-правового обігу; норми, з якими законодавство пов’язує забезпечення 
охорони законодавством важливих інтересів учасників цивільно-правового обігу. Інакше 
кажучи, суд може визнати такими, що підлягають обов’язковому застосуванню, норми, що 
регулюють: межі здійснення цивільних прав; свободи договору; захист прав споживачів і 
працівників; монополії та імпортні обмеження; валютні операції; норми, що не допускають 
звільнення від відповідальності; деякі правила про цінні папери; норми, що забезпечують 
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державну політику в галузі страхування та банківської діяльності. Таким чином, наведений 
перелік дає підстави говорити, що до категорії таких норм можуть бути віднесені норми як 
приватноправового, так і публічно-правового характеру.

Сучасна доктрина міжнародного приватного права традиційно розглядає імперативні 
норми та застереження про публічний порядок як фактори, що обмежують застосування 
іноземного права. Причому, захисний механізм імперативних норм активується тоді, коли 
має місце низка таких національних матеріальних норм, що не можуть бути усунені або 
обмежені у своїй дії колізійною прив’язкою до іноземного закону. Такі норми в більшості 
випадків пов’язуються із захистом певних державних інтересів, вони по суті ігнорують і 
правила звичайного колізійного регулювання, і принцип автономії волі сторін. Щодо за-
хисного механізму застереження про публічний порядок, то він виходить з визнання іно-
земного закону і активується тоді, коли встановлене за допомогою колізійного регулювання 
застосоване право здатне завдати руйнівного впливу на фундаментальні цінності системи 
внутрішньодержавних відносин.
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ИМПЕРАтИВНЫЕ НОРМЫ И ОГОВОРКА О ПУБЛИЧНОМ 
ПОРЯДКЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАстНОМ ПРАВЕ

Резюме
В статье исследуются императивные нормы и оговорка о публичном поряд-

ке как защитные механизмы публичного порядка в международном частном праве. 
Рассмотрены научные концепции, отражающие взгляды на природу и отличительные 
свойства данных механизмов. 

Установлено, что императивные нормы международного частного права выступают 
как нормы прямого действия, и ввиду своей исключительной важности они подлежат 
непосредственному применению, что исключает, в свою очередь, необходимость уста-
новления подлежащего применению права. Что касается защитных механизмов ого-
ворки о публичном порядке, то они, априори, исходя признания иностранного закона, 
активируются лишь в случае нарушения или угрозы нарушения фундаментальных цен-
ностей государства.

Ключевые слова: публичный порядок, императивные нормы, сверхимперативные 
нормы, императивные нормы прямого действия, оговорка о публичном порядке.
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MANDATORY RULES AND PUBLIC POLICY CLAUSE IN PRIVATE 
INTERNATIONAL LAW

Summary 
The article investigates mandatory rules and public policy clause as protective mechanisms 

of public policy in private international law. Scientific conceptions, reflecting views on the 
nature and distinctive properties of these mechanisms are considered.

It was found that mandatory rules of international private law act as norms of a direct 
effect, and because of their exceptional importance, they shall directly be applied. In turn, this 
excludes the need to establish the applicable law. As to the defense mechanisms of the public 
policy clause, they are, a priori, based on recognition of a foreign law, and are activated only 
in case of violation or threat of violation of the fundamental values of the State.

Key words: public policy, mandatory rules, overriding mandatory rules, mandatory rules 
of a direct effect, public policy clause.
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ХАРАКтЕРИстИКА КАтЕГОРИИ УБЫтКОВ В КОНВЕНЦИИ ООН 
О  ДОГОВОРАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ  

тОВАРОВ 1980 Г.
В статье раскрывается характеристика категории убытков в соответствии с положе-

ниями Конвенции о договорах международной купли-продажи товаров. Подчеркивается, 
что убытки являются формой договорной ответственности stricto sensu, предусмотрен-
ной Конвенцией. Отмечается, что многие характеристики убытков в Конвенции носят 
оценочный характер, требуя анализа не только фактических обстоятельств, но и учета 
ряда субъективных оценок. 

Ключевые слова: убытки, вред, Конвенция о договорах международной купли-
продажи товаров 1980 г., договорная ответственность.

Постановка проблемы. Убытки являются общей формой ответственности по дого-
ворным обязательствам и занимают важное место в правовой системе любого государства. 
В то же время категории убытков присуща известная многоликость, находящая свое про-
явление уже в понятийном ряду, используемом для ее характеристики: «убытки», «вред», 
«ущерб», «нарушение имущественных интересов» и др. Еще большую многоаспектность 
категория убытков обнаруживает при проведении сравнительно-правового сопоставления 
института убытков в законодательстве различных государств, и в частности юридической 
техники в национальных подходах к их конструированию.

Как известно, различия в национальных правовых традициях чинят существенные 
препятствия развитию коммерческого оборота, снять которые призвана унификация пра-
вового регулирования. Но, несмотря на значительные успехи в унификации права между-
народной торговли, в современных условиях, как отмечает профессор А.С. Комаров, «про-
блема унификации правового регулирования международной торговли все еще остается 
актуальной» [1, c. 28]. 

Анализ последних исследований и публикаций. Институт убытков нельзя отнести 
к малоизученной теме. Понятие «убытки» имеет в отечественной цивилистической науке 
давнюю историю. К нему обращались многие видные отечественные ученые, среди кото-
рых можно назвать М. М. Агаркова, Б. С. Антимонова, Ю. Г. Басина, М. И. Брагинского, 
С. Н. Братуся, В. В. Витрянского, В. П. Грибанова, О. С. Иоффе, О. А. Красавчикова, 
Ю. Х. Калмыкова, Л. А. Лунца, Н. С. Малеина, В. Ф. Маслова, Г. К. Матвеева, Д. И. Мейера, 
И. Б. Новицкого, К. П. Победоносцева, А. А. Собчака, Е. А. Флейшиц, Г. Ф. Шершеневича 
и др.

В последние годы увидело свет достаточно много работ, касающихся в той или иной 
мере института убытков и практических проблем их взыскания. В частности, среди дис-
сертационных исследований отечественной цивилистики последних лет можно назвать ра-
боты Т. Е. Крысань, И. В. Подколзина, А. В. Янчук. Вопросы возмещения убытков иссле-
дованы в докторских исследованиях И. С. Канзафаровой «Теоретические основы граждан-
ско-правовой ответственности в Украине» (Киев, 2007) и Т. С. Киваловой «Обязательства 
возмещения вреда по гражданскому законодательству Украины: теоретические проблемы» 
(Одесса, 2008). Серьезные теоретические разработки категории убытков сравнительно-
правового характера содержатся в работах А. С. Комарова и А. В. Томсинова. 

Целью настоящей статьи является характеристика категории убытков по Венской 
конвенции о договорах международной купли-продажи 1980 года, являющейся примером 
наиболее успешной унификации права международной торговли. Отметим, что многие 
положения Конвенции стали компромиссным вариантом правового регулирования, пред-
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лагаемого общим и континентальным правом, наделив используемые в ней категории и 
институты автономным специфическим содержанием, – это вполне справедливо и в отно-
шении категории убытков.

Изложение основного материала. Категория убытков по тексту Конвенции встреча-
ется в нескольких положениях: во-первых, для определения понятия существенного на-
рушения договора международной купли-продажи товаров и, во-вторых, при раскрытии 
средств правовой защиты сторон договора при его нарушении контрагентом.

Существенное нарушение договора является одним из ключевых институтов Конвенции 
ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г., определяющим значитель-
ные права в отношении допустившей нарушение договора стороны. Статья 25 Конвенции 
определяет, что «нарушение договора, допущенное одной из сторон, является существен-
ным, если оно влечет за собой такой вред для другой стороны, что последняя в значитель-
ной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать на основании договора, за 
исключением случаев, когда нарушившая договор сторона не предвидела такого результа-
та и разумное лицо, действующее в том же качестве при аналогичных обстоятельствах, не 
предвидело бы его» (выделено нами. – А. Т.).

Как видим, при определении того, является ли нарушение существенным, статья 25 
Конвенции предусматривает необходимость объективной оценки неисполнения (ненадле-
жащего исполнения) ввиду того, что основным элементом существенного нарушения до-
говора является «вред». 

В Конвенции не приводится определение понятия вреда, но наряду с ним употребля-
ются и другие термины для обозначения имущественных потерь, понесенных кредитором: 
ущерб (ст.ст. 74, 76, 77), убытки (ст.ст. 34, 37, 44, 45, 47, 48, 61, 63, 74-79, 81), расходы (ст.
ст. 34, 37, 48, 57, 76, 85-88). Отметим, что аналогичное терминологическое разнообразие 
характерно и для национального гражданского законодательства разных государств. 

В отличие от современной цивилистики традиция римского частного права для обоз-
начения вреда обращалась к понятию «интерес»: Quantum mea interfuit id est quantum mihi 
abest quantumque lucrari potui (D. 46.8.13) – мой интерес, т.е. то, чего мне положительно не-
достает, и то, что я мог выгадать. Или, как в другом месте выражается Ульпиан: Non solius 
damni, puto et lucri habendam rationem (D. 13.4.2.8) – не только ущерб, но и выгода прини-
мается во внимание. Эти два элемента впоследствии стали сокращенно называться damnum 
emergens et lucrum cessans, т.е. возникший ущерб и упущенная выгода [2, c. 397].

Общепризнанным считается определение вреда, предложенное М.М. Агарковым: 
«вредом называется всякое умаление того или иного личного или имущественного блага» 
[3, c. 398]. Некоторые ученые находят различия между понятиями «вред» и «ущерб» ус-
ловными [4, c. 79; 5, c. 87-89; 5]. По мнению Л.А. Лунца и И.Б. Новицкого, термин «убыт-
ки» обозначает денежную оценку ущерба, который причинен неисправным должником [6, 
c. 365]. Ю.Х. Калмыков противопоставляет понятия «убытки» и «ущерб», полагая, что 
«если обязательство может быть исполнено реально, говорят о возмещении ущерба, а 
не убытков» [7, c. 46]. Убытки же, по его мнению, сводятся к «такому уменьшению иму-
щественной сферы потерпевшего, которое нельзя привести в прежнее состояние путем 
возмещения вреда в натуре, но можно восстановить денежным эквивалентом» [7, c. 49]. 
О.С. Иоффе трактует «ущерб» узко, считая, что убытки могут возникать и при отсутствии 
ущерба. Например, «в случае неполучения запланированной прибыли предприятие несет 
убытки, но не имеет никакого ущерба» [8, c. 203-204]. 

Принято считать, что вред является более широким понятием, чем ущерб, поскольку 
включает в себя и неимущественные потери. Однако в международных коммерческих сдел-
ках почти всегда имеет место двустороннее обязательство, по которому одна сторона обеща-
ет совершить поставку (товара, услуги, работы), а вторая – принять и оплатить поставленное. 
Поэтому вред фактически всегда относится к имущественной сфере. 

Возвращаясь к анализу текста статьи 25 Конвенции,  мы должны остановиться на тол-
ковании понятия «значительная степень лишения», относящегося к так называемым оце-
ночным категориям в гражданском праве. 
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Из буквального смысла рассматриваемой статьи Конвенции при определении значи-
тельности следует исходить из характера и объема того права, которого лишилась потер-
певшая сторона на основании договора. Иными словами, объем прав и законных интересов 
должен определяться, прежде всего, договором. Однако устанавливая, что вред является 
существенным, необходимо констатировать его значительность в такой мере, чтобы он ли-
шал другую сторону того, на что она была «вправе рассчитывать» в соответствии с дого-
вором. Из чего можно заключить, что заинтересованность стороны договора в получении 
исполнения является ключевым моментом в установлении того, является ли нарушение 
существенным. Этот момент относится к субъективной оценке договорных ожиданий.

Иными словами, формулировка статьи 25 Конвенции обуславливает констатацию су-
щественного нарушения договора (а следовательно, и право расторгнуть договор) слу-
чаями, когда пострадавшая сторона не имеет дальнейшего интереса в исполнении конт-
ракта в силу нарушения своих обязанностей контрагентом, причем размер действительно 
понесенного ущерба не имеет первостепенного значения. Установление того, насколько 
ненадлежащее исполнение той или иной обязанности будет представлять существенное 
нарушение договора (иначе, – в значительной степени лишать сторону ее ожиданий от до-
говора), определяется значением, которое данная обязанность имеет для одной из сторон 
в отношении достижения цели договора, согласованной сторонами на момент его заклю-
чения. Следовательно, можно сделать вывод, что для определения значительности вреда, а 
значит, и существенного нарушения договора, имеют значение не субъективные интересы 
пострадавшей стороны, а те ожидания от договора, которые могут быть объективно оцене-
ны, основываясь на самом договоре международной купли-продажи товаров.

Определение договорных ожиданий сторон является одним из самых спорных аспек-
тов понятия существенного нарушения договора. Есть два варианта установления договор-
ных ожиданий. 

Во-первых, стороны могут самостоятельно прямо выраженно определить, что являет-
ся и что не является «существенным» в договоре. Собственно, сама отсылка к ожиданиям 
стороны предполагает такую возможность. В этом случае суд или арбитраж, прежде всего, 
примет во внимание прямо выраженные условия договора. Если нарушенное обязательс-
тво является одним из основных (существенных) элементов договора, нарушение достиг-
нет уровня «существенного нарушения». Вместе с тем, на данном этапе сторона, доказыва-
ющая существенное нарушение, может не воспользоваться правом расторжения договора. 

Во-вторых, стороны могут не устанавливать прямо выраженно, что является существен-
ным, а что нет в их договоре. В этом случае характер и содержание неисполнения будут опре-
делять, является ли это нарушение существенным. И хотя судебная практика склонна к отказу 
в разрешении расторжения договора (если только товар не соответствует договору в такой 
степени, что делает непригодным его использование покупателем в первоначальных целях), 
определение «вправе рассчитывать на» (в формулировке ст. 25 Конвенции) может быть ис-
пользовано и в позитивном плане для выявления ожиданий стороны путем анализа экономи-
ческого содержания договора. Кроме того, утверждается, что это правомочие может привести 
к инициации сторонами переговоров, а также принятию во внимание торговых обычаев и 
иных обстоятельств, последовавших за заключением договора.

Помимо использования категории убытков для раскрытия содержания существенно-
го нарушения, убытки, а точнее – требование их возмещения является одним из самых 
эффективных средств правовой защиты, одновременно выступая формой договорной от-
ветственности stricto sensu. Пожалуй, ущерб характерен для нарушения любого масштаба, 
независимо от того достигло ли оно уровня существенного нарушения или нет. Именно 
этим и обусловлено место требования возмещения убытков среди центральных средств 
правовой защиты, предусмотренных Конвенцией. 

Статьи 45 и 61 Конвенции содержат идентичные положения (пп. b п. 1 обеих статей), 
закрепляющие, что покупатель или продавец, если обязательство перед ними нарушено 
их контрагентом, имеют право на возмещение убытков от такого нарушения, как предус-
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мотрено статьями 74-77 Конвенции, составляющими в совокупности целостную систему 
определения размера убытков пострадавшей стороны.

Статья 74 устанавливает общие правила компенсации убытков, применимые при лю-
бых нарушениях, как в случае расторжения договора, так и без него. Специальные статьи 
75 и 76 Конвенции регулируют возмещение убытков при расторжении договора (и прямо 
указывают на применимость ст. 74 Конвенции в этом случае), а статья 77 устанавливает 
обязательство принимать меры к уменьшению суммы убытков (mitigation of loss).

Остановимся на рассмотрении этих статей подробнее.
Статья 74 устанавливает базовое правило исчисления размера убытков: они состав-

ляют «сумму, равную тому ущербу, включая упущенную выгоду, который понесен другой 
стороной вследствие нарушения договора. Такие убытки не могут превышать ущерба, ко-
торый нарушившая договор сторона предвидела или должна была предвидеть в момент за-
ключения договора как возможное последствие его нарушения, учитывая обстоятельства, 
о которых она в то время знала или должна была знать». 

Более детальное рассмотрение приведенной дефиниции позволяет выделить два фун-
даментальных правила установления убытков. 

Во-первых, в вопросах возмещения убытков Конвенция исходит из принципа строгой 
ответственности (strict liability): нарушитель обязательства несет ответственность за любые 
убытки, причиненные нарушением, независимо от его вины. Данное положение является 
логичным продолжением избранного в Конвенции подхода в вопросах конструирования 
договорной ответственности в традициях общего права – посредством категории средств 
правовой защиты. Стоит согласиться с А.В. Жарским, что «в отличие от систем права, ис-
пользующих концепцию вины, не только не закрепляет данную категорию в основном ее 
проявлении, т. е. в качестве условия возникновения ответственности (возмещения убытков), 
но и не использует ее в побочных сферах» [9, c. 41].

Во-вторых, положения статьи 74 формулируют принцип полной компенсации убытков, 
причиненных нарушением договора, – как суммы, равной не только причиненному ущербу 
(прямые убытки), но и включающей упущенную выгоду, – ограниченной, однако, требова-
нием о предсказуемости ущерба (foreseeability) и обязательством принять разумные меры 
к уменьшению суммы ущерба (mitigation of loss – ст. 77 Конвенции).

Статья 75 регулирует ситуацию, когда покупатель произвел заменяющую закупку или 
продавец – продажу. Убытки в таком случае представляют собой «разницу между договор-
ной ценой и ценой по совершенной взамен сделке, а также любые дополнительные убытки, 
которые могут быть взысканы на основании статьи 74». Это положение справедливо при ус-
ловии, что закупка или перепродажа были совершены разумным образом и в разумный срок. 

В случае если заменяющая закупка или продажа не осуществлялись, статья 76 предус-
матривает, что ущерб будет составлять «разницу между ценой, установленной в договоре, и 
текущей ценой на момент расторжения договора, а также возмещение любых дополнительных 
убытков, которые могут быть взысканы на основании статьи 74», а если договор был расторг-
нут после принятия товара, вместо текущей цены на момент расторжения договора применя-
ется текущая цена на момент такого принятия, под которой понимается цена, преобладающая 
в месте, где должна была быть осуществлена поставка, или, если в этом месте не существует 
текущей цены, цена в таком другом месте, которое служит разумной заменой, с учетом разни-
цы в расходах по транспортировке товара.

Более того, как указывалось выше, статья 77 Конвенции возлагает на сторону, интересы ко-
торой нарушены, обязательство принять разумные при данных обстоятельствах меры к умень-
шению суммы ущерба, включая упущенную выгоду, возникающего вследствие нарушения до-
говора. Если она не принимает таких мер, то нарушившая договор сторона может потребовать 
сокращения возмещаемых убытков на сумму, на которую они могли быть уменьшены.

Не лишним будет заметить, что каких-либо иных ограничений пределов возмещенных 
убытков Конвенция не устанавливает. Однако в ней отсутствуют и положения, которые имеют-
ся в ряде стран, о том, что ограничения, устанавливаемые для размера возмещения убытков, не 
действуют, если нарушение совершено с прямым умыслом, т.е. имел место обман контрагента. 
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Вместе с тем думается, что на решении этого вопроса должно сказаться применение положе-
ния п. 1 ст. 7, требующего при толковании Конвенции учитывать необходимость содействовать 
соблюдению добросовестности в международной торговле.

Выводы. Подводя итог, приходится констатировать, что многие характеристики убыт-
ков в Венской конвенции носят оценочный характер, требуя анализа не только фактических 
обстоятельств, но и учета ряда субъективных оценок. В связи с этим, невзирая на наличие 
унифицированных норм, потребности практики правоприменения положений Конвенции 
о возмещения убытков часто удовлетворяются за счет привлечения инструментария при-
менимого национального права.
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ХАРАКтЕРИстИКА КАтЕГОРіЇ ЗБИтКіВ У КОНВЕНЦіЇ ООН ПРО 
ДОГОВОРИ МіЖНАРОДНОЇ КУПіВЛі-ПРОДАЖУ тОВАРіВ 1980 Р.

Резюме
У статті розкривається характеристика категорії збитків відповідно до положень 

Конвенції про договори міжнародної купівлі-продажу товарів. Підкреслюється, що 
збитки є формою договірної відповідальності stricto sensu, передбаченої Конвенцією. 
Відзначається, що багато характеристик збитків у Віденській Конвенції носять оціноч-
ний характер, вимагаючи аналіз не тільки фактичних обставин, а й урахування низки 
суб’єктивних оцінок. У зв’язку з цим, незважаючи на наявність уніфікованих норм, по-
треби практики правозастосування положень Конвенції про відшкодування збитків час-
то задовольняються за рахунок залучення інструментарію застосовного національного 
права.

Ключові слова: збитки, шкода, Конвенція про договори міжнародної купівлі-
продажу товарів 1980 р, договірна відповідальність.
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CHARACTERISTICS OF DAMAGES UNDER UNITED NATIONS 
CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALE OF 

GOODS, 1980
Summary
The article reveals the characteristic category of damages in accordance with the provisions 

of the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods. It is emphasized that 
the damages are a form of contractual liability stricto sensu under the Convention. It is noted 
that many of the characteristics of damages in the Vienna Convention have evaluative nature, 
requiring the analysis of not only the factual circumstances, but taking into account a number 
of subjective assessments. In this regard, despite the availability of unified standards, the 
needs of practice for application of the Convention provisions on the damages is often decided 
by bringing instruments of applicable national law.

Key words: damages, losses, the UN Convention on Contracts for the International Sale 
of Goods 1980, contractual liability.
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стАНОВЛЕННЯ МіЖНАРОДНОГО сПіВРОБітНИЦтВА 
В  НАУКОВО-тЕХНіЧНіЙ сФЕРі:  

МіЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ АсПЕКт
 У статті досліджена історія становлення міжнародного співробітництва в науково-

технічній сфері. Основний акцент приділяється міжнародно-правовому регулюванню 
такого співробітництва. Автор поділяє історію на декілька етапів, що мають низку осо-
бливостей. Також в статті розглянуто сучасні тенденції розвитку міжнародно-правового 
регулювання міжнародного співробітництва в науково-технічній сфері.

Ключові слова: наука та техніка; міжнародне співробітництво; науково-технічна 
сфера; науково-технічне співробітництво.

Постановка проблеми. Розвиток науки та техніки невпинно супроводжував людство 
протягом його всієї історії. Для забезпечення більш швидкого збагачення країн сучасними 
напрацюваннями світу, було започатковане науково-технічне співробітництво, що склада-
лося з обміну технологіями, їх поширення, співпраці вчених та дослідників тощо. В поряд-
ку денному стоїть питання про інтенсифікацію мобільності (насамперед міжнародної) вче-
них. Міжнародне співробітництво в науково-технічній сфері зачіпає майже кожний універ-
ситет, наукову установу та дослідницький центр світу. Особливо актуальним воно предстає 
для України, тому що перед нашою державою стоїть завдання залучення до Європейського 
наукового простору (англ. European Research Area, ERA) як нового рівня міжнародного 
співробітництва у науково-технічній сфері. Саме тому питання історії становлення такого 
співробітництва та його міжнародно-правового регулювання заслуговує окремого дослі-
дження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Міжнародне науково-технічне співробітни-
цтво стало предметом дослідження багатьох видатних науковців, таких як І.І. Дахно, Ю.М. 
Колосов, К.Г. Борисов, Л.А. Гумеров, В.М. Шугуров, К.А. Задумкін, Т.В. Черницька, М. 
Леклерк, Дж. Нідем, К. Сенекер та інші. Віддаючи належне науковим напрацюванням вка-
заних дослідників, слід зазначити, що питанням розвитку міжнародного співробітництва 
потрібно приділити увагу більш детально. 

Метою статті є дослідження історії міжнародного співробітництва в науково-технічній 
сфері та становлення його міжнародно-правового регулювання. 

Виклад основного матеріалу. Насамперед слід зазначити, що в цій статті під науково-
технічною сферою буде розумітися комплекс суспільних відносин, що виникають з при-
воду здійснення науково-технічної діяльності.

Передісторія розвитку міжнародно-правового регулювання міжнародного співро-
бітництва в науково-технічній сфері – період зародження міжнародного співробітництва 
в цій сфері, його відокремлення від інших видів співробітництва держав, коли як таке 
міжнародно-правове регулювання науково-технічного співробітництва ще було відсут-
нім. В цей період (який розпочався через декілька тисячоліть після народження перших 
людських цивілізацій та тривав до 1945 р.) мали місце переважно індивідуальні, міжосо-
бистісні контакти. Першим зафіксованим випадком міжнародних наукових відносин був 
візит математика Архімеда (287-212  р. до н.е.) з грецької колонії у Сицилії до єгипетських 
математиків в Александрію для відточення своєї теорії про закон важеля та принципи гід-
ростатики [1, 24]. Попри існуючі візити та контакти між науковцями та дослідниками з 
різних країн, що мали місце з тих часів, співпраця дослідників між собою була частіше ви-
нятком, ніж правилом, тому говорити про повноцінне та систематичне міжнародне співро-
бітництво неможливо. Причиною такого стану були недостатні економічні, транспортні та 
культурні зв’язки між країнами, відсутність платформ для повноцінних та систематичних 
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наукових та технічних обмінів, страхи дослідників та науковців через можливість викра-
дення чи присвоєння їх напрацювань іншими тощо. 

Першим значним поштовхом у розвитку наукового та технічного співробітництва ста-
ла активізація процесів науково-технічних досліджень та розробок. Як зазначає І.І. Дахно, 
«починаючи з ХVI ст. обсяг наукової діяльності збільшувався вдвічі протягом кожних 10–
15 років» [2, 193], що було зумовлено науково-технічною революцією. А. Джакометті та 
Ф. Маррелла підкреслюють, що «з розвитком ранніх наукових співтовариств в XVII ст., 
наукове знання ставало все більше консолідованим, поєднуючи дослідників з Європи та за 
її межами за допомогою подорожей, листування та публікацій» [3, 6]. Прикладом такої тен-
денції є створення Лондонського королівського товариства з розвитку знань про природу в 
1660 р., яке, залишаючись приватною організацією, існує донині та має значний вплив на 
наукову політику Великої Британії.

Кінець XIX ст. знаменується створенням низки міжнародних організацій, які ста-
ли першими гравцями на міжнародній арені, компетенція яких частково стосувалась 
науково-технічної сфери, хоча й обмежувалась лише обговоренням вузьких питань 
та проблем. Такими організаціями були Міжнародний союз для вимірювання землі 
(1864  р.), Міжнародний телеграфний союз (1865 р.), Всесвітній поштовий союз (1874 р.) 
та Міжнародне бюро мір та ваг (1875 р.). Хоча в установчих документах цих організа-
цій науково-технічне співробітництво не згадується, саме вони стали розповсюджувати 
надбання науково-технічного прогресу (телеграф, електрозв’язок тощо) світом та ство-
рили підґрунтя для науково-технічного співробітництва як такого. З часом виникали й 
інші наукові міжнародні організації, зокрема й неурядові. Серед них потрібно відзначити 
Міжнародну раду наукових спілок (1931 р.), яку вважають одним з перших прикладів за-
стосування наукової дипломатії [3, 8], та інституції Ліги Націй: Міжнародний комітет Ліги 
з інтелектуальної співпраці та Міжнародний інститут з інтелектуального співробітництва, 
який, як вказує П. Петітжан, «лобіював державну участь в пов’язуванні наукового про-
гресу з соціальними змінами» [4, 23, 35]. Досягнення Ліги Націй у сфері наукового спів-
робітництва високо оцінює О. М. Вилегжанін [5, 361]. Таким чином можна відзначити, що 
наприкінці XIX – на початку XX ст. почалось інституційне забезпечення міжнародного 
співробітництва в науково-технічній сфері та консолідація вчених та дослідників у спілки, 
інститути та комітети. 

Початок Другої світової війни докорінно змінив відношення до міжнародного права й 
міжнародних відносин. Наука й техніка не залишились осторонь, їх почали використовува-
ти як для пошуку можливостей для закінчення війни, так і, на жаль, для воєнних і негуман-
них цілей. Як приклад міжнародного науково-технічного співробітництва наводять проект 
«Манхеттен», в якому Сполучені Штати Америки зібрали вчених з різних країн, ресурси 
та пристрої з метою створити те, що покладе край Другій світовій війні. В доктрині від-
значають, що це був перший проект такого масштабу, який залучив учених з низки країн, 
та, мабуть, перший справжній міжнародний науковий проект в історії [3, 11]. Необхідно 
зауважити, що використання терміну «міжнародний науковий проект» в цьому контексті, 
на нашу думку, не є доцільним, тому що під ним слід розуміти науковий проект, створений 
та фінансований міжнародною організацією чи міжнародним фондом, де беруть участь 
представники декількох держав.

В 1945  р. перший етап історії міжнародного співробітництва в науково-технічній сфе-
рі підходить до завершення. Під час цього етапу виникають та розвиваються міжнародні 
відносини в науково-технічній сфері, які стали об’єктом регулювання міжнародного права. 
Науково-технічне співробітництво в цей період проходить шлях від поодиноких несисте-
матичних науково-технічних контактів й обмінів до створення перших міжнародних орга-
нізацій з компетенцією в галузях науки й техніки та наукових проектів. 

Початок другого етапу збігається зі створенням Організації Об’єднаних Націй (далі – 
ООН) в 1945 р., що позначилось на міжнародному співробітництві в науково-технічній 
сфері – саме з цього часу розпочинається його міжнародно-правове регулювання. В п. 3 ст. 
1 Статуту ООН закріплювалась одна з цілей організації: здійснення «міжнародного спів-
робітництва у вирішенні міжнародних проблем економічного, соціального, культурного і 
гуманітарного характеру». Ст.ст. 55 та 56 гл. IX Статуту ООН закріплювали сприяння орга-
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нізації у вирішенні таких проблем і зобов’язання держав-членів співробітничати з ООН у 
цьому напрямку. Таким чином, міжнародне співробітництво з цих найважливіших питань 
стало обов’язком кожної держави та світового співтовариства в цілому. 

Після Другої світової війни стало очевидно, що розвиток науки відіграватиме важли-
ву роль у майбутньому, і очікувалось, що вчені, які зіграли важливу роль у військових 
діях, зроблять теж саме й заради підтримки миру та запобігатимуть деструктивному ви-
користанню науки в післявоєнний час [4, 29]. Саме тоді почала активно обговорюватись 
необхідність створення універсальної організації, в компетенції якої була б сфера науки. 
Такою організацією стала Організація Об’єднаних Націй з питань культури, науки й освіти 
(далі – ЮНЕСКО). Під час обговорень доцільності створення ЮНЕСКО, замість ЮНЕКО1 
в 1945  р. всесвітньо відомий вчений Дж. Нідем зауважував, що «науці є так багато чого за-
пропонувати всесвітній організації, що було б бажано, якщо вона була представлена як на 
високому, або дорадчому, рівні, так і на нижчому, або функціональному рівні організації» 
[6, 205-206]. Питання науки займають істотне місце в Статуті ЮНЕСКО, а саме в ст.I.1 
завданням організації проголошується сприяння зміцненню миру та безпеки шляхом роз-
ширення співпраці народів у сфері освіти, науки та культури. А згідно зі ст. I.2.c ЮНЕСКО 
заохочує співробітництво народів у всіх галузях розумової діяльності, міжнародний обмін 
особами, які працюють в галузі освіти, науки й культури, а також обмін виданнями, твора-
ми мистецтва, лабораторним обладнанням і різною корисною документацією, забезпечую-
чи різними видами міжнародного співробітництва всім народам можливість ознайомлення 
з усім, що публікується в окремих країнах. Таким чином, ЮНЕСКО стала однією з най-
впливовіших організацій у світі з питань співробітництва в галузі науки.

Також можна знайти окремі положення, що стосуються міжнародного науково-
технічного співробітництва, в статутах різних міжнародних організацій, які таким спів-
робітництвом безпосередньо не займаються. Наприклад, у ст. 2 гл. II Статуту Всесвітньої 
організації охорони здоров’я 1948  р. функціями організації наведені сприяння співробіт-
ництва між науковими і професійними групами, які беруть участь у розвитку справи охо-
рони здоров’я та заохочення й проведення досліджень у сфері охорони здоров’я. Схожі 
положення можна знайти в ст. 2 гл. I Статуту ООН з промислового розвитку 1966 р., де 
однією з її функцій є сприяння та заохочення розвитку й використання методів планування 
та надання допомоги в розробці програм розвитку, науково-технічних програм та планів 
індустріалізації в державному, кооперативному та приватному секторі.

Розвиток міжнародно-правового регулювання міжнародного науково-технічного спів-
робітництва відбувався й на регіональному рівні. Важливим поштовхом для розвитку євро-
пейського науково-технічного співробітництва стало створення Ради Європи (далі – РЄ) в 
1949  р. Статут РЄ в п. b ст. 1 гл. I серед цілей організації виділяє розгляд питань, укладення 
угод та проведення спільних дій в науковій сфері. Рада Європи стає головним центром 
регулювання європейського співробітництва в науково-технічній сфері. Наступними деся-
тиріччями були створенні Європейська організація з ядерних досліджень (ЦЕРН) у 1954  р. 
та Європейська організація космічних досліджень у 1961 р.

В 1963  р. в Женеві відбулась перша Міжнародна конференція ООН з науки та техніки 
в цілях розвитку. Метою конференції стало використання науки й техніки для подолання 
розриву між розвинутими країнами, та країнами, що розвиваються. На жаль, конференція 
була скоріш науковим форумом та жодного міжнародно-правового документу по її завер-
шенню не було прийнято. Проте, саме на цій конференції увага вчених-міжнародників була 
спрямована на можливість використання науки та техніки на універсальному рівні задля 
розвитку та підвищення життєвих стандартів. 

В той же час відбувається доктринальна розробка засад міжнародно-правового регу-
лювання міжнародного науково-технічного співробітництва, зокрема, такими вченими як 
Дж. Нідем, К. Сенекер, О. Шахтер, Ст. Дойл, Д. Джонстон, Г. Кан, Г. Тобенфелд та інші. 
Розвиток доктрини привертає увагу до питань міжнародно-правового регулювання співро-
бітництва в науково-технічній сфері не лише науковців, а й правників. Формуються теоре-

1 Спочатку планувалось створення UNECO, без компетенції в сфері науки, але в решті решт організація була 
доповнена такою компетенцією та отримала назву – UNESCO.
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тичні засади такого співробітництва, складається розуміння його необхідності та, важливі-
ше, необхідності його спрямування в цілях розвитку та миру. 

Увага міжнародному співробітництву в науково-технічній сфері приділялась і в по-
дальших регіональних міжнародних актах. Так, у главі IX «Співробітництво між держа-
вами» Заключного акту Наради з безпеки та співробітництва в Європі 1975  р. проголошу-
валось прагнення держав «розвиваючи свою співпрацю, підвищувати добробут народів і 
сприяти втіленню в життя їх сподівань, використовуючи, зокрема, вигоди, що випливають 
зі зростаючого взаємного ознайомлення та їх прогресу і досягнень в економічній, науко-
вій, технічній … сферах». Частина 4 Акту повністю присвячена співробітництву в галузі 
науки та техніки. В тому ж році, вже на універсальному рівні, Генеральна Асамблея ООН 
прийняла Декларацію про використання науково-технічного прогресу в інтересах та на 
благо людства [7]. Декларація проголошує сприяння усіх держав міжнародному співробіт-
ництву в цілях використання науково-технічного прогресу для укріплення міжнародного 
миру, безпеки, свободи та незалежності та їх утримання від дій, що спотворюють цілі на-
правлення прогресу на благо людства.

В 1979 році у Відні відбулась друга Міжнародна конференція ООН з науки та техніки. 
Програма конференції мала три основні теми: посилення науково-технічних потужностей 
країн, що розвиваються; реструктуризація чинної моделі міжнародних науково-технічних 
відносин та посилення ролі ООН в створенні нових видів співпраці та їх фінансування. 
Ця конференція, на відміну від першої, мала більш політичний характер. Відповідно до 
рекомендацій конференції Генеральна Асамблея заснувала Комітет з науки та техніки в 
цілях розвитку в ООН та в рамках Секретаріату ООН – Центр з науки та техніки, який став 
центральним органом з вироблення науково-технічної політики ООН. Конференція була 
не лише науковим форумом, а й інструментом, за допомогою якого держави бажали ви-
користовувати науково-технічну сферу в цілях росту потенціалу та могутності своїх країн 
і отримати вигоду від торгівлі та обміну технологіями між державами.

Значна увага приділяється науці та техніці в міжнародних стратегіях розвитку ООН, 
а саме в «Декаді розвитку» ООН – програмі міжнародного економічного співробітництва 
(Резолюція 1710 (XVI) ГА ООН від 19 грудня 1961 р.), Міжнародних стратегіях розвитку 
ООН на друге, третє та четверте Десятиріччя 1970 р.[8], 1981 р.[9] та 1990 р.[10] відповід-
но. В цих програмах науково-технічному співробітництву присвячені відповідні розділи. 
В 1981  р. в рамках ООН були вжиті заходи щодо створення Системи фінансування науки 
та техніки з метою розвитку, а в 1984  р. була створена Система оповіщення про нові тех-
нологічні досягнення. Серед важливих документів Ради Європи того часу можна навести 
резолюцію ПАРЕ RES832 1984  р. та рекомендацію ПАРЕ REC1029 1986 р., що стосуються 
європейського наукового співробітництва та європейського наукового і технічного співро-
бітництва відповідно.

Співробітництво в науково-технічній галузі регулюється окремими частинами зовсім 
різних міжнародних документів, розрізнених за своєю природою, що викликає труднощі в 
оцінці масштабів міжнародно-правового регулювання цієї сфери. Це, переважно, «м’яке» 
міжнародне право, що знаходить своє вираження в декларативних положеннях статутів 
міжнародних організацій, декларацій та інших міжнародних актів. Проте, неможливо не 
погодитись з тим фактом, що науково-технічна сфера з кожним роком отримувала все 
більше і більше уваги в міжнародних організаціях та на інших міжнародних форумах. 
Особливу увагу слід приділити питанням трансферу технологій. Договори про трансфери 
технологій займали важливе місце в зовнішньоекономічній діяльності держав. Спочатку 
вони мали здебільшого приватно-правовий характер, але, зі збільшенням кількості техно-
логій та темпів їх розвитку, почали виходити на інший рівень регулювання. Питання розви-
тку міжнародного ринку трансферу технологій заслуговують окремого дослідження. Також 
має місце практика укладання міжнародних договорів про науково-технічне співробітни-
цтво для забезпечення більш тісної та ефективної кооперації між державами-сторонами в 
науково-технічній сфері. Науково-технічне співробітництво розкривалось або в окремому 
двосторонньому договорі, або було частиною більшого договору з економічної співпраці. 

В.М. Аніщік підкреслює те, що в останні десятиріччя особливий розвиток отримали 
комерційні форми міжнародного наукового співробітництва, це «знайшло своє відобра-
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ження в різкому рості кількості наукових публікацій та патентів, підготовлений автора-
ми з різних країн» [11, 113]. Також відзначається виникнення нових форм міжнародного 
науково-технічного співробітництва, а саме активний розвиток міжфірмової кооперації в 
80-х роках, а в 90-х – стратегічних альянсів компаній різних країн, нерідко навіть тих, що 
конкурують між собою. Альянси створювались в найбільш перспективних галузях (мікро-
електроніка, телекомунікації, біотехнології тощо) [12]. Нові виклики науково-технічного 
прогресу у світі почали вимагати відповіді й від міжнародного права. Тому почали 
з’являтися численні міжнародні наукові проекти, що залучали як юридичних осіб інших 
держав, так і державні структури та навчальні і дослідницькі установи. В 1992  р. замість 
Комітету з науки та техніки в цілях розвитку та Центра з науки та техніки була заснована 
функціональна Комісія з науки та техніки в цілях розвитку, яка координує усі дії ООН в 
сфері науки та техніки та сприяє розширенню міжнародного співробітництва в цій сфері.

Враховуючи вищевикладені тенденції, можна позначити завершення першого підетапу 
другого етапу історії міжнародного співробітництва в науково-технічній сфері. В цей час 
здійснювалась доктринальна розробка та розвиток міжнародно-правового регулювання 
науково-технічного співробітництва, проголошення цілей науково-технічного прогресу й 
співробітництва заради миру й розвитку.

Наступний підетап (з 90-х років до сучасності) позначається глобалізаційними тенден-
ціями в науці й техніці, виникненням багатьох «центрів» та розширенням видів науково-
технічного співробітництва. Характеризуючи початок 90-х років XX ст., М. Леклерк та 
Дж. Ганє відзначають початок нового світового наукового порядку, який більше не ґрун-
тується на класичній асиметрії центр/периферія, в якому відбувається «розчинення» цен-
тру впливу з чіткими державними кордонами та так зване «роздержавлення» світової на-
уки. Осередками наукового впливу стають багато численні «мережеві центри» в Північній 
Америці, Європі та Азії, які інтегруються в єдину глобальну мережу наукових обмінів [13, 
287]. Паралельно з цим М. Кінан та П. Катлер відзначають, що крім інституційних та, в 
деяких відносинах міжнародного наукового співробітництва «зверху-донизу», переважна 
більшість міжнародних зв’язків були ініційовані окремими вченими та на засадах ad hoc 
[14]. На Всесвітній конференції «Наука для XXI століття: нові обов’язки» 1999  р. була при-
йнята Декларація про науку і використання наукових знань, що проголошувала важливість 
науки для знань, прогресу, миру, розвитку та суспільства [15]. В Підсумковому докумен-
ті Всесвітнього саміту 2005 р., прийнятого Генеральною Асамблеєю ООН, міжнародно-
правовому регулюванню науки й техніки в цілях розвитку присвячено цілу главу [16].

В доктрині все більше уваги приділяється питанням глобалізації, багато авторів вва-
жають глобалізацію в сучасному світі позитивним явищем в плані розвитку міжнародно-
правового регулювання міжнародного співробітництва в науково-технічній сфері [11, 115; 
12; 13, 261; 14; 17, 21; 18, 23]. Вона посилює міжнародне співробітництво як інструмент 
взаємодії між державами різного рівня науково-технічного розвитку. В доктрині також на-
голошують на зростаючій ролі науково-технічної дипломатії, яка розуміється як пріори-
тетність формування зовнішньополітичних умов для становлення інноваційних форм роз-
витку національної економіки (економіки знань), науково-технічний потенціал відносять 
до складових могутності та влади держави, а сучасні високі технології – до інструментів 
владного контролю як в економіці, так і в політиці [17, 21-23]. З цим не можливо не по-
годитись, бо сьогодні усі найвпливовіші держави займають передові позиції не тільки за 
військовою міццю та економічними показниками, але й за науково-технічним розвитком та 
потенціалом (США, Японія, Китай та інші).

Проте, в сучасному міжнародному науково-технічному співробітництві існують і про-
блеми, в першу чергу це питання фінансування. Як зазнають М. Кінан та П. Катлер, знайти 
кошти на науку в межах країни легше, ніж на «міжнародну» науку. Найчастіше міжнародна 
наука отримує фінансування від міжнародних організацій, корпорацій, трастів чи індиві-
дів, та, тим не менш, такі фінансові механізми не в достатній мірі забезпечують підтрим-
ку міждисциплінарних наук задля вирішення складних глобальних проблем та виконання 
великих міжнародних наукових ініціатив [14]. Однак, припускається, що у майбутньому 
міжнародне співробітництво може стати єдиним способом реалізації великих наукових 
проектів через постійний ріст вартості досліджень [12]. Таким чином, міжнародне забез-
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печення науково-технічних досліджень та розробок стає надзвичайно важливим важелем в 
їх здійсненні, тому важливо залучати якомога більше країн до співпраці в таких проектах 
за допомогою засобів міжнародного права.

Враховуючи зазначене, можна стверджувати, що другий етап історії міжнародно-
правового регулювання міжнародного співробітництва в науково-технічні сфері є періодом 
спрямування науково-технічного співробітництва в цілях миру та розвитку.

Висновки. Підбиваючи підсумок вищевикладеному, слід зазначити, що шлях станов-
лення міжнародного науково-технічного співробітництва має різні етапи свого розвитку, 
що характеризуються низкою особливостей, та тенденції свого розвитку в майбутньому. 

Перший етап триває зі Стародавнього світу до 1945  р. Під час цього етапу виникають 
та розвиваються міжнародні відносини в науково-технічній сфері, які стають об’єктом ре-
гулювання міжнародного права. Науково-технічне співробітництво в цей період проходить 
шлях від поодиноких несистематичних науково-технічних контактів й обмінів до створен-
ня перших міжнародних організацій з компетенцією в галузях науки й техніки та наукових 
проектів.

Другий етап триває з 1945  р. до теперішнього часу і складається з двох підетапів, та, 
загалом, є періодом спрямування науково-технічного співробітництва в цілях миру та роз-
витку. Під час першого підетапу (1945  р. – 90-ті роки XX ст.) здійснювалась доктринальна 
розробка та розвиток міжнародно-правового регулювання науково-технічного співробіт-
ництва, проголошення цілей науково-технічного прогресу й співробітництва заради миру 
й розвитку. А другий підетап (90-ті роки XX ст. – сучасність) позначається глобалізаційни-
ми тенденціями в науці й техніці, виникненням багатьох «центрів» та розширенням видів 
науково-технічного співробітництва.

Досі немає єдиного міжнародно-правового акту, який би ввібрав в себе всі аспекти 
регулювання міжнародного науково-технічного співробітництва. Але, виникає питання, чи 
потрібен такий акт, бо науково-технічна кооперація за своєю суттю є досить розрізненою 
та зустрічається в зовсім не пов’язаних між собою сферах міжнародного регулювання. 
Уявляється більшою проблемою відсутність «жорсткого» регулювання співробітництва в 
цій сфері, ніж відсутність універсального міжнародного акту, який, якби й існував, був би 
проявом «м’якого» міжнародного права. 

Вважається доцільним на міжнародному рівні врегулювати основні засади здійснення 
міжнародного співробітництва в науково-технічній сфері, чітко закріпити його форми та 
види, від чого й будуть відштовхуватись правники, що розроблятимуть конкретні меха-
нізми здійснення такого співробітництва. На сьогодні ще зарано говорити про існування 
універсальної системи міжнародного співробітництва в науково-технічній сфері, але не 
можна заперечувати той факт, що вона є дійсно глобальною. Саме тому, можна очікувати 
нові етапи розвитку міжнародного співробітництва в цій сфері, що стануть предметом по-
дальших досліджень у майбутньому.
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АсПЕКт
Резюме
 В статье автор исследует историю становления международного сотрудничества в 

научно-технической сфере. Основной акцент уделяется международно-правовому ре-
гулированию такого сотрудничества. Автор делит историю на несколько этапов, имею-
щих ряд особенностей. Также в статье рассмотрены современные тенденции развития 
международно-правового регулирования международного сотрудничества в научно-
технической сфере.
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Summary
The article explores the history of the formation of international cooperation in science 

and technology. The emphasis is given to international legal regulation of such cooperation. 
Author divides the history into several stages with a number of features. Also, the article 
discusses current trends in international legal regulation of international cooperation in science 
and technology.
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КОМітЕт З ПРАВ ДИтИНИ ЯК МіЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ 
МЕХАНіЗМ ЗАХИстУ ПРАВ ЛЮДИНИ і ГРОМАДЯНИНА
Статтю присвячено питанню ефективності застосування існуючих міжнародно-

правових механізмів захисту прав людини, зокрема, тих, що стосуються захисту прав 
дітей. Зроблено висновок, що наразі не існує ефективного і дієвого механізму захисту 
прав людини і громадянина. 

Ключові слова: міжнародно-правові механізми; міждержавні правозахисні органі-
зації; захист прав людини; Комітет з прав дитини.

Постановка проблеми. Питання захисту прав дитини завжди було и залишається од-
ним із найактуальніших, адже нормативно-правових актів та профільних установ та/або 
організацій на сьогодні існує чимало, але реального практичного механізму реалізації та 
гарантування таких прав, нажаль, немає. Говорячи про шляхи реалізації прав не можна не 
згадати про механізм захисту цих прав. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню механізму захисту прав і сво-
бод людини і громадянина, і, зокрема, дитини, присвячені наукові праці І. Ліщини, М.  Бу-
роменського, В. Кравченка, Ю. Сидорчука, І. Литвиненка, М. Антоновича, Г.  Агушевої, 
Д.  Баданіна, К. Ніконова, Т. Титової, А. Дакала, О. Огородника, О. Руднєвої тощо. 

Мета статті полягає у необхідності дослідження поняття та системи міжнародно-
правових механізмів захисту прав людини, а також виокремлення Комітету з прав дитини 
як окремого елементу такої системи. 

Виклад основного матеріалу. У наукових публікаціях основна увага приділяється по-
няттю та основним умовам застосування міжнародно-правового механізму захисту прав 
людини і громадянина. Майже у кожному своєму дослідженні науковці роблять наголос на 
захисті прав дитини, як на специфічному інститутові, який є складовою інституту захисту 
прав людини взагалі. Тож, для того, щоб найбільш повно дослідити питання, що стосують-
ся міжнародно-правового механізму захисту прав людини, пропонуємо розпочати з аналізу 
різних доктринальних підходів щодо розуміння загального поняття «механізм міжнарод-
ного захисту прав людини».

Так, наприклад, Іван Ліщина у своєму монографічному дослідженні «Міжнародні ме-
ханізми захисту прав людини» під терміном «механізми міжнародного захисту прав люди-
ни» розуміє систему міжнародних (міждержавних) органів і організацій, що діють з метою 
здійснення міжнародних стандартів прав і свобод людини чи їх відновлення у випадку 
порушення. Автор наголошує, що, окрім міждержавних органів і організацій, у світі існує 
безліч так званих неурядових правозахисних організацій (наприклад, ст. 55 Конституції 
України, яка надає право громадянам звертатися до міжнародних механізмів захисту прав 
людини, має на увазі винятково міждержавну частину механізму. Такі (міждержавні) орга-
ни відрізняються тим, що вони створюються за взаємною згодою кількох держав, як пра-
вило, оформленою міжнародною угодою, діють у межах такої угоди, угодою також визна-
чаються їхні повноваження і спеціальні правила процедури) [4]. 

М.В. Буроменський наголошує, що виникнення міжнародних організаційних меха-
нізмів захисту прав людини пов’язане з розширенням у цій сфері міжнародно-правового 
співробітництва після Другої світової війни. Це стало наслідком формування міжнарод-
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ної єдності в розумінні цінності прав людини та їхнього захисту. Щойно таке розуміння 
було сформульоване у Статуті ООН, відразу ця організація стала центром міжнародно-
правового співробітництва із прав людини. В її рамках були створені найбільш авторитетні 
міжнародні органи із захисту прав людини. З початку 50-х років почали виникати регіо-
нальні міжнародні організаційно-правові механізми захисту прав людини, перший з яких 
створено відповідно до Європейської конвенції про захист прав людини [5, c. 154]. 

В.В. Кравченко притримується класичного розуміння, і приходить до висновку, що су-
часний міжнародно-правовий механізм захисту прав і свобод людини охоплює міжнародні 
організації та установи, що безпосередньо розглядають питання, пов’язані з порушенням 
прав і свобод людини [3, c. 214].

Ю. Трестер під міжнародним механізмом захисту прав людини розуміє спеціалізова-
них міжнародних інструментів, організацій та установ, які безпосередньо займаються за-
хистом прав людини [7].

У сучасному світі існує розгалужена система міжнародних механізмів щодо захисту 
прав людей, що являють собою декілька десятків універсальних і регіональних органів 
із прав людини з різним обсягом компетенції. Це дозволяє класифікувати ці органи, щоб 
легше розібратися в особливостях їхньої діяльності.

Універсальні міжнародні організаційно-правові механізми захисту прав людини мають 
компетенцію, що поширюється на значну кількість держав світу і, як правило, виключно 
на ті держави, які є учасницями відповідного універсального міжнародного договору про 
права людини (Комітет із прав людини, Комітет із прав дитини й ін.). В обмеженому колі 
міжнародних органів із прав людини контрольні повноваження не обов’язково пов’язані з 
участю держави в міжнародному договорі (Комісія з прав людини).

Універсальні органи з прав людини можуть бути квазісудовими та конвенційними. До 
квазісудових належать органи, утворені на підставі міжнародних договорів для здійснення 
контролю за дотриманням цих договорів державами-учасницями та діють за процедурою, 
що нагадує судову (Комітет з прав людини). До конвенційних належать органи, утворені на 
підставі міжнародних договорів для здійснення контролю за дотриманням цих договорів 
державами-учасницями (Комітет із прав дитини – згідно з Конвенцією про права дитини; 
Комітет з ліквідації дискримінації щодо жінок – згідно з Конвенцією про ліквідацію всіх 
форм дискримінації щодо жінок тощо) Конвенційні органи мають переважно політико-
правовий характер [6].

Регіональні міжнародні механізми захисту прав людини створюються на підставі між-
народних договорів окремих груп держав, як правило в межах географічних регіонів. На 
цей час регіональні механізми захисту прав людини створено в Європі (у рамках Ради 
Європи – на підставі Конвенції про захист прав людини й основних свобод 1950 р.; у рам-
ках ЄС – на підставі установчих договорів ЄС; у рамках ОБСЄ – згідно з Гельсінським 
Актом 1975 р.); в Америці – згідно з американською Конвенцією про права людини 1978 
р.; в Африці – згідно з африканською Хартією прав людини 1981 р.)  [7].

Схожої думки притримується і М. Алмаші, зазначаючи, що залежно від рівня реалізації 
механізмів захисту прав людини розрізняються:

- універсальні механізми, які діють на рівні всього світу (наприклад, Рада з прав лю-
дини при Генеральній Асамблеї ООН, Комісія з прав людини ЕКОСОР ООН, Комітет з 
прав людини, Верховний комісар ООН з прав людини, Верховний комісар ООН у справах 
біженців і т.д.);

- регіональні механізми, що діють на території певного регіону (Організація з безпеки 
та співробітництва у Європі, Європейський Суд з прав людини тощо) [1].

Залежно від підстав створення міжнародні органи та організації, спрямовані на захист 
прав людини, поділяються на два види:

- конвенційні органи, утворені на підставі міжнародних договорів. Це, зокрема, 
Комітет з прав людини (діє на підставі Пакту про громадянські та політичні права 1966  р.), 
Європейський Суд з прав людини (діє на підставі Європейської конвенції про захист прав 
людини та основних свобод 1950 р.), Комітет з прав дитини (засновано відповідно до 
Конвенції про права дитини 1989 р.) та інші.
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- органи утворені міжнародними організаціями. Специфікою діяльності цих орга-
нів є те, що їх рішення мають, як правило, рекомендаційний характер і забезпечуються 
лише авторитетом самих організацій. До таких органів відносяться Комісія ООН з прав 
людини, Комісія з положення жінок (засновані Економічною та соціальною радою ООН), 
Верховний комісар ООН у справах біженців (посада заснована Генеральною Асамблеєю 
ООН), Міжнародне бюро праці (засноване Міжнародною організацією праці) [1].

Іван Ліщина, акцентуючи увагу на диференціації міждержавних правозахисних орга-
нізацій, робить висновок, що: а) вони дійсно мають вплив на уряди; б) найчастіше їхні 
рішення обов’язкові для виконання, і в будь-якому випадку їхню думку не можна зігно-
рувати; в) вони змушують міжнародне співтовариство звертати увагу на порушення прав 
людини. Схематично всі правозахисні міжнародні організації можна розподілити на дві 
групи: універсальні та регіональні [4]. 

М. Буроменський поділяє такі міжнародні органи на універсальні та регіональні. 
Універсальні міжнародні організаційні механізми захисту прав людини. Універсальні ор-
гани із прав людини мають компетенцію, що поширюється на значну кількість держав 
світу і, як правило, виключно на ті держави, які є учасницями відповідного універсаль-
ного міжнародного договору про права людини (Комітет із прав людини, Комітет із прав 
дитини й ін.). В обмеженого кола міжнародних органів із прав людини контрольні повно-
важення не обов’язково пов’язані з участю держави в міжнародному договорі (Комісія з 
прав людини). Жоден з універсальних міжнародних органів із прав людини не є повно-
цінним міжнародним судовим органом, хоча пропозиції щодо їх створення висловлюва-
лися відразу після закінчення Другої світової війни. Універсальні органи з прав людини 
можуть бути квазісудовими та конвенційними. До квазісудових належать органи, утворені 
на підставі міжнародних договорів для здійснення контролю за дотриманням цих дого-
ворів державами-учасницями та діють за процедурою, що нагадує судову (Комітет з прав 
людини). До конвенційних належать органи, утворені на підставі міжнародних договорів 
для здійснення контролю за дотриманням цих договорів державами-учасницями (Комітет 
із прав дитини – згідно з Конвенцією про права дитини; Комітет з ліквідації дискримінації 
щодо жінок – згідно з Конвенцією про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок 
тощо) Конвенційні органи мають переважно політико-правовий характер [5].

Говорячи про міжнародно-правових захист прав дитини, звертаємо увагу на один з 
основних «інструментів» такого захисту Комітет з прав дитини, який було створено у від-
повідності до ст. 43 Конвенції про права дитини, 1989 р.

До Комітету входять 18 експертів, які діють в особистій якості і обираються таємним 
голосуванням у ході наради країн – учасниць Конвенції з числа громадян цих країн з ура-
хуванням принципу справедливого географічного розподілу і представництва головних 
правових систем. Члени Комітету повинні володіти високими моральними якостями і ви-
знаною компетенцією в галузі, що охоплюється Конвенцією. Кожна держава має право 
висунути не більше одного кандидата [2].

Члени Комітету обираються на чотирирічний строк і мають право бути переобраними 
при повторному висуненні їх кандидатур. У разі дострокового припинення повноважень 
члена Комітету, держава-учасниця, що висунула даного члена Комітету, призначає іншого 
експерта з числа своїх громадян на строк, що залишився, за умови схвалення Комітетом  [6].

Комітет обирає своїх службових осіб на дворічний строк. В їх число входять голова, 
чотири його заступника і доповідач [2].

Конвенція залишає місце проведення сесій на розсуд Комітету. Їх тривалість визнача-
ється нарадою держав – учасників Конвенції за умови схвалення Генеральною Асамблеєю 
ООН. Як правило, сесії тривалістю по три тижні кожна проводяться у Відділенні ООН в 
Женеві три рази на рік – у січні, травні і вересні. З початку своєї роботи в 1991  р. по кінець 
2011  р. Комітет провів 58 сесій [6].

Комітет встановлює свої власні правила процедури. Організаційно-технічне забезпе-
чення діяльності Комітету здійснює Секретаріат ООН. Генеральний секретар надає необ-
хідний персонал і матеріальні засоби для ефективного здійснення Комітетом своїх функцій 
відповідно до Конвенції [2].
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Доповіді про діяльність Комітету раз на два роки представляються Генеральній 
Асамблеї через ЕКОСОР. Згідно зі змінами, схваленими резолюцією 50/155 Генеральної 
Асамблеї ООН від 21 грудня 1995 року та ратифікованими Законом України «Про прийнят-
тя зміни до Конвенції про права дитини» від 3 квітня 2003 року № 717-IV держави – учас-
ники Конвенції зобов’язуються подавати Комітетові через Генерального секретаря ООН 
доповіді про вжиті ними заходи по закріпленню визнаних у Конвенції прав та про прогрес, 
досягнутий у здійсненні цих прав. а) протягом двох років після набуття чинності цією 
Конвенцією для відповідної Держави-учасниці; b) надалі – кожні п’ять років [2].

Розгляд доповідей є основною функцією Комітету. В доповідях зазначаються фактори 
і труднощі, якщо такі є, що впливають на ступінь виконання зобов’язань за Конвенцією. 
Доповіді повинні містити інформацію, достатню для забезпечення повного розуміння 
Комітетом дії Конвенції підзвітної країні. З урахуванням значної завантаженості програми 
роботи Комітету передбачено подання зведених доповідей (як правило, за два п’ятирічних 
періоди) [6].

Держави – учасники факультативних протоколів до Конвенції (Факультативний про-
токол щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії, вступив в силу 18 
січня 2002  р. і Факультативний Протокол, що стосується участі дітей у збройних конфлік-
тах, який набрав чинності 12 лютого 2002 р.) зобов’язані включати у свої доповіді та ін-
формацію про виконання положень протоколів. Якщо ратифікувала Протокол держава не є 
повноправним учасником Конвенції (протоколи таку опцію передбачають), воно супрово-
джує Комітету доповідь про виконання положень Протоколу раз у п’ять років [6].

У разі якщо держава-учасник регулярно не представляє доповіді, Комітет може роз-
глянути можливість обговорення ситуації в ньому на основі наявних відомостей. Про при-
йняття такого рішення Комітет інформує зацікавлена держава [2].

У відповідності з положеннями Конвенції Комітет має право запитувати у держав-
учасниць додаткову інформацію, що стосується її здійснення.

Первісний розгляд доповіді проводиться передсесійною робочою групою Комітету на 
неформальному засіданні, на яке можуть бути запрошені представники органів і спеці-
алізованих установ ООН, неурядових організацій, експертних кіл. Крім власне доповіді 
розглядається інформація з альтернативних джерел, у першу чергу структур ООН та інших 
договірних органів з прав людини [2]. 

За результатами неформального розгляду готується список питань, який по диплома-
тичних каналах перепроваджується зацікавленій державі. Як правило, напрямок списку 
супроводжується проханням представити відповіді заздалегідь, з тим щоб вони могли бути 
переведені на всі офіційні мови ООН.

Обговорення доповідей здійснюється в ході інтерактивного діалогу з представниками 
підзвітної держави. За підсумками обговорення Комітет готує заключні зауваження, які за 
форматом і характером нагадують аналогічні зауваження Комітету з прав людини та інших 
договірних органів з прав людини.

ЮНІСЕФ та інші органи та спеціалізовані установи ООН можуть бути представлені 
при розгляді окремих питань здійснення Конвенції, що входять в їх компетенцію. Комітет 
може запитувати у них експертні висновки і супроводжувати доповіді держав-учасниць, в 
яких міститься прохання про надання технічної консультації або допомоги чи вказується 
на потребу в цьому, а також (за наявності) зауваження і пропозиції Комітету щодо таких 
прохань чи вказівок [6].

Поряд з розглядом доповідей Комітет виконує і ряд інших функцій. Так, згідно з 
Конвенцією у нього є право свого роду «законодавчої ініціативи» в Генеральній Асамблеї. 
Комітет може рекомендувати Асамблеї запропонувати Генеральному секретарю провести 
від її імені дослідження з окремих питань, що стосуються прав дитини. Крім того, Комітет 
може вносити пропозиції і рекомендації загального характеру, засновані на інформації, яку 
він отримує від іноземних держав та органів і спеціалізованих установ ООН [2]. 
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Комітет з прав дитини поки не розглядає індивідуальних повідомлень, не розглядає 
скарг держав на недодержання іншими державами положень Конвенції і не веде розсліду-
вань. Факультативний протокол до Конвенції, який передбачає такі можливості, був розро-
блений відповідною робочою групою Ради ООН з прав людини у 2010-2011 рр., без голо-
сування схвалений пленумом Ради на його 17-ї сесії і прийнятий Генеральною Асамблеєю 
на її 66-ї сесії. Після набрання Протоколом законної сили, для чого потрібна ратифікація 
або приєднання до нього 10 держав, Комітет буде наділений цими повноваженнями [5].

З частотою приблизно раз на рік Комітет проводить одноденну загальну дискусію. 
Вона носить відкритий характер: запрошуються представники держав, органів і спеціалі-
зованих установ ООН, неурядових організацій, наукового та експертного співтовариства, 
а також діти. Зазвичай обговорюється тематичне питання, пов’язане із застосуванням по-
ложень Конвенції в певних обставинах або у відношенні певної категорії дітей. Всього 
Комітет провів 19 таких дискусій [7].

Як і інші договірні органи Комітет з прав дитини приймає зауваження загального по-
рядку, які тлумачать і розвивають положення Конвенції (всього їх 13). Крім них, у Комітеті 
є й інша форма роботи – рішення. Зазвичай вони стосуються процедурних питань (строки 
подання доповідей, їх формат, порядок засідань), але ряд рішень містить і предметні ре-
комендації державам і органам ООН щодо виконання окремих положень Конвенції [2; 7].

Висновки. У сучасному світі існує розгалужена система міжнародних механізмів 
щодо захисту прав людей, що являють собою декілька десятків універсальних і регіональ-
них органів із прав людини з різним обсягом компетенції. З наведеної вище інформації, 
ми можемо зробити висновок, що Комітет із прав дитини є одним з інструментів (меха-
нізмом) захисту прав людини. Рекомендації даного Комітету можуть слугувати одиницею 
виміру стану захисту прав дітей на території держави-учасниці, якою є Україна, на рівні 
прийняття рішення, так і на практичному рівні. І хоча за невиконання таких рекомендацій 
не передбачено застосування примусових санкцій, але серйозний аналіз такого документу 
ООН призведе до позитивних результатів у стані захищеності дітей.
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ОсОБЛИВОсті ДОтРИМАННЯ НОтАРіАЛЬНОЇ тАЄМНИЦі 
В  УКРАЇНі

У статті розкривається зміст поняття «нотаріальна таємниця» як одного з осново-
положних принципів здійснення нотаріальної діяльності, який довів свою неминущу 
цінність у забезпеченні конфіденційності взаємовідносин нотаріуса та заінтересованих 
осіб, що відображається у зберіганні в таємниці відомостей, одержаних нотаріусами у 
зв’язку з вчиненням професійних дій, дається класифікація таємниць та осіб, на яких 
покладено обов’язок не розголошувати відомості, що становлять нотаріальну таємницю.

Ключові слова: нотаріат, нотаріус, таємниця, нотаріальна таємниця.

Постановка проблеми обумовлена тим, що сьогодні в Україні розповсюджено багато 
наукових дискусій та фахових розмов про інститут нотаріату, бо у сучасних умовах розви-
тку ринкових відносин та громадянського суспільства професія нотаріуса в Україні зай-
няла особливе місце серед юридичних професій, а збереження нотаріальної таємниці є 
гарантією здійснення нотаріусами вчинених нотаріальних дій, адже за недодержання про-
фесійної таємниці нотаріуси ризикують анулюванням Міністерством юстиції України сві-
доцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю.

Метою цієї статті є розкриття поняття професійної таємниці, де нотаріальна таємниця 
виступає одним із її різновидів; визначення понять та видів професійної таємниці юриста; 
розкриття поняття та принципів нотаріальної таємниці; охарактеризування правового зна-
чення та регулювання нотаріальної таємниці.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В науці питанню нотаріальної таємни-
ці присвячено багато наукових праць відомих вітчизняних та зарубіжних вчених. Серед 
них насамперед можна назвати таких як Баранкова В.В., Бондарєва В.М., Зілковська К.Л., 
Ільєва Н.В., Комаров В.В., Остапенко О.Є., Парасюк В.М., Фурса С.Я. та ін.

Виклад основного матеріалу. Захист прав і законних інтересів громадян покладено 
на різні державні та недержавні органи, до яких відноситься й нотаріат. Нотаріат – це сис-
тема органів та посадових осіб, на які покладено посвідчення правочинів, оформлення 
спадкових прав і вчинення інших дій, покликаних юридично закріпити цивільні права і 
попередити їх можливе порушення. Нотаріальні дії в Україні здійснюють нотаріуси, які 
працюють в державній нотаріальній конторі або займаються приватною практикою. Згідно 
ст. 1 Закону України «Про нотаріат» від 02.09.1993  р. нотаріат в Україні – це система ор-
ганів і посадових осіб, на які покладено обов’язок посвідчувати права, а також факти, що 
мають юридичне значення, та вчиняти інші нотаріальні дії, передбачені цим Законом, з 
метою – надання їм юридичної вірогідності [1, ст. 1]. 

Щодня до нотаріусів і посадових осіб, на яких покладено виконання деяких нотарі-
альних дій, звертаються тисячі громадян та представники юридичних осіб за посвідчен-
ням правочинів, за засвідченням копій документів або за вчиненням інших нотаріальних 
дій. З моменту свого виникнення нотаріат являє собою унікальний інститут превентивного 
правосуддя, покликаний забезпечувати чітку реалізацію прав і законних інтересів учасни-
ків цивільного обороту з метою попередження звернення останніх до судових інстанцій 
за захистом. Здійснюючи від імені держави передбачені законодавством нотаріальні дії, 
нотаріуси є ключовою ланкою ефективно функціонуючої правової системи і невід’ємним 
елементом демократичної правової держави.

Вчинення нотаріальних дій в Україні – покладається на нотаріусів, які працюють в 
державних нотаріальних конторах, державних нотаріальних архівах (державні нотаріуси) 

© Е.А. Крістєва, 2016



ПРАВОВА ДЕРЖАВА    21’2016 283

або займаються приватною нотаріальною діяльністю (приватні нотаріуси). Нотаріус – це 
уповноважена державою фізична особа, яка здійснює нотаріальну діяльність у державній 
нотаріальній конторі, державному нотаріальному архіві або незалежну професійну нота-
ріальну діяльність, зокрема посвідчує права, а також факти, що мають юридичне значен-
ня, та вчиняє інші нотаріальні дії, передбачені законом, з метою надання їм юридичної 
вірогідності, а також здійснює функції державного реєстратора прав на нерухоме майно у 
порядку та випадках, встановлених Законом України «Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень» [1, ст. 3]. 

Одним з основоположних принципів здійснення нотаріальної діяльності, вироблених 
багатовіковою історією існування органів нотаріату і довівши свою неминущу цінність, є 
згідно ст. 5 Закону України «Про нотаріат», зберігання в таємниці відомостей, одержаних 
ними у зв’язку з вчиненням нотаріальних дій, тобто забезпечення конфіденційності вза-
ємовідносин нотаріуса та заінтересованих осіб, що дає правові гарантії належного захис-
ту суб’єктивних прав. Конфіденційність повинна бути забезпечена можливістю провести 
бесіду і вчинити нотаріальну дію в окремому приміщенні.

Ніхто із сторонніх осіб не повинен спостерігати за ходом нотаріальної процедури. Цю 
вимогу нотаріус зобов’язаний виконувати незалежно від того, здійснює він нотаріальну 
дію в приміщенні контори чи за її межами. Це найважливіший засіб забезпечення можли-
вості людини реалізувати свою автономію, незалежність в цьому світі, коли кожного з нас 
оточує величезна кількість людей, органів, організацій, які виявляють до нашого життя 
велику зацікавленість [2, с. 183].

Ст. 8 Закону України «Про нотаріат» визначає, що нотаріальна таємниця – це сукуп-
ність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса 
заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові 
права і обов’язки тощо. Це означає, що державні та приватні нотаріуси не можуть розго-
лошувати відомості, що стали їм відомі у зв’язку із вчиненням нотаріальних дій. Вимога 
додержання таємниці вчинюваної нотаріальної дії стосується не тільки змісту дії, а й са-
мого факту її вчинення. При здійсненні юридичних дій нотаріусом безпосередньо стають 
відомо багато фактів приватного життя людини, без знання яких неможливо здійснення 
ним своїх професійних повноважень. Людина змушена надати документи, в яких можуть 
міститися відомості, що становлять лікарську таємницю або банківську, або просто роз-
голошення яких було б небажане. Тому виділяється особливо таємниця нотаріальної дії, 
покликана забезпечувати недоторканність приватного життя індивідуума. Дане правило 
присутнє в законодавстві багатьох країн світу [3, с. 12].

На думку В.М. Парасюка, нотаріальна таємниця, поряд із адвокатською, банківською 
та медичною відноситься до різновидів професійної таємниці. Як відомо, професійна та-
ємниця – це матеріали, документи, інші відомості, якими користується особа в процесі ви-
конання своїх професійних обов’язків, які забороняється розголошувати у будь-якій формі 
[2, с. 182].

Нотаріальна таємниця охороняється: Конституцією України, яка проголошує: «Ніхто 
не може зазнавати втручання в особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених 
Конституцією України» [4, ст. 32] загальними законами: «Про інформацію» від 2 жовтня 
1992 р.; «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 р.; Цивільним процесуаль-
ним кодексом України; Кодексом адміністративного судочинства України; Кримінальним 
кодексом України; Кримінальним процесуальним кодексом України; Цивільним кодексом 
України; Господарським процесуальним кодексом України; спеціальним законом «Про 
нотаріат» від 2 вересня 1993 р.; іншими нормативно-правовими документами, а саме 
Положенням про вимоги до робочого місця приватного нотаріуса та здійснення контролю 
за їх дотриманням, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від  23 березня 
2011  р. [5].

Обов’язок не розголошувати відомості, які становлять нотаріальну таємницю, покла-
дається нормами Закону України «Про нотаріат» також на інші особи:
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– Яким про вчинені нотаріальні дії стало відомо у зв’язку з виконанням ними службо-
вих обов’язків або іншої роботи;

– Залучених для вчинення нотаріальних дій як свідків;
– Яким стали відомі відомості, що становлять предмет нотаріальної таємниці, зокрема на: 
1) а) уповноважених посадових осіб відповідного органу місцевого самоврядування 

(в населених пунктах, де немає нотаріусів, вони роблять такі нотаріальні дії, як вживають 
заходів щодо охорони спадкового майна; посвідчують заповіти (крім секретних); видають 
дублікати посвідчених ними документів; засвідчують вірність копій (фотокопій) докумен-
тів і виписок з них; засвідчують справжність підпису на документах; видають свідоцтва 
про право на спадщину; видають свідоцтва про право власності на частку в спільному 
майні подружжя в разі смерті одного з подружжя); б) посадових осіб консульських установ 
і дипломатичних представництв (консульські установи вчиняють нотаріальні дії, визначені 
у ст. 38 Закону); в) головних лікарів, їх заступників з медичної частини, чергових лікарів 
лікарень; г) капітанів морських, річкових суден, які ходять під прапором України; д) на-
чальників пошукових або інших експедицій.

2) працівників державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів, осіб, 
які перебувають у трудових відносинах з приватним нотаріусом;

3) помічників нотаріуса, які мають право: знайомитися із змістом нотаріальних до-
кументів, наданих нотаріусу для вчинення нотаріальних дій; бути присутнім на прийомі 
фізичних осіб та представників юридичних осіб; складати проекти правочинів, свідоцтв 
та інших документів, які стосуються вчинення нотаріальних дій; вести діловодство і архів 
нотаріуса; виконувати інші завдання, передбачені трудовим договором між помічником і 
нотаріусом [1, ст. 13]. 

Також таємниця вчинення нотаріальних дій поширюється й на того нотаріуса, який 
заміщає відсутнього. Нотаріус та інші зазначені особи зобов’язані зберігати нотаріальну 
таємницю, навіть якщо їх діяльність обмежується наданням правової допомоги чи озна-
йомленням з документами і нотаріальна дія або дія, яка прирівнюється до нотаріальної, не 
здійснювалась.

Ст. 8 Закону «Про нотаріат» встановлює, що довідки про вчинені нотаріальні дії 
та інші документи надаються нотаріусом протягом десяти робочих днів на обґрунтова-
ну письмову вимогу суду,прокуратури, органів, що здійснюють оперативно-розшукову 
діяльність, органів досудового розслідування у зв’язку з кримінальним провадженням, 
цивільними, господарськими, адміністративними справами, справами про адміністративні 
правопорушення, що знаходяться в провадженні цих органів, з обов’язковим зазначенням 
номера справи та прикладенням гербової печатки відповідного органу.

Довідки про суму нотаріально посвідчених договорів, які необхідні виключно для 
встановлення додержання законодавства з питань оподаткування, надаються нотаріусом 
протягом 10 робочих днів на обґрунтовану письмову вимогу органів доходів і зборів. Витяг 
зі Спадковогореєстру про наявність складеного заповіту видається тільки заповідачу, а піс-
ля смерті заповідача будь-якій особі, яка пред’явила свідоцтво про смерть або інший до-
кумент, що підтверджує факт смерті заповідача (одного із заповідачів).

Нотаріус не має права давати свідчення в якості свідка щодо відомостей, які станов-
лять нотаріальну таємницю, крім випадків, коли цього вимагають особи, за дорученням 
яких або щодо яких вчинялися нотаріальні дії. На вимогу Міністерства юстиції України, 
головних управлінь юстиції в областях, місті Києві з метою регулювання організації нота-
ріальної діяльності нотаріуси видають підписані ними копії документів та витяги з них, а 
також пояснення нотаріусів у строк, встановлений цими органами. Нотаріус на письмовий 
запит органів доходів і зборів надає інформацію про вступ фізичної особи у права спадко-
ємця з обов’язковим зазначенням повних даних про таку особу та даних про майно, отри-
мане за правом успадкування.

За недодержання таємниці вчинюваних нотаріальних дій відповідальність нотаріусів 
чітко визначена ст. 12 Закону «Про нотаріат», пунктом “ж” якої встановлюється, що пору-
шення нотаріусом вимог, передбачених ч. 2 ст. 3, ч. 1 ст. 8 та ст. 9 Закону «Про нотаріат», 
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є підставою для анулювання Міністерством юстиції України свідоцтва про право на за-
няття нотаріальною діяльністю. Згідно Правил професійної етики нотаріусів України від 
04.10.2013  р. розголошення відомостей, що становлять нотаріальну таємницю, забороне-
но за будь-яких обставин, крім випадків, встановлених Законом України «Про нотаріат». 
Дотримання принципу конфіденційності є необхідною і найважливішою передумовою до-
вірчих відносин між нотаріусом та фізичними і юридичними особами. Збереження конфі-
денційності будь-якої інформації, отриманої нотаріусом від фізичних і юридичних осіб, 
а також про них або інших осіб у процесі здійснення нотаріальної діяльності, є правом 
нотаріуса у відносинах з усіма суб’єктами права, які можуть вимагати розголошення такої 
інформації, та обов’язком щодо фізичних та юридичних осіб і тих осіб, кого ця інформація 
стосується. Дія принципу конфіденційності не обмежена в часі [6].

У Законі України «Про нотаріат» також йдеться про майнову відповідальність нота-
ріусів, яка настає за збитки, заподіяні клієнтам, незаконні дії або недбалість. Державні 
нотаріуси відшкодовують збитки у порядку регресу, а приватні нотаріуси відповідно до 
ст. 27 Закону України «Про нотаріат» відшкодовують збитки в повному обсязі [1, ст. 27]. 

Висновки. Діяльність нотаріату є різновидом правозастосовчої, юрисдикційної діяль-
ності, зачіпає найбільш важливі та істотні аспекти здійснення прав фізичними і юридични-
ми особами і тому підводячи підсумок, варто відзначити, що обов’язок зберігати таємницю 
вчинення нотаріальної дії є основним принципом діяльності нотаріуса й запобігає мож-
ливості настання несприятливих наслідків у разі розголошення таємниці, бо додержання 
таємниці вчинюваних нотаріальних дій є одним із найважливіших правил діяльності нота-
ріуса, що забезпечує його авторитет і перешкоджає виникненню несприятливих наслідків 
для осіб, які звернулися до нотаріуса.
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ОсОБЕННОстИ сОБЛЮДЕНИЯ НОтАРИАЛЬНОЙ тАЙНЫ 
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Резюме
 В статье раскрывается содержание понятия «нотариальная тайна» как одного из 

основополагающих принципов осуществления нотариальной деятельности, который 
доказал свою ценность в обеспечении конфиденциальности взаимоотношений нотариу-
са и заинтересованных лиц, отражающееся в сохранении в тайне сведений, полученных 
нотариусами в связи с совершением профессиональных действий, дается классифика-
ция тайн и лиц, на которых возложена обязанность не разглашать сведения, содержащие 
нотариальную тайну.

Ключевые слова: нотариат, нотариус, тайна, нотариальная тайна.



ПРАВОВА ДЕРЖАВА    21’2016286

E.A. Kristeva, Student
the Economics and Law Faculty

Odessa I.I. Mechnikov National University
Frantsuzskiy Boulevard, 24/26, Odessa, 65058, Ukraine

COMPLIANCE – FEATURES OF THE NOTARY MYSTERY IN UKRAINE
Summary
The article deals with the concept of «notary mystery» as one of the fundamental principles 

of the notary’s activities, which has proved its lasting value in ensuring the confidentiality of 
the notary relationships and stakeholders is reflected in the storing confidential information 
received by the notaries in connection with the performance of professional activities, a 
classification mystery and the persons who are entrusted with the duty not to disclose the 
information that constitutes notary mystery.

Key words: state notary’s office, notary, mystery, notary mystery.



ПРАВОВА ДЕРЖАВА    21’2016 287

УДК 342.726-054.57:001.4

А.М. Мхітарян, аспірантка
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Кафедра конституційного права та правосуддя
Французький бульвар, 24/26, Одеса, 65058, Україна

КОНстИтУЦіЙНО-ПРАВОВі ОсНОВИ ДіЯЛЬНОсті 
НАЦіОНАЛЬНО-КУЛЬтУРНИХ АВтОНОМіЙ В УКРАЇНі
Статтю присвячено визначенню поняття «національно-культурна автономія» та 

розгляду законодавства у цій сфері. Досліджені правові основи діяльності національно-
культурних автономій та її організаційно-правові форми.

Ключові слова: національно-культурна автономія, національні меншини, екстери-
торіальність, громадські об’єднання, напрямки діяльності.

Постановка проблеми. У кожній поліетнічній країні виникають питання гарантуван-
ня та реалізації прав національних меншин. Оскільки національні меншини є частиною 
Українського народу, виникає необхідність побудови якісних взаємовідносин між ними та 
державою з метою реалізації їх права на самовизначення, закріпленого у Статуті ООН та 
багатьох міжнародно-правових актах. Як правило, у більшості країн повністю або част-
ково свої права національні меншини реалізують через державні та недержавні організа-
ції. Серед недержавних особливе місце посідають національно-культурні об’єднання, які 
сприяють культурному самовизначенню цієї особливої групи населення.

До того ж через незаконну анексію Криму та останні події на Сході України виникає 
необхідність консолідації українського суспільства, невід’ємною частиною якого є націо-
нальні меншини.

Через недосконалість інституційного механізму державного регулювання міжетнічних 
відносин, виникає необхідність налагодження стійких та плідних взаємовідносин між дер-
жавою та національно-культурними об’єднаннями. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням цієї теми займаються 
Асуханов Ю.У., Волошин Ю.О., Лазур Я.В., Притуліна О.В.,Римаренко Ю.І. Однак серед 
вчених, які досліджують категорію національно-культурної автономії не існує єдиної дум-
ки щодо сутності цього суб’єкту конституційних правовідносин, а недостатнє правове ре-
гулювання створює основу для доктринальних дискусій.

Мета статті. Одним з невирішених питань в галузі прав національних меншин є пра-
вовий статус та основи діяльності національно-культурної автономії. Досі не існує єдиного 
визначення цього поняття, його ознак. Через відсутність спеціального закону, який би ре-
гулював діяльність такої автономії, виникають проблеми правового розуміння цього інсти-
туту. Метою нашого дослідження є пропозиція нашого визначення поняття національно-
культурної автономії, визначення її організаційно-правових форм, особливостей напрямків 
діяльності.

Виклад основного матеріалу. Стаття 11 Конституції України закріплює, що «держава 
сприяє розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних на-
родів і національних меншин України» [1]. Саме ця норма гарантує особам, які не іденти-
фікують себе з українським етносом, однак є громадянами України, право на національно-
культурне самоусвідомлення та самовираження. 

Реалізація цього права може здійснюватися як індивідуально, так і колективно. Слід 
наголосити, що у даному випадку реалізація індивідуальних прав представника національ-
ної меншини невід’ємно пов’язана з реалізацією колективних прав всієї національної мен-
шини. Реалізація колективних прав, а отже і права на внутрішнє самовизначення, здійсню-
ється через національно-культурну автономію.

Право на створення національно-культурних автономій (надалі – НКА) закріплено у 
ст.  6 Закону України «Про національні меншини». Законодавець включає у це право: 
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• користування і навчання рідною мовою чи вивчення рідної мови в державних на-
вчальних закладах або через національні культурні товариства; 

• розвиток національних культурних традицій; 
• використання  національної  символіки; 
• відзначення національних свят;
• сповідування  своєї  релігії;
• задоволення потреб у літературі, мистецтві, засобах  масової інформації;
• створення національних культурних  і  навчальних закладів; 
• будь-яка інша діяльність, що не суперечить чинному законодавству [2].
Однак правового визначення поняття «національно-культурна автономія» у законодав-

стві України не дано. Часто це призводить до нечіткого розуміння цієї категорії. Саме тому 
важливими є доктринальні визначення цього поняття. 

Під поняттям «національно-культурна автономія» Ю. О. Волошин розуміє гарантова-
не державою право на здійснення національно-культурного самовизначення громадянами 
України, що відносять себе до національних меншин, котре реалізується у формі системи 
об’єднань громадян, які створюються на засадах добровільної самоорганізації з метою са-
мостійного вирішення питань розвитку та збереження національно-культурної самобут-
ності [3, 6].

На думку Я.В. Лазура «поняття «національно-культурна автономія» можна визначити 
як гарантоване державою право та реальна здатність осіб, що належать до національних 
меншин, безпосередньо або опосередковано, через органи національно-культурної авто-
номії, вирішувати питання власного розвитку та збереження національно-культурної само-
бутності, віднесених до їх компетенції чинним законодавством даної держави та установ-
чими документами національно-культурної автономії» [4, 8]. 

В обох випадках автори розуміють наведене поняття як гарантоване державою право.
Закордонні вчені дають дещо інше визначення. Так, О. В. Притуліна вважає, що 

«національно-культурна автономія – це форма персональної автономії спільнот, критерієм 
надання якої (в формі створення та участі) є самостійно визначена і добровільно заявлена 
національність (етнічна приналежність), а метою надання національно-культурної автоно-
мії є реалізація колективних прав в області збереження і розвитку власної культури, в тому 
числі рідної мови та інших її елементів» [5]. 

Наприклад, Ю.У. Асуханов пропонує розглядати інститут національно-культурної ав-
тономії і як принцип національної політики держави, і як громадський інститут з ознаками 
публічної влади, який сприяє формуванню громадянського суспільства [6].

Таким чином, національно-культурна автономія повинна сприйматись більш багато-
гранно: не тільки як право, але й як форма самовизначення та самоорганізації національ-
них меншин, державно-правовий принцип регулювання міжетнічних відносин. 

Від національно-культурної автономії слід відрізняти національно-територіальну авто-
номію, яка може створюватись у випадку стійкого, компактного проживання національ-
них меншин та з метою запобігання виникненню так званого «національного питання». 
Прикладом можуть бути національно-територіальні автономії колишньої СРСР та сучасної 
КНР, Аландські острови у Фінляндії, провінції Бальцано і Тренто в Італії та ін.

На відміну від вищеназваної, національно-культурна автономія є екстериторіальною з 
огляду на дисперсність проживання національних меншин. Це дозволяє розширити діяль-
ність такої автономії на всіх представників національності, а не тільки на певну територію. 

Організаційно-правовою формою національно-культурної автономії є громадське 
об’єднання, у даному випадку доцільніше говорити про національно-культурне об’єднання 
(надалі – НКО), хоча Закон України «Про громадські об’єднання» (надалі – Закон) та-
кої категорії не закріплює. Проаналізувавши ст. 1 Закону, можна дати таке визначення 
національно-культурного об’єднання: «добровільне об’єднання фізичних осіб для здій-
снення та захисту прав і свобод, задоволення культурних, національних, мовних та релі-
гійних інтересів» [7]. 

В Основах законодавства України про культуру наведено розширений перелік форм 
НКО. Так, громадяни України, які належать до національних меншин, можуть утворювати 
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національно-культурні товариства, центри, творчі спілки, фонди, асоціації,створювати за-
клади культури і мистецтва та навчальні заклади, засновувати засоби масової інформації і 
видавництва [8, ст. 7, 8].

Слід наголосити, що законодавство не закріплює спеціальних умов, вимог для ство-
рення та функціонування, що вважаємо неприпустимим з огляду на специфічність їх функ-
цій та мети створення.

Громадські об’єднання національних меншин можуть утворюватись зі всеукраїнським, 
міжнародним, регіональним, обласним, місцевим та районним статусом. Так, за інфор-
мацією Управління культури, національностей, релігій та охорони культурної спадщини 
Одеської ОДА на території області діють 2 міжнародних національно-культурних товари-
ства, 5 всеукраїнських, 1 регіональне, 39 обласних об’єднань, 52 міських та 66 районних 
об’єднань. 

Можна виділити два види принципів діяльності національно-культурних об’єднань: 
загальні (закріплені у Законі) та спеціальні (витікають із специфіки діяльності таких 
об’єднань). Отже, загальними принципами діяльності НКО є: 1) добровільність; 2) само-
врядність; 3) вільний вибір території діяльності; 4) рівність перед законом; 5) відсутність 
майнового інтересу їх членів (учасників); 6) прозорість, відкритість та публічність. 

До спеціальних пропонуємо віднести наступні принципи: 1) свобода етнічної само-
ідентифікації членів НКО; 2) самоорганізація; 3) багатоманітність внутрішньої організації; 
4) принцип поваги до культури, традиції, віросповідання, звичаїв та мови інших меншин. 
Ці принципи повинні бути основою діяльності усіх видів НКО. 

Національно-культурні об’єднання реєструються на загальних умовах як громадське 
об’єднання відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фі-
зичних осіб-підприємців та громадських формувань». 

Основою діяльності такого громадського об’єднання є закони України та статут 
об’єднання. Статут затверджується під час установчих зборів та у подальшому реєстру-
ється. Саме у статуті закріплюються мета та напрями діяльності НКО. Більшість НКО ста-
вить за мету об’єднання представників своєї меншини (наприклад, Спілка вірмен України) 
та об’єднання усіх громадських організацій своєї меншини (наприклад, Федерація греків 
України).

Цікавим є дослідження напрямків діяльності НКО. Проаналізувавши статути НКО, 
автор пропонує виділити два види напрямків діяльності НКО: загальні та спеціальні. 
Загальними напрямками діяльності всіх НКО є культурно-освітня робота, об’єднання 
представників меншини, взаємодія з державними органами.

Спеціальні напрямки діяльності прописані безпосередньо у статутах НКО. Зокрема, до 
спеціальних можна віднести: сприяння відновленню історичних назв грецьких населених 
пунктів, сприяння реабілітації і поверненню незаконно репресованих і депортованих гре-
ків в історичні місця їх проживання (статут Федерації греків України), сприяння отриман-
ню інформації щодо навчання громадян України в учбових закладах Республіки Польща 
(статут Спілки поляків м. Києва). Також прикладами спеціальних напрямків діяльності є 
протистояння антисемітизму, організація практичної допомоги та здійснення громадського 
контролю з питань виїзду до Ізраїлю, що закріплено у статуті Асоціації єврейських органі-
зацій та общин України.

Слід наголосити, що законодавство не містить обмежень щодо кількості НКА, які мо-
жуть бути створені представниками однієї національності. На наш погляд, це створює умо-
ви для біль ефективної реалізації своїх індивідуальних прав представниками національних 
меншин. Це обумовлено тим, що незгода особи з метою та напрямами діяльності однієї 
НКО не стане перешкодою для реалізації її прав через інше НКО. Тому, наприклад на те-
риторії лише Одеської області зареєстровано близька 10 руських організацій, більш 10 ор-
ганізації євреїв та болгар. Але така розгалуженість НКА етнічних меншин може призвести 
до неефективної реалізації ними колективних меншин.

Висновки. Таким чином можна зробити наступні висновки. У законодавстві не існує 
визначення національно-культурної автономії. З огляду на це, наведемо своє визначення 
цієї категорії. Національно-культурна автономія – це форма самовизначення національних 
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меншин, яка полягає в  гарантованому державою праві на вільний вибір способів збережен-
ня самобутності осіб, пов’язаних єдиною етнічною, культурною, мовною та релігійними 
ознаками, що є основним принципом регулювання міжнаціональних відносин у державі.

Хоча організаційно-правовою формою національно-культурних об’єднань є громад-
ське об’єднання, законодавство закріплює загальні умови реєстрації такого об’єднання, 
не враховуючи, специфіку його діяльності. З цією метою вважаємо доцільним прийняття 
спеціального закону про національно культурну автономію. Автор виділила 2 види прин-
ципів та напрямків діяльності НКО: загальні та спеціальні. Якщо загальні закріплені у 
законодавстві та є спільними для усіх громадських об’єднань, то спеціальні закріплені у 
статуті НКО та пов’язані зі специфікою його правової сутності та напрямків діяльності.
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ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ

1. Профіль журналу
1.1. Журнал Правова держава здійснює такі типи публікацій:
1. Наукові статті.
2. Короткі повідомлення.
3. Матеріали конференцій.
4. Бібліографію. 
5. Рецензії.
6. Матеріали з історії науки.
1.2. У певному конкретному випуску один автор має право надрукувати тільки одну 

самостійну статтю.
1.3. Мова видання – українська, англійська, німецька та російська.
1.4. До редакції «Правової держави» подається:

1. Текст статті з анотацією, записаний на електронному носії в редакторі Word 
(кегль 14, відстань між рядками 1,5 інтервали).

2. Резюме російською та англійською мовами 
3. Колонтитул.
4. Рекомендація кафедри або наукової установи до друку.
5. Відомості про авторів.

2. Підготовка статті – обов’язкові складові
Оригінальна стаття має включати:
1. Анотацію – мовою оригіналу статті. 
2. Вступ та визначення актуальності теми.
3. Мету статті.
4. Постановку проблеми.
5. Аналіз останніх досліджень і публікацій.
6. Виклад основного матеріалу.
7. Висновки.
8. Список літератури.
9. Резюме (російською та англійською мовами).
10. Ключові слова (до п’яти).

3. Оформлення рукопису.
Обсяг. Послідовність розташування обов’язкових складових статті
3.1. Обсяг рукопису наукової статті (з урахуванням таблиць і підписів до них, анотації, 

резюме, ключових слів, списку літератури) – не більше 15 сторінок, рецензій – до 3 сто-
рінок, коротких повідомлень – до 2 сторінок. Рукописи більшого обсягу приймаються до 
журналу тільки після попереднього узгодження з редколегією.

3.2. Послідовність друкування і розташування окремих складових наукової статті 
має бути такою: 

1. УДК – зліва над назвою статті.
2. Ініціали та прізвище автора (згідно з паспортом, український варіант), науко-

вий ступень, вчене звання, посада.
3. Назва наукової установи (в тому числі відділу, кафедри, де виконано працю); 

повна поштова адреса установи (за міжнародним стандартом, з поштовим 
індексом); телефон для співпраці з авторами. 

4. Назва статті, повинна точно відбивати зміст праці, бути короткою (в межах 9 
повнозначних слів), містити ключові слова.

5. Анотація мовою оригіналу праці друкується перед початком основного тек-
сту після інтервалу 20 мм від лівого поля.

6. Під анотацією друкуються ключові (основні) слова (не більше п’яти) мовою 
оригіналу статті. 
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7. Текст статті і список літератури. 
8. Резюме російською та англійською мовами включає: прізвище та ініціали 

автора, наз ву наукової установи, повну поштову адресу установи (за міжна-
родним стандартом, з поштовим індексом), електронну адресу автора, назву 
статті, текст резюме та ключові слова.

9. Рисунки, діаграми, таблиці разом з підписами та поясненнями розміщуються 
у тексті статті. 

10. Стаття повинна бути підписана автором або авторами. 

4. Мовне оформлення тексту: термінологія, умовні скорочення, посилання
4.1. Автори несуть повну відповідальність за бездоганне мовне оформлення тексту, 

особливо за правильну українську наукову термінологію (її слід звіряти за фаховими тер-
мінологічними словниками). 

4.2. Якщо часто повторювані у тексті словосполучення автор вважає за потрібне 
скоротити, такі абревіатури при першому вживанні обумовлюють в дужках. Наприклад: 
Нотаріальна палата України (далі НПУ). 

4.3. Посилання на літературу подаються у тексті статті, обов’язково у квадратних дуж-
ках, арабськими цифрами: перша цифра позначає номер праці у списку літератури, дру-
га – сторінку цитованої праці, між цифрами кома. Наприклад: [2, с. 55], [3, ст. 55] – якщо 
посилання на статтю закону.

5. Література
5.1. Список літератури друкується мовою оригіналу відповідної праці. Він оформлю-

ється згідно з ДСТУ 7.1:2006 і повинен містити тільки назви праць, на які посилається 
автор. Назви праць у списку літератури розташовуються в порядку згадування. 

5.2. Назви праць у списку літератури оформлюються за правилами ВАКу згідно поста-
нови президії ВАК України. Наприклад: для монографій слід вказати: прізвище, ініціали 
автора(ів), повну назву праці, місце видання, видавництво, рік видання, загальну кількість 
сторінок праці. Для періодичних видань: прізвище, ініціали автора(ів), назву журналу, по-
вну назву праці, місце та рік видання, том і (або) номер, першу і останню сторінку статті. 

Наприклад: 
1. Миколенко О.І. Теорія адміністративного процедурного права : монографія /  

О.І. Миколенко, Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Харків : Бурун Книга, 2010. – 335 с.
2. Ільєва Н. В. Питання взаємодії державних та недержавних органів з суб’єктами 

нотаріальної діяльності / Н. В. Ільєва // Правова держава: зб. наук. пр. – Одеса: 2012. – 
№ 15. – С. 45-53.

6. Анотація. Резюме. Колонтитул 
6.1. Анотація (коротка стисла характеристика змісту праці) подається мовою оригіналу 

статті, містить не більше 50 повнозначних слів і передує (окремим абзацом) основному 
тексту статті. 

6.2. Резюме (короткий висновок з основними положеннями праці) подається двома ін-
шими мовами (російською та англійською), кожне містить не більше 50 повнозначних слів 
і друкується на окремому аркуші.

6.3. Колонтитул (короткий, не більше 50 знаків, або скорочений чи видозмінений заго-
ловок статті для друкування зверху на кожній сторінці тексту праці) подається українською 
мовою разом з прізвищем та ініціалами автора на окремому аркуші.

Редколегія має право редагувати текст статей, погоджуючи відредагований варіант  
з автором, а також не приймати рукописи, якщо вони не відповідають вимогам  

«Правової держави».  

Рукописи статей, що прийняті до публікування, 
авторам не повертаються.
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