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ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

У цьому році Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова відмічає
140<у річницю з початку своєї освітянської діяльності. І проводячи різні урочисті
заходи з цього приводу, ми намагаємося згадати усі основні події з нашої історії,
усіх видатних осіб, які працювали в нашому університеті і які створювали і ство<
рюють його обличчя.

Серед таких осіб, безумовно, окреме місце займає засновник порівняльної пато<
логії, еволюційної ембріології, імунології, перший Нобелівський лауреат серед вихід<
ців з України, професор Ілля Ілліч Мечников, який працював в нашому універси<
теті і чиє ім’я було нам надано в зв’язку з його сторіччям у 1945 році. Ми
постійно згадуємо ім’я цієї видатної людини, шукаємо додаткові відомості про його
життя і дуже радіємо, коли з’являються нові відомості про нього і його родину.

У зв’язку з цим потрібно нагадати, що в цьому році не тільки певний ювілей
університету, в цьому році виконується 160 років з дня народження і проф.
І. І. Мечникова. Він народився 15 травня 1845 року в селі Панасівка, яке довгий
час мало назву Мечниково і згідно сучасній соціально<географічній карті знахо<
диться зараз в Двуречанському районі Харківської області. Саме в цьому селі
пройшли його дитячі роки. Підлітком він поїхав із свого дворянського гнізда і
більше сюди не повертався. Помер проф. І. І. Мечников і похований у 1916 році
в Парижі.

Фахівці вважають, що таке прізвище у цієї родини виникло в зв’язку з тим, що
один з її попередніх представників цієї родини — Миколай — служив при дворі
царя Олексія Михайловича мечником — головним суддею в державі, а вже пізні<
ше назва його посади стала ім’ям власним всієї родини. Потім хтось з цієї родини
добре проявив себе в битві при Полтаві, і Петро I дарував йому землі в Харків<
ській губернії, в тому числі село Панасівку і ще 8 невеликих селищ, що знаходи<
лись поруч. Саме так виник родовий маєток Мечникових.

Його батько, Ілля Іванович, служив в армії, займався питанням забезпечення
армії, в першу чергу поставками коней, дослужився до гвардійського полковника,
вийшов у відставку і повернувся в Панасівку. Його жінка, мати Іллі Ілліча, Емілія
Невахович, була дочкою відомого у той час письменника. Окрім Іллі Ілліча в цій
родині було ще четверо дітей. Його брат Миколай Ілліч у середині ХІХ століття
займав посаду прокурора Харківської губернії і мав добру репутацію. Інший
брат — Лев Ілліч — служив ад’ютантом у Джузеппе Гарібальді. Потім працю<
вав на викладацький роботі в університеті Лейпцига, де помер і похований. Одне
з селищ, які входили в маєток цієї родини, мало назву Дар’єндорф на честь однієї
з сестер Дар’ї, і яке знаходиться зараз в Троїцькому районі Луганської області.
Мабуть, також буде цікавим, що один з предків родини дружини Президента Укра<
їни Катерини Ющенко жив в селі Зайцеве — одному з селищ, яке входило в
маєток родини Мечникових.

Як це цікаво, наприклад, що університет відмічає свій ювілей 13 травня, а проф.
Мечников, чиє ім’я він носить, народився рівно на 20 років раніше і саме 15 трав<
ня. А “корні” родини Катерини Ющенко мають безпосереднє відношення до роди<
ни Мечникова. Дуже цікаво. Невже насправді в цьому світі все переплетено...

З  п о в а г о ю ,
головний редактор,
професор, заслужений діяч науки і техніки України,
член Національної спілки журналістів України Є. Л. Стрельцов
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ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ПРАВА

УДК 342.721.565.4(4)

А. П. Бабій, ñóääÿ ñïåö³àë³çîâàíî¿ êîëåã³¿ ç ðîçãëÿäó ñïðàâ,
ùî âèíèêàþòü ç àäì³í³ñòðàòèâíî-ïðàâîâèõ â³äíîñèí, ñóäîâî¿ ïàëàòè

ó öèâ³ëüíèõ ñïðàâàõ àïåëÿö³éíîãî ñóäó Îäåñüêî¿ îáëàñò³

ПРОБЛЕМА СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ СПРАВ,
ЩО ВИНИКАЮТЬ З АДМІНІСТРАТИВНО�ПРАВОВИХ
ВІДНОСИН, В СВІТЛІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ

ПРО ЗАХИСТ ПРАВ І ОСНОВНИХ СВОБОД ЛЮДИНИ

У статті розглядається питання судового розгляду справ по спорам,
що виникають з адміністративно<правових відносин, у світлі Європей<
ської конвенції про захист прав і основних свобод людини з метою
підвищення ефективності захисту прав громадян.

Ключові слова: права і свободи громадян; справи, що виникають
з адміністративно<правових відносин, проблема розгляду справ, що ви<
никають з адміністративно<правових відносин.

Проголошені в статті 3 Конституції України фундаментальні положення про те,
що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються
в Україні найвищою соціальною цінністю [1,5], визначають зміст і спрямованість
діяльності держави. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є голо<
вним обов’язком держави.

Визначальним для захисту прав громадян в Україні стали наявність Європей<
ської конвенції про захист прав і основних свобод людини (набрала чинності для
України з 11 вересня 1997 р.), як частини національного законодавства України
згідно зі ст. 9 Конституції України, та Європейського суду з прав людини, який за
визначенням у ст. 19 Конвенції (в редакції Протоколу № 11) створено “для забез<
печення виконання Високими Договірними Сторонами їхніх зобов’язань за
Конвенцією та протоколами до неї” [2].

“Тисячі заяв, які надійшли до Суду від громадян України вже в перші роки,
дали змогу виявити, що:

1) багато законодавчих актів країни не лише не узгоджені з Конвенцією, а й
суперечать їй або закріплюють статус людини, протилежний Конвенції;

2) в різних державних установах функціонують таємні інструкції, які мають
силу на порядок вищу ніж закон;

3) захист прав людини завершується судовим рішенням, за виконання якого
ніхто не відповідає;

4) незалежність судді коригується періодичністю виплати заробітної плати та її
розмірами, його побутовими умовами тощо і в країні існує система заходів, які
нівелюють незалежність і неупередженість судді;

5) Конвенція фактично не стала обов’язковою до виконання в країні, а судді
недостатньо знають її положення, мало розуміють і не завжди прагнуть їх застосо<
вувати. Дуже багато заявників стверджують, що їх посилання на Конвенцію ви<
кликають у суддів репліку, що їм краще знати, що застосовувати;

6) тривалість розгляду справи, умови отримання показань, перебування під вар<
тою розцінюються як деталі, що не мають відношення до прав людини;

© А. П. Бабій, 2005
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7) в країні починає складатися подвійний стандарт прав людини: один — для
себе, який був десятки років раніше; другий — для Європи... [3, 7].

Не можна не помічати істотного прогресу у ставленні Держави до захисту
прав людини, але й сьогодні в ньому негативне переважає над позитивним.

Тому важливою гарантією забезпечення прав і свобод громадянина є можли<
вість їх звернення до суду за захистом цих прав і свобод, зокрема, відповідно до
статті 55 Конституції України, яка гарантує кожному право на оскарження в суді
рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самовря<
дування, посадових і службових осіб [1,27].

На теперішній час спори щодо оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових
осіб тощо розглядаються загальними судами, а правовими підставами порядку розгля<
ду судами справ вказаної категорії є положення Цивільного процесуального кодексу
України, зокрема, розділу ІV Б “Провадження по справах, що виникають з адміністрати<
вно<правових відносин” цього Кодексу, стаття 236 якого виділяє такі види розглядува<
них судом справ, що виникають з адміністративно<правових відносин:

1) по скаргах на неправильності в списках виборців та в списках громадян, які
мають право брати участь у референдумі;

2) по скаргах на рішення і дії територіальної, окружної (територіальної) вибор<
чої комісії по виборах депутатів і голів сільських, селищних, районних, міських,
районних у містах, обласних Рад та заявах про скасування рішення виборчої комі<
сії про реєстрацію кандидата;

3) по скаргах на рішення, дії або бездіяльність Центральної виборчої комісії,
територіальної, дільничної виборчої комісії по виборах Президента України та за<
явах про скасування реєстрації кандидатом у Президенти України;

4) по скаргах на рішення, дії чи бездіяльність, що стосуються виборів народних
депутатів України;

5) по скаргах на рішення, дії або бездіяльність Центральної виборчої комісії;
6) по заявах про дострокове припинення повноважень народного депутата

України у разі невиконання ним вимог щодо несумісництва депутатської діяльно<
сті з іншими видами діяльності;

7) по скаргах на дії органів і службових осіб у зв’язку з накладенням адмініс<
тративних стягнень;

8) по скаргах на рішення, дії або бездіяльність органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, посадових і службових осіб;

9) по скаргах на рішення, прийняті відносно релігійних організацій;
10) за заявами прокурора про визнання правового акта незаконним;
11) по скаргах на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої

посадової особи державної виконавчої служби;
12) про стягнення з громадян недоїмки по податках, самооподаткуванню сільсь<

кого населення і державному обов’язковому страхуванню.
Суд розглядає й інші справи, що виникають з адміністративно<правових відно<

син, віднесені законом до компетенції судів [4, 85<86].
Вищенаведений перелік скарг своїм змістом свідчить про важливість належно<

го забезпечення судового захисту прав громадян для суспільства в процесі роз<
гляду справ цієї категорії, в зв’язку з чим розглянемо деякі статистичні дані
щодо розгляду судами справ, що виникають з адміністративно<правових відносин.

Так, у 2003 р. місцевими судами Одеської області розглянуто 59002 цивільні
справи, з яких 2627 справ є справами, що виникають із адміністративно<правових
відносин, що складає 4,45 % від загальної кількості цивільних справ. Більшість зі
справ, що виникають із адміністративно<правових відносин, 1837 справ, складали
справи за скаргами на рішення, дії або бездіяльність органів державної влади, орга<
нів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб [5].
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Апеляційним судом області за цей же час переглянуто 2613 судових рішень по
цивільних справах, з яких 342 є рішеннями у справах, що виникають із адміністра<
тивно<правових відносин, що складає 13 % від загальної кількості справ. Більшість
зі справ, що виникають із адміністративно<правових відносин, 286 справ, складали
справи за скаргами на рішення, дії або бездіяльність органів державної влади, орга<
нів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб [6].

В цілому в Україні у 2003 р. за захистом своїх прав і свобод у порядку цивіль<
ного судочинства до судів загальної юрисдикції звернулося 1,6 млн. громадян і
юридичних осіб, що на 5,1 % більше, ніж у 2002 р., в тому числі надійшло до судів
та прийнято до провадження 67,2 тис. справ у спорах, пов’язаних з адміністративно<
правовими відносинами, або 4, 4 % від усіх справ, прийнятих до провадження [7, 32].

Але вже в 2004 р. лише місцевими судами Одеської області розглянуто 90223
цивільні справи, з яких 15661 справ є справами, що виникають із адміністративно<
правових відносин, що складає 17,4% від загальної кількості справ. Велику кіль<
кість справ цієї категорії склали справи на неправильність у списках виборців, але
6055 справ були за скаргами на рішення, дії або бездіяльність органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб [8].

Апеляційним судом області за цей же час переглянуто 4071 судове рішення по
цивільних справах, з яких 1118 є рішеннями у справах, що виникають із адміністра<
тивно<правових відносин, що складає 27,5% від загальної кількості справ. Біль<
шість зі справ, що виникають із адміністративно<правових відносин, 919 справ,
склали справи за скаргами на рішення, дії або бездіяльність органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб [9].

Таким чином, частка розглянутих справ вказаної категорії від загальної кілько<
сті цивільних справ у місцевих судах Одеської області від 4,45 % у 2003 р.
виросла до 17,4 % у 2004 р. В апеляційному суді Одеської області частка розгля<
нутих справ, що виникають із адміністративно<правових відносин, від загальної кі<
лькості цивільних справ від 13 % у 2003 р. виросла до 27,5 % у 2004 р.

Загальні статистичні дані по Україні щодо розгляду справ даної категорії у
2004 р. ще не опубліковано.

Наведені дані вказують на те, що підвищення правосвідомості громадян, форму<
вання громадянського суспільства в Україні, можливість доступу до суду з кож<
ним роком приводять до значного збільшення у судах частки кількості справ, що
виникають з адміністративно<правових відносин від загальній кількості цивільних
справ.

Але загальновизнаним є факт, що діюче законодавство України не забезпечує
належним чином права громадян і їх належний захист, в тому числі і судовий
захист по справам, що виникають з адміністративно<правових відносин, внаслідок
чого відповідно збільшується і частка заяв громадян України до Європейського
суду з прав людини за захистом своїх прав, гарантованих Європейською конвенці<
єю про захист прав і основних свобод людини.

При цьому необхідно відмітити недоліки організаційного і процесуального ас<
пекту неналежного забезпечення судового захисту прав громадян по справам, що
виникають з адміністративно<правових відносин, які визначаються загальновідо<
мою необхідністю спеціалізації з розгляду цих справ.

В організаційному аспекті передбачено створення системи адміністративних
судів згідно з Законом України від 07. 02. 2002 р. “Про судоустрій України”.

П. 16 Прикінцевих та перехідних положень цього Закону передбачено, що до
утворення системи адміністративних судів розгляд справ, віднесених до підсудно<
сті адміністративних місцевих судів здійснюють місцеві загальні суди, а справ, що
належать до підсудності адміністративних апеляційних судів та Вищого адмініст<
ративного суду України, — відповідні загальні апеляційні суди... в порядку вста<
новленому процесуальним законом, шляхом запровадження спеціалізації суддів з
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розгляду справ адміністративної юрисдикції, в тому числі утворення судових ко<
легій у справах зазначеної юрисдикції, до введення в дію процесуального закону,
що регулює порядок розгляду справ даної юрисдикції відповідно до цього Закону.
Формування системи адміністративних судів здійснюється протягом трьох років
[10, 84<85].

В той же час, за вказані три роки вимоги закону не виконано і за станом на
лютий 2005 р., чітко не визначена перспектива розгляду справ вказаної категорії.
Де<юре, Указом Президента України № 889 від 01. 10. 2002 р. створено Вищий
адміністративний суд України з обранням до нього суддів постановою Верховної
Ради України № 1393<IV від 11. 12. 2003 р.; Указом Президента України №
1417/2004 від 16. 11. 2004 р. створені окружні і апеляційні адміністративні суди
без обрання до них суддів, Указом Президента України № 1520/2004 від 22. 12.
2004 р. призначено голову Вищого адміністративного суду України [11]. Але, де<
факто, всі вказані суди не функціонують, а обрані судді Вищого Адміністративного
Суду України та його голова не виконують своїх обов’язків.

Одночасно в процесуальному аспекті діють застарілі норми Цивільного проце<
суального кодексу України від 18. 07. 1963 р. (з подальшими змінами), які не
забезпечують в повному обсязі регламентацію судового розгляду справ вищевка<
заних справ у нових історичних умовах. Це пов’язано з тим, що новий Цивільний
процесуальний кодекс України прийнято Верховною Радою України
18. 03. 2004 р. з набранням чинності з 01. 01. 2005 р., але не раніше вступу в
силу Адміністративного процесуального кодексу України, який має урегулювати
питання розгляду в судах справ, що виникають з адміністративно<правових відно<
син. В той же час проект Адміністративного процесуального кодексу України за
винятком окремих статей проголосовано у Верховній Раді України 01. 07. 2004 р.
лише в другому читанні, а третє читання планується на лютий<липень 2005 р. [11].

Таким чином, на сьогодні так і не вирішено проблему належного організаційно<
го і процесуального забезпечення судового розгляду справ, що виникають з адміні<
стративно<правових відносин, що впливає на ефективність правосуддя по захисту
прав громадян, гарантованих Конституцією України і Європейською конвенцією
про захист прав і свобод людини.

Однією з основних причин такого стану є неоднозначний підхід до судово<
правової реформи в країні. “На жаль, законодавче забезпечення судової діяльності
поки перебуває не на належному рівні. Під час підготовки нових законів законо<
давець не завжди дотримується єдиних наукових і концептуальних підходів, а це
часто призводить до великої кількості неузгодженостей між нормативними акта<
ми. Деякі їх норми взагалі суперечать одна одній. Ця обставина є причиною бага<
тьох колізій при застосуванні правових норм і прийняття судами взаємовиключ<
них рішень. Донині законодавство ще не повністю приведено у відповідність з
положеннями Конституції та стандартами Ради Європи. У зв’язку з цим постійно
виникають проблеми, які насамперед відчувають судді, котрі застосовують зако<
ни”[12, 5].

Разом з тим є надія, що парламентські слухання “Про здійснення судово<право<
вої реформи в Україні” 16. 03. 2005 р. у Верховній Раді України [11] дадуть
необхідний поштовх для реалізації на ділі судово<правової реформи, зокрема і в
сфері адміністративної юстиції. Поступ уперед в цьому питанні надасть можли<
вість практичного забезпечення підвищення ефективності правосуддя відносно
розгляду справ, що виникають з адміністративно<правових відносин, з метою забез<
печення прав громадян у світлі Європейської конвенції про захист прав і свобод
людини.
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àïåëëÿöèîííîãî ñóäà Îäåññêîé îáëàñòè

ПРОБЛЕМА СУДЕБНОГО РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ,
ВОЗНИКАЮЩИХ ИЗ АДМИНИСТРАТИВНО�ПРАВОВЫХ
ОТНОШЕНИЙ, В СВЕТЕ ЄВРОПЕЙСКОЙ КОНВЕНЦИИ
О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ОСНОВНЫХ СВОБОД ЧЕЛОВЕКА

РЕЗЮМЕ

В статье рассматривается проблема судебной защиты прав граж<
дан по делам, возникающим из административно<правовых отношений
с учетом Европейской конвенции о защите прав и основных свобод
человека; и подчеркивается актуальность введения специализации по
рассмотрению дел данной категории в судах с целью обеспечения
эффективного доступа граждан к правосудию.

Ключевые слова: права граждан; дела, возникающие из админис<
тративно<правовых отношений; проблема судебного рассмотрения дел
административной юрисдикции.
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Îäåñüêà íàö³îíàëüíà þðèäè÷íà àêàäåì³ÿ, êàôåäðà òåîð³¿ äåðæàâè ³ ïðàâà,
âóë. Ï³îíåðñüêà, 2, Îäåñà, 65009, Óêðà¿íà

УНІВЕРСАЛІЗМ І ПАРТИКУЛЯРИЗМ У ПРАВІ

Аналізується і розкривається сутність універсалізму та партикуля<
ризму у праві шляхом виявлення спільних і відмінних ознак, які влас<
тиві романс<германському, англо<американському і східноазійським
правоустроям.

Ключові слова: універсалізм права, партикуляризм права, ро<
манс<германський правоустрій, англо<американський правоустрій, схід<
ноазійський правоустрій.

Проблема універсалізму (з лат. — різнобічність, багатоманітність) і партикуля<
ризму (з лат. — частковість, відокремленість) у праві набуває особливого значен<
ня за умов глобалізації правоустроїв у сучасному світі. Вирішення потребує
головне питання: чи в змозі фундаментальний релятивізм права доповнюватися
прагненням до його універсальності?

У сучасній українській юридичній літературі проблема універсалізму і партику<
ляризму у праві досліджується головним чином під кутом зору належності Укра<
їни до певної правової сім’ї [І]. Однак, звертає на себе увагу, що українські дослід<
ники не відокремлюють і, відповідно, не опрацьовують такі важливі для порівняль<
них досліджень питання, як основний закон компаративістики і універсалізм нау<
ки права. Для автора ж ці питання є засадничими.

З огляду на сказане, завдання цієї статті полягає в тому, щоб розкрити сутність
універсалізму й партикуляризму в праві шляхом виявлення спільних і відмінних
ознак, які властиві романс<германському, англо<американському і східноазійському
правоустроям.

Західні правоустрої своїм витоком мають право давніх греків і римлян. У
давній Греції, головним чином в Афінах, спостерігався надзвичайно повчальний
факт: закони і самі форми держави тут перестають просто сприйматися на віру, їх
почали обмірковувати й у випадку встановлення їхньої несправедливості <відхиля<
ти. Політичні та правові стосунки постають і як предмет понятійно<аргументова<
ного обговорення, і як предмет філософської критики. Вивчаються умови та крите<
рії справедливого верховенства держави, справедливі форми панування протистав<
ляються несправедливим і, спираючись на аргументи, що напрацьовували й обстою<
вали філософи, вказуються межі всевладної в тенденції держави. Так формувалася
теорія правової держави. Найістотнішим було те, що філософське осмислення пра<
ва мало за мету легітимацію та обмеження законів і держави. Нормативним фун<
даментальним поняттям критики законів і держави була ідея справедливості [2,
28<46; 3,16<42].

Що таке справедливість? Сутність справедливості вбачали в еквівалентності
або рівноцінності (“Рівне за рівне”, “Віддати кожному відповідно до його заслуг”).
Раннім виявом принципу еквівалентності було правило таліона. Іншим формулю<
ванням цього принципу є золоте правило моралі: “не роби іншому того, чого не
бажаєш собі”.

Отже, справедливість звично пов’язують з поняттям “розподіл”. “Кожному —
за його вчинками” — ось класична формула справедливості.

© В. В. Дудченко, 2005
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Історія засвідчує, що перші норми справедливості (юстиції) виникли із визнан<
ня права приватної власності. У високорозвинених правових культурах давнього
світу (єгипетська і близькосхідна — 4000<3000 pp. до н. е.) вперше почали вважа<
ти, що сутністю справедливості є принцип рівноцінності, або еквівалентності. Цей
принцип зображували у вигляді врівноважених терез. Первісне це суто єгипетсь<
кий символ. Римляни також визначали справедливість як рівність, і терези стали
для них атрибутом юстиції. Закони Хаммурапі (1750 p. до н. е.), закони Солона
(Греція, I ст. до н. е.), закони Дванадцяти таблиць (450 p. до н. е.) врегульовували
питання власності, договорів, позовів, компенсації заподіяної шкоди та ін.

Оскільки основними категоріями приватного права є власність і договір, то зро<
зуміти, що таке право і справедливість, можна найкраще через їхній зв’язок з дого<
вором. Природу договору вбачали в свободній волі, в добрій волі і в обопільності
прав та обов’язків сторін договору. Названі принципи договору і є правом. Право
виникає з акту договору. Де порушені правила договору, там несправедливість,
там неправо. Тож давні греки і римляни обстоювали договірну природу права і
справедливості.

Оскільки справедливість є категорією етики, то очевидно, що право і мораль є
тотожними. Термін етики, як науки про мораль, уперше вжив Аристотель для по<
значення особливої сфери дослідження — “практичної філософії”. Якщо у “теоре<
тичній філософії” завдання полягає в тому, щоб з’ясовувати підстави того, що має
місце, то в “практичній філософії” осмислюються закони того, що мусить бути.
Тож головне питання етики: що ми мусимо робити? Етика виховує в людині по<
кликання завершувати світ шляхом надбудови до сфери існуючої емпірії того, що
мусить бути. Етика, таким чином, дозволяє цілісно, а не фрагментарно, пізнавати
людську буттєвість. Вона вчить людину оцінювати будь<яку ситуацію (включно і у
сфері держави та права), під кутом зору того, що мусить бути. Тож етика — це
нормативна або зобов’язуюча дисципліна.

З часу Аристотеля всі обов’язки моралі поділяють на правові і обов’язки доб<
родійності. Право і мораль, таким чином, концептуально єдині. Їхньою спільною
ознакою є нормативність або зобов’язання. До правових обов’язків традиційно
відносять свободну волю, добру волю, обопільну волю, честь, гідність, совість. Ці
обов’язки віддзеркалюють сутність природного права, і вони утворюють підставу
для позитивного права. Обов’язками добродійності є співчуття, доброзичливість,
вдячність, ввічливість, скромність, людяність та ін.

Тож мораль у західній традиції — це не лише благо або добро, а й право. Праву
і моралі властива спільна риса — нормативний характер обох, оскільки і перше, і
друга встановлюють правила поведінки, а не описують і констатують, факти, що
притаманно науці.

Про синтез моральної філософії або етики й юриспруденції виразно йдеться в
Дигестах або Пандектах Юстиніана. У титулі першої книги Дигест під назвою
“Про справедливість і право” зазначається: “І, тому, хто вивчає право, необхідно
насамперед взнати, звідки походить слово “право” (jus, juris). Право отримало
свою назву від слова “справедливість” (justitia), бо згідно з чудовим визначенням
Цельса право є мистецтвом благого і справедливого. §1.... Ми турбуємося про
правосуддя (justitia), проголошуємо поняття благого і справедливого, відокремлюю<
чи справедливе від несправедливого,... прагнучи справжньої... філософії, а не хиб<
ної? [4, 83] І далі: “... П. Правосуддя є незмінною і постійною волею надавати
кожному його право. §1. Приписи права суть наступні: жити чесно, не чинити
шкоди іншому, кожному віддавати згідно з його вчинками. §2. Юриспруденція є
пізнанням божественних і людських справ, наука про справедливе і несправедли<
ве” [4, 87]. З огляду на сказане, очевидно, що юриспруденція для давніх римлян була
по суті моральною дисципліною.

На підставі викладеного, можна виокремити фундаментальні принципи да�
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вньоримського права. Такими принципами є: 1) ототожнення права і спра;
ведливості, 2) невіддиференційованість права і моралі, 3) легітимація держа;
ви і права; 4) первісність і пріоритетність природного права стосовно права
позитивного.

Подальший розвиток західної юриспруденції характеризується таким знамен<
ним етапом — рецепцією римського права. Під рецепцією розуміють сприйнят<
тя римського права та його принципів подальшою європейською і світовою юрис<
пруденцією — включно і сучасною. Римське право відроджували середньовічні
європейські університети у Болоньї, Сорбонні, Парижі, Віттенберзі та інших містах
Європи. Програма курсу права була скрізь одна: цивільне право Юстиніана. Ви<
кладання цього курсу грунтувалося на доктрині природного права. Ось у який
спосіб визначається природне право у самих Дигестах:... §3. Природне право —
це те, якому природа навчила усе живе...; 2... Природа встановила між нами деяку
спорідненість,... 4.... Згідно з природним правом усі народжуються вільними...
“Право” означає те, що завжди є справедливим і благим, — яким є природне
право” [4; 83,85,87]. На особливу увагу заслуговує визначення у Дигестах свобо<
ди. У титулі 5 під назвою “Про становище людей” зазначається:

“4. Свобода є природною здатністю кожного робити те, що йому до вподоби,
якщо це не заборонено силою чи правом. §1. Рабство є постановою права народів,
на підставі чого особа підкорена чужій волі всупереч природі” [4, 117]. Римляни,
таким чином, вірили в існування розумного високоморального світового порядку.
Цей порядок втілює справедливість від природи.

Право університетів визначають дві його ознаки: автономність і універсаль<
ність. Автономність означала незалежність від владної політики. Така незалеж<
ність й ґрунтувалася на доктрині природного права. Університетські професори
справжнім правом вважали природне право, віддзеркаленням якого було римське
право. В університетах не вивчали позитивного права, тобто законодавства держа<
ви. Вважали, що місцеві звичаї, ордонанси князів не виражали справедливості і
тому не були правом. На цій підставі справедливо стверджувати, що в середньо<
віччі і ранній Просвіті право розуміли як віддзеркалення справедливості від при<
роди і не ототожнювали з наказами суверена. Суверен не мав повноважень ні
створювати, ні змінювати норми університетського права. Влада не керувала про<
цесом розвитку права.

Універсальність права університетів обумовлена природним правом. Норми,
що походять з людського розуму, вважали за всезагальне, незмінне для всіх часів і
народів право. В епоху панування філософії Просвіти, юристи надихалися цією
ідеєю універсальності права.

Однак, в XVIII столітті становище змінилося. Вперше виник інтерес до позити<
вного права. Почали вважати, що суверен у змозі створювати право. Однак ці
повноваження надаються йому для впровадження принципів природного права.
Норми публічного права мусили виражати природні права людини і гарантувати
свободу людської особистості. Тож, після XVIII сторіччя почало складатися публіч<
не право. Позитивне право почали викладати і в університетах.

XVIII століття знаменне й тим, що відбулася кодифікація європейського права.
Змістом Прусського кодексу (1794 p.). Кодексу Наполеона (1804 p.), Німецького
кодексу (1800 p.). Швейцарського кодексу (1907 p.) були Дигести або Пандекти
Юстиніана. Цивільні кодекси XX століття також створювали юристи<романісти.
Тож приватне право залишилося римським.

Рецепійоване було й англосаксонське право. Цивільне право Юстиніана викла<
далося у середньовічних університетах Оксфорда і Кембриджа, котрі були створе<
ні у XIII сторіччі. Право справедливості Англії базувалося на римському прин;
ципі еквівалентності, і суд лорда;канцлера нагадував суд претора у Римі.
Спільним для романо;германського і англосаксонського правоустроїв було те,
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що вони завжди ґрунтувалися на вірі в існування закону, який був вищим
навіть за закон політичної влади. Цей закон називають природним правом.

До своєрідних ознак англо�американського права можна віднести по;
діл права на загальне право і право справедливості, техніку відмінностей і
техніку виключення, траст, зв’язок правової норми з казуїстикою, преюдиціальний
характер мислення юристів та ін. Однак, названі своєрідні ознаки, які обумовлю<
ють відмінність між романс<германським і англосаксонським правоустроями, не
мають принципового характеру.

У цьому зв’язку суттєво зазначити, що факт існування західної правової сім’ї
виразно віддзеркалює дію основного закону компаративістики. Згідно з цим зако<
ном, однакові правові проблеми однаково чи здебільшого однаково вирі�
шуються в усіх розвинених правоустроях світу [5, 58<59]. Подібним чином
західне право підтверджує принцип універсалізму науки права.

Чи властиві східним правоустроям ті ознаки, які є спільними для західної сім’ї
права? Йдеться, зокрема, про ототожнення права і справедливості, синкретизм пра<
ва і моралі, легітимацію держави і права, поділ права на природне і позитивне?
Виявляється, що властиві, хоча зі значною модифікацією.

Стосовно першого принципу, то тут вся справа у характері тлумачення справед<
ливості. Так, наприклад відомо, що веди для індусів — це божественне одкровення
і джерело їхньої релігії і права. Важливою частиною вед є концепція коловороту
життя і (тісно пов’язаний з ним) закон відплати або карма. Згідно з законом
карми, майбутнє народження є наслідком усіх вчинків у попередніх життях. Тож
закон відплати — це закон справедливості, аби віддати кожному згідно з його
“вчинками”. Справедливість у буддизмі ототожнюється з дотриманням певних
приписів моралі: не шкодити живим істотам, не брати чужого, стримуватися від
заборонених статевих стосунків, не вести пустих і брехливих бесід, не вживати
п’янких напоїв. Таке тлумачення справедливості засвідчує синкретизм права і
релігійної моралі.

Виявом божественного одкровення є й ісламське право. Всі приписи Корану
об’єднані ідеєю справедливості. Як ми вже зауважували, перші норми справедли<
вості виникли при визнанні права приватної власності. І саме у високорозвине<
них правових культурах давнього світу, таких як єгипетська і близькосхідна, впер<
ше почали вважати, що сутністю справедливості є принцип еквівалентності, або
рівноцінності. Цей принцип зображували у вигляді врівноважених терез. Сучас�
на ж ісламська цивілізація є спадкоємницею єгипетської і близькосхід�
ної правових культур давнього світу.

Своєрідним є тлумачення справедливості у країнах Далекого Сходу. Для китай<
ців і японців Дао — як природний закон, є єдиним і істинним шляхом до забезпе<
чення соціального порядку і справедливості. За Конфуцієм, сутність Дао утворюють
принципи благодійності: мудрість, людяність (“не роби іншому того, чого не бажаєш
собі), повага до старших, вірність і мужність. У цих принципах віддзеркалюється
справедливість. Очевидно, таким чином, що природою Дао є моральність. Це засвід<
чує синкретизм права і моралі у правоустроях Далекого Сходу.

Чи поширюється на східноазійське право принцип легітимації держави і права?
З усією впевненістю можна сказати, що так. Ісламське право, як і індуїстське, є
наслідком божественного одкровення і тому не спирається на авторитет будь<
якого земного творця права. Державу вважають служницею встановленої релігії.
Якщо державна влада не підвладна приписам Аллаха чи Брахми, то вона недійсна
для божественної системи права і суспільства. Вона розцінюється як деспотична,
тиранічна, така, що не має права вимагати слухняності і заслуговує лише того, щоб
бути поваленою. Тож, в релігії ісламу чи релігії індуїзму держава і позитивне
право знаходять своє обгрунтування і виправдання. Це і є їхньою легітимацією.

Аналогічний стан справ і в правоустроях Далекого Сходу. В уявленнях кон<
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фуціанців моральність Дао втілюється в поведінку людей. Людина від природи
наділена благом. На принципах добродійності мають влаштовуватися стосунки се<
ред людей. Добродійність і мораль — це головні якості правителів. Якщо правите<
лі і чиновники будуть вести себе добродійно, то не доведеться усувати їх від влади
[5, 487<500]. Тож, у концепції Дао держава і позитивне право знаходять своє обгру<
нтування і виправдання.

Сказане з усією очевидністю показує й те, що в східноазійських правоуст�
роях визнають первісну і пріоритетну роль природного чи божественно�
го права стосовно позитивного права. Норми шаріату, як справедливого бо<
жественного закону, чи норми Брахми і Дао, як справедливого природного закону, є
всеохопними, вічними і незмінними, тоді як позитивне право держави релятивне,
зумовлене місцем і часом. Відповідно до принципів шаріату, Брахми чи Дао фор<
мувалися норми звичаю. Звичаєві рити в Китаї чи звичаєві гірі в Японії замінили
законослухняність.

Одним з важливих факторів, що обумовив своєрідність східних правоустроїв, є
кастовий устрій суспільства. Люди тут від народження поділені на групи, кожна з
яких має свою систему прав і обов’язків. Індивідуальне “я” повністю охоплене
суспільним “ми” (сім’я, рід, клан). Кастовий устрій суспільства зумовив традицій<
ний пріоритет обов’язків перед правами.

Суттєво зазначити, що конфуціанська Азія й сьогодні дотримується ідеї ієрархі<
чного устрою. Панує уявлення, що поняття суб’єктивного права знеособлює людсь<
кі взаємини, оскільки воно зрівнює всіх людей, усупереч ієрархії, яка існує в приро<
ді [5, 496<501].

Водночас, слід зазначити, що вестернізація східноазійського права певним чи<
ном вплинула на ментальність східних народів. Так, Конституція Індії скасувала
систему каст і затвердила світський характер держави. Стаття 15 чинної Консти<
туції Індії забороняє дискримінацію на підставі кастової належності і гарантує
“основні права” громадян. Статті 35<56 чинної Конституції Китаю говорять про
права і обов’язки громадян: свобода слова, преси, зібрань, об’єднань, мітингів і де<
монстрацій. Кожен громадянин має право оскаржити дії посадових осіб, отримати
компенсацію за збитки, нанесені йому державним органом чи посадовою особою
внаслідок порушення його основних прав. У чинній Конституції Японії посилена
роль судової влади і міститься перелік основних прав, які підпадають під безпосе<
редній судовий захист.

Проте, однією з своєрідних рис східноазійських правоустроїв й понині зали<
шається переважно позасудове вирішення суперечок шляхом дружніх перегово<
рів і узгоджувальних процедур. Слушно пригадати, що в уявленнях конфуціан<
ців, людина від природи наділена благом, а не злом. Звідси переконання в тому,
що основними добродійними якостями людини є скромність і готовність все ви<
рішувати мирним шляхом. Той же, хто звертається до державного суду і прагне
публічно завдати образи іншому, чинить як груба і нецивілізована людина. Буде
мудріше, якщо в ситуації конфлікту людина поступиться, стерпить образу і цим
самим заслужить вищої нагороди в очах суспільства і перед Дао. Згідно з кон<
фуцінанською етикою, ідеальною є та людина, яка зрозуміла сутність природного
світового порядку, підпорядковує свої вчинки нормам цього порядку і цим са<
мим слугує збереженню встановленої гармонії, хай навіть шляхом поступки сво<
їми особистими інтересами.

З приведеного вище аналізу можна зробити деякі загальні висновки. Універ�
салізм права означає спільні ознаки, які властиві праву багатьох країн. Парти�
куляризм, навпаки, наголошує на неповторності і самобутності національних пра<
вових устроїв. Однак універсалізм не заперечує національної самобутності права.
Він доводить, що зовнішня варіантність правових устроїв є наслідком розгалужен<
ня однієї основи глобального правопорядку, частковими виявами якого і є ці уст<
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рої. Цю єдину основу утворюють принципи. Принципом же або закономірністю є
ті ознаки, які спільні для різних правових систем.

Виходячи з вище висловленого, подальшого аналізу вимагають такі на�
прями обраної теми, як фундаментальний релятивізм позитивного пра�
ва, дослідження ролі компаративістики в уніфікації права, стильоутво�
рюючі елементи західного і східноазійського права, визначення місця
України на юридичній карті світу.
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Статья содержит результаты сравнительного исследования призна<
ков, которые свойственны романо<германскому, англо<американскому
и восточно<азиатскому правовым устройствам. Универсализм пра�
ва означает общие признаки, которые свойственны праву
многих стран. Партикуляризм раскрывает неповторяемость
и самобытность национальных правовых устройств.
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ДОКТРИНА ЯК ДЖЕРЕЛО ПРАВА

Стаття присвячена проблемам дослідження доктринального права в
світі. Розкриваються витоки, сутність, місце і значення доктринального
права для життєдіяльності людини у державі і суспільстві. Пропонуєть<
ся підвищити авторитет доктрини (норм<принципів), надати їм обов’яз<
ковості та конституційного чи іншого законодавчого закріплення.

Ключові слова: доктринальне право, норми<принципи, міжнародні
інститути права, джерела права.

Сучасна інтеграція України до європейських і трансантлантичних структур має
за мету збагачення національного права здобутками європейської та світової лібе<
ральної правової думки. Одним з таких здобутків є визнання доктрини джерелом
або формою права. Проблема доктринального права має важливе значення для
будь<якого юриста. Ця проблема складна як з точки зору філософської, так і суто
юридичної. Вона стала предметом численних авторитетних досліджень і вона ж
була підставою для одвічних дискусій.

У сучасній українській юридичній літературі відсутні дослідження доктриналь<
ного права. Тож завдання цієї статті полягає в тому, щоб виявити витоки, сутність,
місце і значення доктринального права для життєдіяльності людини у державі і
суспільстві.

Ми все більш відверто визнаємо провідну роль доктрини і судової практики в
формуванні й еволюції права, і жоден юрист не вважає, що лише законодавчі текс<
ти важливі для знання права, — зазначають Р. Давід і К. — Ж. Спінозі. Навіть у
галузі кримінального права, де діє принцип “нема злочину, якщо він не передбаче<
ний законом”, все більш широкі повноваження надаються судцям чи адміністрації
для визначення міри покарання і врегулюванню його застосування, що фактично
ставить право в значну залежність від ідей тих, хто покликаний право здійснюва<
ти. Наявність багатьох міжнародних конвенцій і розвиток порівняльного права
змушують суддів все частіше і частіше цікавитися тим, як розуміється чи тлума<
читься право в інших країнах. Таким чином юридичний націоналізм відступає, і
можна вважати, що криза, викликана європейськими кодифікаціями XIX і XX сто<
літь, тимчасова. Відродження ідеї природного права, яке спостерігається в наш час,
є насправді відродженням ідеї єдиного права, поновленням свідомості того, що
право не слід розуміти як дещо ідентичне закону і маючи на цій підставі націона<
льний характер” [1, 52].

В історії романо<германської сім’ї права простежується домінування різних
джерел права у їх ієрархії. Так, у первісному суспільстві і ранньому середньовіччі
панівним джерелом права був звичай; впродовж XII<XVІІІ стст. панівне місце
посідала правова доктрина; в XIX ст. домінував закон; нині має місце різноджере<
льне право, в якому домінують загальні принципи права, виражені як в кодифіко<
ваному, так і “некодифікованому праві”.

Норма, вироблена правовою доктриною, є нормою�принципом. Мовою філо<
софів принципами називаються “системи положень директивного характеру, яким
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підкріплюються усі наступні процедури” [2, 168]. Норми<принципи можуть вира<
жатися, а можуть і не виражатися в нормах позитивного” права, але обов’язково
застосовуються в судовій практиці і мають досить узагальнений характер, принци<
пи і юридичне правило відмінні одне від одного. Звичайно, будь<яке юридичне
правило, за визначенням, є узагальненням; однак під загальним юридичним прави<
лом розуміється не те ж саме, що розуміється під принципом. Правило є узагаль<
ненням, бо воно встановлено для певної кількості актів і фактів. Однак це не
заважає йому зберігати свою специфіку, і воно регулює тільки певні факти чи
акти, які відповідають його предмету. Принцип же навпаки, постає як узагальнення,
бо він передбачає безмежну низку застосувань. Принципи панують над позитив<
ним правом, тоді як юридичні правила є всього лише окремими випадками їх за<
стосування чи винятками. І дія загальних принципів поширюється на усі сфери і
галузі права. Юридичні правила мусять узгоджуватися з загальними принципами.

Загальні принципи права значною мірою визначають зміст будь<якої юридичної
системи. Вони є під´рунтям будь<якої юридичної конструкції. Юридичні правила
можуть бути сформульовані і можуть розвиватися тільки орієнтуючись на загаль<
ні принципи права і за їх участю.

Загальні принципи є джерелом права. Поза конституціями мають існувати такі
фундаментальні принципи, які домінують над конституційними положеннями.
Коли існує контроль за конституційністю законів, законодавець сам змушений до<
тримуватися фундаментальних принципів.

Йдеться про те, що загальні принципи виражають право, первісне стосовно Кон<
ституції. Таким первісним правом є природне право. Фундаментальні принципи
природного права, якими є свобода, власність і справедливість, є надконституційни<
ми принципами. Вони складають основу інститутів приватного і політичного жит<
тя громадян у демократичних країнах. Авторитет окремих фундаментальних прин<
ципів, закріплених і захищених міжнародними угодами, наприклад, Європейською
Конвенцією з прав людини чи договорами Європейського Союзу, надає їм хара<
ктеру принципів наднаціонального рівня, які не повинні ігноруватися установчими
органами країн, які підписали ці домовленості. Європейський Суд недвозначно
визнає, що право, чинне в межах Європейського Союзу, має перевагу над консти<
туціями держав, які охоплюються ним [2, 180; 31; 32; 34; 35].

Ст. 38 Уставу Міжнародного Суду, доданого до Хартії Організації Об’єд;
наних Націй, визнає в якості джерела права “загальні принципи права, визнані
цивілізованими народами”. Однак в судовій практиці більш раннього періоду ми
виявляємо сліди загальних принципів права, які застосовувалися при відсутності
відповідного юридичного тексту. Ціла низка загальних принципів, які фігурують в
міжнародних хартіях, чи угодах, закріплені в якості законів більшістю країн.
Принципів права дотримуються й судові органи на місцях.

Жан;Луі Бержель говорить про загальні принципи права як про “головні еле<
менти в системах правосуддя” [2, 158]. Він зазначає, що “Державна Рада Фран;
ції була тим органом, який в 1945 р. запровадив і затвердив поняття як писаних,
так і неписаних загальних принципів, які можуть застосовуватися навіть за умов
відсутності відповідних текстів” [2, 162;163]. І далі: “Органом, що закликав до
визнання загальних принципів права, причому не тільки у сфері адміністративного
права, але також і в кримінальному праві, в приватному судовому праві, була Дер<
жавна Рада. Окрім того, в епоху, ще більш наближену до нашого часу, спиратися
на ці принципи в своїй роботі стали Конституційна Рада і Суд ЄС. З того часу,
як Конституція Франції 1958 р. запровадила Конституційну Раду, Державна
Рада більше не є монопольним розробником теорії загальних принципів права.
Сьогодні ця теорія використовується як для контролю за законністю адміністрати<
вних актів, так і для контролю за конституційністю законів” [2, 171].

Варта уваги обставина, що Конституція Франції 1958 р. заклала основи неза<
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лежної регламентної влади, сфера впливу якої не збігається зі сферою, де панує
закон. Державна Рада вирішила, що незалежна регламентна влада мусить підко<
рюватися правилу дотримання загальних принципів права, які запроваджені в
преамбулі Конституції, приписуються до виконання будь<яким органом чинної вла<
ди, “навіть за відсутності законодавчих положень” [2, 172]. Конституційна Рада,
в свою чергу, погодилася з тим, що “фундаментальні принципи, визнані законами і
Республікою і урочисто підтверджені в преамбулі Конституції, “володіють силою
конституційних положень, і закон, який суперечить таким принципам, в змозі бути
оголошений неконституційним” [2, 173].

Суд ЄС проголосив, що “повага до фундаментальних прав є складовою части<
ною загальних принципів права, дотримання яких гарантує Суд Європи”. До цих
же принципів вдаються судові органи на місцях. Подібно до Верховного суду Спо<
лучених Штатів, суди великої кількості країн (таких, як Німеччина, Італія, Бельгія
та ін.) визнали важливість загальних принципів. Більше того, Цивільний кодекс
Італії, наприклад, рекомендує суддям у випадку відсутності потрібних текстів, вихо<
дити при прийнятті рішення з загальних принципів права. Водночас у Франції в
преамбулі до Конституції 1946 і 1958 рр. знову підтверджуються права і свободи,
закріплені в Декларації прав людини від 1789р. і “Фундаментальні принципи,
визнані законами Республіки”. Як щойно було зауважено, Конституційна Рада ви<
словилася в зв’язку з цим за те, щоб визнати неконституційними закони, які супе<
речать цим фундаментальним принципам.

У Преамбулі Маастрихтського Договору про створення Європейського
Союзу (1991 р.) зазначається, що у першу чергу держави<члени підтверджують
свою “відданість принципам свободи, демократії і поваги прав людини та її основ<
них свобод, а також принципу верховенства права” [3, 34]. Відповідно до
ст. “F/2/” ДЄС Союз поважає основні права, які закріплені в Європейській
конвенції прав людини і які передбачені конституційними традиціями, спільними
для всіх держав<членів і загальними принципами права Союзу [3, 32].

Джерелами права ЄС є: 1) міжнародне право; 2) правова доктрина (загальні
принципи права, які призначені для роз’яснення і доповнення договорів та законо<
давства; 3) судові рішення (прецеденти); 4) законодавство Союзу (як основне, так
і похідне).

Стосовно міжнародного права, то воно сприймається як ефективне джерело права
ЄС. Згідно зі ст. 38 Статуту Міжнародного Суду ООН, є чотири види норм
міжнародного права: а) договори і конвенції; б) звичаєве право; в)загальні принци<
пи права, г) судові рішення (прецеденти) та наукові праці провідних юристів.

Договір про заснування Європейського Союзу певною мірою вказує на засто<
сування загальних принципів права. У ст. 164 зазначається, що від СЄС вимага<
ється забезпечувати “дотримання права” при тлумаченні й застосуванні Договору.
Відповідно до ст. 173 однією з підстав для перегляду актів Союзу є порушення
Договору чи “будь<якої норми права, що забезпечує його виконання”. “Норма пра<
ва” має більш важливе значення, ніж просто локальні формальні норми. До того ж,
ст. 215 вимагає, щоб позадоговірна відповідальність Союзу визначалася згідно з
“принципами права, які є загальними для всіх держав<членів”. Вони можуть бути
визначені таким чином: а) загальні принципи, які походять з природи права Сою<
зу; б) ті, які є спільними для правового порядку однієї чи більше держав<членів;
в)основні права людини; г) загальні принципи міжнародного права [3, 104].

Відповідальним за введення цих загальних принципів у структуру права Сою;
зу є СЄС. Одна з причин цього полягає в тому, що більшість із його суддів

проходили навчання в системах кодифікованого права, в яких суди переважно
схиляються до застосування таких принципів, на відміну від судів, що належать до
юрисдикції англосаксонського права [3, 104].

Стосовно основних прав людини, то спочатку сфера захисту цих прав розгля<

Äîêòîðåìà ÿê äæåðåëî ïðàâà UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU



22

далася як повністю невластива для правового порядку, який незмінно ´рунтується
на економічних засадах. Засновницькі договори, якими є Договори про заснування
Європейського Співтовариства, Європейського співтовариства вугілля і ста;
лі та Євроатому, чітко встановлюють систему цінностей, які базуються на еконо<
мічному лібералізмі та ринковій економіці. Будь<яке європейське намагання в цьо<
му напрямку розглядалося як таке, що належить до компетенції Європейського
Суду з прав людини, завданням якого було застосування Європейської конвенції
прав людини (ЄКПЛ). Однак поступово СЄС визнав необхідність дотримуватися
певних фундаментальних прав людини під час застосування права Союзу, незва<
жаючи на те, що для цього він ніколи не звертався до ЄКПЛ.

У статті F(2) Договору про заснування Європейського Союзу вказується:
Союз поважає фундаментальні права людини, які гарантуються підписаною в Римі
4 листопада 1950 р. Європейською конвенцією із захисту прав і основних сво<
бод людини і які випливають з конституційних традицій, спільних для держав<
членів, як загальних принципів права союзу.

Укладачі Амстердамського договору пішли навіть далі, надавши дотриманню
прав людини статус одного із загальних принципів, основоположних для Європей;
ського Союзу (ст. (І)). Першою справою, в якій СУД послався на основні права
людини, була справа strauder v Ulm [3, 109]. Сьогодні Суд не тільки визнає ЄКПЛ
основним джерелом прав людини, які захищені правом, а й вказує: “союз не може
приймати норми, які є несумісними з дотриманням загальновизнаних і гарантова<
них прав людини” [3, 109]. Особисті права людини Суд захищає за допомогою
свого прецедентного права. Це захист права на особисте життя, права на відповід<
ний судовий розгляд, права на особисте спілкування — адвоката та його клієнта,
права на свободу вибору релігії. Він навіть підтверджує ці права у сфері криміна<
льного права <галузі, яка не належить до сфери дії права Союзу [3, 109; 34; 35].

У сучасній компаративістиці, яка ´рунтується на теорії “юридичного плюраліз<
му”, наголошується, що юридична практика будь<якого суспільства охоплює багато
різноманітних юридичних укладів, які утворюють свою ієрархію і почасти конку<
руючих при застосуванні до тотожних юридичних ситуацій. Тому порівняння пра<
вових систем не може обмежуватися кодексами і законами, але мусить охоплюва<
ти всі джерела права. Детальне протиставлення на рівні техніки самобутніх рис,
взятих ізольовано від основоположних принципів, не має якого<небудь значення і
просто сенсу. “Проста констатація різноманіття правил, які діють у межах право<
вих систем, не викликає абсолютно ніякого інтересу, оскільки в праві якщо щось і
варте уваги, так це незмінні принципи, відповідно до яких упорядковуються прави<
ла, що змінюються... Якщо ми обмежимося тільки цими фундаментальними і стабі<
льними, принципами, то побачимо дві головні класифікаційні вісі: ідеологічний фу<
ндамент і юридичну техніку” [2, 245; 250; 274].

Підсумовуючи, важливо констатувати, що природу норми<принципу виражають
такі її ознаки: 1) основоположність; 2) універсальність; 3) трансцендентність; 4)
перманентність; 5)пряма дія; 6) вища юридична сила.

Підставою обов’язковості норм доктринального права є авторитет доктриналь<
но<правової традиції (XI <XIX стст.), з одного боку, конституційне та інше законода<
вче закріплення норм<принципів права з другого, і преторіанське судочинство — з
третього.

До перспектив подальшого опрацювання обраної проблеми можна віднести:
трансцендентність права; легітимація права; гетерогенність, компліментарність та
ієрархія джерел права; преторіанська система права. Виокремлені перспективи
проблеми досліджуються в європейському правознавстві. В Україні ж вони че�
кають на осмислення.
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РЕЗЮМЕ

Статья содержит результаты теоретического и нормативно<право<
вого исследования проблем доктринального права. Особое внимание
уделяется анализу международно<правовых актов, содержащих нормы<
принципы (правовую доктрину). Определена необходимость дальней<
шей обработки норм доктринального права в национальном законо<
дательстве.

Ключевые слова: доктринальное право, нормы<принципы, между<
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ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВА
ШКОЛОЮ ПРИРОДНОГО ПРАВА

Стаття присвячена проблемам визначення права школою природ;
ного права. Розкриваються фундаментальні ідеї природно<правових
тенденцій, визначення права видатними дослідниками школи природ;
ного права у різні історичні часи. Пропонується орієнтувати норми
позитивного права на природне право, що даватиме змогу правам лю<
дини визначати права влади (держави), а не навпаки.

Ключові слова: природне право, праворозуміння, справедливість,
позитивне право, природа людини.

Якщо відкинути все різномаїття тез, які оформлюють юридичний ідеалізм, то
виявиться, що він відповідає доктринам природного права і ствердженню про
існування ідеалу вищої справедливості, такої справедливості, яка вища за позитивне
право, що “нависає” над владою і над самим законодавцем. Загальною основою
різних природно;правових тенденцій служать декілька фундаментальних ідей, а
саме:

1. ствердження, що природне право походить від природи;
2. ідея про існування неписаних законів, вищих щодо позитивного права, які

“тиснуть” на нього;
3. ідея, згідно з якою прагнення до (ідеальної) справедливості первинне щодо

поваги (реальних) законів;
4. ідея недоторканності певних цінностей, що отримують верх над цінностями,

які приносять людей у жертву державі [1, 41<42].
Спроби з’ясування правових принципів, які могли б слугувати зразком та кри<

терієм для позитивного права, часто здійснювалися під егідою природного права.
Водночас сьогодні не існує єдиної думки стосовно визначення поняття
природного права.

У широкому розумінні воно позначає такі принципи обов’язкового порядку,
які мають значення незалежно від людської згоди та настанов, отже, незалежно від
позитивного права (Арістотель). У цьому широкому значенні поняття природно;
го права не обмежується лише тими принципами справедливості, які повинні бути
дійсними для “всіх часів та народів”. Цим поняттям необхідно також позначити й
принципи справедливості, що змінюються. Отже, у зазначеному розумінні йдеться
про “природне право із змінюваним змістом” (Штамлер 1914).

Більш широкі поняттєві можливості має вузьке розуміння природного права,
яке наближається до його буквального розуміння. Воно позначає такі принципи
справедливості, які начебто випливають з існуючого світового порядку, з природи
речей або з природи самої людини [2, 92<93].

Школа природного права бачила в праві не якесь природне явище (як проди<
ктована богом природа речей у постглосаторів), а витвір людського розуму, визна<
ного відтепер єдиною спрямовуючою право силою. В епоху панування філософії
просвітництва юристи надихались ідеєю універсалізму та прагнули до побудови
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таких норм справедливості, які створюють всеохоплююче незмінне для всіх часів
та народів право (“Так, нові статути, які маркіз де Помбаль видав у 1772 році
Університету у Коімбрі, приписували, що відтепер викладання повинно вестись не
на базі римського права, воно повинне будуватися на порівняльному праві та прин<
ципах, визнаних усіма цивілізованими народами”).

Ці настанови посилили тенденцію до злиття місцевих та регіональних звичаїв.
Висування на перший план розуму як сили, котра створює право, підкреслювало
нову важливу роль, відведену закону, та відкривало шлях кодифікаціям [3, 38].

Згідно з цією доктриною (школою), люди могли б позбавитися правил, які пору<
шують вищі принципи ідеального права. Ця філософія, яка знайшла своє відобра<
ження у “Антигені” Софокла (“Я не думаю, що твій едикт мав таку силу, яка дає
смертній істоті владу порушувати писані божі закони, ці закони не може поруши<
ти ніхто”) чи в видатній максимі “Summus gus, summa mguna (“самий суворий
закон — вища несправедливість) з трактату “Про республіку” Цицерона, була
прийнята богословами середньовіччя, потім “школою права природи та людей”.

Ця філософія надихала упорядників Декларації прав людини та громадянина,
з’явившись у 1789 році, та Кодексу Наполеона, стаття 1 проекту Цивільного Коде<
ксу, який отримав нову редакцію, пояснювала: “Існує право всеохоплююче та не<
змінне джерело всіх позитивних законів; але це право виявляється не більше, ніж
природним мотивом, оскільки відомо, що саме природний мотив керує людьми”.
Ця філософія стала поживним середовищем для ідеалістичних течій, які виникли з
кінця XIX століття і які намагались сформулювати визначення права.

Ця теорія мала основу як у античній філософії так і в христіанській тео;
логії.

У Платона призначення права полягає в тому, щоб підкреслити, що є справед<
ливість у відношеннях між людьми та в свідомості індивіду, тому між справедливі<
стю та правом установлюється гармонія.

Згідно з Арістотелем, право повинне логічно виводитись з гармонії природного
устрою: справедливе — те, що відповідає цьому природному устрою та виводиться
із спостережень за речами, живими істотами та людськими громадами; для того
щоб визначити, яким повинне бути право, необхідно встановити кінцеві цілі та
сутність предмета спостерігання. Таким чином, метод Арістотеля відмежовує при;
родне право від реалістичного та гнучкого погляду на світ, разом з тим, цей метод
припускає ствердження кожним місцем такого людського закону, призначення
якого полягає в тому, щоб доповнювати та вдосконалювати цей світ. Інші напрями
думки, а саме школа стоїків, значною мірою орієнтувалася на мораль, а не на
право, прагнула більш чітко показати різницю між природним правом та правом
позитивним.

Пізніше Цицерон знову повернеться до ствердження того, що за позитивним
правом існує ідеальне право, незмінне та позачасове [1, 42<43].

“Lex est ratino summa instita in natura” (з лат. — “Закон є вищою підставою в
природі”), — так узагальнює найважливішу ідею природно;правового вчення Ці<
церон (106<43 до н. е.). Він також указує, що “існує істинний закон, а саме справе<
дливий розум, який узгоджується з природою та живе в кожній людині, — незмін<
ний та вічний... Цьому законові неможливо заподіяти шкоду. Його не можна обме<
жити або скасувати. Ні сенат, ні народ не можуть нас звільнити від зобов’язання
підкоритися цьому закону”. Через два сторіччя по тому Марк Аврелій писав: кос<
мос має “одну і ту саму природу та одну і ту саму душу”; “право — це всі слова та
дії, які відповідають природі”. Кодекс Юстиніана обґрунтовує уявлення про даний
самою природою обов’язковий порядок таким чином: “Природне право є таким,
якого природа навчає всіх живих істот, адже право це є властивим не лише людсь<
кому роду, а всім живим істотам... є загальновизнаним. Звідси походить зв’язок
чоловічої та жіночої статі, який ми називаємо шлюбом, звідси — народження дітей
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у шлюбі, звідси — виховання”. З іншого боку, джерело природного права прагну<
ли відшукати не тільки у фізичній природі (тобто в структурах самих речей), а й у
природному розумі, полишаючи у цьому випадку царину природного права у вузь<
кому розумінні — “Право описують багатьма способами: один спосіб, коли його
описують як те, що є завжди справедливим і добрим, яким є природне право “або
“Те, що... природний розум установив між усіма народами, всіма додержується,
причому рівною мірою, і його називають міжнародним правом, на зразок того пра<
ва, яке визнають усі народи” [2, 94].

Християнська доктрина права була виявлена се. Августіном, який від мирсь<
кого права чітко відрізняв “примат” справедливості та моралі, заснований на Свя<
щенному Писанні; найбільш яскравий вираз цей тези знайшов у працях св. Фоми
Аквінського (1225;1274), для якого природне право є відображенням вічного бо<
жого права, керуючого світом. У св. Фоми Аквінського природне право розміщу<
ється між вічним законом та позитивним правом. Природне право походить від
божого закону, вираженного в Священному Писанні та сприйнятого розумом лю<
дини. Разом з цим природне право еволюціонує та відкриває тільки такі перспе<
ктиви, які повинні бути доповнені та уточнені позитивним правом. Тому людський
закон повинен бути справедливим та призначатися для загального добробуту на<
родів, життям яких він керує, і тільки тоді його додержання може бути обов’язко<
вим. Та навпаки, як тільки закон починає суперечити планам Божим та інтересам
здорового глузду, його додержання перестає бути обов’язковим.

Фома Аквінський на перший план висунув ідею про те, що світ розумно, відпо<
відно до цілей організований, що в цьому порядку — світло природного розуму.
Фома приєднується до арістотелівського принципу ентелехії, згідно з яким все, що
існує, має природну цільову зумовленість. Це стосується й людини. Відповідно до
своєї природи вона прагне до того, щоб виявити свої схильності та здібності. У
цьому полягає її призначення та її щастя. Така всебічна реалізація можлива лише у
справедливо організованому суспільстві, цій меті слугує будь<яка політика і, отже,
право.

Цей принцип ентелехії Фома Аквінський включив у своє вчення про створений
Богом, розумний світовий порядок. У порядку творення повсюдно діє визначена
Богом ентелехія. Щось є добрим настільки, наскільки реалізує закладену в ньому,
наперед визначену “природу”. Для розкриття своїх здібностей людина потребує
суспільства. З цим пов’язана й царина справедливості. Завдання справедливості
полягає в регулюванні зовнішніх взаємовідносин таким чином, щоб особа або річ,
призначення якої слід визначити, були правильним чином організовані, пристосо<
вані до людей.

Воля Творця, яка організує світ, виявляється також і у природному праві. Ця
Божа воля відкривається, по<перше, як природне право: так, вона відкривається у
самому природному порядку речей. Сюди можна зарахувати, наприклад, зорієнтіро<
вані на збереження нащадків стосунки між чоловіком та жінкою, а також обов’я<
зок батьків стосовно своїх дітей. По<друге, Божа воля дає про себе знати через
одкровення. Виведене з Божої волі право відрізняється від людського позитивного
права, яке виникло шляхом угод чи постанов. Подібно до Арістотеля та Ціцерона,
Фома Аквінський спростовує значення позитивного права, якщо останнє супере<
чить природному праву [2, 95].

Цій доктрині, яка мала релігійний підтекст, протистоїть доктрина Школи приро;
дного права, зародження та розвиток якої в XVII та XVIII століттях пов’язують з
ім’ям Гуго Гроція і яка була за своєю духовною суттю світською доктриною. В
цю епоху ідея природного права послужила основою для “прав людей”, іншими
словами, для міжнародного державного права: “природний мотив у відсутності
авторитетів, які стоять над державами, виступав єдиним відмінним від силових
засобом регулювання відношень. У межах цієї доктрини природне право вже не
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виходить від Бога, але від громадської природи людини, та людський розум дає
можливість затвердитися принципам всезагального та незмінного природного
права, він створює правила, незалежні від епохи та від конкретної цівілізації, пра<
вила позбавлені будь<якої гнучкості [1, 44].

Головну базову властивість людини Гуго Гроцій (1583<1645) вбачав у суспіль<
ному інстинкті людей, в їхній схильності до спокійної та розумно організованої
спільності з подібними до себе.

Самуель Пуфендорф (1632<1694) виводить природне право з інстинкту само<
збереження, залежності від інших, а також із здатності та зі схильності заподіюва<
ти шкоду іншим. Це примушує людей створювати суспільство, яке захищає і під<
тримує інтереси всіх. Грунтуючись на цій людській природі, Гуго Гроцій та Пуфен<
дорф виводили головну мету права. Як природне право виступали в цьому випа<
дку всі правила, які були умовами досягнення цієї мети. Гуго Гроцій визначав ці
базові правила природного права приблизно так: “коли людина поважає чужу
власність і повертає її назад, якщо вона потрапила до неї, коли людина дотримуєть<
ся обов’язку виконувати дану нею обіцянку; коли має місце компенсація навмисно
заподіяної шкоди й сплата штрафів”. Особливе місце посідає зобов’язання дотри<
муватися угод, яке є фундаментальною умовою впорядкованого людського суспіль<
ства. Так, суспільний договір у кінцевому підсумку є базою громадянського право<
вого суспільства та встановлених ним правових обов’язків.

У своєму природно<правовому вченні К. Вольф (1679<1754) стверджував, що
людина самою своєю природою змушена вдосконалювати сама себе та обставини
свого життя. При цьому вона потребує різноманітної допомоги. Звідси виникає
природне зобов’язання людинни сприяти вдосконаленню інших [2, 97<98].

Таке праворозуміння можна порівняти з теорією, яка обґрунтовує право США,
згідно з яким, будь<який діючий закон повинен відповідати конституційним вимо<
гам “відповідної законної процедури”, “рівного захисту”, “свободи”, “таємниці при<
ватного життя” і т. п., або він втрачає законну силу. “Відповідна законна процеду<
ра” — це насправді англійський вислів XIV століття, який відповідає природному
праву. Ця теорія природного права вписана в діюче право США. Однак це не
стримує нас від того, щоб дати цьому політичне (“позитивістське”) пояснення.
Легко показати, що держава (або влада, або керуючий клас), виграють від парагра<
фа про обов’язковий процес та “наказують” йому бути [4, 29].

Філософи античності, мислителі епохи Середньовіччя, Відродження і Реформа<
ції, Нового часу. Просвітництва обґрунтовували власне розуміння природного пра;
ва. Але за наявною різноманітністю поглядів щодо його витоків (мудрість Бога,
природа людини, її розум, природа речей, що й обумовило існування декількох на<
прямків сучасних природно<правових концепцій) спільним було найважливіше:
розуміння права як явища загальнолюдського. Вчені минулих століть стверджува<
ли, що природне право є вічним і незміним, воно супроводжує людство з моменту
його виникнення. Природне право — це вимоги, породжені самим людсь�
ким буттям — право на життя, свободу, рівність, власність, безпеку.
Основним положенням природно0правових концепцій був і є висновок
про існування поряд з нормами законодавства (що утворюють позитив�
не право) постійно діючих, незалежних від держави норм, які втілюють
справедлівість. Тому оцінювати правову дійсність з позицій природного
права означає оцінювати її з позиції істини (розуму, здорового глузду),
а не з позиції ідеологічних постулатів, вигідних владі (що, як правило,
істотно впливають на зміст законів).

Виразом природного права є невід’ємні, невідчужувані права людини.
На них повинні спиратися норми позитивного права, що дає змогу правам людини
визначати права влади (держави), а не навпаки. Але тільки проголошення цих
прав є недостатнім для повноцінного життя суспільства. Невідчужувані права
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людини повинні дійсно реалізовуватися. Забезпечення реалізації прав людини
прихильники природно<правових поглядів покладали і покладають на державу, до<
водячи, що вона є тим соціально<політичним інститутом, який, передусім, поклика<
ний охороняти природне право.
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ЕСТЕСТВЕННОГО ПРАВА

РЕЗЮМЕ

Статья содержит результаты философско<юридического исследова<
ния проблем правопонимания школой естественного права. Особое
внимание уделяется анализу правопонимания различными исследова<
телями школы естественного права. Определена необходимость воз<
ложения на государство охраны и защиты природного права, а не огра<
ничиваться исключительно декларативным провозглашением норм
естественного права.

Ключові слова: природне право, праворозуміння, справедливість,
позитивне право, природа людини.
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ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ
УКРАЇНИ: ДОСВІД КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

У статті розглядаються теоретичні концепції становлення та розви<
тку економічних основ конституційного ладу України; досліджуються
різні форми власності українського народу; аналізуються проблеми та
перспективи конституційно закріпленого принципу непорушності пра<
ва приватної власності. Аналіз зроблено на матеріалах чинного націо<
нального законодавства.

Ключові слова: Конституція України, конституційний лад, еконо<
мічна система, власність, право власності.

У розбудові нашої держави одним із пріоритетних завдань є побудова ефекти<
вної системи управління на загальнонаціональному і на місцевому рівні [1<2]. До<
слідження різних аспектів управлінської діяльності (в тому числі й економічних
основ конституційного ладу як однієї з ключових) є безперечно актуальними.

Мета і актуальність вивчення та аналізу функціонування економіч0
них основ конституційного ладу обумовлена складними і суперечливими
процесами становлення державності в Україні, становлення громадян0
ського суспільства й утвердження інституту місцевого самоврядуван0
ня як необхідного елемента демократичної організації державного та
суспільного життя.

У зв’язку з цим особливе значення має аналіз, напрацювання теоретичних ос<
нов становлення, розвитку та легалізації економічних основ конституційного ладу
в Україні, що мають стати вихідним не тільки для окремих галузевих правових
досліджень, а й для науково<практичних розробок, що знайдуть своє втілення на
рівні нормативно<правової регламентації.

Після проголошення 24 серпня 1991 року незалежності України створені умови
для радикальних демократичних перетворень у нашому суспільстві і державі. Від<
булись кардинальні зміни у державному механізмі: з’явилися нові демократичні
інститути, властиві демократичній, соціально<правовій державі, зокрема, інститути
Президента, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, конституцій<
ної юрисдикції та інші; відійшли у небуття органи, властиві радянській адміністра<
тивно<командній системі (однопартійність, цензура). У суспільстві почала склада<
тись реальна багатопартійність, місцеве самоврядування, демократична виборча си<
стема тощо. Відбулися зміни й у правовій системі України. За останні роки прийн<
ято ряд нових нормативно<правових актів, почали з’являтися невластиві колишній
радянській системі нові законодавчі та підзаконні акти: конституційні договори,
статути територіальних громад, рішення всеукраїнського та місцевих референду<
мів тощо.
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Крім того, поряд із змінами в організації держави та суспільства і завдяки їм
відбуваються зміни в економічній системі конституційного ладу України, оскільки
питання економічного устрою є одними із головних у конституційному регулюван<
ні, а економіка, будучи базисом суспільства, визначає насамперед тенденції розвит<
ку його політичних та інших інститутів.

Відомо, що основним системотворчим елементом суспільного ладу є економіч<
на система суспільства, яка вважається сукупністю основних форм власності і
економічної (господарської) діяльності.

Варто відзначити, що тривалий час основними формами власності вважались
державна (загальнонародна), колгоспно<кооперативна, а також власність профспіл<
кових та інших громадських організацій. Звідси випливає, що власність на засоби
виробництва у формі державної (загальнонародної) і колгоспно<кооперативної
була основою економічної системи колишнього СРСР і Української РСР, а вся
особиста власність вважалась, як це не парадоксально, похідною від основних
форм власності, тобто другорядною формою власності. Крім того, слід зазначити,
що господарська діяльність мала головним чином суспільний характер, а вищою
метою суспільного виробництва формально вважалось найбільш повне задоволен<
ня зростаючих матеріальних і духовних благ людей. Економіка утворювала єдиний
народногосподарський комплекс, який охоплював усі ланки суспільного виробниц<
тва, розподілу й обліку на території країни, а саме керівництво економікою здійс<
нювалося на основі державних планів соціально<економічного розвитку.

Сучасна економічна система включає (за Конституцією [3]) такі форми власнос<
ті: власність Українського народу [3,ст. 13], власність держави, комунальна власність
і приватна власність [3,ст. 41]. Пріоритетною формою власності в Україні є влас<
ність Українського народу, зокрема, в Основному Законі зазначається, що земля, її
надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться у межах
території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морсь<
кої) економічної зони є об’єктами права власності Українського народу. Від імені
Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи
місцевого самоврядування у межах, визначених чинною Конституцією [3,ст. 13].

Виняток складає право власності на землю, яка вважається основним націона<
льним багатством, і це право, за Основним Законом, набувається і реалізується
громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону
[3,ст. 14].

Державна і комунальна власність — зокрема, основні об’єкти права державної
та комунальної власності — закріплюються в Конституції переважно опосередко<
вано [3,ст. ст. 41, 92, 136]. На думку Погорілко В. Ф.,[4,26] це дає підставу зробити
висновок про втрату державною власністю свого колишнього пріоритетного зна<
чення та недопустимість ототожнення загальнонародної власності (власності наро<
ду) із державною власністю.

Найбільш повне закріплення і регулювання на конституційному рівні вперше
одержала така форма власності, як приватна, що зрівняна за своїм статусом з інши<
ми формами власності, знято практично всі обмеження, які мали місце щодо її
попередниці — особистої власності. За новою Конституцією, кожен має право во<
лодіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю [3,ст. 41] практично без
будь<яких обмежень, причому право приватної власності є непорушним. Ніхто не
може бути протиправно позбавлений права власності [ст. 41]. Примусове відчу<
ження об’єктів права приватної власності може бути застосоване, як виняток, з
мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та
за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості, звичайно, якщо ці об’<
єкти набуті в порядку, визначеному законом. Невизначеним залишається лише
правовий статус колективної форми власності, зокрема власності політичних пар<
тій і громадських організацій тощо.
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Проте це не дає підстав залишати дану форму власності поза законом, оскільки,
за Конституцією, держава забезпечує захист усіх суб’єктів права власності і гос<
подарювання, соціальну спрямованість економіки. Всі суб’єкти права власності рі<
вні перед законом [3,ст. 13].

Конституція України закріплює принцип економічної багатоманітності [3,ст.
13]. Тим самим вона відходить, насамперед, від принципу економічного монізму,
який закріплювався в радянських конституціях як положення про пріоритетну
роль державної і колгоспно<кооперативної форми власності.

Якщо в тоталітарній державі відкрито визнавалась перевага дер0
жавної і колгоспно0кооперативної форм власності, то Конституція
України 1996 року спеціально підкреслює рівність усіх суб’єктів права
власності. Становить певний інтерес з’ясування самого поняття
“власність”, що дозволить одержати достовірну інформацію про дійс0
ну роль та значення цього соціально0економічного феномену, його
вплив на процеси, що відбуваються в суспільно0політичному житті
держави та соціуму. Але для цього спочатку варто звернутися до тер0
мінологічної характеристики поняття “власність”, визначити його
точне значення, роль у становленні та вдосконаленні економічних ос0
нов конституційного ладу України, у закріпленні соціальних, правових
і економічних основ її діяльності, структуруванні організаційних і ор0
ганізаційно0правових форм реалізації самоврядної влади за допомогою
соціально0економічних реформ.

Радянський енциклопедичний словник [5,1225], тлумачачи термін
“власність”, пояснює не тільки його походження від латинського
peculium — але й зазначає кілька сфер його тлумачення. Зокрема, тер0
мін “власність” означає історично визначену суспільну форму присво0
єння матеріальних благ, насамперед засобів виробництва.

Відомий вислів, що власність є крадіжкою, належить П. — Ж. Прудону. Таке
поняття власності не набуло загального визначення і свого часу зазнало об´рунто<
ваної критики. Однак, слід відмітити, що у позиції Прудона була одна дуже цінна
деталь, а саме теза: якщо одна особа володіє річчю, то інша особа позбавлена мож<
ливості мати її у своїй власності. Звідси виходило, що основою власності є не
природа, а суспільні відносини, іншими словами, людина живе, працює і використо<
вує результати своєї праці у тісній взаємодії з іншими людьми. Тобто, як наголо<
шував А. Венедіктов, власність — це суспільно<виробничі відносини між людьми з
приводу засобів і продуктів виробництва, у правовому опосередкуванні якого від<
находять своє вираження обидва елементи будь<яких правових відносин: і елемент
волі, і елемент інтересу. Саме в сінергетичному поєднанні своєї влади і свого
інтересу полягають специфічні відмінності права власності від інших — як речо<
вих, так і зобов’язальних прав — на ті ж самі об’єкти [6,36].

Звідси дуже актуальною є проблема власності, яка є основою, фундаментом
усієї системи суспільних відносин, а від характеру форм власності, що утвердилася,
залежать і форми розподілу, обміну, споживання. Від визначення і правового закрі<
плення видів та форм власності, поняття і змісту права власності безпосередньо
залежить становище окремих груп, класів, верств, прошарків у певному суспільст<
ві. Водночас, власність є результатом історичного розвитку, оскільки її форми змі<
нюються зі зміною способів виробництва, впливаючи на побудову самого суспіль<
ства [7,48].

Крім того, власність об´рунтовано визначається фундаментальною основою, що
забезпечує існування будь<якого суспільства, а право власності, відповідно, займає
центральне місце серед інститутів права кожної держави. Слід зауважити, що іс<
нують численні теорії, ведуться жваві дискусії стосовно тих чи інших понять, по<
в’язаних з категоріями “власність” і “право власності”.
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Так, Шевченко Я. М. зазначає, що правові й економічні відносини власності,
хоча й взаємопов’язані, але їх не можна ототожнювати. Форми власності виступа<
ють як економічні категорії і не повинні розглядатись як форми права власності,
тобто переводитись в категорії юридичні, оскільки право власності однакове для
всіх власників. Воно складається із єдиних для них правомочностей, тобто має
однаковий зміст [8,201].

Слід відзначити, що цю позицію підтримують і харківські вчені, зокрема
І. В. Спасібо<Фатєєва, Ч. Н. Азімов, які також вважають, що форми власності не
можуть розглядатися як правові категорії. Адже у Законі України “Про власність”
від 7 лютого 1991 року форми власності, що закріплюють приналежність матеріа<
льних благ певним суб’єктам та встановлюють правовий режим відповідного май<
на, розташовуються послідовно. Саме виходячи із цього, дослідники роблять висно<
вок про те, що форми власності відрізняються не за змістом правомочностей, а за
характером об’єктів та їх правовим режимом.

Водночас слід зауважити, хоча Конституція України 1996 року спеціально підкре<
слює рівність всіх суб’єктів права власності, але Основний Закон істотно посилює
правовий статус приватної власності, акцентує увагу на її захисті та гарантованості.

Відомо, що в історії марксизму ліквідація приватної власності на засоби вироб<
ництва розглядалася як головний зміст соціалістичної революції, і відповідно до
цієї теорії в Російській імперії відразу після революції була ліквідована приватна
власність у промисловості, на транспорті, у будівництві, в торгівлі, а подальша коле<
ктивізація на селі замінила приватну власність селян кооперативно<колгоспною,
внаслідок чого утвердилося повне панування так званої соціалістичної, чи суспіль<
ної (тобто державної і напівдержавної), власності.

Утвердження права приватної власності як вищої соціальної і моральної цінно<
сті, поряд з комплексом інших проблем, потребуватиме копіткої теоретичної і на<
пруженої законодавчої роботи. Українськими юристами і економістами останнім
часом немало зроблено для наукового об´рунтування реформ у сфері правовідно<
син власності.

Не можна не погодитися із актуальним наголосом В. Тація на тому, що “…реа<
льне здійснення демократичної трансформації українського суспільства, його еко<
номічних і правових відносин потребує сьогодні якісно нової державної правової
політики, де б людина, громадянин розглядалися як основна діюча фігура громадян<
ського суспільства, економічного прогресу, основний суб’єкт приватноправних від<
носин” [9,17].

Крім того, теорія цивільного права розглядає право приватної власності як одне
з невід’ємних прав людини — поряд з правом свободи вибору релігійних і полі<
тичних переконань, тобто як ядро загальної системи прав і свобод людини.

Як свідчать останні комплексні і спеціальні дослідження, серед українських
правників дедалі більше стає прихильників тези, що саме приватна власність по<
роджує цивілізацію. При цьому цивілізації, заснованій на священному праві непо<
рушності приватної власності, як антипода, протистоять рабство і варварство: вар<
вар, що забезпечує приватну власність (а отже, і цивілізацію загалом), несе із со<
бою хаос і здичавіння; рабство ж виступає в особі східних імперій і деспотії, що
´рунтувалися на запереченні приватної власності і поневоленні всіх і кожного
державою. Утвердження права приватної власності дає змогу цивілізації перемага<
ти в історичній боротьбі, тоді як відмова від цього права прирікає суспільство на
убогість і тоталітаризм, а, отже, і на неминучу близьку загибель, чи на болісну
суспільну трансформацію.

Дійсно, практичне становлення конституційно закріпленого в Україні принци<
пу непорушності права приватної власності потребує формування нової правосві<
домості суспільства і утвердження права як непорушного і загального регулятора
суспільних відносин.
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Як показує історичний досвід, теоретична і практична робота, орієнтована на
утвердження в суспільній свідомості примату приватної власності, повинна форму<
ватися з урахуванням, специфіки різних вікових, етнічних, соціально<професійних
груп населення, оскільки кожна з таких груп потребує вироблення спеціальної, ад<
ресованої персонально до неї стратегії, що враховує її особливості, значення в сус<
пільстві і перспективи.

На нашу думку безумовно корисними стали б і нові дослідження пра0
вників та економістів, які висвітлюють місце приватної власності у
світовій історії, підтверджуючи тезу про те, що саме приватна влас0
ність породжує цивілізацію, культуру, маючи на увазі встановлення
стійкого зв’язку приватної власності з ідеями позитивного розвитку,
економічного добробуту тощо.

Таким чином, утвердження і неухильне додержання правових норм,
якими врегульовуються відносини власності, є тим фундаментом, від
стану якого залежить міцність усіх інших елементів ринкової економі0
ки, про неухильні наміри побудови якої постійно лунають голоси з усіх
поверхів владних структур. І поки, відповідно, в Україні в законодавчо0
му порядку не буде затверджено і захищено ринкову систему приват0
ної власності, доти вона постійно зіштовхуватиметься з великими чи
навіть нездоланними труднощами у створенні нормально функціоную0
чої ринкової економіки.

Проте, цей процес потребує подальшого глибокого дослідження і залежить від
поступового удосконалення та чіткої систематизації всього чинного національного
законодавства.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ
УКРАИНЫ: ОПЫТ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

РЕЗЮМЕ

Автор приходит к выводу, что в нашей стране есть все возможнос<
ти для создания собственной модели развития экономической систе<
мы в переходный период развития общества и государства. Главной
задачей общества является становление такой политической системы,
которая во взаимодействии с экономической системой сформирует
конституционный строй Украины, способный выйти из затянувшегося
экономического кризиса.

Ключевые слова: Конституция Украины, конституционный строй,
экономическая система, собственность, право собственности.
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АДМІНІСТРАТИВНИЙ ДОГОВІР ЯК ЗАСІБ ПОДОЛАННЯ
КОМПЕТЕНЦІЙНИХ КОНФЛІКТІВ

В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

Розглянуто проблеми, пов’язані з питаннями узгодження компетен<
цій них конфліктів, які виникають в сфері реалізації державної вико<
навчої влади в регіонах та у сфері функціонування органів місцевого
самоврядування. Досліджено можливість застосування договірного
регулювання питань взаємного делегування функцій та повноважень
місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування.

Ключові слова: державна виконавча влада, органи місцевого са<
моврядування, регіон, інтерес, державне управління, компетенція

Останніми роками значно активізувалася увага вітчизняних вчених<дослідни<
ків теорії управління та адміністративного права до теоретичного об´рунтування
можливості практичного застосування адміністративних договорів до регулюван<
ня суспільних відносин, які виникають у сфері державного управління.

Варто зауважити, що свого часу, у 60<і роки минулого століття, проблеми адміні<
стративного договору досліджувалися Б. П. Курашвілі, М. Г. Олександровим,
Б. М. Лазаревим, В. І. Новосьоловим, В. Д. Радушевським, В. А. Юсуповим,
Ц. А. Ямпольською.

Сьогодні питання адміністративних договорів висвітлені значною мірою в ро<
ботах за редакцією професора В. Б. Авер’янова, в дослідженнях Ю. П. Битяка,
А. С. Васильєва, А. В. Дьоміна, О. О. Крестьянинова, Н. Р. Нижник, Ю. М. Старило<
ва, Ю. О. Тихомирова та ін.

У результаті попередніх досліджень, які були присвячені питанням організацій<
но<правового забезпечення управління соціально<економічним розвитком регіону,
було зроблено певні висновки щодо оптимізації механізму та процесу правового й
організаційного забезпечення управління регіональним розвитком. Серед виснов<
ків було твердження про те, що адміністративний договір можна зараховувати як
складову до правових засобів забезпечення управління соціально<економічним
розвитком регіону.

Метою цієї наукової статті є дослідження на методологічно вивірених засадах
можливості застосування договірного регулювання в сфері реалізації державної
виконавчої влади, а саме до подолання суперечностей, які виникають через об’єкти<
вні та суб’єктивні чинники, між органами державної виконавчої влади на місцях і
органами місцевого самоврядування. Отже, як зазначає В. Б. Авер’янов, методоло<
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гічний аспект державно<управлінських досліджень має надзвичайно важливе зна<
чення, оскільки не тільки знання, а й шляхи їх здійснення мають бути істинними,
об´рунтованими та раціональними [1, 9]. Надзвичайно актуальною і практично
важливою є потреба вивчення діалектичних суперечностей у державному управ<
лінні. Адже вчення про суперечності, як відомо, є основою діалектичного методу
наукового пізнання. Категорія суперечностей має вирішальне значення для адеква<
тного тлумачення сутності управлінських явищ та процесів. “Бачення” суперечно<
стей у державному управлінні поглиблює розуміння об’єктивних закономірностей
його функціонування, розвитку та вдосконалення. Тому аналіз суперечностей не<
обхідний у кожному дослідженні, яке спрямоване на виявлення суттєвих ознак
пізнавального об’єкта, зовнішньої та внутрішньої обумовленості його розвитку, ме<
тодів та засобів вирішення актуальних проблем. На жаль, у вітчизняній управлін<
ській літературі ще недостатньо уваги приділяється згаданому напрямку дослі<
джень, хоча певні зусилля свого часу здійснювались [1, 11].

Ураховуючи вищевикладене, можна запропонувати дослідження можливостей
застосування договірного регулювання в сфері реалізації державної виконавчої
влади на регіональному рівні, враховуючи, що в межах регіону (як специфічного
об’єкту управління) формується та стає можливим для практичної реалізації спі<
льний інтерес населення окремо взятої території, тобто інтерес територіальної гро<
мади (місцевий інтерес). Але поряд з ним, враховуючи, що кожний регіон—це скла<
дова унітарної держави, де існує також певна група загальнодержавних інтересів.
І тут варто зауважити, що значну кількість робіт, де досліджується визначення ка<
тегорії “інтерес” та її сутність в державному управлінні, видав В. Ф. Сіренко.
Зокрема, він пропонує розуміти інтерес як феномен, притаманний лише людині та
формам її організації (суспільству), де обов’язковим атрибутом є свідомість —
властива риса людини, яка визначає варіативність її поведінки. “Інтерес” в робо<
тах В. Ф. Сіренка пропонується розуміти як залежність між необхідністю задово<
лення потреб суб’єкта та можливістю їх задоволення через його (суб’єкта) цілесп<
рямовану діяльність. Таке розуміння категорії, яка визначається, дає можливість
збагнути, що розмаїття суб’єктів соціальної активності народжує і розмаїття інте<
ресів. Багатогранність самих інтересів безпосередньо зумовлює різноманітність
стосунків, які виникають генетично, зумовлюючи їх соціальний зміст (економічний,
політичний, управлінський тощо). Як зазначається в спеціальній літературі, розма<
їття інтересів містить можливість протиріччя між ними; є навіть протиріччя одна<
кових інтересів різних носіїв, до того ж ці протиріччя існують не тільки через
суб’єктивні, а більшою мірою через об’єктивні чинники [2, 120].

Змістовний зв’язок інтересу і права полягає в тому, що суб’єкт управління як
суб’єкт владно<організаційної діяльності здійснює пошук можливих шляхів задо<
волення потреб об’єкта не довільно, а в межах кордонів, визначених правовими
приписами. Через юридичні норми із усієї динаміки соціальних інтересів обира<
ються найбільш важливі, докорінні з них, піддаються чіткому правовому опосеред<
куванню, забезпечуються силою державного примусу. За таких роздумів компете<
нція органу управління, його права та обов’язки, визначені нормативними актами
різного ієрархічного рівня та юридичної сили, є тією основою, спираючись на яку,
суб’єкт управління буде за допомогою усіх організаційно<правових засобів здійс<
нювати пошук можливих шляхів задоволення потреб об’єкта управління.

Перехід держави до нових методів управління економічними відносинами
може дати позитивні зрушення лише в тому випадку, коли будуть ураховані інте<
реси всіх носіїв, в тому числі інтереси окремих підприємств, галузей, міст, регіонів
тощо [3,29]. На рівні “держава—регіони”, а також на різних регіональних рівнях
щільно переплітаються економічні, соціальні, політичні, екологічні та інші інтереси,
причому, чим вищим є рівень управлінської вертикалі, тим ширшим є коло інтере<
сів, які підлягають задоволенню. Така множинність інтересів народжує проблему
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їх співіснування, яке може бути виражене у співпадінні або ж у протиставленні.
Варто наголосити, що в умовах сьогодення носіями територіальних (регіональних)
інтересів є суб’єкти соціальної активності, які пов’язані умовами існування з пев<
ною територією (регіоном). Носієм територіальних інтересів є територіальна гро<
мада, ознакою якої є не тільки належність мешканців до певної території, а здебі<
льшого соціальна взаємодія в різних формах та психологічне усвідомлення себе як
члена місцевого колективу. Зв’язок між інтересами територіальної громади і пра<
вом досягається через встановлення компетенції, прав та обов’язків представни<
цьких органів територіальної громади, в межах яких вони мають право здійснюва<
ти пошук можливостей задоволення місцевих інтересів.

Проблема співвідношення інтересів “центру” та регіонів полягає здебільшого
в розв’язанні питання про те, чи можна вважати сутністю самоврядування надан<
ня місцевому колективу (територіальній громаді) можливість самому, здійснювати
управління процесами задоволення власних територіальних інтересів, а у віданні
владних державних органів зосереджувати тільки суто державних справ, чи його
сутність полягає в служінні державним інтересам? Ця проблема є надзвичайно
складною, адже вимагає перш за все спеціального визначення сутності та місця
категорії “регіон” у системі територіального устрою унітарної держави. Щодо
теми адміністративних договорів слід брати до уваги вищевикладене та наступне.

Співвідношення загальнодержавних та регіональних інтересів є внутрішньо
суперечливим; воно не може бути іншим, тотожнім, і часто є конструктивності.
Головне полягає в тому, аби протиставлення інтересів різних носіїв не трансфор<
мувалося в антагонізм, за умови подолання якого принижуються, нівелюються інте<
реси однієї із сторін, обмежується діяльність суб’єкта самоврядної активності. Це
вимагає пошуку шляхів законодавчого забезпечення органічного поєднання інте<
ресів держави та регіонів, і відповідного пристосування системи управління до
потреб держави в керованості соціально<економічним розвитком на загальнодер<
жавному та на регіональному рівнях, а також потреб самих регіонів в правовому
та організаційному забезпеченні управління власним соціальним та економічним
розвитком.

Попередні дослідження дали змогу зробити висновок про те, що з огляду на
сучасний територіальний устрій України, в нашій державі можна вести мову про
місцеве управління і про місцеве самоврядування. Перше представлене на регіона<
льному рівні територіальними підрозділами центральних органів державної вико<
навчої влади; друге—органами місцевого самоврядування (представницьким орга<
нами територіальних громад). Практика політики муніципального дуалізму в кра<
їнах, де управління побудоване таким чином, дала можливість встановити засади
раціональних взаємин між державою та місцевим самоврядуванням, яке, зберігаю<
чи свої невід’ємні права, здійснює одночасно частину функцій державної виконав<
чої влади. Важливу роль у встановленні меж взаємовідносин між державною вла<
дою на місцях та місцевим самоврядуванням відіграє законодавство та судова
практика вирішення компетенційних конфліктів [1, 121]. Саме через компетенцію
виявляється правова сутність категорії “інтерес”, а інтереси часто не збігаються,
тому можна твердити, що конфлікт, протиріччя інтересів, суперечності в сфері інте<
ресів часто викликаются недосконалістю законодавства про статус органів, які
призначені забезпечувати управління умовами задоволення та реалізації цих інте<
ресів.

Згідно з законодавством України, сфери взаємодії місцевих державних адміні<
страцій з органами місцевого самоврядування найрізноманітніші. Це економічна
сфера, сфера фінансів, екології, культури, науки, побуту тощо. Взаємодія, партнерс<
тво згідно з усіма логічними законами має вести до позитивних результатів.
Однак на практиці реалізація функцій і повноважень місцевими державними ад<
міністраціями й органами місцевого самоврядування призводить не лише до по<
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годжених дій, а часто народжує комплекс додаткових проблем щодо встановлен<
ня меж їхніх функцій та повноважень, способів вирішення компетенційних конф<
ліктів. Справа тут в тому, що основою для законодавства про місцеві державні
адміністрації та місцеве самоврядування є принципи галузевої компетенції. Цей
факт стоїть на перешкоді погодженого функціонування системи регіональної
влади та заважає переходу системи управління на нові засади функціонально<
територіального управління. Галузева компетенція місцевого самоврядування і
компетенція місцевих державних адміністрацій поділяється на: виключну компе<
тенцію місцевих державних адміністрацій (наприклад, здійснення державного
контролю над певними сферами); виключну компетенцію місцевого самовряду<
вання (наприклад, управління комунальною власністю); і їхню суміжну компете<
нцію. За існування суміжної компетенції органи місцевого самоврядування і міс<
цеві державні адміністрації наділяються повноваженнями в одній галузі життє<
діяльності території, але мають різні предмети відання. Саме функції, які склада<
ють суміжну компетенцію, вимагають найсуворішого розмежування на вищому
законодавчому рівні і, звичайно, на рівні правореалізації. Адже саме чіткий роз<
поділ прав і обов’язків у державному апараті створює незалежність в роботі,
забезпечує подолання проявів суб’єктивізму у вирішенні державних питань [4,
11]. За свідченням В. В. Цвєткова та В. Б. Авер’янова, вихідними є чіткість
правової регламентації функцій органів управління в своїй компетенції. Саме
через реалізацію компетенції здійснюються управлінські функції. Серед заходів
з удосконалення апарату державного управління питання про уточнення компе<
тенції повинне бути одним з визначальних [5, 13].

У практиці здійснення функцій місцевими державними адміністраціями
і органами місцевого самоврядування виникають дублювання і втручання цих ор<
ганів в роботу один одного. Отже, слід створити законодавчі засади розбудови
справжнього місцевого самоврядування, привести всі законодавчі акти, які стосу<
ються функціонування названих органів, у відповідність одне до одного, відшукати
шляхи подолання компетенційних конфліктів.

Практикою вже нагромаджено певний досвід вирішення питань суміжної ком<
петенції, особливо під час реалізації політики соціально<економічного регіонально<
го розвитку. Вважається, що коріння компетенцій них суперечок між органами
місцевого самоврядування і місцевими державними адміністраціями міститься в
неналежному правовому розмежуванні інтересів, реалізація яких є метою функціо<
нування цих органів.

Органи місцевого самоврядування переслідують задоволення суто місцевих ін<
тересів—інтересів територіальної громади, а місцеві державні адміністрації ство<
рюються і організують свою роботу з тим, аби сприяти реалізації загальнодержав<
них інтересів у межах певного регіону. Коріння компетенційних суперечок
містяться саме в чинному законодавстві, що регулює діяльність зазначених орга<
нів. Щодо цього питання В. Кампо зауважує, що законодавець недостатньо викори<
став під час розробки законів про місцеві державні адміністрації та про місцеве
самоврядування досвід зарубіжних країн про чітке розмежування об’єктів впливу
цих органів [6, 63]. Детальний аналіз цих двох законів може призвести до вияв<
лення цілої низки фактів, які можуть стати поштовхом виникнення компетенцій<
них конфліктів, суперечностей.

Але навіть найдосконаліше законодавство не виключає можливості виникнен<
ня суперечок щодо питань компетенції між різними органами та рівнями управлін<
ської вертикалі.

За таких умов адміністративний договір стає одним з найефективніших органі<
заційно<правових засобів при вирішенні питань розмежування частини функцій та
повноважень між цими рівнями та органами влади. Тим більше, що останнім ча<
сом значно більше уваги приділяється договорам у публічному праві через універ<
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сальність, можливість охоплення договірним регулюванням усіх сфер економічно<
го та соціального життя і через можливість договірного регулювання відобразити
самостійність господарюючих та інших суб’єктів суспільних відносин [9, 188].
Об’єкти управління (а регіон — один з таких) все більше набувають ознак саморе<
гулювання. Завдання, які покладаються на управління, змінюються та викликають
зміни в статусі виконавчих органів і в методах їхньої діяльності. І якщо ще
недавно договірні стосунки були характерними лише для шлюбного, цивільного та
трудового законодавства, то сьогодні ситуація змінилася у напрямку розширення
сфери застосування таких нормативних угод. В умовах поступового переходу кра<
їни до ринкових стосунків та розвитку демократичних засад організації і діяльно<
сті державного апарату проблема застосування адміністративних угод у процесі
реалізації державної виконавчої влади стає актуальнішою.

Як стверджує А. С. Васильєв, це можна пояснити тим, що адміністративні угоди,
на відміну від цивільно<правових угод, виникають за волею держави, яка реалізу<
ється відповідними органами державної виконавчої влади, і це дає змогу виконав<
чим органам безпосередньо впливати на зміст та цільову спрямованість таких
угод, а також використовувати ці угоди як засіб проведення в життя політики й
інтересів держави. Водночас адміністративні угоди виконують важливу допоміж<
ну роль у процесі забезпечення ефективності реалізації державної виконавчої вла<
ди через те, що вони виступають як механізм узгодження інтересів усіх сторін, які
беруть участь в угоді; і це значною мірою сприяє добровільному виконанню їхніх
умов. Адміністративна угода є специфічною формою реалізації державної виконав<
чої влади, що виникає на основі вольового припису уповноважених державних
виконавчих органів і є одним із факторів конкретизації норм адміністративного
права або актів правозастосувальної діяльності цих органів[10, 143<145].

Можна стверджувати, що проблеми управління, в умовах недосконалості зако<
нодавства та зволікання в законодавчому процесі при розмежуванні сфер інтере<
сів між “центром” та регіонами (а відповідно і законодавства про компетенцію
органів, які забезпечують управління та регулювання реалізацією цих інтересів),
адміністративні договори є чи не найсприятливішим правовим засобом врегулю<
вання суперечностей у цій управлінській сфері. Адміністративний договір, незва<
жаючи на неповну визначеність його правової природи, на неприйняття певними
авторами можливості договірного регулювання в публічному праві, незважаючи на
лише допоміжну роль в правовому забезпеченні управління, має важливе значен<
ня для розвитку демократичних механізмів реалізації державної виконавчої влади
та управління та у підвищенні ефективності діяльності конкретних органів і лан<
цюгів державного апарату (зокрема на регіональному рівні).

В Україні вже існує певний досвід договірного регулювання в сфері управлін<
ня: адміністративний договір про перерозподіл повноважень та бюджетних коштів
був укладений та оформлений Рішенням Івано<Франківської обласної ради “Про
угоду між обласною радою та районними, міськими (міст обласного значення) ра<
дами”. Практична реалізація здобутків такого договірного регулювання дозволить
упорядкувати певне коло суспільних відносин, які до сьогодні не регламентовані
та не вирішені на вищому законодавчому рівні.

Але ці тези вимагають і подальшого вивчення засад договірного регулювання та
можливостей його застосування в сфері публічного права (адміністративного зок<
рема).
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ДОГОВОР КАК СРЕДСТВО
РАЗРЕШЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИОННЫХ КОНФЛИКТОВ

В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ

РЕЗЮМЕ

В статье рассмотрены вопросы, связанные с определением админи<
стративного договора, с возможностями применения договорного регу<
лирования отношений, связанных с реализацией государственного уп<
равления и местного самоуправления. Особое внимание уделяется
проблемам компетенционных конфликтов, возникающих между раз<
личными уровнями власти по поводу управления социально<экономи<
ческим развитием регионов и возможным путям решения этих про<
блем.

Ключевые слова: государственная исполнительная власть, орга<
ны местного самоуправления, регион, интерес, государственное управ<
ление, компетенция.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ МОРСЬКИМ
ПОРТОВИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Розглянуто актуальні питаня організації і реформування системи
органів державного управління в морській сфері; виявлено фактори,
що гальмують її остаточне визначення.

Ключові слова: органи державного управління, система, морський
транспорт, порт, організація діяльності, проект, реформування.

В українській науці адміністративного права велика увага приділяється органі<
зації і функціонуванню органів державного управління. За роки незалежності в
Україні сформувалась певна система міністерств як органів центральної виконав<
чої влади, призваних виконувати функції державного управління у відповідних га<
лузях. Навіть поверховий її аналіз свідчить, що вона досить не стабільна. Неодно<
разові і не завжди потрібні об’єднання, роз’єднання, ліквідація або створення нових
міністерств, реорганізація їх у державні комітети і навпаки дають підстави вважа<
ти, що в нашій державі, незважаючи на продовження здійснення адміністративної
реформи, поки немає чіткої програми вдосконалення системи управління органів
виконавчої влади. В зв’язку з цим метою даного дослідження буде спроба уза;
гальнити вже накопичений досвід управління морською галуззю з тим, щоб
мати змогу чітко виділити задовільні його сторони, критично оцінити нега;
тивні і запропонувати інші підходи до вирішення ситуації, що склалася.

Причинами ослаблення скоординованого управління морською галуззю в на<
шій країні є не тільки недосконалість регулювання діяльності центральних орга<
нів виконавчої влади, але й відсутність нормативного закріплення їх статусу й
організаційно<правових форм діяльності на законодавчому рівні. Як наслідок, у
сфері морського транспорту спостерігається досить часте перепідпорядкування
підприємств, особливо портових. Очевидно, що сьогодні є необхідним створення
механізму правового регулювання функціонування органів виконавчої влади і по<
шук адекватних життєвим реаліям засобів управління. Цією проблемою в Укра<
їні займаються науково<дослідні інститути: Інститут законодавства ВРУ, Інститут
держави та права ім. В. М. Корецького; фахівці та вчені, серед яких В. Б. Авер’я<
нов, С. С. Алексєєв, Ю. П. Битяк, А. С. Васильєв, Е. В. Додін, В. В. Копейчиков,
А. В. Омельченко, М. П. Орзіх, Ю. С. Шемшученко та багато інших.

Оскільки реформування галузевих міністерств повинно здійснюватися з ураху<
ванням проблем приватизації, корпоратизації і переходу на самоврядування зали<
шених у власності держави підприємств виробничої і соціальної сфери, то буде
доцільним ознайомлення з досвідом фахівців<практиків морської сфери: А. Лес<
ника, Г. Скворцова, В. Касапчука, О. Степанова та ін.

Державний департамент морського і річкового транспорту (далі Укрморрічф<
лот) як орган центрального управління морським і річковим транспортом за роки
незалежності шість разів потерпав реорганізацію і змінював назву. Нарешті він
є структурним підрозділом Міністерства транспорту й зв’язку (далі Мінтрансзв’я<
зку), яке також нещодавно змінило свою назву, об’єднавшись з Державним коміте<
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том зв’язку і інформатизації (на підставі Указу Президента Україны від 16. 07. 04
“Про утворення Міністерства транспорту і зв’язку України”) [1]. Зараз Укрморрі<
чфлот не має необхідних повноважень для здійснення ефективного керівництва
службами і підприємствами своєї галузі, які багато у чому підпорядковуються не
тільки йому. Це, в свою чергу, негативно впливає на безпосередній аппарат управ<
ління портом, який здійснює адміністративно<господарські функції.

На практиці безпосередній апарат управління портом прийнято називати адмі<
ністрацією порту, що і відповідає статусу порта<підприємства, але нормативно це
поняття в нашому законодавстві поки що не закріплено. Вперше термін “адмініс<
трація порту” у вітчизняному правовому полі з’явився в 1967 році, з моменту
ратифікації Міжнародної конвенції з полегшення міжнародного морського море<
плавства 1965 року [2, 89]. Україна є учасницею цієї конвенції.

У 2002 році колегія Мінтрансу України на своєму засіданні розглянула і під<
тримала “Програму соціально<економічного розвитку морських торгових портів
України до 2010 року”. Програма описувала варіант структурних змін в портах,
який повинен сприяти створенню державних адміністрацій морських портів. Пе<
редбачалось, що адміністрації будуть виконувати тільки державно<правові функції
щодо нагляду за мореплавством і щодо управління майном порту.

Основні положення Концепції адміністративної реформи в Україні передбача<
ють “перехід до використання функціонального принципа створення міністерств у
поєднанні з галузевим принципом у тому випадку, якщо це обумовлено специфі<
кою відповідних секторів державного управління і поточним станом соціально<
економічного розвитку держави” [3].

Мінтрансзв’язку України — це багатогалузеве міністерство. Реалізація поєд<
нання вказаних принципів, з оглядом на специфіку транспортних галузей, було б
оптимальним варіантом: функціональний принцип побудови міністерства повинен
поєднуватися з галузевим принципом побудови органів державного управління
окремими видами транспорту. В цьому випадку забезпечуватиметься можливість
реалізації загальних основ державної політики у сфері управління транспортним
комплексом.

Проаналізуємо ситуацію, що склалася з формуванням системи апарату управ<
ління портом, де порт виступає як об’єкт управління морським транспортом.

Президент у своєму зверненні до Верховної Ради “Європейський вибір: конце<
птуальні принципи стратегії економічного і соціального розвитку України на
2007—2011 роки” визначив транспортну політику України однією з пріоритет<
них. У зв’язку з цим Мінтрансзв’язку поставив задачу перед українськими вчени<
ми розробити проект нової Програми вдосконалення управління і розвитку морсь<
кого портового господарства України, метою якої є визначення напрямків дій, не<
обхідних для органічного і прискореного розвитку портового господарства України
на період до 2012 року. Олександр Лесник, директор галузевого науково<дослідни<
цького інституту морського флоту (УкрНДІМФ), зазначає, що проект програми
вже розроблено УкрНДІМФом сумісно з ЧерноморНДІпроект, іншими спеціаліс<
тами<вченими та практиками. Серед заходів для посилення державного централі<
зованого управління програма передбачила формування єдиної тарифної політики
з пріоритетами загальносистемного ефекту роботи портового господарства країни.
[4, 10<11].

У відповідності з діючим законодавством в Україні визначено єдиний урядо<
вий орган державного управління в галузі водного транспорту — Державний де<
партамент морського і річкового транспорту (Укрморрічфлот). Та крім нього, є ряд
установ, створених у галузі на підставі постанов Кабінету Міністрів України та
наказів Мінтрансзв’язку і підлеглих Мінтрансзв’язку України. Серед них:

– Інспекція Головного державного регістратора флоту. Створена наказом Мін<
трансу від 20. 10. 1997 №369 з метою виконання постанови Кабінету міністрів
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України від 26. 09. 1997 №1069 “Про затвердження порядку ведення Державного
судового реєстру України і Судової книги України”. Утримується за рахунок пла<
ти, яка збирається за виконання державних функцій, в тому числі за видачу судо<
вих документів.

– Інспекція з питань підготовки і дипломування моряків — це державна орга<
нізація, виконуюча функції реєстраційно<дозвільної установи. Утримується за раху<
нок надходжень за виконання державних функцій.

– Реєстр судноплавства України. Створений постановою Кабміну від 08. 06.
1998 №814 “Про вдосконалення технічного, класифікаційного і судохідного нагля<
ду на морському и річковому транспорті” є національним класифікаційним това<
риством, яке здійснює технічний нагляд і проводить класифікацію морських і річ<
них торгових суден. Заснований на державній власності, належить до сфери управ<
ління Мінтрансзв’язку і має статус державного підприємства на основі госпрозра<
хунку.

– Головна державна інспекція України з безпеки судноплавства (Держфлотінс<
пекція України). Створена “для здійснення державного нагляду за безпекою судно<
плавства на морському і річному транспорті”. (Постанова Кабміну від 30. 12. 1998
№2098).

– Державне об’єднання “Укрморпорт” (було створене у порядку експерименту
наказом Міністерства транспорту від 27. 12. 2002 №933 “з метою координації
господарської діяльності підриємств, які входять до його складу; забезпечення на<
лежних умов їх функціонування; розвиток матеріально<технічної бази підпри<
ємств”). Фактично ДО “Укрморпорт”, яке до недавнього часу підпорядковувалося
Мінтрансу повз Укрморрічфлот, звільнило Укрморрічфлот від здійснення господар<
ських функцій щодо портового господарства, тобто від впливу на фінансову, тариф<
ну і технічну політику в портах. Вищезгаданою Програмою вдосконалення управ<
ління і розвитку морського портового господарства України передбачається розро<
бити і закласти систему ефективного використання кошт, які надходять від клієн<
тури портів за надані послуги, а також створити в ДО “Укрморпорт” централізова<
ні фонди — Фонд розвитку (інвестування), Стабілізаційний фонд, Фонд науково<
технічних розробок і стратегічних досліджень та ін. [4,12]. Як бачимо, ДО
“Укрморпорт” заплановано розширити, а не навпаки — повернути його функції
Укрморрічфлоту, до компетенції якого і відноситься здійснення тих завдань, які
зараз виконує Укрморпорт.

За такої системи органів управління морським транспортом, у тому числі по<
ртами в Україні, неможливо виробити єдину схему ціленаправленої координації
управління господарською діяльністю і розвитком портів. Так, Генадій Скворцов,
директор Укрморрічфлоту, ввжає, що склалась ситуація, в якій замість єдиної сис<
теми державного управління існують численні господарські наглядові установи,
відповідальність яких за результат їх діяльності не визначена жодним норматив<
ним документом. За таких обставин урядовий орган державного управління, що
зобов’язаний реалізовувати специфіку управління галуззю, практично не має ефек<
тивних важелів управління, бо не має права видавати нормативні документи, укла<
дати контракти з керівниками підприємств; немає єдиного підходу до рішення на
державному рівні питань розвитку територій і акваторій портів, єдиних принципів
управління причальними спорудами, оформлення правовстановлюючих документів
на майнові об’єкти портів і т. ін. [5, 9].

Отже, державні організації, підприємства фактично здійснюють надання послуг і
специфічні адміністративні функції (в тому числі контроль та нагляд), які делегу<
вала їм держава, і вони виконують їх від імені держави в порту, але це функції
органу держуправління. Інспекції повинні здійснювати свою діяльність виключно
за рахунок бюджетного фінансування в межах, передбачених Законом України
про державний бюджет України на відповідний рік (Закон України від 30. 06. 1999
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№ 783<XIV “Про джерела фінансування органів державної влади”). Діяльність
наглядових органів у сфері морського і річкового транспорту так чи інакше про<
тирічить діючому законодавству України, бо здійснюється на госпрозрахунковій
основі, незважаючи на те, що ці наглядові установи є виключно галузевими. Заува<
жимо, що ні одним нормативним документом, регулюючим діяльність наглядових
органів, не визначено їх взаїмодії зі спеціалізованим відомчим органом державно<
го управління — Укрморрічфлотом. При цьому формально вони підпорядковані
Мінтрансзв’язку.

Треба зазначити, що в найближчий час держава може змінити свої позиції в
сфері регулювання портового господарства. Доказами цьому стали заяви міністра
транспорту і зв’язку про необхідність прийняття змін до проекту закону про по<
рти. В новій редакції пропонується дозволити залучати приватні інвестиції в по<
рти, залишаючи їх акваторію в державній власності.

Новий проект Закону України “Про морські порти України” [6], який розгляда<
вся у Верховній Раді у першому читанні 24 січня 2005 року, розрізнює господарсь<
ку (підприємницьку) діяльність морського порту і “спеціалізовані послуги” по за<
безпечинню безпеки судноплавства (загальної безпеки згідно з діючими міжнаро<
дними конвенціями та ін.), право на представлення яких надається центральним
органом виконавчої влади в галузі транспорту. Однак у проекті не визначено, у
якій саме формі це право надається. Якщо є необхідність у запровадженні дозвіль<
ного порядку надання спеціалізованих послуг, то це краще вирішувати ліцензуван<
ням діяльності з їх надання.

Законодавцем визначено статус морського торгівельного порту як дер;
жавного транспортного підприємства, який є стратегічним обєктом і не
підлягає приватизації (ст. 73 Кодексу торгового мореплавання Украины).
Але це не повинно заважати реалізації права на утворення морських портів;
підприємств інших форм власності, оскільки згідно з ст. 92 Конституції
України виключно законами України визначаються правові засади і гарантії
підприємництва.

У новому проекті — навпаки, обмежено створення недержавних портів, як
транспортних майнових комплексів, що виконують весь комплекс портових
робіт [6, ст. 11]. Це не узгоджується з Конституцією України, яка гарантує
рівноправність трьох форм власності — державної, комунальної і приватної.
 Зазначимо також, що заборона на утворення недержавних портів в цілому
не створює сприятливих умов для залучення інвестицій (і в першу чергу
недержавних) у розвиток морських портів, що може стати суттєвим галь;
мом на шляху перетворення України на транзитну транспортну державу.
Світовий досвід, особливо країн Європейського Союзу та Російської Федерації,
також свідчить про доцільність існування недержавних портів. Як показує
економічний аналіз діяльності портів за останні роки, розвиток морського
транспорту та комунікацій, нових управлінських технологій, в тому числі
корпоративних, призвели до того, що в загальносвітовому масштабі природ;
на монополія портів фактично втратила свій вирішальний влив. До речі, ко;
рпоративне управління портом розглядається як едина система, в якій зба;
лансовані функції і стратегічного управління, і маркетингу, і операційного
управління, і управління персоналом, і управління проектами, якістю… [7, 33].
Тепер клієнт має можливість вільно користуватися послугами будь;якої
транспортної компанії, яка, використовуючи новітні методи маркетингу, фі;
нансового управління, успішно доставить будь;який вантаж в будь;яке місце
земної кулі. Відповідно, порти змагаються у всесвітньому маштабі і борють;
ся за глобального клієнта.

Зрозуміло, що в кожній країні є також ряд місцевих факторів, які вплива;
ють на конкуренцію портів, тому порти змушені вишукувати нові можливо;
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сті покращувати результати своєї работи, збільшувати вантажопотоки,
знижувати розцінки й інтегруватися у світову транспортну систему. Така
ситуація призводить до того, що державні порти починають шукати можли;
вості залучати й економічно ефективно використовувати приватний капі;
тал. Прикладами тому є створення і функціонування в Україні недержавних
терміналів (ТОВ “Очаков”, ЗАТ “Ника;терра”, ЗАТ “Ілічівський паливний
термінал”), але розміщені вони здебільшого на територіях державного пор;
ту. Це питання має багато притиріч. [8, 66].

Світовий банк реконструкції і розвитку та міжнародні фінансові уста;
нови при ООН, розробили “Інструментарій реформи портів”, в якому назвали
і згрупували за категоріями такі причини для реформування національних
портів: загальні причини — підвищення ефективності работи портів, знижен;
ня витрат и тарифів, підвищення якості послуг, посилення позицій в конку;
рентній боротьбі, зміна відношення до клієнтів (підвищення уваги) і суто
адміністративні (управлінські причини) — послаблення політичного впливу на
державне управління портом, викорінення бюрократії, запровадження ефек;
тивного менеджменту, уникнення державних монополій на представлення
тих послуг, які можуть виконуватися і недержавним суб’єктом [9].

З урахуванням намірів України в майбутньому приєднатися до Європейського
Союзу, можна припустити, що Европейський Союз не допустить перешкод конкуре<
нції, а також не погодиться з такою структурною организацією портів і морських
перевезень, яка потім зможе призвести до викривлення здорової конкуренції. І
думається, Євросоюз вимагатиме введення змін, необхідних для виконання Угоди на
основі ЄС про неперешкоджання конкуренції.

Отже, майбутній Закон “Про морські порти України” — індикатор реальної
здатності Міністерства транспорту і зв’язку України не на словах, а на ділі інтегру<
ватися в міжнародну транспортну систему.

Таким чином:
По;перше, основою для державного управління портовим господарством

повинен стати принцип розподілу управлінських функцій. Центральний орган
виконавчої влади на рівні Міністерства транспорту і зв’язку виробляє національну
політику і визначає роль та повноваженя органу, який організовує і контролює
діяльність з управління портами — Державного департаменту морського і річково<
го транспорту, не делегуючи його функції іншим органам. Така модель управління
з чітким і послідовним підпорядкуванням існує сьогодні, наприклад, у Російській
Федерації, де проведено адміністративну реформу в морському секторі економіки
[10, 3].

По;друге, зосередити і оптимізувати систему управління галуззю водного
транспорту: підпорядкувати всі дозвільні, контрольно;наглядові та інші
структури морського транспорту Департаменту морського і річкового
транспорту і скоротити госпрозрахункові організації, які фактично викону;
ють функції галузевого органу управління.

По;третє, навести порядок в управлінні портом;підприємством, чітко ви;
значити статус капітана порту як представника держави, адміністрації
порту (зокрема начальника порту) як керівника господарюючого суб‘єкту.
Правовий статус капітана повинен визначатися нормативном актом, тому що це
особа, яка наділена правом застосовувати заходи державного примусу, на відміну
від начальника порту.

По;четверте, зробити більш ефективним функціонування портового гос;
подарства України, залучити іноземні інвестиції, досягти підвищення його
конкурентності, відповідності вимогам, які пред’являються портам як елеме;
нтам міжнародних транспортних коридорів. Враховуючи, що на сьогодні Укра<
їна не має державних коштів для інвестування в порти, це неможливо зробити без
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лібералізації системи створення недержавних портів, які б виконували весь ком<
плекс портових робіт як самостійні субєкти господарювання. Вирішення цього
питання багато у чому залежить від підтримки його Міністерством транс;
порту та зв’язку України і від закріплення на законодавчому рівні принци;
пів і правил організації управління в портах.

Підсумовуючи викладене, треба сказати, що для України як морської держави
стан і розвиток транспортної системи мають виключне значення. На основі аналі<
зу вже накопиченого досвіду управління морською галуззю за роки незалежності,
можна стверджувати, що наша держава має усі передумови і реальні можливості
створити таку систему управління портами, яка б гармонійно поєднувала державне
управління і функціонування інших форм власності.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ МОРСКИМ
ПОРТОВЫМ ХОЗЯЙСТВОМ

РЕЗЮМЕ

Пришли к выводу, что необходимо сосредоточить рычаги государ<
ственного управления отраслью морского транспорта в одних руках и
навести порядок в управлении портом<предприятием, реформировав
систему органов управления и детализировав их функции.

Ключевые слова: органы государственного управления, система,
морской транспорт, порт, организация деятельности, проект, реформиро<
вание.
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ НОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА
З ВИЗНАННЯ НЕДІЙСНИМИ УГОД, СПРЯМОВАНИХ

НА УХИЛЕННЯ ВІД ОПОДАТКУВАННЯ

В статті розглянуто законодавчі аспекти визнання недійсними угод,
спрямованих на ухилення від сплати податків. Проведено порівняль<
ний аналіз цього питання у чинному Цивільному кодексі України, Гос<
подарському кодексі України та Цивільному кодексі України 1963р. із
висвітленням найбільш актуальних проблем правозастосувальної дія<
льності.

Ключові слова:ухилення від сплати податків, податкова служба,
угоди, господарське зобов’язання, вина юридичної особи

Втрата чинності з 1 січня 2004 року Цивільним кодексом Української РСР від
18 липня 1963 року, із змінами, внесеними до нього, та набрання чинності з 1 січня
2004 року Цивільним кодексом України від 16 січня 2003 року та Господарським
кодексом України від 16 січня 2003 року обумовили виникнення істотних корек<
тив у правовому регулюванні інституту визнання угод недійсними.

Визнання угод недійсними як один з головних напрямків роботи органів дер<
жавної податкової служби і сьогодні залишається ефективним заходом поповнен<
ня доходної частини Державного бюджету коштами, отриманими суб’єктами госпо<
дарювання від здійснення протизаконної діяльності, спрямованої на ухилення від
сплати податків та зборів.

Інститут визнання угод недійсними у ЦК України від 16. 01. 03 року розгляда<
ється як визнання недійсними цивільно<правових правочинів, а у Господарському
кодексі України — як недійсність господарсько<правових зобов’язань.

Враховуючи наявність у органів державної податкової служби права на звер<
нення до судів з позовами про визнання угод недійсними, виникає, перш за все,
питання співвідношення категорій “угода”, “правочин” та “господарське зобов’я<
зання”.

Цивільним кодексом Української РСР від 18 липня 1963 року угодою визнава<
лися дії громадян і організацій, направлені на встановлення, зміну або припинення
цивільних прав та обов’язків [1]. А Цивільним кодексом України, який набрав
чинності з 01. 01. 04р., для визначення дії особи, спрямованої на набуття, зміну або
припинення цивільних прав та обов’язків, тобто угоди, введено термін “правочин”,
який згідно ч. 2 ст. 202 цього Кодексу може бути одностороннім та дво< чи багато<
стороннім (договір) [2]. Таким чином, термін “правочин” є тотожнім терміну “уго<
да”, оскільки вказані категорії несуть однакове смислове навантаження та застосо<
вуються для визначення дій особи, спрямованих на набуття, зміну або припинення
цивільних прав та обов’язків. А категорії “правочин” і “договір” співвідносяться
між собою як загальне і окреме: будь<який договір за своєю правовою природою є
правочином, але не всякий правочин є договором.

Договори та інші правочини в силу ст. 11 ЦК України є однією з підстав для
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виникнення цивільних прав та обов’язків, які утворюють зміст зобов’язань [2].
Зобов’язанням згідно зі ст. 509 ЦК є правовідношення, в якому одна сторона
(боржник) зобов’язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію
(передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утри<
матись від певних дій, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його
обов’язку [2].

Аналогічно цьому поняттю зобов’язання Господарський кодекс України (ст.
173) наводить визначення господарського зобов’язання [3].

Вищевикладений аналіз норм діючого законодавства, які розкривають зміст ка<
тегорій — угода, правочин, господарське зобов’язання — дозволяє зробити висно<
вок про те, що в цілях підготовки позовів про визнання недійсними правочинів
(господарських зобов’язань) та провадження за цими справами, їх можна розгляда<
ти та застосовувати як синоніми.

Друге питання, яке виникає в практичній діяльності податкових органів у зв’я<
зку з набранням чинності нових актів законодавства, це питання про правові під<
стави звернення органів державної податкової служби до господарських судів з
позовами про визнання правочинів (господарських зобов’язань) недійсними.

Господарський кодекс України та Цивільний кодекс України від 16. 01. 03 р.
містять ряд правових норм, які передбачають можливість та підстави визнання
правочинів (господарських зобов’язань) недійсними. Однак правова підстава звер<
нення органу державної податкової служби до суду за цією категорією справ
повинна бути узгоджена нормами ЦК України, ГК України із нормами Закону
України “Про державну податкову службу в Україні”, оскільки останнім органам
державної податкової служби надано право на звернення до судів з позовами до
підприємств, установ, організацій та громадян про визнання недійсними лише таких
угод, наслідками визнання недійсними яких виступає стягнення в дохід держави
коштів, одержаних ними за такими угодами [4].

Перелік підстав для визнання правочинів (господарських зобов’язань) недійс<
ними та можливих наслідків цього за позовами органів державної податкової слу<
жби встановлено у ст. ст. 207, 208 ГК України.

Відповідно до ст. 207 ГК України господарське зобов’язання, що не відповідає
вимогам закону, або вчинено з метою, яка завідомо суперечить інтересам держави
і суспільства, або укладено учасниками господарських відносин з порушенням
хоча б одним з них господарської компетенції (спеціальної правосуб’єктності),
може бути на вимогу однієї із сторін, або відповідного органу державної влади
визнано судом недійсним повністю або в частині [3].

Оскільки Законом України “Про державну податкову службу в Україні” від
24. 12. 93р. №3813/ХІІ (із змін. та доп.) органам державної податкової служби
надано право на подання до судів позовів до підприємств, установ, організацій та
громадян про визнання угод недійсними і стягнення в дохід держави коштів, одер<
жаних ними за такими угодами, однією з підстав такого звернення податкових
органів до суду до набрання чинності новим Цивільним кодексом України та
Господарським кодексом України з 01. 01. 04р. була ст. 49 ЦК УРСР в редакції
від 1963р. — визнання недійсною угоди, укладеної з метою, завідомо суперечною
інтересам держави і суспільства.

Загальновідомо, що до угод, укладених з метою, завідомо суперечною інтересам
держави та суспільства, тобто які порушують основні принципи існуючого суспіль<
ного ладу, відносяться угоди, спрямовані на використання всупереч закону колекти<
вної, державної або чиєїсь приватної власності з корисливою метою, ухилення фі<
зичних та юридичних осіб від сплати податків та інших загальнообов’язкових
платежів, використання майна, що знаходиться у їх власності або користуванні, на
шкоду правам, свободам і гідності громадян, інтересам суспільства.

Діючим Цивільним кодексом України вищеназвані питання частково врегульо<
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вані статтею 228< Правові наслідки вчинення правочину, який порушує публіч;
ний порядок.

Відповідно до ст. 228 ЦК України, правочин вважається таким, що порушує
публічний порядок, якщо він був спрямований на порушення конституційних прав
і свобод людини і громадянина, знищення, пошкодження майна фізичної або юри<
дичної особи, держави, Автономної Республіки Крим, територіальної громади, неза<
конне заволодіння ним[2].

В названій статті мова йде про наслідки вчинення правочинів, що порушують
публічний порядок (“антисоціальні правочини”), котрі порушують законодавство,
мають антисоціальний характер і посягають на істотні інтереси держави та гро<
мадські інтереси. До них зокрема, належать: конституційні права і свободи люди<
ни і громадянина; майно фізичної або юридичної особи, держави, Автономної Рес<
публіки Крим, територіальної громади, незаконне заволодіння ним. При цьому, коли
щодо конституційних прав і свобод людини і громадянина йдеться про порушення
взагалі, то стосовно майна фізичної або юридичної особи, держави, Автономної Рес<
публіки Крим, територіальної громади характер правочину конкретизується: тут
мова йде про антисоціальну спрямованість знищення, пошкодження майна або не<
законне заволодіння ним.

При цьому необхідно відмітити, що правочин, який порушує публічний порядок,
є нікчемним. Нікчемним визнається правочин, якщо його недійсність встановлена
законом (ч. 2 ст. 215). Визнання нікчемного правочину недійсним в судовому
порядку не вимагається, оскільки його недійсність визначена безпосередньо у пра<
вовій нормі.

Вищенаведена стаття (228) свідчить про те, що законодавець визначаючи озна<
ки правочину, що порушує публічний порядок, не включив до них спрямованість
на ухилення фізичних та юридичних осіб від сплати податків та інших загально<
обов’язкових платежів, в той час як органи державної податкової служби, захища<
ючи інтереси держави по даній категорії справ керувалися ст. 49 ЦК УРСР та
доводили факт укладання суб’єктами господарювання угоди з метою, завідомо су<
перечною інтересам держави та суспільства — ухилення від сплати податків та
інших загальнообов’язкових платежів.

Таким чином норми діючого ЦК України не містять правових підстав для ви<
знання недійсним правочину, укладеного з метою, завідомо суперечною інтересам
держави та суспільства — ухилення від сплати податків та інших загальнообов’я<
зкових платежів.

Вивчення положень діючого на сьогодні законодавства України дозволяє ствер<
джувати, що при зверненні податкових органів до господарського суду з позовами
про визнання недійсними угод, укладених з метою, завідомо суперечною інтересам
держави та суспільства — ухилення від сплати податків та інших загальнообов’я<
зкових платежів, необхідно керуватися нормами Господарського кодексу України.

Із змісту ст. 207 ГК України випливає, що для застосування вимог цієї статті
при розгляді господарським судом позову про визнання недійсним господарсько<
го зобов’язання, яке вчинено з метою, яка завідомо суперечить інтересам держави
і суспільства суд повинен встановити наявність певних обставин, які свідчать про
те, що сторона (або сторони), укладаючи угоду, завідомо діяла з прямим умислом,
спрямованим на досягнення такої мети, яка суперечить інтересам держави та сус<
пільства.

Тобто, необхідно визначитися із поняттям вини юридичної особи у формі умис<
лу при укладанні угод з метою, завідомо суперечною інтересам держави та суспі<
льства.

Вищий господарський суд України в своїх узагальненнях практики розгляду
спорів даної категорії підкреслює, що така ознака, як завідомість, означає, що сторо<
ни усвідомлювали або повинні були усвідомлювати протиправність укладуваної
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угоди і суперечність її мети інтересам держави та суспільства і прагнули або
свідомо допускали настання протиправних наслідків [5]. Умисел юридичної особи
визначається як умисел тієї посадової або іншої фізичної особи, яка підписала дого<
вір від імені юридичної особи, маючи на це належні повноваження. За відсутністю
таких повноважень наявність умислу у юридичної особи не може вважатися вста<
новленою.

Згідно з постановою Пленуму Вищого господарського суду України “Про захо<
ди щодо забезпечення однакового і правильного застосування законодавства про
податки” від 25. 07. 02р. №1056 під час розгляду цієї категорії справ судам, відпо<
відно до вимог ст. 43 ГПК України, необхідно оцінювати докази в сукупності та
визначити достатність підстав для висновку щодо спрямованості діяльності су<
б’єкта господарювання, у тому числі при укладанні спірної угоди, на ухилення від
сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) [6].

При цьому у п. 7. 3 цієї постанови йдеться про докази спрямованості умислу
саме суб’єкта оспорюваних угод на приховування від оподаткування.

Тобто, вину у формі умислу юридичної особи можна визначити як навмисні дії
чи бездіяльність повноважної особи суб’єкта господарювання з певною протиправ<
ною метою, що усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння (дії
або бездіяльності), передбачала його суспільно небезпечні наслідки і бажала або
свідомо допускала їх настання.

Вважаємо за доцільне звернути увагу на той факт, що з квітня 2002 року до
теперішнього часу Верховний суд України, а у подальшому й Вищий господарсь<
кий суд України, виходячи з практики розгляду ними справ за позовами податко<
вих органів до суб’єктів господарювання про визнання укладених ними угод не<
дійсними з причини їх суперечності інтересам держави та суспільства, а саме за їх
спрямованістю на ухилення від оподаткування та отримання неконтрольованого
державою прибутку, відрізняється від позиції ВГСУ, викладеній у вказаному вище
роз’ясненні.

З урахуванням позиції судів касаційної інстанції Іванський А. Й. обгрунтовано
вважає, що критеріями умислу юридичної особи є:

– по<перше, створення суб’єктом господарювання штучних умов для уникнення
від відповідальності за несплату податків, зборів та інших обов’язкових платежів
до бюджету (у т. ч. податку з прибутку, отриманого від здійснення підприємниць<
кої діяльності та ПДВ). Це відомості про відсутність юридичної особи за вказаною
в установчих документах юридичною адресою, відомості про неподачу обов’язко<
вої звітності суб’єктом господарювання до податкових органів, про несплату ним
податків, зборів та інших обов’язкових платежів протягом всього його існування,
рішення судів загальної юрисдикції про визнання недійсними установчих докуме<
нтів суб’єктів господарювання з причини його реєстрації на загублений паспорт,
на підставну особу< засновника, або відомості про те, що зміна носіїв корпоратив<
них прав суб’єкта господарювання була здійснена з метою легалізації коштів, здо<
бутих злочинним шляхом, відомості про невидачу суб’єкту господарювання дозво<
лу на виготовлення печаток і штампів;

– по<друге, несплата суб’єктом господарювання податків, що повинні були ним
нараховані за наслідками операцій, здійснених ним за спірною угодою. Ними мо<
жуть бути довідки податкових органів про неподання суб’єктом господарювання
податкової звітності за період здійснення ним операцій за спірною угодою та про
несплату податків за цей період [7].

При цьому необхідно зауважити, що за ст. 35 ГПК України вирок суду з кримі<
нальної справи, що набрав законної сили, є обов’язковим для господарського суду
при вирішенні спору з питань, чи мали місце певні дії та ким вони вчинені [8].
У той же час, наявність обвинувального вироку суду не може бути єдиним та
головним доказом умислу юридичної особи при укладанні правочину.
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Необхідно також враховувати, що відповідно до ст. 43 ГПК України ніякі докази
не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили. Господарський
суд при вирішенні спору про визнання недійсною угоди із застосуванням наслід<
ків, передбачених ст. 208 ГК України, має оцінювати подані у судовому процесі
докази в їх сукупності, розглядаючи їх у комплексі з усіма обставинами справи.
Отже, наявність умислу в діях юридичної особи при укладанні угоди має встанов<
люватися саме господарським судом при розгляді спору по суті.

Необхідною умовою прийняття рішення про визнання угоди недійсною із за<
стосуванням наслідків, передбачених ст. 208 ГК України, є встановлення при роз<
гляді справи у чому конкретно полягала суперечна інтересам держави і суспільс<
тва мета укладання угоди, а також наявність умислу юридичної особи з такою
метою.

Як свідчить юрисдикційна практика податкових органів щодо реалізації цього
напрямку роботи, існування старих проблемних питань поряд з виникненням но<
вих обумовлює різне тлумачення норм матеріального права, які регулюють відно<
сини щодо визнання угод недійсними.

Заслуговує на увагу питання правового регулювання прав і обов’язків, що ви<
никли до моменту набрання чинності нового акту цивільного законодавства та
припинилися до 01. 01. 04р., оскільки пунктом 4 Прикінцевих положень ГК Укра<
їни (Розділ ІХ) передбачено, що цей кодекс застосовується до господарських відно<
син, які виникли після набрання чинності його положеннями відповідно до цього
розділу. До господарських відносин, що виникли до набрання чинності відповідни<
ми положеннями ГК України, зазначені положення застосовуються щодо тих прав
і обов’язків, які продовжують існувати або виникли після набрання чинності цими
положеннями.

Таким чином, можна дійти висновку про те, що керуватися ст. ст. 207, 208 ГК
України при поданні відповідних позовів органи ДПС можуть лише у разі звер<
нення до господарських судів з позовами про визнання недійсними господарських
зобов’язань, виконання яких передбачається після 01. 01. 04 року або за якими
рахується кредиторська чи дебіторська заборгованість сторін, тобто якщо права і
обов’язки сторін виникли або продовжують існувати після 01. 01. 04р.

Вищевикладені положення чинного законодавства свідчать про існування про<
галини в законі в частині врегулювання прав і обов’язків, що виникли до момен<
ту набрання чинності нового акту цивільного законодавства та припинилися до 01.
01. 04р.. А звернення до господарського суду на підставі ст.. 49 ЦК України в
редакції від 1963р. з позовами про визнання недійсними господарських зобов’я<
зань, які вчинені до 01. 01. 04р. та права і обов’язки за якими припинилися до 01.
01. 04р. суперечить загальним правовим засадам.

У зв’язку із вищевказаними змінами, що сталися у чинному законодавстві в
умовах складної криміногенної ситуації та динамічного зростання економічної зло<
чинності уявляється нагальним вирішення цих та багатьох інших питань, що по<
стали у правозастосувальної практиці.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ НОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ПО ПРИЗНАНИЮ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ СДЕЛОК,

НАПРАВЛЕННЫХ НА УКЛОНЕНИЕ ОТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

РЕЗЮМЕ

В статье рассмотрены законодательные аспекты признания недей<
ствительными сделок, направленных на уклонение от уплаты налогов.
Проведен сравнительный анализ этого вопроса в действующем ГК Ук<
раины, ХК Украины и ГК Украины в редакции 1963 года с освещением
наиболее актуальных проблем правоприменительной деятельности.

Ключевые слова: уклонение от уплаты налогов, налоговая служ<
ба, сделки, хозяйственные обязательства, вина юридического лица.
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ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ФРАХТОВИХ СТАВОК
У ТОРГОВЕЛЬНОМУ МОРЕПЛАВСТВІ
(ЕКОНОМІКО�ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)

Визначено головні чинники, які мають враховуватися при встанов<
ленні фрахтових ставок у торговельному мореплавстві. Проведено
аналіз складного економіко<правового механізму формування ставок
фрахту та підкреслено його найважливіші моменти.

Ключові слова: фрахтові ставки, торговельне мореплавство, еко<
номіко<правовий механізм формування ставок.

Торговельне мореплавство стає все більш значною статтею прибутку України.
На практиці проте виникає багато складних моментів, пов’язаних з цією сферою
юридичної діяльності. Встановлення фрахтових ставок на перевезення вантажів —
один із них. Міжнародна торгівля, 70<80% якої традиційно — торгівля морська,
пов’язана з морем, не може існувати без морського транспорту. Зрозуміло, що за
цих обставин вплив останнього на міжнародну торгівлю є дуже значним. Дуже
яскраво це виявляється у взаємозв’язку фрахтових ставок і кінцевої вартості
товарів, що перевозяться на зовнішні ринки збуту. В процесі перевезення від<
бувається свого роду “покращення” товару, оскільки збільшується його вартість,
пов’язана з транспортуванням товару з одного порту в інший [1,131<132]. Досить
часто майже мізерне підвищення ставки фрахту на перевезення тонни вантажу чи
навіть одного товарного місця вантажу, може зробити цей товар неконкурентносп<
роможним на зовнішньому ринку, що може спричинити відмову постачальника від
його експорту. Це ж у свою чергу є невигідним як для міжнародної торгівлі в
цілому, так й для перевізника зокрема. Ідеальний морський перевізник пови�
нен стимулювати розвиток міжнародної торгівлі й сприяти збільшенню
вантажопотоків, що обслуговуються його судами [2,140]. Тому дуже важ<
ливим для нього є вірний вибір фрахтових ставок — ціни морського перевезення
фрахтової одиниці вантажу.

Наукове дослідження цього питання проводиться досить давно. Йому присвяче<
ні праці таких радянських вчених, як Олександрова К. І., Забєлін В. Г. У нещодав<
ніх працях останнього можемо знайти глибокий економічний аналіз процесу фор<
мування рівня фрахтових ставок у міжнародному торговельному мореплавстві.
Серед закордонних науковців, що займалися вивченням цієї проблеми, слід перш за
все зазначити Л. К. Кендалла.

Метою нашого дослідження процесу формування ставок фрахту має стати різ<
нобічний аналіз цього процесу за умов мінливої кон’юнктури світового фрахтово<
го ринку; вивчення чинників, що мають вплив на цей процес; визначення серед
них головних. Враховуючи триваючий процес відновлення українського торговель<
ного мореплавства, перспективою наукової розробки цієї проблеми стає її вивчен<
ня в контексті національної специфіки.

Світова практика поки що не виробила типової методики встановлення фрахто<
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вих ставок для всієї номенклатури вантажів, що пред’являються для перевезення
морським транспортом [3,202]. Судновласники, встановлюючи вартість послуг з
перевезення вантажів, керуються міркуваннями про ринкову вартість перевезен;
ня, яка базується на середніх удільних затратах судна на круговий рейс. Ринкова
вартість — категорія абстрактна. Вона є основою для реальних ставок фрахту, які
формуються в результаті дії механізму співвідношення попиту й про; позиції.
Їхня взаємодія можлива тільки при наявності кількісної визна< ченості цих еконо<
мічних категорій, що закономірно обумовлюється закритістю фрахтового ринку як
економічної системи. Перевищення попиту над пропозицією тягне за собою підви<
щення фрахтових ставок, зворотна ситуація, навпаки, — зменшення. Особливо на<
глядно вплив цих факторів виявляється в трамповому (нерегулярному) тор;
говельному мореплавстві, де зміна рівня ставок відбуваються практично кожен
день у залежності від кон’юнктури фрахтового ринку.

В основу нарахування перевізної плати покладено принцип “незбитковості”
передбачуваного рейсу [2,133<134]. Базисними при встановленні фрахтових ста<
вок вважаються всі експлуатаційні витрати на судно, вартість вантажівних робіт і
різноманітні збори (портові, причальні, лоцманські і т. ін.); до них додаються амор<
тизаційні відрахування

(з обліком відсотку на капітал), а також адміністративні та накладні розходи.
Враховуючи загальну суму витрат і кількість вантажу, який потрібно перевезти,
встановлюється “незбиткова” ставка за перевезення фрахтової одиниці вантажу.
За сприятливої кон’юнктури до “незбиткової” ставки додається відомий відсоток
прибутку, що має забезпечити перевищення доходів від перевезення над транспор<
тними затратами.

Власник трампового судна прагне встановити достатньо низьку фрахтову став<
ку для того, щоб зацікавити клієнтів, однак достатньо високу, щоб вона гарантувала
відсутність збитків від перевезення й забезпечила розумну норму прибутку. У
випадку різкого падіння рівня фрахтових ставок для нього може бути більш вигід<
ним поставити судно на прикіл до покращення кон’юнктури фрахтового ринку.

На відміну від трампового, в лінійному судноплавстві судновласник багато в
чому залежить від репутації та постійності клієнтів, які за багато років звикли
покладатися на регулярний відхід його суден. Зняття суден з лінії й залишення їх
на приколі у випадку несприятливої кон’юнктури для власника лінійних суден
практично не тільки небажане, а просто неможливе.

Лінійний судновласник має уяву про власні постійні витрати, пов’язані з утри<
манням суден. Узагальнюючи, їх можна зобразити, як усі витрати судновласника,
що забезпечують рух порожнього судна за розкладом протягом визначеного пері<
оду. Складності виникають, коли лінійний судновласник стикається з необхідністю
скласти перелік перевізних плат великої кількості найменувань вантажів, що
пред’являються до перевезення (наприклад, на наступний рік), тому що змінні ви<
трати, пов’язані з кожним різновидом вантажу, точно йому не відомі. При вирі<
шенні цієї проблеми судновласнику має допомогти його досвід, керуючись яким
він повинен передбачити: 1) приблизну номенклатуру вантажів, що можуть бути
пред’явлені до перевезення в наступному періоді; 2) їхню кількість; 3)підрахува<
ти власні витрати, пов’язані з їхнім перевезенням та з навантажувально<розванта<
жувальними роботами [2, 135]. Визначаючи фрахтові ставки окремих видів ванта<
жів, судновласник має також передбачити деяке перевищення доходів над витра<
тами для покриття додаткових видатків, що можуть виникнути при фактичній екс<
плуатації судна. До цієї суми слід також додати деякий відсоток прибутку як ком<
пенсацію за ризики, що приймає на себе судновласник, та як винагороду за його
працю та старанність. Однак при встановленні ставок перевізник має не переви<
щувати розумних меж, бо це може примусити його клієнтів звернутися до його
лінійних, а, в деяких випадках, й до трампових конкурентів.
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При формуванні тарифів лінійного судноплавства широко використовується
принцип “скільки витримує вантажопотік”, керуючись яким, рівень лінійного
тарифу для кожному вантажу на кожному напрямі доводять до максимального,
після якого експорт товару стає нерентабельним й починає діяти закон еластич<
ності попиту [4,92].

Крім вищевикладених загальних принципів, на формування фрахтових ставок у
міжнародному торговельному мореплавстві мають вплив також окремі цікаві і
практично важливі фактори, які розглянемо детальніше.

Перш за все, для встановлення ставок важливо, щоб ставки влаштовували
як вантажовідправника, так й перевізника.

Іншим фактором, що суттєво впливає на розмір фрахтових ставок, є конкурен�
ція. Судновласник не може дозволити собі встановлення вищих за конкурентів
ставок, бо це призведе до втрати клієнтури. Не влаштовує його також й встанов<
лення низьких ставок, які не будуть гарантувати йому прибуток, бо це призведе до
припливу до нього таких невигідних вантажів, які можуть спричинити втрату ін<
ших, — більш прибуткових. Окрім внутрішньої конкуренції, на фрахтову кон’юнк<
туру має вплив також конкуренція між суднами двох головних організаційних
форм морського судноплавства. Це пояснюється тим, що окремі види масових ван<
тажів, які пред’являються до перевезення партіями, недостатніми для завантаження
цілого судна, перевозяться як судами трампового судноплавства, так і лінійного. На
структуру й розмір фрахтових ставок впливають також інші види конкуренції:
конкуренція між портами одного географічного району, між внутрішніми видами
транспорту, між окремими географічними районами за ринки збуту товарів.

Не менш важливим фактором, що визначає рівень фрахтових ставок, є цін�
ність вантажу, що транспортується. Деякі товари, що користуються підвище<
ним попитом на світовому ринку, мають дуже низьку ціну й дуже чутливі до зміни
вартості транспортних послуг. Судновласник матеріально не зацікавлений в
транспортуванні таких вантажів, та він не може відмовитись від їхнього перевезен<
ня. В результаті цього тарифи в лінійному судноплавстві будуються таким чином,
щоб плата, яка утримується за перевезення цінних вантажів, компенсувала збитки
судновласника за перевезення малоцінних вантажів за зменшеними ставками.

Важливо також при формуванні ставок враховувати транспортні характе�
ристики вантажу — його об’єм, крихкість, швидкопсувність, термін та умови збе<
рігання, небезпечність, умови навантажувально<розвантажувальних робіт та інші
фактори, які можуть часом призвести до збільшення витрат перевізника.

На рівень фрахтових ставок, як правило, впливає можливість завантаження
судна при зворотному напрямі рейсу судна.

Однією з основних статей експлуатаційних витрат судна, які безпосередньо
впливають на рівень ставки фрахту, є вартість його страхування [2,144].

Звичайно, перелік викладених економічних факторів, що впливають на формуван<
ня рівня фрахтових ставок у міжнародному торговельному мореплавстві, не є вичер<
пним. Цей факт ще раз підкреслює те, що при вирішенні цієї проблеми судновлас<
ник має бути максимально уважним навіть до найдрібніших деталей. Не слід йому
також випускати із своєї уваги, може, й правовий аспект цього питання.

Державне регулювання та правові норми не впливають суттєво на встановлен<
ня фрахтових ставок на світовому ринку, які переважно формуються під дією і
світових економічних чинників. Це є зрозумілим з точки зору свободи підприєм<
ницької діяльності. Однак неконтрольоване торгове мореплавство призводить до
такої суворої економічної конкуренції, що з часом стає все більш зрозумілою не�
обхідність поміркованого втручання в цю сферу держави та договірно�
го саморегулювання відносин власне суб’єктами міжнародного фрахто�
вого ринку.

Зупиняючись на державному регулюванні відносин, пов’язаних з ціноутво�
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ренням в сфері торговельного мореплавства в Україні, варто наголосити, що
воно майже відсутнє. Кодекс торговельного мореплавства України не містить
будь<якої інформації з цього питання. Звертаючись до більш широкого правового
регулювання, слід звернути увагу на главу 21 Господарського кодексу України,
стаття 189 якої наголошує на тому, що суб’єкти господарських відносин в Україні
можуть використовувати у своїй господарській діяльності вільні, державні та регу<
льовані ціни [5,414]. Стаття 190 Кодексу визначає, що вільні ціни можуть вста�
новлюватись на всі різновиди товарів (робіт, послуг), на які не встановле�
ні державні ціни [5,418]. В подальших статтях Кодексу досить детально обумо<
влені випадки встановлення державних цін та надано перелік органів, що можуть
їх встановлювати. Ціни в торговельному мореплавстві серед цих випадків не за<
значені, тому ясно, що вони є вільними.

Окремі підзаконні нормативно<правові акти містять у собі рекомендації до ці<
ноутворення. Серед таких актів: наказ Міністерства зовнішніх економічних зв’яз<
ків і торгівлі України “Про затвердження порядку позначення роздрібних цін на
товари народного споживання на підприємствах роздрібної торгівлі й громадського
харчування” від 4 січня 1997 року №2, лист Міністерства економіки України від 17
січня 2001року №55<38\15 та ін. Окрім економічних чинників, які вже були за<
значені, ці нормативно<правові акти звертають увагу на те, що в процесі ціноутво<
рення суб’єкт господарської діяльності має дотримуватися також норм антимоно<
польного законодавства, законодавства про захист прав споживачів. Детально по<
рядок формування вільних (ринкових) цін визначений Положенням про порядок
формування і застосування вільних (ринкових) цін і тарифів на продукцію, товари
й послуги, яке було затверджене постановою Головного управління цінової політи<
ки Міністерства економіки України від 27 грудня 1991 року №15.

Подібне правове регулювання бачимо в Кодексі торговельного мореплавства
Російської Федерації. Стаття 164 Кодексу визначає, що розмір фрахту встановлю<
ється за угодою сторін. При відсутності такої угоди мають застосовуватись ставки
місця завантаження вантажу на час такого завантаження [6,288].

Міжнародна практика в таких випадках для визначення ставок фрахту за пере<
везення наливних вантажів широко використовує шкалу стандартних ставок
“Worldscale”[6,290].

Однак законодавству деяких країн знайоме більш суворе державне втручання у
справи торговельного мореплавства, перш за все пов’язане з діяльністю лінійних
(фрахтових) конференцій. Під такими конференціями розуміють добровільні
об’єднання лінійних судноплавних компаній, що обслуговують спільний напрям, з
метою стримування конкуренції та встановлення одноманітних фрахтових ставок.
Створення таких конференцій є прикладом договірного саморегулювання в сфері
торговельного мореплавства.

Історії встановлення лінійних конференцій сучасного вигляду відомі приклади
договірного встановлення фрахтових ставок за угодою між перевізником та клієн<
тами. Перш за все, це укладення угоди про лояльність (договору виключного пат<
ронажу), за якою вантажовідправник зобов’язувався користуватися тільки послу<
гами судноплавних компаній — членів конференції. Потім почали застосовувати
так звану “відстрочену знижку”, котра передбачувала повернення клієнтам части<
ни сплаченого фрахту після спливу строку, визначеного угодою про лояльність, на
протязі якого вони мали дотримуватися своїх зобов’язань. Пізніше, вже на початку
XX століття, між лінійними конференціями та асоціаціями вантажовідправників
почали укладатися угоди про рівень фрахтових ставок. Система відстроченої зни<
жки виявилася ефективним засобом захисту інтересів лінійних судноплавних
компаній від конкуренції з боку трампових суден. Поряд з нею широке застосу<
вання отримала система “подвійного тарифу”, за якою постійні клієнти отримують
певну знижку тарифу.

Ôàêòîðè ôîðìóâàííÿ ôðàõòîâèõ ñòàâîê UUUUUUUUUUUUUUUUUUUU



58

Незважаючи на велику кількість переваг наявності системи лінійних конферен<
цій, практиці відомі численні зловживання з їхнього боку власним (часто майже
монопольним) становищем. Це примусило США звернутися до практики держа;
вного контролю за їх діяльністю. Федеральна морська комісія має право розгля<
дати проекти фрахтових ставок, що надаються до неї конференціями, та приймати
рішення про їх визнання “справедливими” або “дискримінаційними”. Вона також
має право проводити розслідування діяльності конференцій, якщо є привід підо<
зрювати порушення ними законодавства [2,166].

Слід ще раз підкреслити важливість адекватно встановлених фрахтових
ставок в торговельному мореплавстві, що відповідає перш за все інтересам
судновласників. Розглядаючи значущість економічних чинників, потрібно та<
кож враховувати правовий аспект цього процесу та пам’ятати, що співробіт�
ництво на договірних засадах між судновласником та вантажовідправником
може дати більш значний економічний ефект, ніж звичайна погоня за над<
прибутком.
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ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФРАХТОВЫХ СТАВОК
В ТОРГОВОМ МОРЕПЛАВАНИИ

(ЭКОНОМИКО�ПРАВОВОЙ АСПЕКТ)

РЕЗЮМЕ

Хотя установление цен на предлагаемые в торговом мореплавании
услуги находится в исключительной компетенции субъектов фрахто<
вого рынка, международная практика свидетельствует о необходимос<
ти частичного государственного регулирования данной сферы право<
отношений для их адекватности складывающейся экономической
конъюнктуре. Она может быть достигнута при скрупулезном анализе
и учете многочисленных экономических факторов, обуславливающих
тот или иной размер ставок. Важно также не забывать о правовом
аспекте данного вопроса.

Ключевые слова: фрахтовые ставки, торговое мореплавание, эко<
номико<правовой механизм формирования ставок.
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МІСЦЕ КОЛІЗІЙНИХ НОРМ МІЖНАРОДНОГО
ПРИВАТНОГО ПРАВА У СИСТЕМІ НОРМ ПРАВА

У статті розглянуто питання визначення місця колізійних норм у
системі норм права, проаналізовано існуючі доктринальні підходи до
цієї проблеми, звернуто увагу на існуючу прогалину у правовому регу<
люванні процесуальних питань оскарження до Верховного Суду Укра<
їни, постанов та ухвал Вищого Господарського Суду України (щодо
порушення чи неправильного застосування останнім колізійних норм)
та зроблено пропозицію по усуненню цієї прогалини.

Ключові слова: колізійна норма, матеріальні норми, процесуальні
норми, спеціалізовані норми.

На сьогоднішній день в Україні діє величезна кількість правових норм. Такі
норми встановлюються нашою державою з метою врегулювання тих чи інших пра<
вових відносин, що виникають; змінюються — у разі необхідності врегулювання
таких відносин по<іншому, аніж було раніше, та скасовуються — коли відпадає потре<
ба у нормах, що регулюють правові відносини, які вже не виникають в Україні.

З бурхливим розвитком міждержавних стосунків, які з кожним роком дедалі
активніше намагається зміцнювати та поглиблювати Україна, приватноправові
відношення, що складаються за участю вітчизняних фізичних та юридичних осіб,
все частіше і частіше ускладнюються існуванням в них так званого іноземного
елементу1.

Регулювання приватноправових відносин, ускладнених (або, як ще іноді кажуть,
“обтяжених”) іноземним елементом є покликанням міжнародного приватного
права, левову долю якого складають норми, які прийнято називати, колізійними, та
метою яких є вказівка на те, правом якої держави буде регулюватись таке
правовідношення.

Як відомо, усі норми права класифікуються на види в залежності від певних
критеріїв. Класифікація норм права є предметом ретельного дослідження загаль<
ної теорії права, дослідниками якої на сьогоднішній день запропоновано більше
десяти різноманітних критеріїв за якими така класифікація може бути проведена.

Разом з цим ані в загальній теорії права, ані в теорії міжнародного приватного
права практично не досліджується питання місця колізійних норм у системі норм
права. Визначенню виду норм права, до якого відносяться колізійні норми при класи<
фікації за тим чи іншим критерієм, майже ніколи не приділяється особливої уваги.

1 Під іноземним елементом слід розуміти ознаку приватноправових відносин, що прояв<
ляється в існуванні в таких відносинах хоча б одного з наступних факторів: 1) суб’єкт цих
правовідносин має іноземну належність (є іноземним громадянином чи особою без грома<
дянства — щодо фізичних осіб; має іноземну “національність” — щодо юридичних осіб);
2) об’єкт даних правовідносин знаходиться на території іноземної держави; 3) юридичний
факт, який впливає на виникнення, зміну або припинення приватноправових відносин, мав чи
має місце на території іноземної держави.

© С. В. Панченко, 2005
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Звідси і актуальність даного дослідження, адже визначення місця колізійних
норм серед видів норм права допоможе глибше зрозуміти сутність таких норм та
їх функції у регулюванні приватноправових відносин, ускладнених іноземним еле<
ментом.

Фактично, в теорії міжнародного приватного права даному питанню взагалі не
приділялося уваги, проте деяким аспектам даної проблематики приділяли увагу
такі вчені — дослідники загальної теорії права, як Алексєєв С. С., Скакун О. Ф.

Метою цієї статті є визначення місця колізійної норми у системі норм
права, зокрема серед видів норм права, що класифікуються за ознакою субордина<
ції у правовому регулюванні на матеріальні та процесуальні.

Згідно пункту 3 частини 1 статті 1 Закону України “Про міжнародне приватне
право” [1] від 23 червня 2005 року № 2709<ІV, колізійна норма — це норма, що
визначає, право якої держави може бути застосоване до правовідносин з інозем<
ним елементом.

Як вже зазначалось вище, в теорії міжнародного приватного права питанню
визначення місця колізійних норм у системі норм права взагалі не приділяється
уваги, а теоретики загальної теорії права у кращому випадку обмежуються з даного
приводу лише декількома фразами.

Так, наприклад, один з найвідоміших теоретиків права Алексєєв С. С., розкри<
ваючи теоретичні основи класифікації норм права, за якою вони поділяються на
регулятивні та охоронювані, зазначає, що існує ціла низка спеціалізованих норм
права, які не виступають самостійною нормативною основою для виникнення пра<
вовідношень. Такі норми при регламентації суспільних відносин мов би приєдну<
ються до регулятивних та охоронюваних норм, утворюючи разом з ними єдиний
регулятор. До таких норм Алексєєв С. С. поряд з іншими відносить і колізійні
норми, під якими він розуміє приписи, що вказують на норми (закон, правову систе<
му), які мають бути застосовані в даному випадку, тобто приписи, що регулюють
вибір між нормами [2, 71].

Скакун О. Ф. також відносить колізійні норми до спеціалізованих (нетипових)
норм права, при цьому дуже вдало, на наш погляд, характеризуючи їх в якості
норм<арбітрів, тобто норм, що регулюють вибір норми [3, 307].

Разом з цим, як відомо, окрім класифікації норм права за функціональною на<
правленістю (згідно якої вони поділяються на регулятивні та охоронювані) в зага<
льній теорії права розроблено й інші класифікації норм права в залежності від
різних критеріїв.

Так, в залежності від методу правового регулювання норми права поділяються
на диспозитивні та імперативні; в залежності від характеру впливу на особис<
тість — на рекомендовані та заохочувальні; в залежності від дії у просторі — на
загальні та місцеві, а від дії у часі — на постійні та тимчасові; в залежності від дії
по колу осіб — на загальні, спеціальні та виключні; в залежності від суб’єкта
правотворчості — на норми органів представницької влади, норми голови держави,
норми органів виконавчої влади, норми громадських об’єднань, комерційних орга<
нізацій, трудових колективів підприємств тощо.

Проте, визначення місця колізійних норм серед видів норм права, що класифі<
куються за вищезазначеними критеріями, має, на наш погляд, відносне та скоріше
суто теоретичне значення.

Практичне ж значення, на думку автора, має з’ясування місця колізійних норм
серед видів норм права, що класифікуються за ознакою субординації у правовому
регулюванні — на матеріальні та процесуальні. Практична значимість ретельного
дослідження цього питання полягає у наступному. Справа в тому, що поділ усіх
норм права на матеріальні та процесуальні на сьогоднішній день — єдина класифі<
кація норм права, що сприйнята законодавцем та закріплена у нормативно<право<
вих актах України.
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Як відомо, згідно статті 111 Господарського процесуального кодексу України,
підставами для скасування чи зміни рішення суду першої інстанції, що набрало
законної сили, або постанови суду апеляційної інстанції Вищим Господарським
Судом України є порушення або неправильне застосування норм матеріального
чи процесуального права [4, 264]. В той же час підставами для скасування поста<
нов чи ухвал Вищого Господарського Суду України Верховним Судом України —
є їх невідповідність Конституції України, міжнародним договорам, згода на обов’яз<
ковість яких надана Верховною Радою України, чи інше неправильне застосування
норм матеріального права (стаття 11119 Господарського процесуального кодексу
України) [4, 268]. З цього положення законодавства України можливо зробити ви<
сновок, що порушення чи неправильне застосування норм процесуального пра<
ва — не є підставою для скасування Верховним Судом України постанови чи
ухвали Вищого Господарського Суду.

Звідси і необхідність визначення колізійних норм чи в якості норм матеріаль<
ного, чи в якості норм процесуального права. Адже їх місце у цій класифікації
впливає на можливість оскарження та подальшого скасування Верховним Судом
України постанови чи ухвали Вищого Господарського Суду, що прийняті з пору<
шенням чи неправильним застосуванням колізійних норм.

Під нормами матеріального права традиційно у загальній теорії права розумі<
ють норму, що є первісним регулятором суспільних відносин та яка містить прави<
ло (права, обов’язки, заборони), на підставі якого можливо вирішення справи по
суті [3, 300].

Під нормою процесуального права розуміється норма, що передбачає
різноманітні процедури та адресується суб’єктам, що наділені владними повнова<
женнями по застосуванню норм матеріального права [5, 352].

Окрім цього, стосовно норм процесуального права у загальній теорії права, за<
значається, що їх призначення — встановити процедуру здійснення прав чи вико<
нання обов’язків, закріплених у матеріальних нормах; сприяти досягненню резуль<
тату, передбаченого нормою матеріального права [3, 301]. Cтосовно цього, хотілося
б зазначити, що, на наш погляд, дане теоретичне положення слід розуміти так, що не
кожна окрема процесуальна норма встановлює усю процедуру (як то кажуть “від
“а” до “я”) здійснення прав чи виконання обов’язків, а сукупність таких процесуа<
льних норм, які найчастіше компонуються законодавцем у єдиний нормативно<
правовий акт (закон чи кодекс). Кожна ж окрема процесуальна норма встановлює
лише якийсь з етапів такої процедури.

Також зазначається, що різниця між нормами матеріального та процесуального
права полягає у тому, що останні мають:

– особливий зміст;
– особливого адресата;
– особливу структуру побудови [5, 352].
Що ж до колізійної норми, то вона:
– по<перше, не є первісним регулятором суспільних відносин та не містить

правил, на підставі яких можливо вирішення справи по суті;
– по<друге, передбачає певну процедуру, а саме — вибір між конфліктуючими

правопорядками, що претендують на врегулювання правовідносин за участю
іноземного елемента;

– по<третє, адресується суб’єкту, наділеному владними повноваженнями по засто<
суванню норм матеріального права, а саме суду чи іншому юрисдикційному органу,
який вирішує спір між сторонами стосовно правовідношення з іноземним елементом;

– по<четверте, має особливу структуру, яка полягає в тому, що елементами колі<
зійної норми є гіпотеза (яка у переважній більшості випадків не відображається у
тексті такої норми, оскільки має універсальний характер і полягає в тому, що така
норма застосовується до приватноправових відносин лише за умови існування у
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таких відносинах іноземного елемента), диспозиція, яка в свою чергу складається з
об’єму та прив’язки, та санкція (яка, рівно як і гіпотеза, ніколи не закріплюється у
тексті колізійної норми та виражається у можливості скасування судового (юрис<
дикційного) рішення, прийнятого з порушенням чи неправильним застосуванням
колізійної норми1).

Таким чином, цілком логічним та теоретично об´рунтованим є висновок про те,
що колізійна норма — є нормою процесуального права.

Це твердження, на наш погляд, підтверджується хоча і опосередковано законодав<
цем України, який, приймаючи Закон України “Про міжнародне приватне право” ще
за часів дії Цивільного процесуального кодексу 1963 року пунктом 2 Прикінцевих
положень цього Закону, вніс зміни у частину 1 статті 1 вищезазначеного Кодексу,
доповнивши її словами та Законом України “Про міжнародне приватне право”.

Дійшовши висновку про те, що колізійна норма є нормою процесуального права,
не можливо не звернути увагу на прогалину, яка існує на сьогоднішній день у
Господарському процесуальному законодавстві України. Виявляється, що прийнят<
тя Вищим Господарським Судом постанови чи ухвали з порушенням чи неправи<
льним застосуванням колізійних норм, не є підставою для скасування такої поста<
нови чи ухвали Верховним Судом України.

Хоча, з іншого боку, можливо стверджувати, що це не є прогалиною, оскільки у
разі порушення чи неправильного застосування колізійних норм (тобто вирішення
спору на підставі іншого права, аніж того, до якого відсилає Колізійна норма) —
Вищий Господарський Суд порушить чи неправильно застосує і норми матеріаль<
ного права, застосувавши ті норми, які не підлягали застосуванню в даному випад<
ку, а це вже є підставою для скасування Верховним Судом України такої постано<
ви чи ухвали Вищого Господарського Суду.

Разом з цим застосування до тих чи інших правовідносин права іншого, аніж
право, що визначається згідно з колізійною нормою, неможливе без попереднього
порушення судом цієї колізійної норми. За таких умов, на думку автора, теперішня
редакція статті 111 Господарського процесуального кодексу України, згідно якої:
“Підставами для скасування постанов чи ухвал Вищого Господарського Суду
України є їх невідповідність Конституції України, міжнародним договорам, згода на
обов’язковість яких надана Верховною Радою України, чи інше неправильне засто<
сування норм матеріального права є певною мірою неповною, не відображає су<
часних тенденцій розвитку міжнародного приватного права і посилення значення
колізійних норм завдяки дедалі активнішому розвитку зовнішньоекономічних
зв’язків між українськими та іноземними суб’єктами господарювання. А тому в
цю статтю слід внести зміни, доповнивши її словами: “...а також порушення чи
неправильне застосування колізійних норм”.
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МЕСТО КОЛЛИЗИОННЫХ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО
ЧАСТНОГО ПРАВА В СИСТЕМЕ НОРМ ПРАВА

РЕЗЮМЕ

Автором высказывается мысль о том, что практическое значение
имеет определение места коллизионных норм среди видов норм, кото<
рые классифицируются по признаку субординации в правовом регу<
лировании — на материальные и процессуальные. Определение кол<
лизионных норм в данной классификации, в конечном счете, влияет
на возможность обжалования или отмены решений вышестоящим су<
дом. В связи с этим предлагается внести изменения в ряд действую<
щих законодательных актов, которые не в полной мере отображают
современные тенденции развития международного частного права.

Ключевые слова: коллизионная норма, материальные нормы, про<
цессуальные нормы, специализированные нормы.
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ПЛАНУВАННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ

У статті розглянуто один з найскладніших видів розумової діяль<
ності — планування та досліджується специфіка його вияву в діяль<
ності органів внутрішніх справ, в першу чергу, у внутрішньо організа<
ційній управлінській діяльності. У статті містяться висновки та пропо<
зиції щодо підвищення ефективності діяльності органів внутрішніх
справ у зв’язку з впровадженням ефективного планування.

Ключові слова: менеджмент, управлінська діяльність, плануван<
ня, спеціальні типові плани, органи внутрішніх справ, працівники орга<
нів внутрішніх справ.

Знання психологічних закономірностей, застосування в процесі діяльності пев<
них психологічних методів понятійного апарату ефективного менеджменту полег<
шує працю людини, допомагає їй регулювати та будувати взаємовідносини з інши<
ми людьми, глибше розуміти мотиви вчинків людей, пізнавати дійсність, правильно
оцінювати її та використовувати результат пізнання на практиці управління будь<
якою організацією. Практично немає сфери діяльності людини, де залучення науки
про менеджмент не допомогло б у її упорядкуванні. Без знання закономірностей
менеджменту неможливо керувати людьми. Науковий менеджмент розкриває за<
кономірності, знання яких необхідні кожному, хто покликаний впливати на людей,
наплавляти їх зусилля, виховувати їх. Знання психології менеджменту дають мож<
ливість контролювати особливі пізнавальні, вольові, емоційні процеси, перевіряти,
наплавляти ці процеси на інших осіб, правильно приймати рішення в умовах ви<
живання організації [1].

Проблему планування в органах внутрішніх справ в юридичній та управлінсь<
кій науці торкались в своїх працях ряд провідних вчених: О. М. Бандурка,
О. К. Безсмертний, А. С. Васильєв, М. І. Єропкін, М. І. Іншин, В. М. Плішкін та ряд
інших юристів, але і досі пізнання його сутності і соціально<юридичного характеру
залишається актуальним у зв’язку з постійними змінами у соціальній структурі
суспільства, в цілому, і в ОВС України, зокрема.

Метою написання цієї статті є аналіз поняття планування як одного з видів
розумової діяльності, розкриття його значення у внутрішньо<організаційній управ<
лінській та правоохоронній діяльності органів внутрішніх справ і внесення, на
основі цього, пропозицій щодо підвищення ефективності діяльності органів внутрі<
шніх справ у зв’язку з впровадженням ефективного планування.

Планування є одним з найскладніших видів розумової діяльності. Плануван<
ня — одна з основ ефективного менеджменту. Планування в Японії, США вважа<
ється життєво необхідним у будь<якій сфері і користується значною увагою. Пла<
нування — процес прийняття конкретних рішень, які необхідно реалізовувати
практично. Оскільки таких рішень іноді необхідно прийняти дуже багато, то осно<
вна суть планування полягає в їх взаємозв’язку. За допомогою планування органі<
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зація пристосовує свої ресурси до змін внутрішніх й зовнішніх умов і веде бороть<
бу з невизначеністю майбутнього, що постійно посилюється внаслідок ускладнен<
ня соціально<економічного життя суспільства. “При аналізі діяльності керівника,
процес планування і очікуванні результати, співвіднесені з метою, реально і постій<
но не співпадають з результатами, що отримуються, а це викликає необхідність дій
оперативного контролю і управління” [2, 85]. Таким чином, планування діяльності
організації нерозривно пов’язане з іншими напрямками впливу менеджера на дія<
льність колективу з метою оптимізації роботи всієї системи.

Найважливішою умовою ефективного планування є його комплексність, яка
передбачає взаємозв’язок усіх видів планів, що складаються в межах організації
(відділу, управління організації). Це дозволяє враховувати одночасно спеціаліза<
цію підрозділів і загальноорганізаційні завдання з одного боку, поточні та перспе<
ктивні цілі з іншого. Якщо організація крупна, то процес планування здійснюється
одночасно на всіх рівнях з урахуванням тих проблем, які існують як на верхніх,
так і на нижніх поверхах ієрархії. В організаціях з невисоким рівнем централіза<
ції вище керівництво приймає рішення тільки з найбільш важливих питань страте<
гії, а в іншому це право надається право підрозділам.

Процес планування складається з кількох етапів. Перший етап — оцінка полі<
тичних та економічних обставин, в яких діє організація. Для цього після необхід<
них досліджень, з’ясовуються можливості організації на сьогодні і в майбутньому,
тобто визначається та роль, яку вона може відігравати в майбутньому. Другий
етап — постановка конкретних завдань, які виходять з кінцевої мети діяльності.
Виділяються їх пріоритети, і конкретизуються результати, які очікуються, терміни.
На основі завдань визначають конкретні напрямки розвитку організації. Третій
етап — розгляд очікуваної ситуації, в якій буде виконуватися план. Ці ситуації
(пропозиції) можна розподілити на зовнішні та внутрішні. До зовнішніх належать
політичні й соціальні умови, прогнозований рівень розвитку техніки, технології і
науки. До внутрішніх — майбутня структура організації, її стратегія, політика в
сфері капіталовкладень, діловий клімат. На цьому етапі виробляється оцінка рівня
ризику і з’ясовуються можливі наслідки для організації у випадку виникнення
ризикових ситуацій. Надійне уявлення про майбутнє є неможливим без прогнозу<
вання. Чим більша організація, тим більше вона повинна передбачати майбутнє,
тим вагомішу роль у її житті відіграє прогнозування. Четвертий етап — вибір
кращого способу діяльності, виходячи з наявних альтернатив. Обравши одну з
альтернатив і скоригувавши її на момент невизначеності, організація береться за
здійснення п’ятого етапу. П’ятий етап — розробка загальних планів, які форму<
ються на рівні вищого керівництва у вигляді системи цілей та завдань. Далі вони
перетворюються в частково деталізовані плани функціональних напрямків.

Будь<яке планування повинне бути орієнтованим на майбутнє. Але в
кожної організації підхід до цього майбутнього власний. З точки зору ефективного
менеджменту, існує три варіанти такого відношення, яке можна охарактеризувати
такими принципами, як: “поживемо–побачимо”, “передбачимо–приготуємося”,
“зробимо самі”. Згідно з ними і реалізується підхід до планування. Своє матеріа<
льне втілення процес планування знаходить у плані<документі, в якому фіксуються
мета діяльності організації в межах конкретного відрізку часу, узгоджені дії окре<
мих підрозділів у цілому, а також варіанти розв’язання проблеми в непередбаче<
них ситуаціях [3, 23].

У межах планування доцільно виділити три категорії планів — стратегіч�
ні, плани для дій, що повторюються, та плани для певних дій. Стратегічні
плани являють собою набір конкретних цілей, яких необхідно досягти до встанов<
леного періоду. Вони охоплюють найбільш загальні проблеми розвитку організації
та її далеку перспективу. Розробляються самостійно в різних напрямках, але при
цьому підпорядковуються визначеній ієрархії. За своїм характером наближені до
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прогнозів і служать для розробки двох інших категорій планів — для дій, які
повторюються і які не повторюються. Плани дій, що повторюються, передбачають
послідовність дій, спрямованих на вирішення стандартних завдань. Це певний ал<
горитм, що виконується при виникненні стандартної ситуації (подзвонив теле<
фон — підняв слухавку — відповів... тощо). Як правило, вони досить прості і
навіть примітивні. Плани дій, що не повторюються, надзвичайно складні, бо вимага<
ють від автора майстерності та глибокого наукового аналізу. Складаються, як пра<
вило, з крупних деталізованих програм і проектів, що передбачають діяльність ор<
ганізації в нестандартних, а іноді в непередбачених ситуаціях.

Тому планування повинно спиратись на ряд принципів. По;перше, участь у пла<
нуванні якомога більшої кількості працівників організації. Це не означає, що залу<
чати навіть рядових працівників, хоча їх думки теж треба враховувати. Вважається,
що люди лише виконують і плани, які самі склали. По;друге, безперервність, що
виявляється в спадкоємності планів. По;третє, координація та інтеграція, які за<
безпечують комплексність планування. По;четверте, забезпечення досягнень
встановлених завдань. Для цього реальні події постійно звіряються з очікуваними
і проводиться коригування Планів. По;п’яте, планування має передувати іншим
управлінським функціям організації, мотивації та контролю. По–шосте, економіч<
ність — досягнення намічених цілей з мінімальними витратами. По;сьоме, гнуч<
кість планування. Забезпечення здатності планів змінювати спрямованість при
виникненні непередбачених обставин.

Найбільш наближеними до повсякденного життя будь<якої організації вважа<
ється оперативне планування. Його мета — з’ясувати щоденну завантаженість
робочих місць. Найбільш вдалий підхід, на думку фахівців, знайдений у Японії.
Стратегія організації в Японії орієнтована на реалізацію “викорінення всього зай<
вого”. Поняття “зайвого “розуміє все те, що не приносить удачі [4, 104]. Ключові
концептуальні підходи базуються на наступних чотирьох моментах. На обов’язко<
вому формуванні достатньо автономних і самостійних взаємодіючих ланок. На
обов’язковому виконанні кожною ланкою точно і в строк своїх функцій, принци<
пова особистість японської системи — горизонтальні зв’язки. Гнучке використан<
ня працівників. Безперервність втілення творчих і новаторських ідей [5, 48]. Отже,
безперечно, що планування — творчий процес і досягає в ньому успіху той, хто
виявляє максимум творчості і винахідливості, використовуючи нетрадиційний під<
хід. Необхідно підкреслити, що можливості планування не безмежні. Вони обме<
жуються передусім можливістю вироблення точних планових пропозицій, швид<
кою зміною ситуації, особливо зовнішньої. Ефективність діяльності організації (її
успіх чи невдача) певною мірою залежить від умілого планування.

Плани є різновидом управлінських рішень, але за своїм значенням в організа<
ційній роботі планування заслуговує самостійного і більш докладного розгляду,
тому що воно дає можливість цілеспрямовано використовувати всі сили і засоби
апарату, зосередити зусилля колективу на виконанні головних завдань, дисциплі<
нує виконавців, підвищує їх відповідальність за доручену справу.

Будь<яка творча діяльність відрізняється своєю цілеспрямованістю, плановістю,
передбаченням результатів майбутніх дій. Кожна робота повинна бути заздале<
гідь спланована. Планування — необхідна передумова правильної організації будь<
якої діяльності та особливо діяльності управлінської.

При плануванні роботи в ОВС повинні дотримуватися наступні загальні вимо<
ги. Об’єктивний облік сформованих обставин, сил і засобів. Добре продумані пла<
ни, що базуються на глибокому аналізі обстановки, тверезому обліку всіх “за” і
“проти”, є основою цілеспрямованої, погодженої, досить напруженої, але спокійної і
ритмічної роботи. При плануванні повинні враховуватися вказівки вищих і місце<
вих органів. Конкретність. У планах передбачаються чіткі й конкретні заходи, тер<
міни їх виконання і названі відповідальні за це працівники, що дозволяє здійснюва<
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ти контроль за проведеною роботою та її ефективністю. Актуальність і реальність
планованих заходів. У плані повинні передбачатися тільки основні заходи, спрямо<
вані на рішення головних, а не другорядних завдань. Недоцільно вносити в план
такі пункти, що відбивають звичайні службові обов’язки працівників. Плановані
заходи повинні бути завжди об’єктивно виконувані (нереально, наприклад, плану<
вати скорочення злочинності на визначений відсоток, тому що це залежить від
цілого ряду об’єктивних умов, а не тільки від діяльності органів внутрішніх
справ). Наступність. При плануванні необхідно враховувати результати роботи за
попередній період, на основі яких і складається новий план. Стабільність планів,
тобто недопущення в ході їхнього виконання необ´рунтованих змін. Природно, що
в процесі службової діяльності може змінюватися характер завдань, що стоять
перед колективом, і це заважає внесенню відповідних доповнень у план. Але при
нормальному, звичайному плині життя план повинен бути суворо стабільним.
Якщо ж він буде перероблятися без серйозних на те підстав, то це неминуче піді<
рве у виконавців упевненість, породить скептичне ставлення до плану, послабить
активність працівників щодо його виконання.

Необхідно підняти рівень планування, зробивши його цілеспрямованим, поста<
вивши в центр уваги основні проблеми. Через перевантаженість планів дрібними,
другорядними питаннями багато заходів виконуються наспіх, губиться загальна
перспектива. Щоб уникнути цього, необхідно, крім поквартального і річного плану<
вання роботи, розробляти перспективний план, що по ряду позицій був би пов’яза<
ний з планом розвитку ОВС на великий проміжок часу. Інакше важко, а іноді й
неможливо, позбутися вузьковідомчого підходу до справи, правильно і вчасно вра<
ховувати при організації роботи соціально<економічні перетворення, що проходять
у країні. Поточні плани роботи МВС, його управлінь і відділів, УМВС, міських і
районних відділів внутрішніх справ, що мають внутрішні структурні підрозділи,
складаються на рік, а в інших органах на квартал. У планах роботи МВС<УМВС
передбачаються тільки найбільш важливі заходи, що вимагають комплексних зу<
силь різних підрозділів і служб. Питання, що не є комплексними, відбиваються в
планах роботи галузевих служб. З метою забезпечення стабільності й наступності
планів заборонено після їх складання розробляти додаткові заходи, якщо це не
зумовлюється якими<небудь надзвичайними обставинами. У необхідних випадках
можуть складатися плани разових заходів (наприклад, з охорони громадського по<
рядку в дні свят й інших масових заходів, під час ліквідації великих пожеж і
стихійних лих). При цьому рекомендується застосовувати типові плани, розробля<
ти плани на картах і великомасштабних схемах.

Важливе значення має й особисте планування роботи всіх працівників
та особливо керівників органів внутрішніх справ. Воно сприяє чіткому і
своєчасному виконанню службових обов’язків, планових завдань, доручень і вказі<
вок менеджера, дозволяє раціонально розподіляти і використовувати робочий час,
усувати нерівномірність навантаження протягом дня, тижня, місяця, забезпечувати
ритмічність трудового процесу, полегшує складання звіту про зроблену роботу й
аналіз її результатів. Складанню плану особистої роботи повинно передувати гру<
пування завдань за їх цільовим призначенням, змістом, обсягом і послідовністю
виконання. Після цього визначаються час і умови, необхідні для виконання роботи.
Потім намічаються терміни початку і закінчення виконання планованих заходів, а
перелік їх зводиться в план. Особисті плани роботи, що повинні бути прості за
формою і не забирати багато часу, складаються на місяць, тиждень, день. Для цього
використовуються настільні календарі, переносні і настільні блокноти, касети із
секціями на кожен день місяця, а також графіки. Особисте планування має важли<
ве значення й, наприклад, в організації роботи слідчого. У його виробництві, як
правило, знаходиться декілька кримінальних справ, при веденні яких необхідно су<
воро дотримуватися процесуальних термінів. Крім того, слідчий виконує окремі
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вимоги, зобов’язаний займатися профілактичною роботою, пропагандою правових
знань, підвищенням кваліфікації. Періодично слідчий чергує в складі оперативної
групи. Відтак, без чіткого плану роботи на день, тиждень, декаду, місяць просто
неможливо вчасно і якісно виконувати всі ці різноманітні обов’язки. Тому план
роботи слідчого повинен бути простим, наочним і динамічним. Таким вимогам
найкраще відповідає календарний графік, у якому можна відзначити дні і навіть
години виконуваної роботи. Для складних і групових кримінальних справ (особ<
ливо, коли їх ведуть декілька слідчих) дуже корисні сіткові графіки, що наочно
висвітлюють не тільки терміни виконання окремих слідчих дій, але і весь процес
розслідування від початку до кінця.

Вміле використання сучасних технічних досягнень допоможе працівни<
кам ОВС вміло та ефективно організувати свою роботу. Електронні довідники,
функції органайзерів у мобільних телефонах, щоденники тощо нададуть значну
допомогу в цьому процесі. Працівників ОВС необхідно навчати скорочитанню та
скоропису, вмінню складати оптимальні плани. Самоменеджмент це лише один з
елементів ефективного планування. Зараз чи не головне місце в науковій органі<
зації управлінської праці, а особливо документаційного забезпечення управління
мають посісти технічні відділи. Програмісти ОВС працюють над розробкою про<
грам, які допомагають при складанні процесуальних документів. Зв’язок, інформа<
ційне забезпечення, планування, розстановка сил і засобів на місцевості, пересу<
вання патрулів, тощо все це може знайти своє забезпечення в сучасній комп’юте<
рній техніці.

У плануванні неприпустимі шаблон і формалізм. Кожен орган внутрі<
шніх справ при складанні плану повинен виходити зі своїх основних завдань,
умов роботи. Однак головні заходи в плані доцільно розташовувати у визначе<
ному порядку і відповідних розділах. Так, план роботи будь<якого органу внутрі<
шніх справ повинен відбивати: короткий аналіз оперативної обстановки і задач;
організаційні заходи; інформацію і пропозиції у вищі органи; заходи щодо удо<
сконалення діяльності апарату; поліпшення роботи з кадрами, їх виховання і на<
вчання; заходи щодо посилення боротьби зі злочинністю, підтримки громадсько<
го порядку, забезпечення безпеки руху транспорту і пішоходів, пожежної безпеки
тощо; розширення і зміцнення зв’язків з громадськістю; питання фінансової і
господарської діяльності. Важливо, щоб план роботи був складений, обговорений
і затверджений вчасно, тобто до початку планованого періоду. Відтак, вищий ор<
ган внутрішніх справ повинен вчасно направляти нижчим інстанціям проект
свого плану роботи на наступний період. В іншому випадку загальмується розро<
бка планів у підлеглих чи органах, коли вони будуть складені без обліку керів<
них директивних указівок.

Останнім часом штабними апаратами здійснена робота в галузі удосконален<
ня планування за допомогою сучасних наукових методів. На основі узагальнення
практики розроблені методичні рекомендації для складання планів, типові схеми<
структури планів. Це дозволило більш цілеспрямовано використовувати сили і
засоби на найважливіших ділянках. При плануванні враховуються соціально<еко<
номічні, демографічні та інші фактори, що впливають на стан злочинності і громад<
ського порядку.

Потреба у прогнозуванні зумовлюється, насамперед, природою державного
управління, покликаного вирішувати перспективні проблеми. Прогнозування — це
наукове передбачення, яке засноване на аналізі визначених закономірностей та
умов їх реалізації. У сучасних умовах у зв’язку з прискоренням темпів розвитку
соціального суспільства роль прогнозування в управлінні зростає. Значення про<
гнозування в управлінні полягає в тому, що, здійснюючи його, суб’єкт управління
заздалегідь оцінює можливість і наслідки своїх управлінських дій. Прогнозування
нерозривно пов’язано з перспективним плануванням. Планування фактично являє
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собою конкретизацію прогнозування щодо визначених часових рамок і засобів
реалізації прогнозу. І прогнозування, і планування мають на меті передбачати май<
бутнє, але якщо в планах це майбутнє виражене у вигляді конкретних завдань,
цілей, заходів, термінів і виконавців, то у прогнозі все це носить імовірний харак<
тер. Штабними підрозділами разом з ученими розробляються науково об´рунтова<
ні кримінологічні прогнози на майбутнє, що випливають з глибокого аналізу обста<
новки. Все це дає можливість намітити головні напрямки діяльності органів вну<
трішніх справ і на тривалий період розробити систему конкретних заходів для
посилення боротьби зі злочинністю і порушеннями громадського порядку. Велика
робота проводиться в ОВС і при розробці спеціальних типових планів на випадок
дій у складній оперативній обстановці, при проведенні масових заходів і т. ін. Ці
плани, як правило, забезпечуються ілюстрованими схемами і картами. Штабні апа<
рати вживають заходів і з упорядкування особистого планування роботи керівни<
ків і працівників.

Свідченням зростання рівня планування є впровадження у практику довго�
строкового планування роботи, яке введене вперше в органах внутрішніх
справ. Цьому передували вивчення й узагальнення багаторічної інформації об’єк<
тивного прогнозування основних тенденцій і явищ, з якими органи внутрішніх
справ можуть стикнутися в майбутньому.
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ПЛАНИРОВАНИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

РЕЗЮМЕ

При помощи планирования любая организация приспосабливает
свои ресурсы к внешним и внутренним изменениям и ведет борьбу с
неопределенностью в будущем. Такую же роль планирование играет
и в системе органов внутренних дел, помогая более качественно осу<
ществлять правоохранительную деятельность, связанную с обеспече<
нием общественного порядка, с выявлением и раскрытием преступле<
ний и иных правонарушений, а также эффективно организовывать
внутреннюю управленческую деятельность.

Ключевые слова: менеджмент, управленческая деятельность,
планирование, специальные типовые планы, органы внутренних дел,
работники органов внутренних дел.
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ПРАВОВІ ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Стаття присвячена аналізу правових засад планування як найваж<
ливішій формі державного впливу на сферу господарювання. На під<
ставі подань законодавства України, а також економічних умов госпо<
дарювання запропоновані правові принципи системи планування еко<
номічних відносин в Україні.

Ключові слова: планування, принципи, правові засоби, соціально<
економічний розвиток, Господарський кодекс України, ринкова еконо<
міка.

Творча роль нового права України має виявитися в усіх сферах суспільного
життя. Однак є ланка, яка потребує цього особливо гостро, — це сфера матеріа;
льного виробництва, економіка. Оскільки необхідною умовою формування і фун<
кціонування змішаної економіки України є створення “єдиної внутрішньо узгодже<
ної системи законодавчого регулювання економічних відносин” [1, 51], остільки
підвищується роль правових засобів в утвердженні нових прогресивних механіз<
мів господарювання. Зокрема мова йде про становлення сучасної системи плану<
вання як форми реалізації державного впливу на економіку.

Останнім часом цим питанням почали приділяти увагу науковці [5]. Чиновни<
ки високого рівня навіть завели мову про необхідність стратегічного планування
законотворчих робіт [13, 3]. Однак, без належної уваги залишається питання про те,
яким чином стикаються юридичні та економічні чинники планування господарсь<
кої діяльності, на яких принципах має відбуватися їх поєднання? Вирішення цього
питання має спрямувати право на вирішення нагальних проблем економіки.

Жорстке директивне планування, яке існувало за часів Союзу РСР ми залиши<
ли історії. Цей вияв прямого керівництва економікою є несумісним з положення<
ми Конституції України щодо рівного захисту прав суб’єктів права власності і
господарювання (ст. 13), свободи підприємницької діяльності (ст. 42) тощо. Дирек<
тивне або авторитарне планування було замінене на індикативне (від лат. indico
“вказувати”). Основні важелі цього виду планування знаходять відображення у
законодавстві більшості країн світу. Мамутов В. К. та Чувпило О. О. знаходять
таку суть e цьому виді планування: “Визначаючи напрямки своєї економічної по<
літики на плановий період, держава через свої центральні плануючі органи може
створювати обставини, за яких приватним підприємствам прийнятніше закладати
до своїх планів те, що відповідає цілям держави” [4, 208].

На жаль, на початковому етапі становлення української держави набула поши<
рення думка про недоцільність планування господарської діяльності. Економічні
програми та прогнози виявилися нікому не потрібними. Майже десятиріччя знадо<
билося українським реформаторам, щоб усвідомити, що держава має здійснювати
управління економічними процесами, визначати пріоритетні напрямки реформу<
вання, розробляти та втілювати в життя програми соціально<економічного розвит<
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ку країни, застосовувати загальносвітові прийоми у стимулювання певної спрямо<
ваності дій учасників господарювання.

Першим комплексним актом у цій галузі став Закон України “Про державне
прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку Укра<
їни” від 23. 03. 2000 [2, 195], який установив державні засади прогнозування та
програмування економічних відносин в Україні. На жаль, у більшості випадків
положення Закону залишилися декларативними, позбавленими конкретних механі<
змів реалізації та засобів відповідальності. Крім того, вказаний Закон не торкнув<
ся питань загальної категорії планування як засобу державного впливу на економі<
ку, який включає прогнозування, програмування, визначення пріоритетів розвитку
країни та інші складові.

Важливий крок у напрямку утвердження правових засад планування зробив
Господарський кодекс України від 16. 01. 2003 р. (далі ГК України) [3, 144]. У ст.
11 ГК України визначаються напрямки, види та зміст державного планування. Ана<
лізуючи таку форму державного впливу на економіку, не можна не помітити систе<
мну організуючу дію правила частини 10 цієї статті: “суб’єктам господарювання,
які ігнорують суспільні інтереси, відображені в плані, не можуть надаватися пільги
та переваги у здійсненні господарської діяльності”. Саме такі встановлення здатні
узгодити приватні інтереси в сфері господарювання з публічними інтересами, не
порушуючи індикативність (рекомендаційно<орієнтовний характер) державного
планування та ринкових засад економіки. Саме такі уточнення наповнюють зна<
ченням пошук дієвих форм і методів державного впливу на економіку.

З огляду на новели ГК України, предметними стають роздуми навколо ролі право<
вих засобів у становленні системи планування економіки та правових принципів
планування, які мають знайти відображення у сучасному законодавстві України.

У період існування Союзу РСР, коли адміністративно<командна система запере<
чувала все те, що якимось чином її обмежувало, бюрократичний апарат не хотів та
не міг допустити, щоб централізоване планове управління народним господарст<
вом було введено у рамки закону. Не проходила ідея не тільки “великої” кодифі<
кації (прийняття Господарського кодексу), але й малої — наприклад, у вигляді За<
кону про планування.

А між тим, право відіграє значну роль у забезпеченні функціонування механіз<
му планування. Ця роль, як відмічає О. Калинюк, обумовлена тим, що правовий
фактор дозволяє розподілити і розмежувати збір, обробку та спрямування резуль<
татів аналізу інформації за рівнями управлінської структури; раціонально побуду<
вати систему прийняття програм та точно співвіднести її з системою відповідаль<
ності; визначити нормативні межі свободи відповідних осіб, які розробляють та
приймають той чи інший план (програму), з тим, щоб не припускати свавілля, з
одного боку, а з іншого — обмеження ініціативи; розподілити найбільш доцільно в
процесі прийняття програм співвідношення експертної оцінки з діями посадових
осіб, відповідальних за прийняття і реалізацію прийнятої до виконання відповідної
програми; забезпечити чіткий розподіл функцій, прав та обов’язків, створити сис<
тему взаємозв’язків таких програм [6, 99]. Планування є економічним засобом
досягнення суспільного господарського порядку. Однак для того, щоб бути регуля<
тором господарських відносин, планування повинне отримати ту чи іншу “легалі<
зацію” (закріплення в правових нормах, затвердження компетентними органами
держави). Як пише В. Марущак, “правове регулювання планування є дзеркалом, у
якому відбивається складна динаміка продуктивних сил і виробничих відносин, а
також взаємозв’язок цих явищ” [14, 47].

Звичайно, слід врахувати, що й законодавче закріплення окремих заходів, напри<
клад, залучення великих сум до державного бюджету для зниження його дефіциту,
без урахування дії економічних законів та прогнозування наслідків дії норматив<
них новел, не може дати позитивного результату. Так зокрема, прийняття рішення
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про підвищення в минулому в Україні ставок оподаткування з ціллю скорочення
дефіциту бюджету мало певний ризик отримання зворотного результату, що й ста<
лося. Оскільки перевищення межі оподаткування підриває основи одержання при<
бутку, веде до спаду виробництва, а отже, і до зменшення бази оподаткування.
Отже, планування як управлінській важіль економічного розвитку має спиратися
на об´рунтовані та виважені юридичні акти.

Стан економічного явища, зокрема системи планування господарської діяльнос<
ті, визначається, перш за все, характером його взаємодії з суспільством у цілому,
політикою, державою, правом. Тому потрібен пошук системної рівноваги у ції взає<
модії, щоб економіка почала виправдовувати соціальні сподівання. З урахуванням
зазначеного можна вважати цілком прийнятною ідею німецького вченого Франца
Бема — необхідно створити “економічну конституцію” суспільства, яка б організу<
вала економіку за допомогою права таким чином, щоб вона не була ані “паном”, ані
“рабом” держави [7, 62].

Кардинальні зміни у господарських відносинах, різноманітність форм власності,
перехід на договірні відносини об’єктивно змінюють функції планування; директи<
вне планування повинно замінити науково об´рунтоване індикативне планування,
яке має будуватися за законодавчо закріпленими принципами.

Закон України “Про державне прогнозування та розроблення програм економі<
чного і соціального розвитку України” від 23. 03. 2000 [2, 195] в ст. 2 закріпив
правові принципи, за якими має базуватися державне прогнозування та розроблен<
ня програм економічного і соціального розвитку України: принципи цілісності,
об’єктивності, науковості, гласності, самостійності, рівності, дотримання
загальнодержавних інтересів.

Проте, як показує практика реалізації цього закону, цих принципів недостатньо
для утворення ефективного правового поля в сфері планування господарської дія<
льності.

Зокрема, принципи науковості та об’єктивності, що наведені у законі, відтворю<
ють механічну, тобто процедурну характеристику процесу планування, але не зв’я<
зують ці основні засади елементом змістовного характеру. Саме цим елементом
має виступити принцип доцільності та інші принципи, про які йдеться нижче.

І. Принцип доцільності передбачає об´рунтовану необхідність планування
державою тієї чи іншої сфери господарської діяльності з цілями вирішення кон<
кретних наявних проблем. По;перше, в цьому випадку мова йде про необхідність
об´рунтування: чому виникла проблема не може бути вирішена за допомогою
саморегулюючих ринкових механізмів, а повинне мати місце державне регулю<
вання. Це, в свою чергу, передбачає визначення та аналіз усіх прийнятних альте<
рнативних способів досягнення поставленої мети, в тому числі, тих із них, які не
припускають безпосереднього державного втручання. По;друге, необхідне спів<
відношення механізму виконання того чи іншого плану з передбачуваним ре<
зультатом, оцінка можливих негативних та непередбачуваних наслідків реаліза<
ції плану.

ІІ. Принцип науковості передбачений вищевказаним Законом “Про держа<
вне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку
України”. Проте його зміст має ´рунтуватися не тільки на констатації необхіднос<
ті наукової основи програм та прогнозних документів. Має бути виписаний конк<
ретний механізм, що дозволяє пов’язати процедуру напрацювання планів з науко<
вими розробками. Зокрема, нагальним є запровадження норми про обов’язкову
наукову експертизу регуляторних актів у сфері господарювання та програм соці<
ально<економічного розвитку України. Планування господарської діяльності лише
тоді буде давати необхідний корисний результат, коли у планах будуть відображе<
ні досягнення науки і техніки, будуть враховуватися й використовуватися норми
права та економічні закони.
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ІІІ. Принцип збалансованості або поєднання приватних та публічних
інтересів у процесі планування

В умовах виникнення та розвитку підприємництва сьогоденна Україна знахо<
диться у пошуках власного балансу ринкового господарства, яке повинне розвива<
тися на основі саморегулювання і державного регулювання економіки; погодження
інтересів окремих осіб, колективів та всього суспільства. Оскільки головне у еко<
номічній вертикалі — відносини партнерства між органами державного управлін<
ня і суб’єктами господарської діяльності. Владний елемент у цих відносинах не
зникає, він наявний в них, але його зосередженням є не орган державного управ<
ління (що вважалось природним в командно<адміністративній системі), а суспіль<
ний господарський порядок. Сторони вертикальних господарських відносин одна<
ково підпорядковані цьому порядку. Причому, як визначає Г. Л. Знаменський, у
такому випадку виникає два варіанти такого підпорядкування. Перший з них, коли
та чи інша вимога порядку виражається у прямій формі в нормах господарського
законодавства, тоді підкорення вважається, безумовно, обов’язковим для обох сто<
рін. Другий варіант: коли вимога порядку має форму прийнятого компетентним
державним органом економічного рішення (наприклад, у показниках індикативно<
го плану, у позиціях якоїсь програми, у державному замовленні і т. ін.). Тоді підпо<
рядкування вважається безумовним для органа державного управління, а для су<
б’єкта господарювання — умовним, бо реалізується на добровільній основі, з ураху<
ванням інтересів цього суб’єкта [11, 55]. Як відмічає К. Д. Ушинський: “Юридичні
закони мають за мету — розділити економічні інтереси членів держави так, щоб
вони, досягаючи кожен свого інтересу, досягали разом з тим економічного інтере<
су усього народу; а з іншого боку — з’єднати ці економічні інтереси так, щоб
кожен член народу, досягаючи цього загального господарського інтересу, найбільш
повно досягав свого власного” [8, 208].

ІV. Принцип забезпеченості фінансовими ресурсами
На жаль, значна кількість програм реформування економіки України, що при<

ймаються сьогодні, часто не реалізується у житті, залишається лише на папері.
Серед багатьох причин цього є проблема недостатності коштів у бюджеті, необхід<
них для реалізації програм, серед яких є дійсно доцільні для розвитку економіки
України. Тому при прийнятті економічної програми важливо оцінити можливість
впровадження та виконання її вимог у залежності від наявних ресурсів. Хоча, на
думку окремих дослідників, самі міністерства та відомства не зацікавлені у повно<
му фінансуванні очолюваних ними програм, оскільки погані результати реалізації
таких програм легко списати на недофінансування [9, 20].

Слід також відмітити, що при державному директивному плануванні в СРСР
домінуючим вважався фінансовий тип планування, який полягав у тому, що при
реалізації планових цілей розвитку народного господарства розподіл фінансів
зумовлює динаміку і пропорції матеріальних ресурсів. Як констатував в одній
із своїх доповідей голова Всесоюзної Ради Народного господарства: “Вплив дер<
жавного планового початку полягає в тому, що ми можливу кількість коштів з
нашого бюджету вкладаємо у відновлення нашого транспорту та електрифікацію
країни, прагнучи утримати не тільки необхідну відповідність з легкою індустрією,
але й створити передумови подальшого розвитку промисловості.” [10, 284]. Відо<
мо, що в подальшому — і до, і після другої світової війни — фінансове макропла<
нування використовувалося у господарській практиці всіх розвинутих капіталіс<
тичних країнах, перетворилося в один з елементів державного регулювання еко<
номіки [3, 211].

Відповідне порівняння категорично не на користь України, де скорочення дер<
жавних витрат сьогодні офіційно є, по суті, критерієм ефективності усієї урядової
економічної, у тому числі бюджетно<фінансової, політики. А між тим, відродження
фінансового макропланування в тих чи інших історично апробованих світовою та
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вітчизняною практикою формах є необхідною передумовою для ефективної реалі<
зації антикризово<реформаційних програм в Україні.

V. Принцип ефективності передбачає забезпечення досягнення внаслідок
реалізації плану максимально можливих позитивних результатів за рахунок міні<
мально необхідних затрат ресурсів. Однак це не означає скорочення державних
видатків, необхідних для реалізації тієї чи іншої програми, про що вже зазначалося
вище. Мається на увазі цілеспрямоване, об´рунтоване витрачання коштів для реа<
лізації такої програми, яка розроблена з урахуванням різних варіантів її здійснен<
ня, з пошуком найбільш оптимального варіанту.

VІ. Принцип органічної єдності планів
Сутність цього принципу зводиться до того, що ефективність окремо взятого плану

можлива лише в тому випадку, коли всі ті плани, програми, які прийняті компетентни<
ми державними органами, знаходяться між собою у ланцюжковому взаємозв’язку, не
суперечать один одному. Плани мають сприяти розвитку економіки країни в певному
напрямку, який визначений економічною політикою держави. Крім того, органічна
єдність планів сприяє попередженню виникнення такої ситуації, коли множинність
напрямків програмного регулювання у поєднанні з низьким рівнем програмного та
міжпрограмного узгодження призводить лише до розпорошування коштів.

Використання правових засобів у процесі планування господарської діяльності
(в тому числі правових принципів) є стартом у досягненні господарського поряд<
ку. Саме законодавство здатне чітко визначити засади і зміст, шляхи та засоби
становлення та розвитку економіки. Як зазначає В. Коростей, “ринкова економіка
за формою та змістом є правовою, а за метою і завданням, досягненням кінцевих
результатів — господарською” [12, 5]. Прийшов час прагматичного ставлення
до правових засобів організації економіки: якраз ці засоби покажуть, наскільки
здатні вони забезпечувати підвищення рівня суспільного виробництва та сприяти
економічному піднесенню нації.

Звичайно, слід мати на увазі, що, яку б економічну та правову силу не мала
держава, вона не повинна переступати межу, за якою можливе позбавлення прав
господарюючих суб’єктів на вільне підприємництво: воно має забезпечуватися
системою демократичних інститутів.

Планування не є панацеєю від усіх злиднів. Проте його системна організація
здатна зробити ефективними державні заходи в сфері реформування економіки.
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ПРАВОВЫЕ ПРИНЦИПЫ ПЛАНИРОВАНИЯ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ

РЕЗЮМЕ

Правовые начала планирования как важнейшей формы государ<
ственного воздействия на экономику требуют определения в законо<
дательстве. Следует закрепить на законодательном уровне такие пра<
вовые принципы планирования: целесообразность, научность, сба;
лансированность или сочетание частных и публичных интересов
в процессе планирования, обеспечение финансовыми ресурсами, эф;
фективность, органическое единство планов. Это позволит согласо<
вать экономические условия и правовые инструменты в сфере плани<
рования хозяйственной деятельности.

Ключевые слова: планирование, принципы, правовые средства, со<
циально<экономическое развитие, Хозяйственный кодекс Украины, ры<
ночная экономика.
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МІСЦЕ І ФУНКЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНОГО ДОГОВОРУ
ЯК ЗАСОБУ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

Вивчаючи місце і функції адміністративного договору як засобу
управлінської діяльності в державному управлінні, автор проводить
ретельний аналіз основних функцій, які притаманні адміністративному
договору, а також визначає місце адміністративного договору в держа<
вному управлінні. Автор аналізує основні критерії договору, які харак<
теризують його як інститут адміністративного права.

Ключові слова: адміністративний договір, управлінська діяльність,
метод, функції, управління.

В умовах системи державного управління, умовно названої “адміністративно<
командною”, договірний режим у державному управлінні практично не використо<
вувався. Одержавлення суспільного і приватного життя, однорідність державної
форми власності в економіці, дозволяли вибудовувати управлінську вертикаль ви<
нятково за допомогою однобічного –владного, командного управління, юридичним
засобом якого виступав у певній формі адміністративний акт. Створилася парадо<
ксальна ситуація, коли з одного боку, договір у державному управлінні фактично не
застосовувався, (використовувалися лише однобічні адміністративні акти), а с дру<
гого боку, певною мірою наша економіка за суб’єктами, за формою власності, за
формами і методами функціонування була цілком прерогативою держави; і всі
договори, які укладалися в народному господарстві, так чи інакше, здобували дер<
жавний статус.

На недостатність розуміння сутності державного управління як владного, упоря<
дковуваного впливу суб’єкта управління на його об’єкт, де обидві сторони однозна<
чно пов’язуються за типом “команда — підпорядкування”, вже згадувалося в літе<
ратурі.

Соціальне управління, одним із видів якого виступає державне управління, має
визначені особливості, які відрізняють його від процесів управління в цілому: а
саме відсутністю твердого поділу на суб’єкт і об’єкт управління, їхньою своєрід<
ною взаємозамінністю; наявністю процесів саморегуляції, свідомим — вольовим
характером взаємозв’язків, наявністю інформаційних каналів зворотного зв’язку.
Це дозволяє стверджувати, що державне управління являє собою не просто вплив,
а скоріше взаємодію відповідних суб’єктів управління.

Розумне державне управління полягає в тому, щоб держава обмежила необхід<
ним мінімумом свій однобічний вплив, а вирішувала всі поставлені задачі на шля<
хах взаємодії з різними суб’єктами державного управління. Тому демократичному
державному управлінню, яке розуміється як взаємодія, як “організаційне співробіт<
ництво держави з колективними й індивідуальними членами суспільства, спрямо<
ване на досягнення визначених загальних цілей” [1, 71], органічно властиве догові<
рне регулювання суспільних відносин.
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Тому адміністративний договір поряд з іншими правовими актами може і пови<
нен стати рівноправним юридичним засобом державного управління, можливість
і доцільність використання якого в певному випадку повинне визначатися конкре<
тними правовідносинами.

Реформи, які почалися у 90<х роках, обмежили можливість прямого державного
втручання в різні сфери управління. Перехід від державного монополізму в еко<
номіці до появи різноманіття форм власності, привели до появи незалежних хозяй<
ствуючіх суб’єктів. Державне будівництво на основі принципу поділу влади, реаль<
ної децентралізації влади, незалежності місцевого самоврядування робить недоці<
льним, або просто неможливим просте адміністрування в цій сфері. Людина, ії
права і воля проголошені вищою цінністю, — індивід стає самостійним, а часом
рівноправним партнером держави, і в адміністративній науці поступово визріває
нове розуміння місця і ролі окремого громадянина в державному управлінні; зміц<
нюється його позиція, відповідно до якої всі інститути адміністративного права
необхідно розглядати, насамперед, крізь призму прав людини. Диспозитивні, реко<
мендаційні, а також заохочувальні тези все більше зміцнюються в адміністратив<
ному праві. Останнє виражається, у тім, що одним із засобів державно<управлінсь<
ких відносин усе частіше виступає адміністративний договір, а його вагоме значен<
ня в державному управління безумовно зростає.

Договірне регулювання адміністративних, а ще ширше — державно<управлінсь<
ких відносин має велику перевагу у порівнянні з іншими методами регулювання —
(нормативним, розпорядницьким, реєстраційним і т. д.) В узагальненому вигляді вза<
ємозв’язок юридичних якостей договірних відносин і координаційно<управлінських
наслідків, які випливають з них, можна представити наступними тезами:

— властиве договірному методу формальна рівність сторін дає можливість
виступити ініціатором виникнення координаційних відносин кожному з держав<
них органів управління, покликаних діяти спільно;

— виникнення зобов’язальних відносин створює формальну визначеність,
взаємність прав і обов’язків суб’єктів таких відносин;

— добровільність прийняття на себе зобов’язань сприяє здійсненню коорди<
наційної діяльності без спеціальних розпоряджень, які обов’язкові до виконання;

— санкціонована державою відповідальність веде до здійснення взаємного
контролю за виконанням зафіксованих у договорі управлінських задач;

—перевага організаційних функцій, спрямованих на забезпечення виконання
договірних зобов’язань, над загальними виконавчо<розпорядницькими функціями,
здійснюваними сторонами самостійно, дозволяє організувати спільне планування,
фінансування, кредитування, матеріально<технічне забезпечення;

— цільовий характер діяльності, яка передбачається договором, фіксація її
кінцевих результатів припускає активне впровадження програмно<цільових мето<
дів організації управління.

Основна функція, яку виконує адміністративний договір у механізмі правового
регулювання — правореалізаційна, яка перекладає абстрактні нормативні констру<
кції у конкретні правовідносини. Таким чином, адміністративний договір здійснює
індивідуалізацію правових норм і суспільних відносин в умовах конкретної
управлінської ситуації.

Оригінальну спробу визначити функції адміністративного договору почав В. А.
Юсупов. За своєю юридичною природою, В. А. Юсупов твердить, що — адмініст<
ративний договір є актом застосування норм права; основною функцією акта за<
стосування норм права є функція реалізації норм адміністративного права [2, 63].
У такому трактуванні застосування і реалізація права виступає, власне кажучи,
тотожними поняттями, які включають в себе праводотримання, правовиконання і
правозастосування одночасно.

Будучи специфічним засобом в управлінській діяльності органів державної
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виконавчої влади (а також особливим засобом реалізації норм адміністративного
права) адміністративний договір виконує ряд функцій, а саме:

1. Структурно;організаційну функцію
Ця функція полягає у впорядкуванні управлінських взаємозв’язків, у розмежу<

ванні та фіксації прав і обов’язків сторін, предметів ведення, повноважень. Адміні<
стративний договір надає певної стабільності, гласності, наочності ієрархічним відно<
синам. Організаційна роль адміністративних договорів зберігається і в ринковій
економіці, бо держава використовує їх з метою реалізації своєї економічної й соціа<
льної політики. Уже саме закріплення та погоджене фіксування взаємного юридич<
ного статусу (взаємних прав, обов’язків і відповідальності) є певного роду гаранті<
єю для стабілізації взаємовідносин сторін, захисту більш “слабкого” суб’єкта.

2. Функцію узгодження інтересів
Специфіка цілей адміністративно<правового регулювання полягає в необхіднос<

ті, з одного боку, реалізувати суспільне благо, загальнодержавні інтереси, а з іншо<
го — забезпечити захист і реалізацію приватних інтересів. Причому, якщо раніше
безумовний пріоритет віддавався першим, то в наш час необхідно говорити про
певний паритет, баланс публічних і приватних інтересів та цілей. Оскільки договір
завжди означає деякий компроміс, волеузгодження, досягнення консенсусу, то до<
говірне регулювання може служити найбільш прийнятним способом зняття про<
тиріч між публічними і приватними інтересами. Тому адміністративний договір
дозволяє забезпечити баланс інтересів усередині державно<управлінської систе<
ми, а також врегулювати міждержавні, державні, та регіональні інтереси.

3. Забезпечувальну функцію
Ця функція полягає в забезпеченні досягнення суспільно значущих результа<

тів у тих галузях, де пряме, командне управління неефективне або неможливе.
“Вступаючи в договірні відносини з громадянами, держава в деяких випадках
одержує можливість з більшою економією сил здобути той запас послуг і речей,
який вона могла б змусити дати їй примусово, — відзначає А. І. Єлистратов. — А
коли поруч з державою виростають інші могутні економічні та ідейні організації,
на шлях компромісів, угод, договорів державну владу спрямовує уже не тільки
користь, але і необхідність” [3, 96].

4. Стимулюючу функцію
Ніхто не буде вступати в договір без якої<небудь користі для себе. Найчастіше

необхідний непрямий державний вплив на матеріальні інтереси об’єкта управлін<
ня шляхом включення до договору позитивних стимулів (різного роду пільг, квот,
ліцензій, субсидій, заохочень), щоб створити в останнього зацікавленість у суспіль<
но значущих діях. Іноді саме укладення адміністративного договору є уже свого
роду стимулом.

5. Функцію демократизації управління
Договірний процес завжди передбачає рівноправне партнерство, співробітницт<

во, взаємодію учасників, тобто мова йде вже не про супідрядність, а про узгодження
волі керуючих і керованих. Говорячи про демократичність договірного регулюван<
ня, наголосимо, що договір надає суб’єктам велику (у порівнянні з адміністратив<
ним актом) свободу будувати свої відносини на свій розсуд. Більш того, поки дого<
вірні умови дотримуються, елементи примусу в договірному процесі фактично від<
сутні.

6. Виховну функцію
Участь у договірному процесі сприяє пробудженню ділової і правової активно<

сті суб’єктів. Зі слухняних “гвинтиків”, яким згори “спускають” директиви і роз<
порядження, вони перетворюються в незалежних, думаючих суб’єктів горизонта<
льних правовідносин. Зрештою, рівень правової культури суспільства визначається
не стільки розвинутою нормативною базою, скільки правовою активністю серед<
нього українця, який знає свої права і реалізує їх на практиці. Договір виховує
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самостійність мислення, стимулює вивчення законодавства, уміння вирішувати пи<
тання переговорним шляхом, учить усвідомлювати і відстоювати свої інтереси.
Участь у договірному процесі виробляє в державно<владного суб’єкта уміння пра<
цювати більш гнучко, творчо, ініціативно, не розраховуючи тільки на окрик і при<
мус. Адміністративний договір є зручним правовим засобом для вияву управлін<
ської ініціативи. Використання адміністративного договору розширює можливості
вибору оптимальної форми управління стосовно конкретних умов, дозволяє варію<
вати, використовувати, а в необхідних випадках і замінити один управлінський
засіб іншим.

7. Інформаційну функцію
Договірний процес служить одним з каналів зворотного зв’язку, причому най<

більш повним і достовірним порівняно з односторонньо<владним регулюванням.
Адже прийняття адміністративних актів відбувається найчастіше без урахування
потреб керованих, інформація на верхні поверхи управлінської ієрархії не доходить
чи доходить урізаною, з перекрученнями. Крім того, між органом, який приймає
адміністративний акт, і його адресатом, як правило, виникає безліч ланок<посеред<
ників, що також впливає на своєчасність і вірогідність управлінської інформації.
Договір дозволяє максимально зменшити кількість проміжних ланок, безпосеред<
ньо зв’язуючи систему, яка керує, з системою, якою керують. Не можна забувати і
про всі переваги інформації, одержуваної з різних джерел (як у ході однобічного<
владного, так і договірного регулювання).

Зрозуміло, що вищенаведені функції адміністративного договору не існують ізо<
льовано одна від іншої, вони взаємно переплітаються й обумовлюють одна одну.

Здається, можна виділити три відносно автономні сфери використання адмініст<
ративних договорів державою:

1) Сфера управління, де може застосовуватися тільки договірний метод
регулювання суспільних відносин. Це, насамперед відносини в економічній сфері
(приватизації, забезпечення державних потреб), багато міжрегіональних відносин,
сфера приватних інвестицій, залучення громадян до співробітництва з правоохо<
ронними органами і т. д.

2) Сфера управління, де виникають правовідносини, за яких на розсуд
державного органа покладено вибір: укласти адміністративний договір чи
використовувати адміністративний акт у залежності від фактичної обстановки.

3) Сфера управління, де державний орган позбавлений права укладання
адміністративних договорів, оскільки стосовно таких сфер він не може, робити
предметом переговорів виняткові повноваження, покладені на нього, чинним зако<
нодавством. Це найбільше наочно виявляється в сфері юрисдикційної діяльності
компетентних державних органів, у взаєминах, пов’язаних із застосуванням при<
мусових заходів, з діями в умовах надзвичайного стану, і взагалі у випадках, коли
здійснення яких<небудь дій державно<владного суб’єкта з використанням договір<
них методів нормативно не передбачено.
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МЕСТО И ФУНКЦИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ДОГОВОРА
КАК СРЕДСТВА УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ

РЕЗЮМЕ

Статья посвящена исследованию специфического правового сред<
ства деятельности органов государственного управления — админис<
тративному договору. Считаем, что только четкое определение места и
функций договора в системе средств регулирования управленческой
деятельности дает возможность досконально осмыслить правовую
природу этого института административного права.

Ключові слова: адміністративний договір, управлінська діяльність,
метод, функції, управління.

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU   ÏÐÀÂÎÂÀ ÄÅÐÆÀÂÀ 8’2005



83

УДК 324.924:351.94

В. О. Черкес, âèêëàäà÷

Îäåñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò ³ì. ². ². Ìå÷íèêîâà,
êàôåäðà àäì³í³ñòðàòèâíîãî òà ãîñïîäàðñüêîãî ïðàâà,
Ôðàíöóçüêèé áóëüâàð, 24/26, Îäåñà, 65058, Óêðà¿íà

ПРОБЛЕМИ ОСКАРЖЕННЯ ПРАВОВИХ
АКТІВ УПРАВЛІННЯ

Стаття присвячена проблемам оскарження в судовому порядку
актів управління, які видаються органами публічної влади. Розглянуто
питання, пов’язані з процедурою оскарження нормативних та ненор<
мативних актів, з розмежуванням і визнанням недійсними та нікчем<
ними управлінських актів.

Ключові слова: правовий акт, акти управління, оскарження нор<
мативних актів, судовий захист.

¥рунтовна розробка теорії адміністративного акта була запроваджена французь<
кими і німецькими правознавцями. У вітчизняній правовій науці питання, пов’яза<
ні з актами управління та окремими аспектами їх оскарження займалися дослідни<
ки адміністративного права: Костенков М. В., Тихомиров Ю. О., Васильєв Р. Ф.,
Котелевська І. В., Манохін В. М., Богуцький В. В., Адушкін Ю. С., Д. Н. Бахрах,
С. Д. Хазанов та ін.. Детальне дослідження інституту правового акта закономірне,
бо він визначається як один з центральних у галузі адміністративного права, і
опосередковує всі найважливіші функції публічного управління; адже державний
апарат є опорною конструкцією будь<якої держави [1, 268<278].

Уніфікація правових інститутів, модифікація форм та засобів управління, приво<
дить до того, що, в теорії господарсько<правової науки залишаються недосліджени<
ми питання, пов’язані з захистом суб’єктів господарювання від впливу неправомі<
рних рішень і дій органів публічної влади. Абсолютно недослідженою залишаєть<
ся категорія акту господарського управління, невирішеним залишається питання
підсудності справ з оскарження ненормативних актів. У цій статті поставлено за
мету розглянути окремі проблеми, прогалини в правовому регулюванні питань
оскарження актів управління, а також неоднозначності позицій законодавця з пи<
тань судового оскарження неправомірних актів управління.

У зв’язку з розвитком правової системи держави, зі створенням нових інститу<
тів, зростає увага до якості механізмів публічних правовідносин у житті суспільс<
тва в цілому, і конкретно — окремих індивідуумів, у діяльності органів державно<
го управління та місцевого самоврядування. Особливу увагу варто звернути на
проблему правомірності дій, спрямованих на прийняття правових актів управління
та “можливість їхнього оскарження у випадках, коли на думку їх учасника з прийн<
яттям такого акта порушуються його права або свободи” [2, 773].

Оскарження правових актів управління, виявлення їх юридичної об´рунтовано<
сті є частиною більш загальної проблеми — вирішення адміністративно<правових
спорів як одного з видів юридичних суперечок [3, 29<36]. Одним з найважливі<
ших критеріїв відмежування даної категорії спорів є те, що вони виникають у
процесі реалізації такої правової форми управління, як видання адміністративних
актів [4,147<148].

Протиправний (незаконний) акт управління можна вважати одним з видів
юридичної помилки, яку вчені розуміють як об’єктивно протиправний, негативний
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результат, що перешкоджає реалізації прав, свобод та інтересів особи, які охороня<
ються державою. А. Б. Лисюткин відзначав такі основні риси юридичної помил<
ки: 1) вона призводить до негативного результату внаслідок неправильно усвідом<
леної вольової поведінки суб’єкта; 2) має ненавмисний характер; 3) об’єктивно
протиправна; 4) перешкоджає реалізації суб’єктивних прав та інтересів, охороню<
ваних законом; 5) вимагає юридичного розгляду [5, 129].

Незаконний акт управління необхідно приводити у відповідність з положення<
ми закону, тобто виправляти правову помилку, припущену уповноваженою посадо<
вою особою або органом управління в межах компетенції при виданні акта. Пра<
вовими процесуальними засобами, за допомогою яких акти управління можуть
бути скасовані, змінені або припинені, є: 1) оскарження; 2) перевірка акта самим
органом управління або відповідною посадовою особою за власною ініціативою
при здійсненні контролю.

Проте ці засоби забезпечення законності актів управління можуть і не приве<
сти до скасування або визнання акту недійсним. Вони є лише засобом з’ясування
відповідності такого акта вимогам законів та інших правових актів, засобом ви<
значення його юридичної чинності і нормативної об´рунтованості. У випадку задо<
волення скарги (подання прокурора) судом, оскаржуваний акт втрачає юридичну
чинність. При цьому активною стороною в процесі з’ясування відповідності акту
законам і його скасування є орган (посадова особа), що розглянув скаргу і прийн<
яв позитивне рішення.

Законодавством передбачено, що акти управління та дії (бездіяльність) посадо<
вих осіб можуть бути оскаржені в судовому або в адміністративному порядку. Слід
зазначити, що в Україні тривалий час не можна було оскаржити акти управління в
суді. Спеціалісти підкреслювали, що, надаючи таку можливість, законодавець пови<
нен визначити і відповідні повноваження суду. Наприклад, пропонувалося два варіа<
нти вирішення цієї проблеми: 1) суд перевіряє законність і об´рунтованість акта, і,
після цього, має право визнати його недійсним; 2) суд, перевіривши законність і
об´рунтованість акту, має право прийняти самостійне рішення по справі [6, 122<126].
На перший погляд, найбільш логічним уявляється перший варіант вирішення про<
блеми, а саме — можливість скасування акту в судовому порядку. Однак висловлю<
валася і думка про недоцільність надання суду таких повноважень [7, 21]. Разом з
тим, ще на початку 70<х рр. минулого сторіччя проблема судового контролю за акта<
ми управління вирішувалася шляхом надання суду можливості визнавати незакон<
ний акт недійсним. У Конституції України 1996 р. передбачене право оскаржити в
суді рішення органів державної влади, органів місцевого самоврядування і посадо<
вих осіб, якщо вони порушують права й особи громадян (ст. 55).

Право на судовий захист є важливим гарантом прав і свобод підпорядкованих
суб’єктів у сфері діяльності органів публічного управління. Можна стверджувати,
що надалі буде зростати роль судової влади в вирішенні спорів, пов’язаних з акта<
ми управління, оскільки судовий порядок розгляду таких спорів має ряд переваг
порівняно з адміністративним оскарженням. Це обумовлено тим, що суд — це
спеціальний державний орган, який здійснює контроль за законністю та об´рунто<
ваністю прийнятих рішень, він незалежний від інших галузей влади; і це гаранто<
вано Конституцією. Крім того, суд не зацікавлений у кінцевому результаті розгля<
ду справи; процесуальний порядок чітко визначений; принципи судового розгляду
демократичні; будь<які суб’єкти оскарження в суді мають рівні процесуальні пра<
ва та обов’язки.

У судовій практиці зростає важливість справ з оскарження нормативних актів
через невідповідність закону, особливо це характерно для податкових спорів [8, 4].
Новизна цієї категорії спорів у тому, що об’єктом оскарження є нормативний акт.
При цьому судовий захист у таких справах стосується публічних інтересів неви<
значеного кола осіб, на яких поширюється дія оскаржуваного акту.
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При розгляді цієї категорії справ суд контролює відповідність оскаржуваних
актів іншим правовим нормам, які мають більшу юридичну силу в системі право<
вих норм. Характер спору, а також процедура розгляду визначаються нормативною
природою акта управління, який оскаржується. В судах розглядаються всі справи
про оскарження нормативно<правових актів, крім тих, перевірка конституційності
яких віднесена до компетенції Конституційного Суду України (ст. 150 Конституції,
ст. 13 ЗУ “Про Конституційний Суд України”).

Вимога визнати оскаржуваний акт незаконним (таким, що не відповідає озна<
кам нормативного), розглядається в суді загальної юрисдикції (ст. 236 ЦПК), або
в господарському суді (визнання акту недійсним на підставі ст. 12 ГПК України).
У Проекті АПК України (проект № 1331 від 25. 06. 2004 р.) пропонується справи
про оскарження правових актів, що мають ненормативний характер, віднести до
компетенції адміністративних судів [9, 2]. З такою позицією погодитися дуже важ<
ко. Зокрема, недоцільно відносити до даної категорії спори за участю юридичних
осіб і фізичних осіб підприємців. Більшість спорів про оскарження актів органів
публічної влади пов’язана з їх господарською (підприємницькою) діяльністю — це
спори про виконання зобов’язань перед бюджетом, нарахування і сплату податків
тощо. Штучний поділ підсудності між господарськими та адміністративними суда<
ми призведе до того, що після одержання рішення про скасування незаконного акта,
суб’єкт господарювання повинен буде додатково звертатися до господарського
суду з позовом про компенсацію понесених збитків. Результатом є безпідставне
ускладнення і затягування судового захисту.

За результатами розгляду суд своїм рішенням або встановлює недійсність
оскаржуваного нормативного акта, або відмовляє в задоволенні такої вимоги. При
цьому в практиці більшості зарубіжних країн проводиться розмежування між ви<
знанням акта недійсним і нікчемним, тобто ніколи не існуючим і, отже, таким,
що не має юридичних наслідків з моменту прийняття [10, 215]. Специфічною озна<
кою справ про оскарження актів є те, що немає потреби в з’ясуванні фактичних
обставин справи, збиранні і дослідженні доказів. Головна задача суду — перевіри<
ти відповідність оскаржуваного акта положенням чинного законодавства. При
цьому скаржнику не потрібно доводити незаконність акту, він зобов’язаний довес<
ти лише факт порушення своїх прав і свобод. Розглядаючи справу, суд повинен
перевірити обсяг повноважень органа або посадової особи щодо прийняття оскар<
жуваного правового акту.

Резолютивна частина судового рішення у справі про визнання акта управління,
таким, що не відповідає законодавству, містить висновок суду про задоволення або
про відмову в задоволенні вимог заявника. У випадку визнання акта недійсним
цілком або в частині, суд повинен зазначити в резолютивній частині рішення, що
даний акт визнається недіючим і не підлягає застосуванню з дня набрання чинно<
сті рішенням суду. При задоволенні заяви про визнання акту невідповідним зако<
ну або іншому правовому акту, суд повинен вказати в резолютивній частині рі<
шення, що такий акт (його частина) визнається недійсним і не створює правових
наслідків із дня його прийняття. При цьому наслідки визнання акта недійсним
поширюються на права та обов’язки зацікавлених осіб, які виникли до набуття
рішенням суду законної сили. Відповідно до ст. 2484, 24815 ЦПК України, подання
скарги (заяви прокурора) до суду зупиняє виконання оскаржуваного правого акта.

До набрання чинності рішення суду нормативний акт має юридичну силу, а
після ухвалення відповідного рішення — стає юридично недійсним, тобто не поро<
джує правових наслідків для суб’єктів правовідносин, на регулювання яких він
був спрямований. Рішення суду про визнання акта недійсним може бути оскар<
жене в апеляційному порядку. Після набрання чинності рішенням суду, інші осо<
би, які не були ініціаторами судового оскарження, не можуть оскаржити той самий
акт. У такий спосіб підвищуються роль і значення судового рішення в спорах про
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відповідність закону нормативних актів, прийнятих органами державної виконав<
чої влади, зокрема, актів господарського управління.

Рішення у справі про визнання акта невідповідним закону, або повідомлення
про таке рішення обов’язково повинне бути опубліковане в засобах масової інфо<
рмації, зокрема, у виданні, де був опублікований оскаржений акт. У деяких випад<
ках суд також має право в резолютивній частині рішення зобов’язати редакцію
засобу масової інформації опублікувати повідомлення про визнання недійсним
акта, надрукованого в цьому виданні.

Рішення в справі про визнання нормативного акта невідповідним закону, пови<
нне бути направлено відповідному органу або посадовій особі не пізніше 10 днів
після набрання рішенням чинності. Орган виконавчої влади зобов’язаний повід<
омити суду і скаржнику про виконання рішення суду в місячний термін із дня
одержання рішення. Тому суди, які прийняли рішення в справі про оскарження
акту управління, зобов’язані контролювати виконання прийнятого ними рішення.

Наявність у суду права перевіряти оскаржувані акти на відповідність закону, а
також права визнавати їх недійсними, дає підставу для висновку про те, що судова
практика поступово стає джерелом права. Радянська правова наука подібну мож<
ливість цілком заперечувала [11, 4<5]. На відміну від радянських правознавців, все
більша кількість сучасних вчених визнають судову практику джерелом права [12,
50<56].

Судове рішення, прийняте за результатами розгляду справи про відповідність
закону будь<якого правового акту, стає правотворчим, оскільки формує нові права
та обов’язки для суб’єктів права, встановлює невідповідність окремої правової но<
рми вимогам закону, і, як наслідок, неминуче призводить до скасування визначених
нормативних положень. Судовий орган може визнати недійсним управлінське рі<
шення адміністративного органу, тоді як останній ніколи не може визнати таким
судовий акт.

Російський правознавець А. В. Цихоцький відзначав, що визнання судового пре<
цеденту формою (джерелом) права є відображенням об’єктивних вимог сучасного
соціального буття. Таким чином, відстоюється суб’єктивне право суду на нормот<
ворчість, і разом з тим судова система наділяється новою функцією: здійснювати
пошук правової норми за межами нормотворчості. При цьому нормотворчість не є
основною функцією судової системи, а має лише допоміжний характер і здійсню<
ється в законодавчих межах [13, 355<356].

У судовій практиці виникають питання, пов’язані з оскарженням нормативних
актів, які поки не врегульовані законодавством. Наприклад: чи має суд право при
оскарженні тільки частини нормативного акту зі своєї ініціативи перевіряти за<
конність акту в цілому, якщо така вимога не висунута заявником? Чи вправі суд
при ухваленні рішення покладатися лише на підстави і доводи, приведені заявни<
ком, або він може зі своєї ініціативи визначати інші підстави, при наявності яких
нормативний акт може бути визнаний недійсним?

Здається, що при розгляді подібних справ суд повинен займати активну пози<
цію в з’ясуванні ступеня відповідності оскаржуваного акта (його частини) нор<
мам закону. Необхідно системно досліджувати й оцінювати всі юридичні підстави,
з яких оскаржуваний акт може бути визнаний незаконним. При розгляді питання
про законність окремих положень нормативного акта та у випадках визнання їх
недійсними, суд не повинен залишати без уваги інші частини цього акта, оскільки у
випадку визнання недійсними окремих частин останнього, він у цілому може втра<
тити свій практичний зміст і правове значення. Механізм правової охорони фун<
даментальних прав істотно підвищує рівень правової захищеності і є складовою
загальної системи юрисдикційного контролю за діяльністю публічних органів.

Отже, відзначимо, що кількість проблем, пов’язаних з правовими актами, є дуже
великою. Випливають вони, перш за все, з відсутності легального визначення по<
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няття “правовий акт”, а це призводить до невпорядкованості регламентації проце<
дур оскарження. У процесуальних кодексах вимагають уніфікації норми, присвяче<
ні регулюванню оскарження правових актів. Необхідно також ставити на законо<
давчому рівні питання про розмежування категорій недійсного та нікчемного ак<
тів; чітке визначення переліку повноважень суду в межах розгляду справи з оска<
рження правових актів управління, а також віднесення до компетенції господарсь<
ких судів подібних спорів за участю суб’єктів господарювання.
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ПРОБЛЕМЫ ОБЖАЛОВАНИЯ ПРАВОВЫХ
АКТОВ УПРАВЛЕНИЯ

РЕЗЮМЕ

В статье изложены общие положения рассмотрения споров по об<
жалованию актов, издаваемых публичными органами власти. Отмече<
но, что в теории остаются не исследованными проблемы судебного
обжалования актов управления в сфере хозяйствования; в законода<
тельстве нечетко определены различия последствий признания актов
управления ничтожными и недействительными. Автор выражает не<
согласие с позицией отнесения к компетенции административных су<
дов споров физических и юридических лиц с субъектами властных
полномочий по обжалованию их решений, действий или бездействия.

Ключевые слова: правовой акт, акты управления, обжалование
нормативных актов, судебная защита.
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ПРАВО ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ
ОХОРОНИ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Стаття присвячена проблемі міжнародно<правового регулювання
охорони природного середовища під час збройних конфліктів. Проана<
лізовано цілий ряд документів, норми яких спрямовані на запобігання,
обмеження й усунення збитку природному середовищу в період
збройних конфліктів. Об´рунтована необхідність розвитку й удоско<
налення норм міжнародного гуманітарного права про захист навколи<
шнього природного середовища.

Ключові слова: природне середовище, міжнародно<правова охоро<
на природного середовища, збройні конфлікти, міжнародні договори,
конвенції.

Захист навколишнього природного середовища є однією з актуальних проблем
сучасності, тому що здорова природа є спільним благом усього людства. Поняття
“природне середовище” містить у собі безліч об’єктів природного (живого) сере<
довища (флори, фауни), неживої природи (літосфери, водного, повітряного і косміч<
ного простору), а також унікальні природні комплекси, створені людиною у процесі
її взаємодії з природою.

Норми про охорону довкілля в силу великої значущості цієї проблеми містять<
ся в багатьох галузях міжнародного права — морському, повітряному, космічному,
гуманітарному.

Стрімкий розвиток науково<технічного прогресу зумовив безпрецедентний за
своїми масштабами і наслідками вплив людини на природу. Інтенсивне викорис<
тання природних ресурсів, забруднення біосфери планети створюють загрозу для
виживання людства, ставлять його на грань екологічної катастрофи. Величезний
збиток природному середовищу завдають збройні конфлікти. Це не може не ви<
кликати занепокоєності народів і світового співтовариства в цілому за збережен<
ня середовища життя людини.

Прагнення держав забезпечити охорону навколишнього природного середови<
ща виявляється у прийнятті ними цілого комплексу міжнародних актів у цій галу<
зі. Право людей на здорове природне середовище розглядається в конституціях
багатьох держав як одне з основних прав людини. Ця проблема стала предметом
переговорів між державами, вона обговорюється багатьма міжнародними урядови<
ми і неурядовими організаціями. Глобальний характер природоохоронної діяльнос<
ті викликає необхідність укладання безлічі міжнародних договорів, норми яких
спрямовані на міжнародно<правову охорону довкілля в мирний час і в період
збройних конфліктів.
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Аналіз цих документів свідчить, що під міжнародно<правовою охороною приро<
дного середовища розуміється система міжнародно<правових засобів, спрямованих
на запобігання, обмеження й усунення збитку природному середовищу в мирний
час і в період збройних конфліктів, а також на раціональне використання природ<
них ресурсів.

Особливу загрозу для довкілля являють збройні конфлікти, наслідком яких є
величезний, часто непоправний збиток, заподіяний під час бойових дій застосуван<
ням дефоліантів, протипіхотних мін, мін<пасток, запальної зброї, затоплення величе<
зних площ місцевості в результаті руйнування дамб, забруднення морських прос<
торів нафтою, атмосфери — різними шкідливими газами тощо.

Дотепер багато колишніх бойових полів Першої і Другої світових воєн зали<
шаються непридатними для оброблення земель і небезпечними для життя людей
через нерозірвані снаряди, міни, які ще залишаються незнешкодженими на терито<
рії багатьох держав. Якщо додати до цього важкі наслідки воєн в Індокитаї, ірано<
іракської 1980<1987 рр., Афганістані, у Перській затоці 1991 р., Югославії, Чечні,
Іраку й ін., то картина виявляється ще більш жахаючою і похмурою [1].

Шкідливі наслідки воєнних дій порушують здатності екосистем до саморегуля<
ції, ініціюють процеси деградації в навколишньому середовищі і настільки погір<
шують параметри екосистем, що б наступне їх відновлення вимагає величезних
зусиль і матеріальних витрат. Зміна екосистем після могутнього впливу війни
буде протікати набагато повільніше, ніж до шкідливого навантаження. Це і є одні<
єю з важливих причин, через яку необхідно приділяти велику увагу захисту навко<
лишнього середовища у період збройних конфліктів.

Незважаючи на те, що під час збройних конфліктів наноситься довгостроковий,
а нерідко непоправний збиток навколишньому середовищу, природні об’єкти в
початковий період розвитку міжнародного гуманітарного права були захищені як
предмети права власності (ст. XXIII Положення про закони і звичаї сухопутної
війни 1907 р.) [2, 27]. Однак з розвитком науково<технічного прогресу й удоскона<
люванням озброєнь стало очевидно, що застосування сучасної зброї в умовах
збройних конфліктів загрожує великою небезпекою довкіллю, цивільному насе<
ленню й об’єктам, а тому вимагає спеціальних заходів щодо забезпечення їхнього
захисту.

З цією метою як розвиток згадуваних принципів міжнародного гуманітарного
права — обмеження воюючих у виборі методів і засобів ведення війни, охорони
довкілля — державами було укладено ряд угод, спрямованих на захист навколиш<
нього середовища у період збройних конфліктів. Так, у Додатковому протоколі 1
1977 р. закріплена норма, за якою забороняється застосовувати методи або засоби
ведення воєнних дій, що мають своєю метою заподіяти (або, як можна очікувати,
заподіють) великий, довгостроковий і серйозний збиток природному середовищу
(п. 3 ст. 35) [3, 753]. У статті 55 цього ж документа відзначається, що при веденні
воєнних дій виявляється турбота про захист природного середовища від великого,
довгострокового і серйозного збитку. Захист включає заборону використання ме<
тодів або засобів ведення війни, що мають на меті заподіяти (або, як можна очіку<
вати, заподіють) такий збиток природному середовищу і тим самим завдадуть
шкоди здоров’ю або виживанню населення [3, 763]. В обох статтях йдеться про
можливе заподіяння в ході воєнних дій “великого, довгострокового і серйозного
збитку” природному середовищу. Однак ні в названих статтях, ні в інших нормах
Додаткового протоколу 1 не розкривається зміст цього поняття, що істотно посла<
бляє її нормативний зміст.

Правда, у ст. 55, на відміну від ст. 35 Протоколу 1, можливе нанесення збитку
навколишньому середовищу погоджується з нанесенням збитку “здоров”ю або
виживанню населення” і вказується на те, що заподіяння збитку природному сере<
довищу в якості репресалій забороняється.
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Конвенція про заборону військового або будь<якого іншого ворожого викорис<
тання засобів впливу на природне середовище 1977 р. безпосередньо заборонила
використання навколишнього середовища (як видно з її назви) у військових або
ворожих цілях [4, 617].

Приймаючи цей документ, держави<учасники керувалися прагненням “внести
вклад... у справу рятування людства від небезпеки використання нових засобів
ведення війни”, виходили з того, що “науково<технічний прогрес може відкрити
нові можливості в галузі впливу на природне середовище” і що “військове або
будь<яке інше вороже використання таких засобів могло б мати згубні наслідки
для добробуту людей” (преамбула до Конвенції).

Основні зобов’язання держав сформульовані в ст. I Конвенції:
– уникати військового або будь<якого ворожого використання засобів впливу

на природне середовище, що мають широкі, довгострокові або серйозні наслідки як
способи руйнування, нанесення збитку або заподіяння шкоди будь<якій іншій дер<
жаві<учасниці;

– не допомагати, не заохочувати і не спонукати будь<як державу, групу держав
або міжнародну організацію до здійснення названої вище діяльності.

Під “засобами впливу на природне середовище” у Конвенції розуміються будь<
які засоби щодо змін шляхом навмисного керування природними процесами дина<
міки, складу або структури Землі, включаючи її біоту, літосферу, гідросферу й атмо<
сферу, або космічного простору (ст. ІІ) [5, 269].

Конвенція, таким чином, не допускає ніяких способів військового або будь<
якого іншого ворожого використання засобів впливу на природне середовище,
якщо ці засоби мають широкі, довгострокові або серйозні наслідки як способи
руйнування, нанесення збитку іншій державі.

Держави<учасники зобов’язалися вживати заходи відповідно до своїх конститу<
ційних процедур по забороні і запобіганню будь<якої діяльності, що суперечить
положенням названого документа.

Чим же відрізняються положення Протоколу 1 від Конвенції 1977 р. у частині,
що до збереження навколишнього середовища? Розходження цих документів по<
лягає в тому, що Протокол 1 забороняє використовувати методи і засоби ведення
війни, які можуть завдати шкоди природному середовищу, тобто порушити її жит<
тєво важливу природну рівновагу, а разом з тим послабити бойові можливості
супротивника, заподіяти шкоду цивільному населенню, а Конвенція забороняє
вплив на природне середовище як засіб ведення війни, тобто навмисне керування
природними процесами в інтересах однієї воюючої сторони, яке може викликати
руйнування озонового шару Землі, цунамі, урагани, землетруси тощо, відомі ще як
“геофізична війна”. Основними способами ведення “геофізичної війни” є: зміна
метеорологічних умов (“метеорологічна війна”); знищення рослинного покриву і
поверхневого шару ´рунту (“екологічна війна”). Американська армія в Індокитаї,
ведучи “метеорологічну війну”, штучно викликала зливи в низинних районах суші,
що вело до повеней і загибелі посівів. Під поняття “метеорологічна війна” підпа<
дає також зміна температурного режиму місцевості, напрямок руху й інтенсивності
тропічних циклонів (тайфунів) і цунамі.

Ведучи “екологічну війну”, США застосовували хімічні речовини для знищення
рослинного покриву. Так, тільки на території Південного В’єтнаму американська
армія застосувала гербіциди на площі 1,7 млн. га. За допомогою “римського плуга”
знищувався верхній родючий шар ´рунту (“римський плуг” — це тридцятитритон<
ний броньований трактор, що може валити дерева практично будь<якого розміру).
У цілому таким шляхом тільки в Південному В’єтнамі американська вояччина
знищила 350 тис. га лісів, тисячі га каучукових плантацій, фруктових садів. Штуч<
но викликалися “вогненні смерчі” для випалювання величезних ділянок джунглів.
Ці операції призвели до тривалого періоду екологічного занепаду.

Îõîðîíà ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU



92

Такі дії армії США в Індокитаї дали підставу генеральному секретареві ООН
заявити, що “у Сполучених Штатах, більш ніж будь<де, приділяється увага зміні
погоди як можливий засіб ведення війни шляхом штучного викликання дощу,
створення туману, зміни напрямку ураганів тощо. Це питання погоджується з
більш широкою проблемою зміни навколишнього середовища як засіб ведення
війни” [6, 104].

Якщо Протокол 1 забороняє застосовувати методи або засоби ведення воєнних
дій щоб уникнути заподіяння збитку природному середовищу, що має загальний
критерій і характеризується трьома ознаками — “великий, довгостроковий і серйо<
зний”, то, відповідно до Конвенції, держави зобов’язуються не застосовувати засо<
бів впливу на природне середовище, що мають “широкі, довгострокові або серйозні
наслідки”, тобто практично повторені ті ж ознаки, але написані зі сполучником
“або” (а не “і” як у Протоколі). Сформульована у такий спосіб норма Конвенції
забороняє застосування всіх методів і засобів впливу на природне середовище,
які порушують хоч одну із трьох перерахованих ознак, що значно розширює сферу
її застосування.

Протокол наголошує на захисті природного середовища, незалежно від застосо<
вуваної зброї, а Конвенція спрямована конкретно на заборону “військового або
будь<якого іншого ворожого” використання засобів впливу на природне середови<
ще. Норми Протоколу застосовуються тільки у період збройного конфлікту, а поло<
ження Конвенції діють у мирний і воєнний час.

У цих двох документах деякі терміни тлумачаться по<різному. У тексті Конвен<
ції термін “широкий” розуміється як такий, що стосується території розміром у
кілька сотень квадратних кілометрів, термін “довгостроковий” — період у кілька
місяців, а термін “серйозний” означає значне порушення нормального перебігу
життя людини, істотний збиток, що завдається природним економічним ресурсам
або іншому надбанню. У Протоколі поняття “великий” означає територію площею
меншу, ніж кілька сотень квадратних кілометрів, “довгостроковий” означає десять
років або більше, а “серйозний” означає “збиток, що протягом тривалого часу
ставить під загрозу виживання цивільного населення або може викликати серйоз<
ні проблеми зі здоров”ям” [7, 26].

У ряді статей Протоколу 1 сформульовані положення, що забезпечують непря<
мий захист природного середовища. Так, стаття 54 забороняє піддавати нападу або
знищувати, або зробити непридатними об’єкти для виживання цивільного населен<
ня, такі, як запаси продуктів харчування, сільськогосподарські райони, посіви, худо<
бу, спорудження для постачання питною водою.

Розуміння державами того, що застосування заборонених методів або засобів
ведення війни може заподіяти великий, довгостроковий і серйозний збиток приро<
дному середовищу, виражено в преамбулі Конвенції про заборону або обмеження
застосування конкретних видів звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що
наносять надмірні ушкодження або мають невиборчу дію 1980 р. [8, 274].

Особливий інтерес щодо цього представляють протоколи до Конвенції: “Про за<
борону або обмеження застосування мін, мін<пасток та інших пристроїв” з виправ<
леннями, внесеними 3 травня 1996 р. (Протокол II) [8, 284] і “Про заборону або
обмеження застосування запальної зброї” (Протокол ІІІ) [8, 305]. Застосування на<
званих мін саме по собі призводить до загибелі людей, завдає визначеної шкоди
природному середовищу, бо перешкоджає відновленню сільськогосподарських угідь.

Значний збиток природному середовищу може наноситися запальною зброєю.
За оцінками фахівців, у В’єтнамі з початку воєнних дій по березень 1968 р. було
використано більш 100 000 т напалму, це було частиною стратегії спустошення, що
здійснювалася американськими збройними силами. Вона передбачала дефоліацію
лісів і плантацій, знищення рисових полів, спустошення шляхом випалювання або
вивозу родючих шарів цілих територій землі [7, 30].
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Конвенція про заборону розробки, виробництва, нагромадження і застосування
хімічної зброї і її знищенні 1993 р. акцентувала увагу на тому факті, що кожна
держава<учасник у ході транспортування, добору проб, збереження і знищення хі<
мічної зброї приділяє першорядну увагу забезпеченню безпеки людей і захисту
навколишнього середовища відповідно до своїх національних стандартів у цій га<
лузі [9, 316].

Однак, на жаль, треба визнати, що у наведених вище джерелах міжнародного
гуманітарного права відсутній чіткий механізм реалізації державами норм про
захист природного середовища, їхньої відповідальності за порушення прийнятих
зобов’язань. Нерідко норми міжнародного гуманітарного права розпливчасті і не<
конкретні. До того ж, значне число держав не беруть участі в складанні угод,
спрямованих на охорону природного середовища.

Таким чином, збройні конфлікти завдають величезної шкоди природному сере<
довищу, створюють безпрецедентну загрозу для світового співтовариства. Відповід<
ною реакцією держав на таку погрозу є норми міжнародного гуманітарного права
про захист навколишнього природного середовища, що постійно розвиваються й
удосконалюються. Суворе і неухильне дотримання їх державами буде надійною
гарантією збереження середовища життя людини.
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ПРАВО ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ОХРАНЫ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

РЕЗЮМЕ

Глобальная угроза экологической катастрофы вызывает необходи<
мость заключения и систематизации большого количества междуна<
родных договоров, соглашений, конвенций, нормы которых направлены
на международно<правовую охрану окружающей природной среды в
мирное время и в период вооруженных конфликтов. Отсутствие чет<
кого механизма реализации государствами норм о защите природной
среды, их ответственности за нарушение принятых обязательств, не<
участие многих государств в заключении договоров и др. обуславли<
вает необходимость дальнейшего развития и усовершенствования
норм международно<правовой охраны окружающей природной среды.

Ключевые слова: природная среда, международно<правовая охра<
на природной среды, вооруженные конфликты, международные догово<
ра, конвенции.

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU   ÏÐÀÂÎÂÀ ÄÅÐÆÀÂÀ 8’2005



95

УДК 343.301

В. М. Прусс, êàíä. þðèä. íàóê, ïðîô.

Îäåññêàÿ íàöèîíàëüíàÿ ìîðñêàÿ àêàäåìèÿ,
êàôåäðà àäìèíèñòðàòèâíîãî è óãîëîâíîãî ïðàâà,

óë. Äèäðèõñîíà, 8, Îäåññà, 65029, Óêðàèíà

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ТОЛКОВАНИЯ
ПОНЯТИЯ “ТЕРРОРИЗМ”

В статье исследуется правовая природа терроризма как преступле<
ния международного характера; констатируется неопределенность его
юридического определения, разнообразие толкования.

Ключевые слова: преступление, терроризм, международный тер<
роризм, насилие, безопасность.

Вся история человечества сопровождалась проявлениями терроризма в тех или
иных формах, в различной степени активности и тяжести последствий.

Терроризм (от лат., франц. terror — страх, ужас, насилие) давно получил право<
вое описание в международно<правовых нормах, а его природа достаточно полно
исследована в научной литературе.

Достаточно вспомнить ученых, Т. С. Бояр<Сазонович, Л. Н. Галенская, Л. А. <
Моджорян, И. П. Блищенко, И. И. Карпец, Д. Коломбос и др. Правда, их работы
были написаны еще в 70<х — 90<х годах, и, к сожалению, проблемы терроризма в
них рассматривались под влиянием политических и идеологических предпосылок
того периода, но их фундаментальное научное значение неоспоримо.

Значительный вклад в дальнейшее исследование международно<правовых аспек<
тов борьбы с терроризмом внесли В. Ф. Антипенко, Ю. С. Ромашов, В. П. Емелья<
нов, Ю. М. Антонян, В. В. Крутов, Ю. А. Иванов, Г. В. Овчинский, В. В. Демиденко,
Л. В. Багрий<Шахматов и другие отечественные и зарубежные юристы, политологи.

До недавнего времени понятия “терроризм”, “международный терроризм” в
полной мере не были раскрыты и не находили своего юридического закрепления
в международных и национальных нормативных документах. Нет единства мне<
ний на эту проблему и среди ученых.

Ю. М. Антонян определяет международный терроризм как “организацию и
осуществление насильственных актов любого рода против граждан и имущества
государства ради запугивания населения” [1, 64]. Т. С. Бояр<Сазонович полагает,
что терроризм характеризуется “осуществлением, попыткой или угрозой примене<
ния определенных действий, связанных с любыми формами насилия как физичес<
кого, так и психического” [2, 139]. Л. В. Багрий<Шахматов рассматривает терро<
ризм как “комплексный политико<правовой феномен, носящий репрессивный ха<
рактер либо оппозиционное насилие” [3, 13]. В. Ф. Антипенко утверждает, что
терроризм является средством насилия для влияния путем запугивания [4, 171].

Практически все ученые признают присущими терроризму такие признаки, как
насилие, нагнетание в обществе страха и паники, принуждение к выполнению не<
правомерных требований со стороны органов государственной власти.

Целью настоящей статьи является попытка дать определение понятия
терроризма как явления международного масштаба, исключающего двойной
стандарт в подходе к проблемам терроризма.

Терроризм обязательно характеризуется насильственными действиями с це<
лью дестабилизации политической обстановки.

© В. М. Прусс, 2005
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События в Соединенных Штатах 11 сентября 2001 года, потрясшие весь мир
жестокостью и размахом, явились толчком активности мирового сообщества в
борьбе с терроризмом. Многие страны присоединились к международным актам
по предотвращению терроризма. В их числе и Украина, принявшая Законы Украи<
ны “О присоединении Украины к Международной конвенции по борьбе с бомбо<
вым терроризмом”, “О ратификации Европейской конвенции по борьбе с террориз<
мом” и др. Международные организации активизировали работу по разработке
мер для предотвращения терроризма. Например, 2<13 декабря 2002 года в Лондоне
на Дипломатической Конференции приняты поправки к Международной Конвен<
ции СОЛАС<74, касающиеся опознавательных номеров судов, морской охраны су<
дов и портовых сооружений и т. п.

Необходимость всестороннего изучения терроризма как социально<правового
явления, анализа причин его возникновения и роста, выработки эффективных
средств для использования всех законных форм и методов его предупреждения
очевидна. Эту задачу выполняют руководители государств, международные орга<
низации, ученые, практические работники правоохрани<тельных органов и все
прогрессивное человечество.

Но наряду с этими позитивными стремлениями по обузданию террористов
появилась негативная тенденция размывания понятия терроризм. Н е к о т о р ы е
страны все шире используют, демонстрируемый через СМИ, террор для создания
страха “терророфобии”, которая оказывается инструментом политических игр.
Она активно используется для внедрения в массовое сознание “образа врага”.
Например, образ “исламского врага” служит для побуждения объединения Запада
в противовес Юго<Восточной “террористической угрозе” [5, 117].

По мнению директора Института США и Канады В. Кременюка, администрация
президента Буша, “чтобы сыграть на шовинистических чувствах американцев и на
их желании отомстить за 11 сентября, придумала доктрину “оси зла” [6, 3<4]. Под
надуманным предлогом “спасения мира от терроризма и ядерной угрозы” амери<
канцы присвоили себе право без санкций ООН и Совета Безопасности вторгаться
в суверенные государства. В этой связи уместно утверждение В. Ф. Антипенко о
“последовательном демонтаже” государств, когда в качестве силовой составляю<
щей может быть использовано навязывание протестующим государствам террора
и его эскалация [7, 90]. Совершенно очевидно, что такое толкование терроризма
недопустимо, так как является нарушением норм международного права и проти<
воречит здравому смыслу и пониманию сути терроризма. Недопустимо любой вид
агрессии оправдывать борьбой с террористами, спекулируя понятиями “возрожде<
ние демократии”, “национально< освободительная борьба” и др.

Нормальным, частым явлением стали научные дискуссии о толковании поня<
тия “терроризм”; не лишен смысла и политический шантаж с использованием
этого правового термина, но в трактовке терминологии, особенно в законодатель<
стве, мешает вырабатывать криминалистические методы расследования, их рас<
крытия, процессуального оформления и, в конечном итоге, снижает эффективность
самой борьбы с терроризмом.

В законодательстве Украины не закреплено юридическое понятие “терроризм”,
а дано лишь определение террористического акта.

Статья 258 УК Украины имеет ввиду под террористическим актом применение
оружия, совершение взрыва, поджога, иных действий, создающих опасность для
жизни; здоровья человека, либо причинение значительного имущественного ущер<
ба, либо наступления тяжких последствий, если такие действия были совершены
для нарушения общественной безопасности, запугивания населения, провокации
военного конфликта, международного осложнения или для воздействия на приня<
тие решения или несовершение действий органами государственной власти либо
органами местного самоуправления, должностными лицами этих органов, объеди<
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нениями граждан, юридическими лицами для привлечение внимания общественно<
сти к определенным политическим, религиозным либо иным взглядам виновного
(террориста), а также как угроза совершения указанных действий в тех же целях
[8, 547].

Данное определение является неудавшейся попыткой собрать в единой статье
кодекса содержание всего международного правового документа — Брюссельской
международной конвенции по вопросам унификации уголовного законодательства,
1930 г., — причем в весьма произвольной форме.

Украинские ученые, рассматривая вопросы в области правового регулирования
уголовной ответственности за терроризм, причисляют к терроризму многие соста<
вы преступлений, содержащихся в различных разделах УК Украины: за посяга<
тельство на жизнь государственного или общественного деятеля, захват заложни<
ков, захват государственного здания или сооружения, незаконное завладение
транспортным средством, блокировку транспортных коммуникаций, захват транс<
портного предприятия и т. д.

Такой произвольный подход к толкованию терроризма может привести к ис<
кусственному “созданию террористов”, когда лицам, совершившим насильствен<
ные преступления (хулиганство, причинение телесных повреждений на бытовой
почве в отношении, например, депутата и т. д.) могут быть инкриминированы яко<
бы террористические акты.

В проектах Закона Украины “О борьбе с терроризмом”, неоднократно рассмат<
риваемые Верховной Радой Украины в 2002 году — новации, а именно “техноло<
гический терроризм”, где упомянуты “преступления террористи<ческой направлен<
ности”, где, среди прочего, есть “использование … компьютерных и коммуникацион<
ных линий… захват потенциально опасных объектов”. Террористической деятель<
ностью предлагалось считать “пропаганду и распространение идеологического
терроризма”, а также “призывы к насилию для достижения целей терроризма”,
“создание условий для осуществления террористического акта с использованием
политических, религиозных и других организаций и движений”.

Проекты Закона значительно расширяли толкование террористи<ческого акта,
по сути, за счет информационной и идеологической деятельности, признаваемой
как террористическая. Эти новации, безусловно, затруднили бы правопримени<
тельную практику.

26 сентября 2003 года принят Закон Украины “О борьбе с терроризмом”, в
котором определяется понятие терроризма так: “Тероризм — суспільно небезпеч<
на діяльність, яка полягає у свідомому, ціленаправленому застосуванні насильства
шляхом захоплення заручників, підпалів, убивств, тортур, залякування населення та
органів влади або вчинення інших посягань на життя чи здоровўя ні в чому не<
винних або погроза вчинення злочинних дій з метою досягнення злочинних цілей”
[9, ч. 1 ст. 1].

В законе содержится понятие и определение “міжнародного тероризма”, как
совершение насилия “у світовому чи регіональному масштабі”.

Таким образом, впервые правовое определение терроризма в национальном
законодательстве раскрыто и юридически закреплено.

Это значительный шаг в деле повышения эффективности правового усовер<
шенствования норм борьбы с терроризмом, требующий серьезного правового ана<
лиза и практического воплощения в деятельность правоохранительных органов
Украины.

Изложенное позволяет прийти к следующим выводам:
– терроризм определяется как политически мотивированное насилие в лю<

бых формах против мирного населения с целью принуждения органов государ<
ственной власти к принятию неправомерных решений;

– террористические акты не могут иметь оправдания, независимо ни от ка<

Íåîïðåäåëåííîñòü ïîíÿòèÿ “òåððîðèçì” UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU



98

ких обоснований политического, философского, идеологического, расового, этничес<
кого, религиозного или другого иного характера, которые могут приводиться в их
оправдание;

– правовую основу взаимодействия стран в борьбе с терроризмом составляют
международные договоры на универсальном и региональном уровнях, двухсторон<
ние и многосторонние соглашения о правовой помощи по уголовным делам и
экстрадиции;

– осуществление практических мероприятий, направленных на присоединение
Украины к действующим международным соглашениям в сфере борьбы с тер;
роризмом положительно отражается на уровне национально<правовой имплемен<
тации международных норм в национальное законодательство;

– необходима дальнейшая разработка усовершенствования концепции нового
украинского антитеррористического законодательства с учетом необходимости
его согласования с международным правом и провозглашения стратегии интегра<
ции Украины в международные структуры по борьбе с терроризмом;

– существенной практической мерой по предупреждению терроризма яви<
лось бы создание специальных органов (и дальнейшее их развитие), отвечающих
за организацию борьбы с терроризмом и оперативных подразделений для пресе<
чения террористических актов в различных странах.
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НЕВИЗНАЧЕННІСТЬ ТЛУМАЧЕННЯ
ПОНЯТТЯ “ТЕРОРИЗМ”

РЕЗЮМЕ

Правова природа тероризму як злочину міжнародного характеру та
його юридичне поняття вперше розкрито та закріплено в національно<
му законодавстві. Необхідне подальше вдосконалення концепції ново<
го українського антитерористичного законодавства з урахуванням не<
обхідності його узгодження з міжнародним правом і проголошення
стратегії інтеграції Україны в міждународі структури по боротьбі з
тероризмом.

Ключові слова: злочин, тероризм, міжнародний тероризм, насилля,
безпека.
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РОЛЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОМІСІЇ В УПРАВЛІННІ
СПІЛЬНОЮ ЗОВНІШНЬОЮ ПОЛІТИКОЮ

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

В статті надається дослідження еволюцію ролі Європейської Комі<
сії в реалізації одного з основних напрямків Європейського Союзу, її
другої опори — Спільної зовнішньої політики та політики безпеки
(СЗПБ). Розглянуто статус Європейської Комісії та повноваження її в
формуванні та здійсненні зовнішньої політики як у теперішній час, так
і у майбутньому.

Ключові слова: Європейська Комісія (далі ЄК), Європейський
Союз (далі ЄС), Спільна зовнішня політика та політика безпеки (далі
СЗПБ), “друга опора ЄС”, Конституція ЄС.

Роль Європейської Комісії в інституційній структурі Європейського Союзу
важко переоцінити. Вона є одним з головних інститутів ЄС, втілюючи наднаціона<
льні засади в європейському будівництві. Комісія виконує функції охоронця євро<
пейської законності, добиваючись неухильного виконання положень засновниць<
ких договорів.

Досліджуючи місце та роль Єврокомісії в ЄС порівняно з іншими інститутами
ЄС, більшість вітчизняних (Копійка В. В, Топорнин Б. Н., Кашкин С. Ю.) і зарубіж<
них учених (Кернз В., Хартлі Т., Сміт М., Спенс Д.) акцентують увагу на її функці<
онуванні в рамках так званої “першої опори” Європейського Союзу — Європейсь<
кого Співтовариства. Оскільки Комісія має необхідні ресурси та механізми для
управління поточними справами ЄС, на неї було покладено повноваження предста<
вляти ЄС у відносинах з іншими суб’єктами на міжнародній арені.

Комісія ЄС несе виключну відповідальність за ряд зовнішніх напря�
мів: у торгівлі, у гуманітарній сфері, допомозі розвитку, реабілітації та відновленні
(внаслідок руйнувань та катастроф будь<якого характеру), регулювання санкцій,
включаючи комплекс заходів з цивільного кризового реагування. Рада та Комісія
спільно відповідають за забезпечення зовнішніх дій ЄС у цілому, в контексті зовні<
шніх зносин, безпеки, економічної політики та політики розвитку [1, 44].

Був створений багатогалузевий механізм представництв Комісії, розташова<
них на території партнерів ЄС. Деякі з них виконують обов’язки посольств (на<
приклад, у Вашингтоні та Токіо), інші діють як місії при міжнародних організаціях
(ГАТТ, ООН та ін.).

Оскільки сітка делегацій Комісії ширша, ніж система закордонних посольств ба<
гатьох з держав<членів, делегації ЄС подекуди виступають у якості єдиного предста<
вника ЄС у країні, і тоді їхня представницька роль для ЄС в цілому зростає.

Зарубіжні дипломатичні представники практично акредитуються при Європей<
ської Комісії, а їх голови вручають вірчі грамоти головуючому в Раді та Президен<
ту Комісії.

Комісія веде нагляд за виконанням угод різними міжнародними організаціями.

© М. О. Саракуца, 2005
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Наприклад, вона контролює діяльність АКТ і організацій Центральної та Латинсь<
кої Америки [2, 270]. Фактично Комісія грає роль “вартового” зовнішніх інтересів
Європейського співтовариства.

Важливим повноваженням Комісії, згідно з процедурою (передбаченою ст. 228
Договору про ЄС), є те, що вона направляє рекомендації Раді з питань ініціювання
переговорів та за загальним правилом виступає в якості інституту, уповноваже<
ного на проведення цих переговорів. Делегація Комісії проводить переговори в
рамках директивних вказівок Ради; і після схвалення нею підписаного Комісією
договору, він набирає чинності [3, 270].

Однак усіма цими повноваженнями Європейська Комісія володіє виключно в
межах комунітарного права Європейського Співтовариства.

Що ж до другої опори ЄС — Спільної зовнішньої політики та політики безпеки
(СЗПБ), — ситуація зовсім інша. Роль Комісії в реалізації другої опори недостат<
ньо висвітлена та незаслужено зменшена в роботах українських європеїстів.
Отже, метою мого дослідження є аналіз ролі Європейської Комісії в управлінні
спільною зовнішньою політикою ЄС. Доцільно простежити поетапну еволюцію та
сучасну роль Європейської Комісії в формуванні та реалізації СЗПБ Євросоюзу,
особливо, беручи до уваги інституціональну реформу, що проводилась; безпрецеде<
нтне розширення Європейського Союзу; а також підписання Європейської Консти<
туції, що істотно змінить її роль у СЗПБ.

Ідея створення єдиного політичного курсу країнами<членами Європейського
Економічного Співтовариства (далі ЄЕС) виникла практично одночасно з ідеєю
європейської інтеграції. Але пройшло понад двадцять років для того, щоб в 1970
р. в Люксембурзі було створено систему Європейського Політичного Співробіт<
ництва (далі ЄПС), який передбачав регулярні зустрічі міністрів зовнішніх справ
і голів урядів політичних департаментів МЗС країн<членів ЄС з метою коорди<
нації їх зовнішньополітичних позицій.

З самого початку функціонування нового утворення, воно базувалося виключно
на міжурядовій основі, приймаючи рішення шляхом консенсусу. Наднаціональний
механізм співробітництва було відкинуто через побоювання втратити суверенітет
країн<членів. Таке саме трапилось і з Європейською Комісією.

Особливим супротивником залучення Комісії до вирішення питань зовніш<
ньої політики була Франція. Завдяки їй у Люксембурзькій тезі було закріплено
ствердження, що тільки у випадку, якщо діяльність Міністрів торкається сфери
дії Європейського Співтовариства, Комісія буде привернення для з’ясування точ<
ки зору [4, 305].

Протягом найближчих років цей принцип непохитно виконувався. Комісії до<
водилось боротися за кожне запрошення, іноді з допомогою якоїсь з країн<членів,
але завжди при активному протистоянні Франції.

До кінця 70<х років позиція Європейської Комісії в ЄПС не була встановлена.
Вона була представлена на Міністерських зустрічах та засіданнях Політичного
Комітету, але не на засіданнях Європейських Кореспондентів — органу, що коор<
динує роботу ЄПС та контролює його практичні і процедурні аспекти.

Деяке зміцнення статусу Комісії в ЄПС відбулось у 1981 р. у зв’язку зі зміною
політичного керівництва Франції. Підписана країнами<членами Лондонська допо<
відь рекомендувала їм проводити консультації один з одним та з Європейською
комісією з міжнародних проблем, що торкаються всіх членів.

Проте юридична участь Комісії в справах зовнішньої політики була закріплена
лише з прийняттям Єдиного Європейського Акта в 1987 р. Цей документ включив
ЄПС в систему договорів, що засновують ЄЕС та зміцнив його наднаціональний
характер, закріпивши в параграфі 3<в ст. 30 положення про те, що Комісія буде
“цілком асоційована з діяльністю в рамках Політичного співробітництва” [5].

На практиці участь ЄК в ЄПС залишилась обмеженою. Такий розвиток подій
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сповна влаштовував держави<члени, що протистояли перспективі можливої кому<
нітаризації ЄПС внаслідок підключення до нього наднаціональних структур. Та й
сама Комісія побоювалась, як би залучення в ЄПС як цілком міжурядовий меха<
нізм (котрому вона з самого початку займала підлегле становище), не відобрази<
лось на її повноваженнях та незалежності.

Маастрихтський Договір 1992р. що поклав початок Європейському Союзові,
створив в його рамках новий напрямок, який отримав назву “Спільної зовнішньої
політики і політики безпеки”, попередником якого було Європейське Політичне
Співробітництво.

Що до визначення статусу та повноважень інститутів, Договір про ЄС головну
роль призначив Європейській Раді і Раді ЄС. Ці два інститути, які протягом всьо<
го розвитку європейської інтеграції були суто міжурядовими органами, встановили
характер нового утворення.

Повноваження Комісії в Маастрихтськом Договорі були прописані найбільш
абстрактно. Вона, як і кожна держава<член, може вносити до Європейської Ради
будь<яке питання, що стосується СЗПБ, та може надавати Раді пропозиції, хоча й не
має на це монопольного права, приміром такого, як у питаннях, що стосуються
базових сфер відповідальності Співтовариств. (п. 1 ст. 22) [6].

Комісія також може, як і кожна держава<член, ініціювати скликання надзвичай<
ного засідання Ради ЄС та надавати свої розробки до Політичного управління для
їх врахування в подальшій роботі (п. 2 ст. 22). Вона допомагає головуючому у
проведенні переговорів про підписання міжнародних угод з проблематики СЗПБ
(ст. 24). Комісія також виконує бюджет спільної зовнішньої політики та політики
безпеки в межах загального бюджету ЄС. Рада та Комісія спільно відповідають за
забезпечення наповнення зовнішніх дій ЄС у цілому, в контексті зовнішніх зносин,
безпеки, економічної політики та політики розвитку [6].

Незважаючи на чималу кількість вказаних можливостей, усі вони спочатку
мали консультативний або делегований характер. За Маастрихтським Договором
ЄК у своїх правах була фактично прирівняна до будь<якої країни<члена і не чинила
реального впливу на здійснення спільної зовнішньої політики ЄС.

У теперішньому стані (зі змінами, що затверджені Амстердамським (1997 р.) та
Ніццьким (2001 р.) договорами), установчі договори про створення ЄС визначають
дві основні форми участі Комісії ЄС у здійсненні СЗПБ. По<перше, Комісія “повні<
стю залучається роботи в галузі зовнішньої політики та політики безпеки” (п. 4
ст. 18, ст. 27), де Комісія поряд із державами<членами користується правом полі<
тичної ініціативи. Комісія має бюджетні важелі управління та забезпечує відповід<
ність дебатів з зовнішньої політики спільним інтересам Європейського Союзу як
інтеграційної спільноти.

По<друге, Комісія діє як зовнішній представник в усіх сферах інтересів Євро<
пейського Співтовариства. Цей аспект передбачає, що Комісія є учасником форму<
лювання політики в Брюсселі й водночас представляє інтереси ЄС в світі через
сітку представництв ЄС. Ці представництва Комісії в третіх країнах та на міжна<
родних конференціях повинні співробітничати для втілення загальних позицій та
спільних дій, прийнятих Радою [1, 44].

В останні роки роль Європейської Комісії значно зміцнилась. Вона все частіше
вносить пропозиції щодо пріоритетів та стратегій СЗПБ, тісно взаємодіє з Хав’є<
ром Соланою, що посідає посаду Головного представника з питань СЗПБ. І цьому
є кілька причин.

Комісія є єдиним інститутом Європейського Союзу, що має міцний адміністра<
тивний апарат, в складі якого нараховується більш ніж 18 тис. працівників. При<
родно, що при постійному розширення сфери СЗПБ участь Комісії просто необхід<
на для здійснення всієї підготовчої роботи.

Крім того, Європейський Союз займається, в першу чергу, економічними спра<
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вами, і без використання інструментів зовнішньоторговельної політики будь<які
зовнішньополітичні акції важко здійснити. А це — виключна сфера діяльності
Комісії.

Якоюсь мірою рішенню виникаючих проблем сприяє сформульована Комісією
власна концепція зовнішніх зв’язків. Її основні положення були викладені в доку<
менті Комісії “Проект для Європейського Союзу”, який був опублікований у
2000 р.

На думку Комісії, різноплановість правового режиму, що використовується в
межах Співтовариств та другої опори, не забезпечує реальну присутність ЄС на
міжнародній арені. Послаблює ефективність зовнішньополітичних зусиль також та
обставина, що в межах Європейського Союзу відсутній єдиний центр керівництва
зовнішньою політикою. Ця позиція Комісії була врахована при підготовці проекту
Конституції ЄС, що була підписана в липні 2004 р.

Згідно з цим документом, функції, які раніше здійснювали член Єврокомісії, від<
повідальний за зовнішні зв’язки, та Верховний представник ЄС з питань СЗПБ,
виконуватиме Міністр закордонних справ ЄС, який буде призначатися Європейсь<
кою Радою, за згодою Президента Комісії.

Він робить внесок у розвиток спільної зовнішньої політики Союзу, шляхом по<
дання своїх пропозицій, та здійснює її за дорученням Ради Міністрів. У руках
Міністра іноземних справ концентруються величезні повноваження: крім вище<
згаданих, до нього переходять головуючої країни в сфері СЗПБ (Ст. ІІІ<197,
ІІІ<229).

Міністр закордонних справ Союзу є одним з Віце<Президентів Комісії. Він від<
повідає, в рамках Комісії, за зовнішні зв’язки та координування інших аспектів зов<
нішніх відносин Союзу. Він може спиратись на підтримку Комісії, вносячи пропози<
ції про зовнішньополітичні ініціативи на розгляд інститутів одночасно від свого
імені та від імені Комісії. Будь<як і інші пропозиції про зовнішні дії, які готуються
спільно Міністром та ЄК, передаються в Раду самою Комісією (Ст. 27) [7].

Комісія також не втратила свої права, викладені в чинних установчих догово<
рах, стосовно участі в зовнішньополітичної галузі Європейського Союзу. Вона
завжди має право звернутися до Ради Міністрів з будь<яким питанням щодо спі<
льної зовнішньої політики і політики безпеки. П. 3 Статті III<193 Конституції за<
значає, що “Союз забезпечує когерентність різних сфер його зовнішньої діяльнос<
ті... Рада Міністрів і Комісія, за підтримки Міністра Закордонних Справ Союзу,
забезпечують цю когерентність і співпрацюють для досягнення цієї мети” [7].

Таким чином, проаналізувавши місце Єврокомісії в реалізації зовнішньополіти<
чного напрямку в процесі інтеграції Європейського Союзу, доцільно зробити на<
ступні висновки:

1. Європейська Комісія відіграє основну роль в здійсненні всіх видів зов�
нішніх зносин Європейського Співтовариства. Втілюючи наднаціональне начало
ЄС, Комісія реалізує бюджет Союзу, підтримує відносини з третіми країнами та
міжнародними організаціями, ініціює та проводить з ними переговори.

2. У процесі створення зовнішньополітичного напрямку ЄС, Комісія була з самого
початку усунена від участі в ньому. Лише з підписанням Маастрихтського догово<
ру вона набула можливості впливати на процес розробки зовнішньої політики ЄС.

3. Останнім часом відбувається значне посилення позицій Комісії у реа�
лізації СЗПБ. Особливі повноваження Комісія отримає після набуття чинності
Договору про Конституцію ЄС. В межах Єврокомісії створюється нова посада Мі�
ністра іноземних справ ЄС, який з’єднає в своїх руках всі зовнішньополітичні
функції, які зараз здійснюються різними органами ЄС. Інституціоналізація співро<
бітництва між Міністром іноземних справ і Європейською Комісією призведе до
подальшого закріплення Комісії як рівноправного учасника Спільної зовнішньої
політики Європейського Союзу.
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РЕЗЮМЕ

Статья содержит результаты исследования роли Европейской Ко<
миссии в управлении Общей внешней политикой Европейского Со<
юза. Проведенный анализ свидетельствует о том, что в будущем роль
Комиссии в области второй опоры ЕС будет неуклонно возрастать,
особенно после создания в ее рамках новой должности — Министра
иностранных дел Европейского Союза.

Ключевые слова: Европейская Комиссия, Европейский Союз, Об<
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ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО КАК ОДНО
ИЗ ПРОЯВЛЕНИЙ КОРРУПЦИИ

В статье рассматриваются причины возникновения и существова<
ния такого явления как взяточничество во всех сферах государствен<
ной службы.

Определены некоторые направления, по которым, как думает автор,
должна вестись борьба с этими противоправными действиями.

Ключевые слова: коррупция, взяточничество, властные структу<
ры, злоупотребление, государственный аппарат.

Коррупция, по справедливому замечанию большинства политических и обще<
ственных деятелей, захлестнула современную власть на всех ее уровнях. Взяточ<
ничество является одним из проявлений коррупции. В правовом понимании кор<
рупция — это злоупотребление властными полномочиями для получения выгод в
личных целях. Эксперты Совета Европы разработали общее определение корруп<
ции. Коррупция — это взяточничество, подкуп и любое другое поведение лица,
наделенного ответственностью в публичном или частном секторе, которое нару<
шает свои обязанности, вытекающие из его публичного статуса как публичного
лица, частного наемного работника, независимого агента или другого статуса по<
добного рода, и нацелено на получение неправомерных преимуществ любого рода
для себя или другого лица.

Коррупция не является правонарушением как таковым. Отдельные ее проявле<
ния запрещены УК под угрозой уголовного наказания (взяточничество, злоупот<
ребление должностными полномочиями, незаконное участие в предпринимательс<
кой деятельности, служебный подлог и др.); другие проявления могут рассматри<
ваться в качестве дисциплинарных проступков (служебные злоупотребления, не
причиняющие большого ущерба; поборы и незаконные подарки, не являющиеся
взятками).

Социальная сущность коррупции — в потере функции, деградации аппарата
публичной власти. Коррумпированный аппарат уже не пригоден для отправлений
функции государства и местного самоуправления, он бесполезен для общества.
Это корпорация, которая обслуживает лишь внутренние свои потребности и рабо<
тает в собственных интересах, сохраняя при этом видимость государственных
форм. Взяточничество является самой опасной формой коррупции. Опасность ее
состоит в особой дерзости взяточника, превращающего властные полномочия в
предмет торговли. Он не только использует властные полномочия вопреки интере<
сам общества и государства, предоставляющего ему эти полномочия, но и продает
их посторонним лицам. Для взяточничества, как проявления коррупции, характер<
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ны все ее основные черты (извлечение выгод из должностного положения, измен<
нических характер, поражение аппарата публичной власти). К наиболее типичным
проявлениям коррупции также относится подкуп чиновников и государственных
деятелей всех рангов, взяточничество по принципу личной преданности, родствен<
ных связей, приятельских отношений.

Коррупция получает наибольшее распространение, когда в обществе и государ<
стве бюрократия превращается в особый корпоративный социальный слой, наде<
ленный широкими полномочиями. При этом, чем больше взаимная разобщенность
членов общества, тем менее возможен их контроль за деятельностью бюрократи<
ческого аппарата, тем больше возможностей у представителей последнего жела<
ние выдавать выполнение формальных управленческих процедур за содержание
управленческой деятельности, подчинять институты управления своим корыст<
ным, кастовым целям.

Анализируя в данном контексте проблемы бюрократизации, еще К. Маркс в
работе “Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта” отмечал: чем меньше соци<
альные и классовые силы в обществе, тем сильнее власть бюрократии, так что в
целом политическое влияние бюрократии обратно пропорционально зрелости и
силе основных социальных классов, составляющих государство.

Преследуя свои частные интересы, представители бюрократического аппарата
управления рассматривают соответствующие институты и процедуры как источ<
ник своего обогащения и существования, используя при этом взяточничество как
один из способов. При этом, естественно, они не могут считаться с интересами
общества, но всякий раз, когда для этого предоставляется возможность, они способ<
ны подчинить их своим эгоистическим интересам и потребностям.

Коррупция также является не только условием, но и следствием функциониро<
вания теневой экономики, усилением имущественной дифференциации общества,
падение нравов и деградации общественно<политической жизни. Не потому ли в
настоящее время волна криминализации захлестнула страну? Даже по официаль<
ным данным на долю теневой экономики в стране приходится 20%, а по расчетам
Мирового банка — 40% внутреннего валового продукта. Как отмечается в Кон<
цепции социально<экономического развития России на период до 2005 года, широ<
кое распространение в стране получили криминальные формы поведения субъек<
тов экономических отношений, решения ими экономических задач в обход суще<
ствующих законов. Политика государства в данной сфере должна быть направле<
на на недопущение перехода экономической преступности в новое качество —
криминализацию всей экономической системы государства.

В сегодняшних государствах СНГ важные объекты и сектора экономической
сферы находятся под жестким прессингом криминальных структур. Данный прес<
синг зачастую осуществляется при помощи “подарков” и подношений тем самым
представителям власти, что в частности является взяточничеством. В результате
мы имеем слияние коррумпированных государственных чиновников различного
уровня и мафиозных структур. В 2002 году по оценке экспертов более 30% обще<
го объема стартового капитала в частном секторе экономики имело криминаль<
ное происхождение (“Независимая газета” 6 сентября 2002 года).

Неуклонно растущие экономические и финансовые возможности дельцов те<
невого бизнеса приводят к возрастанию масштабов подкупа влиятельных чинов<
ников в государственных структурах крупные преступные группировки в России
тратят от 30% до 50% своих прибылей. В Украине сумма взяток ежегодно дости<
гает торгового оборота страны за 2 месяца.

Соблазн получения взятки особенно велик на фоне низкой заработной платы.
Несмотря на периодически принимаемые меры по борьбе с коррупцией, риск, со<
пряженный с должностными нарушениями, несопоставим с теми материальными
преимуществами, которые приобретает чиновник в результате своих противоправ<
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ных действий. Естественно, с увеличением заработной платы государственных
служащих взяточничество может в определенной степени утратить свою привле<
кательность и масштабы. Однако следует отметить, что коррупция и другие проти<
воправных действия определяются не только величиной заработной платы и бояз<
нью потерять ее как основной источник доходов в случае увольнения, но и всей
системой экономических и социальных гарантий, которыми располагает данный
чиновник в настоящее время, и будет располагать при уходе на пенсию. Иначе
говоря, экономический риск чиновника должен быть связан не только с потерей
стабильной заработной платы, но и с риском утраты социальных гарантий в на<
стоящем и будущем, т. е. аннулирование (как это имеет место в Германии) тех
взносов, которые осуществляет государство во всевозможные (пенсионные, страхо<
вые и др.) фонды. В результате чиновник, уличенный во взяточничестве и уволен<
ный с государственной службы, снова оказывается на старте своей трудовой дея<
тельности, то есть с нулевыми показателями на своих пенсионных, страховых и
прочих счетах. В таких условиях брать взятки становится не только сомнитель<
ным, но и экономически невыгодным делом.

Очень часто лоббирование экономических интересов направлено на деятель<
ность законодательных и исполнительных органов государственной власти, при<
чем чаще всего оно успешно реализуется в принятии необходимых законов, кото<
рые служат узкогрупповым интересам. Этому много причин. Во<первых, отсут<
ствует предельно прозрачный механизм осуществления законодательной, исполни<
тельной и судебной властей. Во<вторых, от выработки проекта соответствующих
законов и решений фактически отстранено большинство общественных сил и,
прежде всего, доминирующих сил рыночной экономики, каковыми являются трудя<
щиеся, мелкое предпринимательство и потребители в лице их союзов и объедине<
ний. Иначе говоря, в решающей мере корни проблемы заключаются в отсутствии
действенного механизма взаимодействия властных и общественных структур, от<
сутствие демократических институциональных форм согласования интересов, а,
следовательно, и обратной связи между всеми ветвями государственной власти и
общественными негосударственными структурами.

Таким образом, на данном этапе можно выделить следующие причины суще<
ствования взяточничества и возникновение коррупции:

– непомерное разрастание бюрократического аппарата чиновников;
– криминализация властных отношений (зависимость власти от частного капи<

тала);
– низкий уровень заработной платы государственных служащих;
– отсутствие общественного контроля над деятельностью органов государ<

ственной власти;
– несовершенство законодательства, регулирующего отношение власти и капи<

тала.
Совокупность этих причин и приводит к широчайшему распространению кор<

рупции.
Исследователей проблемы взяточничества заинтересовал примерный портрет

среднестатистического взяточника. В 2000 году структура лиц, уполномоченных
на выполнение государственных функций, незаконно получивших преимущества
по государственной или муниципальной службе вопреки ее интересам, выглядела
следующим образом:

– работники министерств и комитетов — 41,1%;
– сотрудники правоохранительных органов — 26,5%;
– работники контролирующих органов — 8,9%;
– работники таможенной службы — 3,2%;
– депутаты — 0,8%;
– иные категории — 19,6%.
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Из приведенного статистического анализа не следует, что в наибольшей степе<
ни коррупции подвержены служащие органов исполнительной власти, поскольку
численность соответствующих групп лиц, имеющих публичных статус, существен<
но различается. Также необходимо учесть, что особый уголовно<процессуальный
статус депутатов, судей и прокуроров препятствует эффективному выявлению и
привлечению к уголовной ответственности коррумпированных должностных лиц
из их числа.

Актуальность исследуемой проблемы сомнений не вызывает. Это справедливо
не только для государств, проходящих период становления, но и для мировой обще<
ственности также. Во всех государствах на различных этапах развития с корруп<
цией и взяточничеством боролись, и в настоящее время эта борьба не останавли<
вается. Речь идет о выработке и совершенствовании мер репрессивного характера,
нацеленных на неуклонное подавление коррупционных правонарушений путем
формирования соответствующей законодательной базы. Не подлежит сомнению,
что в борьбе с взяточничеством как одним из проявлений коррупции необходима
максимальная активизация деятельности правоохранительных органов. Вместе с
тем неоспоримо и то, что масштабы коррупции во многом зависят от характера
принимаемых законов, чем больше они возлагают на государственные структуры
разрешительных и распределительных функций, тем более питательная среда со<
здается для коррупционных действий чиновников. Здесь важно, во<первых, не допу<
стить монополизации властных полномочий какой<либо одной структуры или тем
более одним лицом; во<вторых, эти полномочия должны быть опосредованы учас<
тием в процессе выработки решений легитимных общественных институтов.

Примечательный пример из этой области содержится в Отчете о мировом раз<
витии за 1996 год Всемирного банка. В нем, в частности, констатируется, что в
паспортных отделах США взяточничество как проявление коррупции практически
отсутствует, так как граждане имеют право обращаться за паспортом в любое из
многочисленных отделений, а общенациональная система регистрации исключает
возможность повторного получения паспорта. Чтобы избежать взяток за более
быструю выдачу паспортов, паспортные отделы сами предлагают ускоренное
оформление за умеренную плату, и в определенной мере такое дублирование сво<
дит на нет возможность подкупа должностного лица клиентами. Таким образом,
расходы взяточников превышают возможную выгоду.

Как отмечает бывший глава ФСБ РФ Н. Ковалев: “Полностью искоренить кор<
рупцию не возможно, она есть в любом, даже высокоразвитом государстве. Сни<
зить ее до уровня, который не будет создавать угрозу основам государственного
строя — наша задача”.

Борьба с данными противоправными явлениями должна вестись в нескольких
направлениях, только тогда она будет давать заметные результаты. Это должно
быть:

– совершенствование законодательной базы;
– усиление общественного контроля над деятельностью органов власти и за<

конотворческим процессом;
– широкомасштабная борьба со всеми видами преступности;
– повышение заработной платы госслужащим;
– активное сотрудничество с международными организациями.
Как видим, между причинами существования взяточничества, возникновением

коррупции и методами борьбы с этими явлениями самая непосредственная связь.
Борьба со взяточничеством будет тем действеннее, чем стабильнее экономи<

ческая ситуация в целом, чем выше социальные гарантии населения, чем более
развиты демократические институты и традиции в обществе. Достижение такого
уровня общественного развития позволит и коррупцию свести до минимума, сде<
лать ее социально безопасной.
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ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ СИСТЕМИ
ЕКОЛОГІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ

Закріплення в Кримінальному кодексі України відповідальності за
злочини проти довкілля робить необхідним дослідження самої
системи екологічних злочинів, як сукупності взаємопов’яза�
них, взаємодіючих норм спрямованих на захист навколиш�
нього природного середовища від злочинних посягань. Зроб<
лено аналіз системи екологічних злочинів з метою визначення по;
няття екологічного злочину, системи екологічних злочинів, елемен;
тного складу цієї системи, зв’язків як у середині системи так і з
іншими елементами системи права.

Ключові слова: екологічний злочин, система, система екологічних
злочинів, елемент системи екологічних злочинів

Навколишнє природне середовище є умовою існування людини, джерелом її
економічного та духовного розвитку. Загострення екологічної кризи з середини
ХХ століття робить необхідним напрацювання комплексних заходів охорони на<
вколишнього природного середовища. В межах загальної проблеми охорони навко<
лишнього середовища питання кримінально<правового захисту довкілля мають осо<
бливе значення. Вчинення екологічних злочинів “викликає погіршення якості се<
редовища існування людини, що веде до зниження тривалості життя, збільшення
захворюваності, смертності й ослаблення генофонду населення; до утворення зон
екологічного неблагополуччя та лиха; деградації поновлюваних природних ресур<
сів (родючих ´рунтів, лісових ресурсів та ін.); виснаження непоновлюваних при<
родних ресурсів (мінеральної сировини, вуглеводневих енергоносіїв); зростання
ризику великих техногенних катастроф; погіршення якості поверхневих та підзем<
них вод, прибережних вод морів; до поширення радіоактивного забруднення; до
забруднення повітряного басейну і небезпечної зміни клімату; небезпечного за<
бруднення продуктів харчування, а також до зростання соціальної напруженості в
результаті несприятливої екологічної обстановки”[1, 67]. Подальше загострення
конфлікту, породженого антропогенним впливом на довкілля, підвищує вимоги до
кримінально<правових засобів охорони довкілля (далі терміни довкілля та навко;
лишнє природне середовище вживаються як синоніми), як засобів боротьби з
особливо небезпечними проявами людської діяльності, в результаті якої створю<
ється загроза самому існуванню людського суспільства через руйнацію його сере<
довища. Ефективність вирішення проблеми кримінально<правової охорони довкіл<
ля залежить від ступеня напрацювання цього інституту, реального відображення
ним суспільних відносин у певний історичний період розвитку і взаємодії його з
іншими інститутами правової системи.

До прийняття 5 квітня 2001 р. нового Кримінального кодексу України націона<
льному кримінальному праву не був відомий інститут кримінальної відповідально<
сті за екологічні злочини. Дванадцять норм, що передбачали злочини проти приро<
ди, в Кримінальному кодексі Української РСР 1960р., який дістався Україні у спа<
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дщину від радянської правової системи, були розміщені в главах злочинів проти
власності, системи соціалістичного господарства та в деяких інших главах. “Вони
не враховували якісні зміни характеру екологічних злочинів, обумовлених наслід<
ками науково<технічного прогресу”[2, 80]. Тому проблема кримінально<правової
охорони довкілля виглядала другорядною, не відображаючи реальний стан речей,
тим самим, дедалі загострюючись.

Однак ще за радянських часів юристами інтенсивно обговорювалися проблеми
кримінальної відповідальності за злочини проти навколишнього природного сере<
довища. Дослідженню проблеми кримінально<правової охорони довкілля присвя<
чені праці О. Л. Дубовик, Ю. І. Ляпунова, В. Д. Пакутіна, Ю. С. Шемшученко та
інших. Сьогодні проблемі кримінально<правової охорони довкілля присвячені пра<
ці Е. Н. Жевлакова, В. В. Петрова, А. М. Плешакова та інших вчених.

Закріплення в Конституції України невід’ємного права людини на безпечне для
життя і здоров’я довкілля свідчить про перехід до якісно нового рівня вирішення
проблеми охорони навколишнього природного середовища. Закріплення цього пра<
ва на конституційному рівні свідчить про прагнення формувати та розв’язати одну
з пріоритетних задач держави — охорони довкілля. Прийнятий 5 квітня 2001року
новий Кримінальний Кодекс України вже містить окремий розділ, що передбачає
відповідальність за злочини проти довкілля. Крім цього, окремі норми інших розді<
лів Кримінального кодексу України передбачають відповідальність за діяння, що
спричиняють (або можуть спричинити) шкоду довкіллю. Це свідчить про початок
становлення та розвитку в кримінальному праві України інституту кримінальної
відповідальності за екологічні злочини.

Інститут кримінальної відповідальності за екологічні злочини має багаторівне<
вий характер і передбачає формулювання поняття цього інституту, визначення си<
стеми норм, його зв’язків з іншими інститутами кримінального права, аналіз взає<
модії з іншими елементами системи охорони навколишнього природного середови<
ща, ефективності дії та вирішення інших питань.

Закріплення в Кримінальному кодексі України розділу злочинів проти довкіл<
ля робить особливо необхідним дослідження системи таких злочинів, оскільки ви<
значення системи екологічних злочинів, її елементно<структурного складу, функці<
ональних зв’язків тощо має важливе як теоретичне, так і практичне значення.
“Правильна побудова системи дозволяє найбільш повно виявити соціально<полі<
тичну сутність і ступінь суспільної небезпеки цих злочинів, відкриває можливість
для виявлення нових аспектів аналізу кримінального природоохоронного законо<
давства, а також виявлення в ньому окремих вад чи протиріч з метою подальшого
вдосконалення”[3, 57].

У зв’язку з відносною недослідженістю самої проблеми, питання системи еко<
логічних злочинів є мало об´рунтованим і в науці кримінального права України.
Фактично потребують науково об´рунтованих визначень поняття екологіч;
ного злочину, поняття злочину проти довкілля, їх співвідношення, потребує
дослідження поняття системи екологічних злочинів та багато інших про;
блем. Тому метою цієї статті є дослідження системи екологічних злочи�
нів, її елементного складу системи екологічних злочинів, висвітлення
ряду інших, досі проблемних питань. Зазначимо тільки, що мова в даному
випадку звичайно, йде не просто про екологічні злочини, а про систему криміна�
льно�правових норм, що передбачають відповідальність за екологічні
злочини. (Далі — поняття системи екологічних злочинів, у значенні система
кримінально�правових норм, що передбачають відповідальність за еко�
логічні злочини).

Теоретично проблема системи норм, що передбачають кримінальну відповідаль<
ність за екологічні злочини висвітлюється по<різному. Так, Т. Л. Сергеєва (1963р),
систематизуючи екологічні злочини, виділяє групи норм, спрямованих на охорону
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таких об’єктів: земля, водні ресурси, рослинний світ, тваринний світ, атмосферне
повітря, пам’ятки природи [4, 171<227].

П. Т. Некіпєлов (1973р), систематизує норми, що передбачають кримінальну
відповідальність за екологічні злочини, наступним чином: 1) норми з охорони рос<
линних ресурсів; 2) норми з охорони водних ресурсів; 3) норми з охорони риб та
інших водних тварин; 4) норми з охорони наземних тварин; 5) норми з охорони
атмосферного повітря; 6) норми з охорони землі і надр; норма з охорони пам’яток
природи[5, 79<84]. Наведені теоретичні системи екологічних злочинів побудовані
за радянських часів (1963<1973рр), коли не було нормативного закріплення інсти<
туту кримінальної відповідальності за екологічні злочини. Однак, по<перше, вони
дають загальне уявлення про стан проблеми кримінальної відповідальності за еко<
логічні злочини, а, по<друге, відображають основні напрямки подальшої роботи із
удосконалення інституту кримінальної відповідальності за екологічні злочини.

* * *

Закріплення в КК України 2001р. окремого розділу злочинів проти
довкілля послужило поштовхом для нового етапу досліджень інституту
кримінальної відповідальності за екологічні злочини. “Із прийняттям за<
значених норм у законі з’явилося чітке визначення кола екологічних злочинів, що
дозволяє побудувати їх у систему та узаконити назву цих посягань” [2, 81]. Г.
Поліщук пропонує розділити норми, які складають розділ КК “Злочини проти до<
вкілля”, на дві групи: “норми, що встановлюють відповідальність за посягання на
навколишнє середовище в цілому та носять загальний характер; і ті, які охороня<
ють окремі елементи чи об’єкти довкілля”[2, 81], при цьому автор зазначає, що КК
передбачає відповідальність й за інші злочини проти навколишнього середовища.

В іншому випадку сукупність даних злочинів розміщується в чотирьох розді;
лах: І. Загальні склади (стст. 236, 441 КК); ІІ. Посягання на спеціальні об’єкти
кримінально<правового захисту (стст. 239<252, 254, 299 КК); ІІІ. Порушення правил
використання небезпечних засобів (стст. 253, 265, 267, 268, 274, 326, 327 КК); ІV.
Потурання небезпеці, що виникла незалежно від винної особи та бездіяльність в
надзвичайних ситуаціях (стст. 237, 238, ч. 3 ст. 243 КК). В свою чергу, ці розділи
мають відповідні підрозділи. Причому, як видно, в загальну класифікацію ввійшли
не тільки злочини проти довкілля, але й злочини, передбачені іншими розділами
КК України [6, 404<406].

Наведені у юридичній літературі теоретичні класифікації екологічних злочи<
нів свідчать про існування певних розбіжностей, пов’язаних з інститутом криміна<
льної відповідальності за екологічні злочини, починаючи із проблем визначення
поняття екологічного злочину, співвідношення понять екологічні зло�
чини та злочини проти довкілля і, закінчуючи межами системи екологіч�
них злочинів та її функціонуванням. Крім того, хоча класифікація виступає
одним з основних методологічних інструментів побудови певної системи злочинів,
не можна обмежуватися тільки класифікацією нормативного матеріалу.

Аналіз системи екологічних злочинів перш за все передбачає визначення
поняття системи екологічних злочинів, тобто визначення об’єкта дослі�
дження, його змісту, основних ознак, а по;друге, з визначення обсягу цьо�
го поняття, інакше кажучи, визначення елементного складу системи еколо�
гічних злочинів.

Поняття системи екологічних злочинів охоплює ознаки системи та екологічно<
го злочину, тому для розкриття поняття системи екологічних злочинів необхідно
виділити істотні ознаки системи та ознаки екологічного злочину.

В загальній теорії систем поширеним є визначення системи як сукупності вза<
ємопов’язаних та взаємодіючих елементів, що утворюють певну цілісність. “Понят<
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тя “система” синтезує в собі всі аспекти системності об’єкта, представляючи його
як єдність елементів, що знаходяться у певних зв’язках і відносинах, що визнача<
ють існування об’єкта як цілого і відносно незалежного зовні явища”[7, 13]. Отже,
будь<яка система характеризується наявністю певної кількості елементів у їх єд<
ності, зв’язків та відносин, що забезпечують цілісність та автономність системи. В
свою чергу, як будь<яка функціональна система — система екологічних злочинів
не простий набір взаємопов’язаних елементів. Це сукупність взаємопов’язаних
елементів — норм, “у яких взаємодія і взаємовідносини набирають характер вза;
ємоспівдії (рос. — взаимосодействия) компонентів для одержання фокусовано<
го корисного результату”[8, 72]. Тобто норми, що входять до системи екологічних
злочинів не просто взаємодіють між собою. Їхнє функціонування та взаємодія по<
винні забезпечувати досягнення відповідного узагальненого суспільно<корисного
результату, через розв’язання окремими нормами поставлених перед ними спеціа<
льних завдань. Задача яка стоїть перед окремою нормою, має бути виключно інди<
відуальною і специфічною, притаманною тільки певній нормі, щоб уникнути дуб<
лювання завдань, виникнення конкуренції, оскільки це знижує ефективність функ<
ціонування всієї системи.

Але, система екологічних злочинів, як система особливої природи, має свою спе<
цифіку, породжену природою права. Право — особливе явище об’єктивно<суб’єк<
тивної природи, з притаманними тільки йому принципами та законами виникнення,
побудови, функціонування та розвитку. А. А. Ушаков, визначаючи головну власти<
вість права як “особливу форму ідеального відображення буття”, вказує, що: “буду<
чи ідеальною категорією в світі явищ, правова норма є суб’єктивним вираженням
об’єктивного, в ній об’єктивне і суб’єктивне живуть як зрощена єдність змісту і
форми”[9, 92]. Інформаційні зв’язки, що йдуть від суспільства про наявність тих чи
інших суспільних відносин активізують правотворчу діяльність держави, яка в
свою чергу вироблює відповідні норми, ефективність функціонування яких переві<
ряється практикою. Тому наскільки реально система норм, що передбачають кримі<
нальну відповідальність за екологічні злочини, буде відповідати об’єктивним суспі<
льним процесам, — настільки ефективним буде вирішення завдань, поставлених
перед цією системою.

З рештою, результат функціонування системи екологічних злочинів на практи<
ці (як і системи права взагалі) виступає тим системоутворюючим фактором, який
визначає життєздатність певного елемента системи, його ефективність, ефектив<
ність функціонування та життєздатність певної системи взагалі. Практика висту<
пає критерієм перевірки системності інституту кримінальної відповідальності за
екологічні злочини.

Отже, першою визначальною ознакою системи екологічних злочинів
як системи є те, що це — сукупність взаємопов’язаних кримінально�
правових норм, функціонування яких повинно забезпечувати досяг�
нення відповідного суспільно�корисного результату.

Наступним етапом аналізу є визначення поняття екологічних злочинів як кри<
терію формування елементного складу системи екологічних злочинів.

Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 25
червня 1991р. містить поняття екологічного злочину [10], але не розкриває його,
відсилаючи до Кримінального Кодексу України, який, в свою чергу, як відомо, тако<
го поняття взагалі не містить, а містить поняття злочинів проти довкілля[11]. Та<
кий стан речей робить украй важливим наукове визначення поняття екологічного
злочину.

У теорії існує декілька визначень поняття екологічних злочинів. В одному випа<
дку під екологічним злочином слід розуміти “передбачене кримінальним законом
суспільно небезпечне діяння (дія, бездіяльність), що посягає на навколишнє середо<
вище і його компоненти, раціональне використання й охорона яких забезпечують
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оптимальну життєдіяльність людини, і що складається в безпосереднім викорис<
танні природних об’єктів як соціальної цінності і що призводить до негативних
їхніх змін” [12, 60]. Е. Н. Жевлаков піддає критиці наведене визначення, зазнача<
ючи, що воно “не конкретне і не точне”[13, 309]. Сам Е. Н. Жевлаков визначає
екологічні злочини як “суспільно небезпечні, передбачені кримінальним законом
діяння, що посягають на суспільні відносини з охорони якісно сприятливого приро<
дного середовища, раціональному використанню його ресурсів та забезпеченню
екологічної безпеки населення”[13, 317]. Однак зазначимо, що наведене визначен<
ня не зовсім відповідає чинному законодавству України, оскільки Конституція
України передбачає право кожного на безпечне для життя і здоров’я довкілля, КК
України має своїм завданням правове забезпечення охорони, нарешті Закон Укра<
їни “Про охорону навколишнього природного середовища” визначає, що “держав<
ній охороні і регулюванню використання на території України підлягають: навко<
лишнє природне середовище як сукупність природних і природно<соціальних
умов та процесів, природні ресурси, як залучені в господарський обіг, так і невико<
ристовувані в народному господарстві в даний період (земля, надра, води, атмосфе<
рне повітря, ліс та інша рослинність, тваринний світ), ландшафти та інші природні
комплекси”(ст. 5). Тобто в якості об’єкта визначаються конкретні природні об’єк<
ти та навколишнє природне середовище в цілому.

Сутність поняття екологічного злочину, його істотні ознаки розкриваються че<
рез дослідження системи “людина — природне середовище”.

Навколишнє природне середовище виступає джерелом речовини, енергії та ін<
формації для людини, умовою і місцем її існування. При цьому, людина включена в
навколишнє природне середовище як складовий елемент екосистеми — “просто<
рового обмеження взаємодії організмів та оточуючого їх середовища”[14, 44]. Як
біологічний вид людина включена в екосистемні зв’язки, а тому знаходиться у
взаємодії та взаємозалежності від інших елементів екосистеми. Життєдіяльність
людини підпорядковується законам функціонування екосистеми. Саме екосистем<
ні зв’язки людини з оточуючим її природним середовищем (довкіллям) роблять
можливим існування людини.

Однак людина істота не тільки біологічна, а й соціальна. ЇЇ буття визначається
не тільки категорією біологічної поведінки, а й категорією свідомої, цілеспрямова<
ної, вольової соціальної діяльності та підпорядковується не тільки біологічним за<
конам, але й законам соціального розвитку. Діяльність людини, здійснюючись у
межах екосистеми, виходить за межі біологічного існування. Людина не тільки
споживає речовину, енергію з навколишнього середовища, але й свідомо змінює
його, створюючи соціальне середовище. Діяльність людини обумовлюється свобо<
дою вибору поведінки, що дозволяє людині діяти або згідно із законами функціо<
нування екосистеми або всупереч цим законам. Тому виникає необхідність упоря<
дкування діяльності людини для забезпечення загально<соціальних інтересів, в
тому числі щодо навколишнього природного середовища. При цьому, будь<який
безпосередній вплив людини на нього опосередковується екологічними зв’язками
людини з навколишнім природним середовищем, а тому за своєю природою має
екологічний характер.

Однак екологічний характер може мати не тільки безпосередня взаємодія лю<
дини з навколишнім природним середовищем, але й опосередкована у зв’язку з
технічними можливостями людини. Тому не будь<який злочин, що призводить до
негативних змін в навколишньому природному середовищі, юридично можна від<
нести до екологічних. “Основною ідентифікаційною ознакою екологічних право<
порушень слід вважати об’єкт протиправного посягання…”[15, 104]. До екологіч<
них злочинів необхідно віднести діяння, що безпосереднім об’єктом мають навко<
лишнє природне середовище (окремі природні об’єкти). “Властивості об’єкта по<
сягання дозволяють зрозуміти зміст і ознаки інших елементів складу злочину
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(спосіб вчинення, спрямованість умислу винної особи та інші ознаки об’єктивної
та суб’єктивної сторони злочину)”[16, 7]. Навколишнє природне середовище, як
безпосередній об’єкт впливу, виступає визначальною ознакою екологічних злочи<
нів та критерієм формування системи екологічних злочинів. Слід наголосити та
тому, що природне середовище як безпосередній об’єкт екологічного має важливе
значення для визначення елементного складу системи екологічних злочинів. Як
зазначає В. Н. Кудрявцев, у реальному житті злочини спрямовані “... на численні
і притому складні об’єкти” [17, 156], тому “доводиться виділяти основний (голо<
вний) об’єкт” [3, 60].

Кримінальний кодекс передбачає цілу низку норм, що опосередковано спрямо<
вані на захист природного середовища від злочинних посягань, зокрема, від таких,
які передбачені стст. 113, 258, 264, 265; ч. 2 ст. 266; стст. 267, 268; ч. 2 ст. 269, ч. 2
ст. 270, ч. ст. 271, ст. 272, ч. ст. 273; стст. 274 — 277; ч. 3 ст. 278; ст. 279; ч. 3 ст.
280; стст. 281, 283, 291; ч. 3 ст. 292; стст. 326, 327 КК України. Ці норми (крім
іншого) спрямовані на захист природного середовища. Однак не є екологічними у
виключному розумінні цього терміна, оскільки діяння, передбачені цими нормами,
мають ще й інші безпосередні об’єкти посягання. Щодо цього О. Л. Дубовик та А.
Е. Жалинський зазначають, що кримінальний закон двоїсто окреслює групу еколо<
гічних злочинів: “а) прямо відображаючи це в диспозиції норми; б) встановлюючи
відповідальність за діяння, які можуть нанести шкоду також і навколишньому се<
редовищу”[12, 70]. В цьому випадку представляється доцільним говорити не про
групу екологічних злочинів, а про загальну систему кримінально;правових норм,
що мають своїм завданням охорону навколишнього природного середовища.
Дана система охоплює систему власне екологічних злочинів, безпосереднім об’<
єктом яких є навколишнє природне середовище, та систему норм екологічного
характеру, куди необхідно віднести сукупність наведених вище норм.

Навколишнє природне середовище охоплює собою “земну природу, всередині
якої проживає та діє людина”[18, 98] і характеризується властивістю “самопідт<
римки та саморегуляції без постійного коригуючого впливу з боку людини”[14,
285]. Природні властивості окремих елементів навколишнього природного сере<
довища дозволяють їх умовно виділити та забезпечити специфічну систему охо<
рони. Крім навколишнього природного середовища в цілому, кримінально<право<
вій охороні підлягають такі окремі природні об’єкти: земля, надра, атмосферне
повітря, води та море, континентальний шельф, ліс та інша рослинність, тваринний
світ, території взяті під охорону держави, об’єкти природно<заповідного фонду.
Суттєвою ознакою об’єкта екологічного злочину є те, що він знаходить�
ся в екосистемних взаємозв’язках з навколишнім природним середо�
вищем, виступаючи як екосистема в цілому, або окремий елемент зага�
льної екосистеми. В момент посягання на такий об’єкт відбувається руйнація
цих взаємозв’язків.

Таким чином, враховуючи загальне поняття злочину (визначене статтею 11 КК
України), в екологічному злочині можна вбачати суспільно небезпечне, проти;
правне, карне, винне діяння (дії чи бездіяльність) суб’єкта злочину, спрямова;
не безпосередньо на навколишнє природне середовище (окремі природні об’єк;
ти). Крім загальних ознак злочину, суспільної небезпечності, карності та винності,
екологічні злочини мають визначальну ознаку, в якості якої виступає безпосе;
редній об’єкт посягання — навколишнє природне середовище (окремі природ;
ні об’єкти).

На основі поняття системи та поняття екологічного злочину можна сформулю<
вати систему екологічних злочинів як сукупність взаємопов’язаних та
взаємодіючих кримінально�правових норм, спрямованих на охорону
навколишнього природного середовища та попередження суспільно не�
безпечних, протиправних, винних, карних діянь (дій чи бездіяльності),
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безпосереднім об’єктом посягання яких є навколишнє природне середо�
вище (окремі природні об’єкти).

Основними ознаками цієї системи відповідно є те, що: по;перше, це — сукуп<
ність кримінально<правових норм, які виступають первинними елементами систе<
ми. По;друге, кримінально<правові норми, як елементи системи, передбачають
конкретні екологічні злочини — діяння, спрямовані безпосередньо проти природ<
ного середовища (окремих природних об’єктів) та мають свої завдання з охорони
конкретних об’єктів у процесі функціонування. По;третє, в процесі функціону<
вання елементи системи екологічних злочинів знаходяться в певних взаємозв’яз<
ках та взаємодії. Взаємозв’язки та взаємодія цих елементів в процесі функціону<
вання спрямовані на охорону навколишнього природного середовища від злочин<
них посягань та попередження екологічних злочинів — як на досягнення певного
корисного результату.

* * *

Наступним етапом дослідження системи екологічних злочинів є елементно�
структурний аналіз, який передбачає визначення елементного складу
системи екологічних злочинів та визначення зв’язків системи, що фор�
мують її структуру. Раніше ми зазначили, що критерієм віднесення злочину до
складу екологічних виступає безпосередній об’єкт злочинного діяння, тобто навко<
лишнє природне середовище (окремі природні об’єкти). У зв’язку з цим, у систему
екологічних злочинів входять, перш за все, злочини проти довкілля, передбачені у
VІІІ розділі КК України. Крім цього, до складу екологічних злочинів відноситься
норма, що передбачає відповідальність за екоцид (ст. 441), оскільки безпосеред<
нім об’єктом цього злочинного діяння виступає навколишнє природне середови<
ще. Міжнародний характер екоциду робить необхідним виділення цього злочинно<
го діяння в розділ злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного право<
порядку. Таким чином, на сьогоднішній день в систему екологічних злочинів вхо<
дить двадцять норм. Група кримінально<правових норм, що встановлюють відпові<
дальність за діяння, які можуть спричинити шкоду навколишньому природному
середовищу мають екологічно небезпечний характер, однак за сукупністю ознак не
є власне екологічними злочинами.

Аналіз внутрішніх та зовнішніх зв’язків системи екологічних злочинів дозво<
ляє розкрити внутрішню структуру системи, зв’язки та взаємозв’язки елементів,
знайти певні недоліки в системі, у формуванні структурних зв’язків, які не мо<
жуть забезпечити стабільність системи, ефективність її функціонування.

“При побудові системи повинен використовуватися принцип однорідності кри<
терію класифікації”[19, 95]. Критерієм однорідності елементного складу системи
екологічних злочинів виступає навколишнє природне середовище, як безпосеред<
ній об’єкт злочинних посягань. Кожний елемент системи екологічних злочинів
пов’язаний з об’єктом охорони, природа об’єкта посягання зумовлює генетичні
зв’язки між елементами системи. Генетичні зв’язки, з одного боку створюють цілі<
сну структуру, а, з іншого, унеможливлюють включення в систему неоднорідних
елементів.

Перед кожним елементом системи екологічних злочинів стоїть конкретне спе<
цифічне завдання. Вирішення кожним елементом своєї задачі працює на загаль;
ний ефект системи, досягаючи загального результату. Тому робота на загаль<
ний результат, забезпечується координаційними зв’язками елементів системи еко<
логічних злочинів, щоб окремі елементи системи, з одного боку, не виконували
непритаманні їм функції, а, з іншого, не були б нефункціональними.
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* * *

Координація елементів системи екологічних злочинів здійснюється,
перш за все, по лінії використання єдиної термінології. “Саме єдина термі<
нологія додає єдиний дух законам …”[20, 15].

“Термін — це ім’я поняття, яке відображає реально існуюче явище. В ідеалі
кожний термін повинен виражати в межах даної термінології тільки одне понят<
тя…”[21, 66]. В галузі правової охорони навколишнього природного середовища
(до речі, як і в інших галузях системи права) має застосовуватися єдина юридична
термінологія, яка полягає “… в специфічній групі понять, загальних положень, тер<
мінів”[22, 122]. Тим більш це стосується кримінального права. Однак аналіз нор<
мативного матеріалу свідчить про певну неоднорідність юридичної термінології.

Так, Конституція України містить термін довкілля. В Кримінальному Кодексі
України екологічні злочини іменуються злочинами проти довкілля, тоді як Закон
України “Про охорону навколишнього природного середовища” містить поняття
навколишнього природного середовища. Пленум Верховного Суду України
спробував вирішити цю проблему, вживаючи ці терміни як синоніми, та помістив<
ши термін навколишнє природне середовище поряд з терміном довкілля в лап<
ках[23]. Представляється, що таке положення не сприяє підвищенню ефективності
в сфері охорони навколишнього природного середовища.

Інша термінологічна неузгодженість виявляється в самій системі екологічних
злочинів. Зокрема розділ злочинів проти довкілля містить поняття атмосферного
повітря, тоді як норма, що передбачає відповідальність за екоцид містить поняття
атмосфери. Далі, вказаний розділ містить поняття вод (водних об’єктів), тоді як
екоцид передбачає посягання на водні ресурси.

Система екологічних злочинів характеризується зовнішніми зв’яз�
ками ієрархії в межах Особливої частини кримінального права. Щодо
цього зазначимо один момент, який у принципі характеризує стан проблеми охо<
рони навколишнього природного середовища в загальнодержавному плані. Мова
йде про критерій розташування розділів в межах Особливої частини Криміналь<
ного кодексу України. “Особлива частина кримінальних кодексів будується за
певною науковорозробленою системою, у суворо визначених порядку і послідов<
ності” [24, 8].

В основі ієрархії розташування кримінально<правових норм в Особливій час<
тині покладена ознака рівня суспільної небезпеки діянь, а точніше було б говорити
про визначення законодавцем рівня небезпеки тієї чи іншої групи злочинів для
суспільства згідно з рівнем розвитку, свідомості, культури, суспільних відносин в
конкретному суспільстві. Розділи в Особливій частині розташовуються в поряд<
ку зменшення суспільної небезпеки. Особливу групу становлять злочини проти
миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Наприклад, Розділ злочинів
проти довкілля КК України розміщений за розділом злочинів проти власності та
розділом злочинів у сфері господарської діяльності. Це свідчить про те, що зако<
нодавцем визнано: злочини проти власності та у сфері господарської діяльності
більш небезпечні для суспільства, ніж злочини проти довкілля. Тобто криміналь<
ним правом пріоритетними визнаються економічні відносини. Але ж, Закон Укра<
їни “Про охорону навколишнього природного середовища” закріплює, що одним з
основних принципів охорони навколишнього природного середовища є “пріорите<
тність вимог екологічної безпеки, обов’язковість додержання екологічних стандар<
тів, нормативів та лімітів використання природних ресурсів при здійснені госпо<
дарської, управлінської та іншої діяльності”[10]. Звичайно це є відображенням іс<
нуючого протиріччя між економічними та екологічними відносинами, однак проти<
річчя має бути вирішено певним шляхом, і від того як воно буде вирішено зале<
жить стабільне існування, розвиток, а можливо й існування суспільства.
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Підбиваючи підсумки, зазначимо, що: 1. Звичайно в межах статті не можливо
в повному обсязі розкрити всі сторони системи екологічних злочинів. Зокрема за<
лишилися поза увагою такі важливі моменти як системні функціональні зв’язки.
Потребує аналізу кожна кримінально<правова норма, як елемент системи екологіч<
них злочинів, та багато інших питань. 2. І все ж, у межах даної статті ми спробува<
ли: по;перше, висвітити головні визначальні поняття проблеми системи еколо<
гічних злочинів (загальне поняття системи, поняття екологічного злочину і т. д.);
по;друге, виявити проблемні моменти, які висвітлюються під час аналізу зв’язків
координації, ієрархії; по;третє, окреслити коло питань, що виникають під час аналізу
системи екологічних злочинів, та і останнє — намітити напрямки подальшого дослі<
дження, в тому числі і питання термінології досліджуваної теми.
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ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ СИСТЕМИ
ЕКОЛОГІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ

РЕЗЮМЕ

Анализ совокупности уголовно<правовых норм, предусматриваю<
щих ответственность за преступления против окружающей среды,
предполагает, прежде всего, определение понятия экологических пре<
ступлений, его содержания, объема. В теории уголовного права суще<
ствуют различные мнения о понятии экологических преступлений. По
нашему мнению, экологические преступления необходимо определять
как преступления, непосредственным объектом посягательства кото<
рых становится окружающая природная среда или отдельные природ<
ные объекты, что, в свою очередь, предполагает определение элемент<
ного состава системы экологических преступлений.

Исследование складывающихся в системе экологических преступ<
лений связей позволяет раскрыть определенные пробелы в ее
формальном выражении и свидетельствует о необходимости даль<
нейшей разработки данной проблемы и, конечно, о создании макси�
мально эффективного механизма в борьбе с экологическими
преступлениями .

Ключевые слова: экологическое преступление, система, система
экологических преступлений, элемент система экологических преступ<
лений.
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КОНТРАБАНДА В УКРАИНЕ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ
НА БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ

В статье рассматривается понятие контрабанды как вида преступ<
ления,влияющего на экономику и общественную опасность страны.

Ключевые слова: контрабанда, объективные и субъективные сто<
роны, общественная опасность контрабанды, преступление.

Контрабанда (итал. contrabando, от contra — против и bando — правитель<
ственный указ) — это тайный провоз или перенос товаров и ценностей через
государственную границу с сокрытием их от таможенного контроля. Она имеет
повышенную общественную опасность, поскольку посягает на установленный по<
рядок перемещения через таможенную границу материальных ценностей и может
причинить ущерб экономике государства, его культурному наследию, содейство<
вать расширению теневого сектора экономики, а в отдельных случаях сочетаться
с совершением других тяжких преступлений. В большинстве стран мира контра<
банда признана одним из самых опасных видов преступной деятельности. Как и
преступность вообще, контрабанда, очевидно, будет существовать до тех пор, пока
есть государственные границы. Даже в таких высокоразвитых странах, как США,
Германия, Великобритания, Франция, существует контрабанда. В этих странах и не
ставится задачи полного искоренения данного преступления. Речь идет лишь толь<
ко о сокращении ее размеров до контролируемых пределов.

Причинами роста контрабанды являются: неоправданно высокие ставки от<
дельных видов налогов и пошлин; низкий уровень налогового и таможенного
контроля; коррумпированность правоохранительных и контролирующих органов;
несоответствие уровня налоговых и таможенных ставок, а также экономической
ситуации, низкий уровень благосостояния граждан, когда малообеспеченные люди,
подгоняемые безысходностью, сознательно участвуют в нелегальном бизнесе.

Объекты контрабанды крайне многочисленны и разнообразны, а ее масштабы
достигают опасных размеров. Особую опасность представляют контрабандный
ввоз и вывоз таких предметов, как наркотические средства, оружие, сигаре�
ты, культурные ценности. Сложились высокоорганизованные транснациональ<
ные рынки, связанные с контрабандой этих товаров. Особую проблему представ<
ляет контрабанда для постсоциалистических стран, осуществляющих переход к
рыночной экономике. В некоторых из них контрабандные операции достигли раз<
меров, которые создают угрозу экономической безопасности этих стран.

По оценкам специалистов, контрабанда сигарет за период с 1990 по 1995
годы возросла во всем мире на 73%. Волна контрабанды сигаретами в начале
1990<х была вызвана распадом Восточного блока, наряду с увеличением покупа<
тельского спроса на международные марки сигарет на развивающихся рынках
Азии, например в Сирии и Ливане.

Величину проблемы контрабанды можно определить, посмотрев на разницу
между всемирным экспортом и импортом; большинство “пропавших” сигарет
продано контрабандными путями. Количество производимых в мире сигарет изве<
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стно достаточно точно, и так как сигареты не хранят очень долго, всемирное про<
изводство практически совпадает с всемирным потреблением, то есть не суще<
ствует больших запасов сигарет. Всемирный импорт должен быть близок по ве<
личине экспорту.

Контрабанда сигарет сейчас настолько широко распространена и хорошо
организована, что представляет собой серьезную угрозу как для общественного
здоровья, так и для государственных финансов, которые теряют миллиарды долла<
ров дохода.

Контрабанда ведет к потере государственного дохода Украины и даже подры<
вает усилия органов здравоохранения по сокращению количества курильщиков.
Наличие черного рынка также означает уменьшение дохода для легальных табач<
ных компаний и увеличение возможности для организованной преступности. Воп<
рос контрабанды стал наиболее убедительным аргументом против политики пра<
вительств, которые хотят сократить потребление посредством налогообложения
табака. Контрабандные сигареты не подпадают под законные ограничения и пра<
вила здравоохранения, такие как запрет продажи табака несовершеннолетним, тре<
бования к этикеткам и правила, касающиеся допустимых добавок.

И, наконец, увеличение контрабанды сигарет также означает расширение воз<
можностей для организованной преступности, которая также занимается деятель<
ностью и в других областях, например, наркотиками, что может повысить общий
уровень коррупции в стране. Контрабанда в крупных масштабах означает нали<
чие криминальных организаций и достаточно развитой системы распространения
контрабандных сигарет на местном уровне. Контрабанда охватывает международ<
ные марки, выпускаемые транснациональными компаниями и распространяемые
криминальными организациями, которые действуют во всех частях мира и могут в
больших количествах беспошлинно покупать сигареты, которые до этого “исчез<
ли” при международных перевозках.

Итак мы видим, что влияние контрабанды сигарет на экономику возрастает и
представляет серьёзную угрозу.

Контрабанду можно сократить, координируя действия на международном уров<
не и принимая меры по упрощению торговых маршрутов. Международная транс<
портировка должна проводиться под строгим контролем, чтобы избежать нынеш<
ней ситуации, в которой треть ежегодного глобального экспорта становится кон<
трабандой.

Украина сегодня является страной транзита наркотических средств и ново<
го рынка сбыта для наркодельцов. Под видом новых лекарственных препаратов
могут ввозиться и наркотические средства, психотропные вещества, прекурсоры и
их аналоги. Существуют нормативные документы, регламентирующие перечень
наркотических средств и список, постоянно обновляемый Комитетом по контро<
лю за наркотиками при Министерстве здравоохранения Украины. В этот список
включаются все наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры,
пребывающие под международным контролем.

Согласно [ст. 305 УК Украины] контрабанда наркотических средств, психотроп<
ных веществ, прекурсоров и их аналогов, то есть перемещение их через таможен<
ную границу Украины вне таможенного контроля или с припрятыванием от него,
наказывается лишением свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией предметов
контрабанды. Это преступление повышенной общественной опасности, которое
посягает на общественные отношения, обеспечивающие установленный государ<
ством порядок изготовления этих веществ, их перемещения через таможенную
границу Украины и охрану здоровья населения. Об этом свидетельствует факти<
ческая направленность действий на указанные общественные отношения и их не<
законность, поскольку все действия относительно этих веществ (изготовление, по<
купка, продажа, перемещение и т. д.) правомерны лишь в том случае, когда они
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осуществляются по разрешению компетентных органов в медицинских или науч<
ных целях.

Наркотические средства представляют серьёзную угрозу для здоров’я нации,
потому государство должно принимать болем жёсткие меры контроля и накоза<
ния за это приступление.

Нелегальная торговля оружием — это вид криминального транснацио<
нального бизнеса, который начал активно развиваться еще в период “холодной
войны”, когда сложилась практика как тайных сделок на государственном уровне с
использованием “политических цен” и взяток, так и прямой контрабанды. Сейчас
страны с переходной экономикой переживают “великую криминальную револю<
цию”, там есть существенный спрос на стрелковое оружие. В результате торговля
оружием в мировом масштабе не столько сократилась, сколько подверглась за<
метному “затемнению”. Претензии США и НАТО на роль “международного поли<
цейского”, которые особенно ярко проявились в недавних событиях вокруг Юго<
славии и Афганистана, лишь подстегивают спрос на оружие со стороны тех правя<
щих режимов (особенно в странах ислама), которые отвергают ценности западно<
го мира или хотя бы склонны к проявлению независимости от него.

Таким образом, международный нелегальный рынок оружия фактически делит<
ся на два: собственно криминальный, мафиозный (“черный”), и квази�
криминальный (“серый”). Первый рынок поставляет преимущественно лег<
кое оружие и малыми партиями; за оптовыми поставками мощных видов оружия
(ракет, пушек, снарядов, вертолетов) чаще скрываются правительственные спец<
службы или легальный большой бизнес. Впрочем, оба этих рынка связаны как
сообщающиеся сосуды.

Контрабанда оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов является
одним из самих опасных видов контрабанды. На территории Украины была со<
средоточена третья часть оборонного потенциала советской армии. В первые годы
независимости украинское оружие активно распродавалось в разные страны. До
80% контрактов на экспорт вооружения, по данным экспертов, проходили через
теневые структуры. В конце 90<х факты нелегальной продажи оружия расследова<
ла Верховная Рада. Тогда парламентская комиссия пришла к выводу, что в течение
шести лет, начиная с 1992 года, военный арсенал, оценивавшийся в почти девянос<
то миллиардов долларов, был разграблен или же распродан. Опубликованный в
украинской прессе отчет следственной комиссии так и не стал основанием для
возбуждения уголовного дела. Тема незаконной торговли украинским оружием не
раз была в центре внимания западной прессы. Влиятельная британская “Файнен<
шел таймс” писала, что Киев сотрудничает в оружейном бизнесе едва ли не со
всеми африканскими режимами, против которых действуют санкции ООН. Кроме
того, звучали предположения о незаконных поставках в страны Ближнего Востока
и в Афганистан.

Для уменьшения нелегального в воза или вывоза оружия, нужно усилить кон<
роль на томоженной границе.

Объективная сторона контрабанды заключается в перемещении товаров
через таможенную границу Украины а) помимо таможенного контроля или б) с
сокрытием от таможенного контроля. Например, под сокрытием от таможенного
контроля следует понимать использование для перемещения тайников или других
приёмов, затрудняющих обнаружение предметов, либо придание одним предметам
вида других и др.

Субъективная сторона данного преступления характеризуется умышлен<
ной виной и прямым умыслом.

Субъектом преступления является физическое вменяемое лицо, достигшее
16<летнего возраста. [5, 442<443]

Нарушение законов на таможенной границе, в какой бы форме оно не прояв<
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лялось, наносит существенный ущерб экономике и другим интересам Украины.
Поэтому единственной реальной возможностью эффективно противостоять нару<
шителям таможенного законодательства является создание специализированного
подразделения, которое имело бы возможность сконцентрировать усилия на осу<
ществлении, в первую очередь, поисковых и предупредительных мер. Долг каждо<
го гражданина Украины оказывать государственным органам и общественным
организациям содействие в борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных
правил.
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КОНТРАБАНДА В УКРАИНЕ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ
НА БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ

РЕЗЮМЕ

Контрабанда посягає на монополію зовнішньої торгівлі, підриває
економіку держави, громадську безпеку і здоров’я людей. Контрабан<
да — злочин умисний, і умисел прямий — суб’єкт має мету порушити
митний кордон і прагне досягнути її. Для боротьби з контрабандою
треба посилити контроль на кордоні, забезпечити захист економічних
інтересів України.

Ключові слова: контрабанда, об’єктивні та суб’єктивні сторони,
громадська безпека контрабанди, злочин.
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“ПРОФЕСІЙНИЙ ЗЛОЧИНЕЦЬ” ЯК МОЖЛИВА ОЗНАКА
СПЕЦІАЛЬНОГО СУБ’ЄКТА ЗЛОЧИНУ

Розглянуто та проаналізовано з кримінально<правових та криміно<
логічних позицій проблему професійного вчинення злочинів. Визначе<
но взаємозв’язок кримінального професіоналізму, повторності злочи<
нів та спеціальних ознак суб’єкта. Запропоновано законодавчу фор<
мулу професійного вчинення злочину та визнання особи професійним
злочинцем.

Ключові слова: професійний злочинець, професійна злочинна дія<
льність, повторність і рецидив злочинів, ознака спеціального суб’єкта
злочину.

Питання професійного злочинця в науці кримінології визнається найскладні<
шим. Зазначалося, що кримінальний професіоналізм обумовлений систематичним
веденням антисоціального способу життя, вчиненням злочинів у вигляді промис<
лу і в цьому зв“язку об“єктивно утворює масив діянь, який не можна віднести в
цілому до жодного виду злочинності — рецидивної, групової, поодиночної, неповно<
літніх [1, 237]. Хоча чинний КК України про професійного злочинця не згадує, в
юридичній літературі наявність зв“язку між рецидивною та професіональною зло<
чинністю зазначалася неодноразово.

Декілька слів з історії питання.
До проблеми професійного злочинця на різних етапах розвитку — вітчизняного

кримінального права ставились по різному — від визнання і глибокого досліджен<
ня до повного ними нехтування.

Наприклад, КК УРСР 1922 р. в п. “е” ст. 25 пропонував судам визначати, чи
було злочин вчинено професійним злочинцем або рецидивістом, чи його було вчи<
нено вперше [2, 5 — 6]. На подальших етапах існування Радянської держави під
тиском ідеологічних догм та об“єктивних обставин поступово стали вести мову не
тільки про повну ліквідацію професійної злочинності, а і про можливість ліквідації
злочинності взагалі. Тут треба визнати, що хоча оцінка стану злочинності здійснюва<
лася через “криву призму” комуністичної ідеології, підстави вважати злочинність
якщо не переможеною, то такою, що знаходиться під повним контролем, були.

Так, в 1972 — 1976 роках число виявлених злочинців перевищувало число
зареєстрованих злочинів, що було характерним для умов існуючого тоді виключно
високого розкриття злочинів. Такий стан розкриття злочинів не дозволяв більшо<
сті злочинців вчинити більше одного злочину. Але скоєння деякої кількості зло<
чинів в групах вело до перевищення кількості викритих осіб над кількістю заре<
єстрованих злочинів. Так називані “ситуаційні” або “побутові” злочинці, якщо і
вчинювали повторні злочини, то, як правило, після засудження та відбуття покаран<
ня за попередні. Однак, у 1977 році вперше було зареєстровано менше злочинців,
ніж викрито злочинів. Потім, протягом 10 років відбувалося поступове (а в остан<
ні роки існування радянської влади — різке) відставання числа викритих осіб від
числа зареєстрованих злочинів. Це пояснюється утворенням стійких угруповань
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осіб, для яких вчинення злочинів стало “професією”. Професіонал, як відомо, попа<
дає в коло зору правоохоронних органів значно менше, ніж інші категорії злочин<
ців, і до суду встигає вчинити цілу низку злочинів [3, 8]. Тільки за останні роки
існування Радянської держави спеціалістами зазначалося, що декларація про пере<
могу над організованою та професійною злочинністю була помилкою, і що останні
в СРСР існують, еволюціонують і поширюються [4, 32].

Коли існування професійної злочинності стало очевидним, визначалося, що зло<
чинець<професіонал не може не бути рецидивістом (мається на увазі фактичний
рецидив) [5, 110]. В цьому ракурсі підкреслювалося, що на певному етапі злочинної
діяльності рецидивістів спостерігається висока інтенсивність вчинення злочинів,
з’являються та посилюються риси професіоналізму, злочини вчинюються раціона<
льно та продумано [6, 22].

Сьогодні вітчизняними спеціалістами увага звертається на наявність ознак про<
фесіоналізму в корисливих та корисливо<насильницьких злочинах, які вчинені
молодими рецидивістами [7, 8]. Питання професійних злочинців підіймається в
аспекті організованої злочинності та окремих видів корисливих злочинів [8, 48].
Звертається увага на загальне зростання рівня “професіоналізму” злочинців [9, 3].

Однак, в будь<якому разі очевидним є те, що професійна та організована зло<
чинність на території держав СНД існували завжди [10, 70]. Останнє робить необ<
хідним кримінально<правовий та кримінологічний аналіз цього негативного суспі<
льно небезпечного явища, відпрацювання стратегії боротьби з ним.

Вчинення злочину професійним злочинцем є ознакою, яка характеризує
суб“єкта злочину [11, 5]. Зазначене вимагає з”ясувати зв“язок спеціального реци<
диву (вказівки на спеціальну ознаку суб“єкта злочину) з питанням “професійного
вчинення злочину”, як певної якості особи. Хоча, наукою кримінального права про<
блемне питання злочинного професіоналізму в цілому не охоплюється, його роз<
в’язанню буде сприяти врахування в КК України окремих антисоціальних наслід<
ків цього негативного явища.

Кримінологія підходить до проблеми професійної злочинності через поняття
професії — роду занять [1, 236]. Проте, як здається, в площині теорії кримінально<
го права проблему професійного злочинця необхідно розглядати в ракурсі не про<
фесії, як роду занять, а саме злочинного професіоналізму, як комплексу властивос<
тей особи, що характеризує її здатність і можливості вчинити злочин, є причиною
і наслідком спеціалізації злочинної діяльності суб“єкта, його головним знаряддям
у злочинній діяльності.

Так, для виконання об“єктивної сторони злочину особа може використовувати:
спеціальну фізичну підготовку, знання та досвід, спеціального призначення знаряд<
дя — зброю, технічні засоби тощо, тобто, діяти в певному сенсі “професійно”.
Однак, головним критерієм “професійного злочинця”, і це також з вищенаведених
положень вбачається, є наявність у особи певної властивості — кримінального
досвіду, набути який, на нашу думку, можна і без засудження і не перебування в
місцях позбавлення волі. Тут треба зазначити, що перебування особи в місцях
позбавлення волі безперечно підвищує її злочинний досвід, бо саме там вона має
можливість “теоретичного” вивчення злочинної тактики, колективного досліджен<
ня власних помилок у злочинній діяльності. Досвід професійного злочинця склада<
ється з ретельного аналізу (нерідко колективного) кожного скоєного злочину та
поведінки при розслідуванні з метою з“ясування, що зроблено вміло та правильно,
а що призвело до провалу, ускладнень ухилення від відповідальності [12, 12].

Ознакою професійності є злочинна тактика, наявність якої у 2002 р. при прове<
дені анкетування відмітили 44, 4 % засуджених, а з необхідністю її спеціального
вивчення погоджуються 100 % начальників МВ<РВВС та 99, 3 % слідчих прокура<
тури [12, 12]. При цьому, очевидно, що злочинний досвід та тактика не можуть бути
придбані особою за один або два рази вчинення злочинів. Повторення злочинів
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іноді набуває такого розмаху, що його буде правильним називати злочинною дія<
льністю [13, 15]. Тому кримінальний професіоналізм являє собою різновид стійкої
спеціалізованої діяльності [4, 6]. Це свідчить не тільки про обов“язкову наявність
повторності злочинів у діях професіональних злочинців, а саме про повторність
однорідних або тотожних злочинів. Адже саме в повторенні діянь найбільш чітко
викриваються спрямованість особи або інші її стійкі властивості [13, 16]. Профе<
сійним злочинцям притаманна відповідна спеціалізація, що виявляється у постано<
вці на певний вид злочинних занять або вчинення тотожних чи однорідних злочи<
нів [14, 205]. Тобто, злочинні професіоналізм і спеціалізація є невід“ємними супу<
тниками значного масиву злочинів, утворюючи спеціальну повторність та спеціаль<
ний рецидив злочинів.

Таким чином, властивості особи — наявність злочинного професіоналізму та
спеціалізації, які вона використовує у своїй злочинної діяльності, повинні бути вра<
ховані законодавцем в симбіозі з множинністю злочинів як окремий різновид її
спеціальної повторності. Як здається, тут треба провести порівняльний аналіз з
положеннями колишнього кримінального законодавства.

КК України 2001 року виключив з свого обсягу “клеймо” особливо небезпеч<
ного рецидивіста, хоча останнє, крім обтяжуючих відповідальність обставин вчи<
нення злочину та його кваліфікації, було вказівкою на певні якості особи злочинця,
які знаходились за межами складу злочину, “офіційної частини” досудового та
судового слідства: злочинний досвід, намір вести асоціальний спосіб життя, конта<
кти з стійкими злочинцями або злочинними угрупованнями, інші якості особи зло<
чинця. Це робило можливим приймати регламентовані законодавством заходи
щодо обліку таких осіб та превентивного попередження їх злочинної діяльності.
Тенденція розвитку поняття “особливо небезпечний рецидивіст” за мірою поглиб<
лення знань про особу злочинця дозволяла приділяти більше уваги її індивідуаль<
ним особливостям [15, 67]. На нашу думку, законодавче визначення особливо не<
безпечного рецидивіста, було знаряддям в боротьбі і з організованою та професій<
ною злочинністю. Однак, повертатися до визначення в законі спеціального реци<
дивіста не можна. Тому при законодавчому врахуванні професіоналізму злочинця
треба виходити з наступного:

По;перше, не можна ототожнювати зміст понять рецидивіст та професійний
злочинець, оскільки “професійний злочинець може зовсім не мати судимостей, а
рецидивіст не завжди стає професійним злочинцем”. Разом з тим, “першою озна<
кою професійної злочинної діяльності є неодноразовість, тобто систематичність
вчинення злочинів” [16, 37 — 38].

По;друге, як основну ознаку професійного злочинця спеціалісти визначали його
схильність до задоволення своїх потреб шляхом скоєння злочину, “установкою”
його особистості на визначений злочин [17, 89]. Професійна злочинність існує за
рахунок результатів своєї діяльності, тому є забезпеченням життєдіяльності людей,
які нею займаються, і звідси має стійку корисливу спрямованість [12, 2]. В свою
чергу, корисливі злочини визначають сьогодні стан загальної злочинності [4, 6].

По;третє, як би не були сконструйовані дефініції, що визначають організовану
злочинність, вони не можуть мати універсального характеру [18, 13]. Адже змова
про злочинну діяльність постійного характеру характеризується взаємозв“язком,
при якому суб“єкти організованих злочинних груп уважно вивчають: дійсність та
зміни, що в ній відбуваються; кон’юнктуру і ринок; оцінюють ефективність своєї
діяльності; певною мірою здійснюють прогноз тих або інших способів вчинення
злочину [19, 9]. Однак, професійну та організовану злочинність, незважаючи на яв<
ний зв“язок між ними, змішувати не можна [20, 12].

По;четверте, латентна злочинність є особливо високою саме через діючих, пе<
реважно конспіративно, професійних злочинців з організованих груп та тісно з
цим пов“язаного незначного ризику бути викритим та попасти під кримінальне
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переслідування [21, 203]. Вдалому приховуванню злочинів сприяє зростання інте<
лектуального рівня злочинців [22, 9].

По;п’яте, “професійне злочинне заняття, як і будь<яка професійна діяльність,
передбачає використання спеціальних знарядь” [16, 37].

Враховуючи визначене, очевидно, що така властивість злочинця, як злочинний
професіоналізм, повинна бути врахована законодавцем “коректно” і відповідно до
загальних принципів кримінального права, констатуючи суспільну небезпечність
особи в необхідних межах і охоплюючи саме кримінально<правові наслідки.

Крім того, наявність законодавчої формули, яка визначає професійне вчинення зло<
чину, повинна дозволяти оперативним підрозділам не тільки спостерігати за діяльніс<
тю професійних злочинців, а і вживати кримінально<процесуальних заходів щодо при<
пинення можливих злочинів, застосування превентивних заходів. Це може виражати<
ся, наприклад, в спостеріганні за особою та забороні придбання нею визначених техні<
чних засобів, її обов“язку повідомляти про своє місцезнаходження та місце проживан<
ня. Також треба пам“ятати, що спеціалізація суб“єкта у вчиненні злочинів має і пев<
ний доказовий потенціал, оскільки з її аналізу можна отримати інформацію про методи
вчинення злочинів у минулому та діянь, які інкримінуються особі, ставлення особи до
скоєного, можливу поведінку під час досудового слідства [23, 81].

Виходячи з наведеного, визначати злочинний професіоналізм у нормах кримі<
нального закону ми пропонуємо наступним чином.

Доповнити ч. 2 ст. 115 КК України п. 14 наступного змісту: “вчинене професій<
но”. Частини статей 185, 186, 187, 188, 189, 190, які передбачають вчинення злочину
повторно, доповнити кваліфікуючою ознакою: “... вчинене професійно...”.

Одночасно в Розділі VII Загальної частини КК України подати визначення про<
фесійного вчинення злочину шляхом введення кримінально<правової норми насту<
пного змісту:

1. Злочин вважається вчиненим професійного, якщо в період судимості за ко<
рисливий злочин особа з корисливих мотивів вчинила два та більше злочинів з
використанням спеціальних знарядь, засобів, знань або фізичної підготовки.

2. У разі професійного вчинення злочину судом особу може бути визнано на
строк судимості професійного злочинця.

3. Визнання професійним злочинцем дозволяє проведення відносно засудже<
ної особи оперативно<розшукової діяльності без винесення постанови про пору<
шення оперативно<розшукової справи або застосовування перелічених спеціаль<
ним законом заходів адміністративного нагляду.

Введенням такої законодавчої формули професійного вчинення злочину можна
компенсувати недолік наданого ч. 1 ст. 32 КК України законодавчого визначення
повторності злочинів — можливість надати відповідну кримінально<правову оцін<
ку тільки двом вчиненим однією особою злочинам, а не більшій їх кількості [24, 4].
Це теж має неабияке значення при оцінці суспільно небезпечних дій особи та
призначені їй справедливого покарання за скоєне.

Необхідно вказати, що дослідження проблеми професійного злочинця не можна
обмежувати аналізом у межах дослідження спеціальних ознак суб“єкта злочину,
воно повинне бути комплексним. Як приклад складності взаємозв“язків профе<
сійної та рецидивної злочинності можна навести їх стан у сучасній Японії, де на
фоні різкого зниження рецидивної злочинності, частота вчинюваних рецидивістами
злочинів збільшується, незважаючи на зменшення кількості самих рецидивістів,
що вважається проявом тенденцій до формування контингенту осіб з більш тяж<
кою злочинною біографією [25, 92].

Однак, у будь�якому разі врахування в кримінальному законі ознак
особи злочинця, які характеризують її професійне ставлення до вчи�
нення злочинів, буде сприяти диференціації кримінальної відповідаль�
ності і покарання.

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU   Ä. Â. Áàðàíåíêî



127

Л і т е р а т у р а
1. Криминология: Учебник. — М.: Юрист, 1995. — 512 с.
2. Михайленко П. П., Гельфанд И. А. Рецидивная преступность и ее предупрежде;

ние органами внутренних дел. — К.: Министерство внутренних дел Украинской ССР,
1970. — 444 с.

3. Кулик А. Г. Бобырь В. И. Общая тенденция преступности в Украине в 1972 —
1993 гг. и прогноз на ближайшие годы // Бюлетень законодавства та юридичної
практики Украини. — 1994. — № 2. — С. 5 — 38.

4. Гуров А. И. Профессиональная преступность: прошлое и современность. — М.:
Юрид. лит., 1990. — 304 с.

5. Актуальные проблемы борьбы с рецидивной преступностью: Сборник статей.
— Рига: Зинатне, 1989. — 175 с.

6. Личность рецидивиста и использование данных о ней в деятельности прокура;
туры. Методическое пособие. — М.: 1987. — 71 с.

7. Пісоцька Н. М. Рецидивна злочинність молоді та її попередження: Автореф.
дис... к;та юрид. наук: 12. 00. 08 / Національна академія внутрішніх справ. — Київ,
2001. — 17 с.

8. Литвак О. М. Держава і злочинність: Монографія. — К.: Атіка, 2004. — 304 с.

9. Новий Кримінальний кодекс України: Питання застосування і вивчення: Ма;
тер. міжнар. наук. — практ. конф. [Харків] 25 — 26 жовт. 2001 р. / Редкол.: Ста;
шис В. В. (голов. ред.) та ін. — К. — Х.:“Юрінком Інтер”, 2002 — 272 с.

10. Транснациональная преступность: состояние и трансформация: Учебное по;
собие. — К.: Аттика, 1999. — 272 с.

11. Суб“єкт злочинів проти громадської безпеки і народного здоров“я. — К.: Знан;
ня, 1999. — 22 с.

12. Сакало В. О. Тактика злочинної діяльності: Автореф. дис... к;та юрид. наук:
12. 00. 08 / Національна академія внутрішніх справ. — Київ, 2002. — 17 с.

13. Зелинский А. Ф. Квалификация повторных преступлений. — Волгоград: Выс;
шая следственная школа МВД СССР, 1976. — 55 с.

14. Кримінологія. Особлива частина: Навчальний посібник. І. М. Даньшин, В. В. Го;
ліна, О. Г. Кальман — Харків: Право, 1999. — 232 с.

15. Бытко Ю. И. Понятие рецидива преступлений. — Саратов: Издательство
Саратовского Университета, 1978. — 74 с.

16. Джужа О. М., Моісеєв Є. М., Василевич В. В. та ін. Кримінологія: Навчально;
методичний посібник. — К.: Атака, 2003. — 400 с.

17. Глоточкин А. Д., Пирожков В. Ф. Исправительно;трудовая психология. — М.:
Академия МВД СССР, 1974. — 426 с.

18. Корнієнко М. В. Протидія організованій злочинності в країнах ЄС та США. —
К.: НТВ “Правник”, 2002. — 292 с.

19. Организованная преступность. — М.: Юрид. лит., 1989. — 352 с.
20. Куликов В. И. Основы криминалистической теории организованной преступ;

ной деятельности. — Ульяновск: Филиал МГУ, 1994. — 256 с.
21. Криминология. Словарь;справочник. Составитель Х. — Ю. Кернер. Перевод с

немецкого. — М.: Издательство НОРМА, 1998. — 400 с.
22. Оболенцев В. Ф. Актуальні проблеми латентної злочинності: Автореф. дис...

к;та юрид. наук: 12. 00. 09 — Харків, 2001. — 19 с.
23. Смитиенко В. Н. Уголовно;правовая охрана здоровья населения в СССР. — К.:

“Выща школа”, 1989. — 243 с.
24. Коржанський М. Й. Чи має переваги новий Кримінальний кодекс України? //

Юридичний вісник України. — 2001. — №35. — С. 1, 4
25. Уэда К. Преступность в современной Японии. — М.: Прогресс, 1989. — 256 с.

“Ïðîôåñ³éíèé çëî÷èíåöü” ÿê îçíàêà ñóá’ºêòà çëî÷èíó UUUUUUUUUUUUU



128

Д. В. Бараненко

Îäåññêèé íàöèîíàëüíûé óíèâåðñèòåò èì. È. È. Ìå÷íèêîâà,
êàôåäðà óãîëîâíîãî ïðàâà, óãîëîâíîãî ïðîöåññà è êðèìèíàëèñòèêè,

Ôðàíöóçñêèé áóëüâàð 24/26, Îäåññà, 65058, Óêðàèíà

“ПРОФЕСИОНАЛЬНЫЙ ПРЕСТУПНИК”, КАК ВОЗМОЖНЫЙ
ПРИЗНАК СПЕЦИАЛЬНОГО СУБЪЕКТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ:

РЕЗЮМЕ

Профессиональная преступная деятельность тесно связана с таким
свойством личности преступника (и признаком специального субъек<
та), как совершение преступления в прошлом. Это требует законода<
тельного закрепления формулы профессионального совершения пре<
ступления и нормативного определения профессионального преступ<
ника.

Ключевые слова: профессиональный преступник, профессиональ<
ная преступная деятельность, повторность и рецидив преступлений,
признак специального субъекта преступления.
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ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ПОКАРАННЯ
ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ

Розглянуто актуальні проблеми застосування щодо неповнолітніх
деяких видів покарань, які обумовлені певними недоліками чинного
кримінального законодавства України.

Ключові слова: неповнолітній, злочин, кримінальна відповідаль<
ність, покарання, примусові заходи виховного характеру.

Покарання в українському кримінальному праві є найбільш суворим та розпо<
всюдженим засобом державного примусу, що застосовується тільки судом до осіб,
які вчинили злочин. У чинному Кримінальному кодексі України поняття покаран<
ня дано у ч. 1 ст. 50: “покарання є заходом примусу, що застосовується від імені
держави за вироком суду до особи, визнаної винною у вчиненні злочину, і полягає
в передбаченному законом обмежені прав і свобод засудженого”. Відповідно до
ч. 2 ст. 50 КК, покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а
також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженим, так і іншими особа<
ми. Згідно з ч. З ст. 50 КК України, покарання не має на меті завдати фізичних
страждань або принизити людську гідність [1, 16]. У чинному Кримінальному коде<
ксі України законодавець не виділяє спеціальної мети покарання для неповноліт<
ніх, вона є однаковою як для повнолітніх засуджених, так і для неповнолітніх. Але
ми вважаємо, що, неповнолітні є все ж особливою категорією засуджених, які по<
требують, перш за все, виховного впливу, а не кари.

Чинний Кримінальний кодекс України містить дві системи покарань, з ураху<
ванням віку суб’єкта кримінальної відповідальності. Так, у ст. 51 КК України пе<
редбачена система покарань для повнолітніх засуджених, у ст. 98 — для неповнолі<
тніх. Відповідно до ст. 98 КК України, основними видами покарань, що можуть
застосовуватися до неповнолітніх, є:

1) штраф;
2) громадські роботи;
3) виправні роботи;
4) арешт;
5) позбавлення волі на певний строк.
Як додаткові можуть також застосовуватися такі види покарань, як штраф та

позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю [1, 33].
Розміри деяких покарань, які застосовуються як до повнолітніх, так і до непов<

нолітніх, відносно останніх значно скорочені. За положеннями ст. 98 КК України,
до неповнолітніх не можуть застосовуватися: конфіскація майна, обмеження волі,
довічне позбавлення волі. Не можуть застосовуватися до неповнолітніх і такі види
покарань, які призначаються з урахуванням спеціального правового стану суб’єкта,
а саме: позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікацій<
ного класу, службові обмеження для військовослужбовців. Якщо перелічені види
покарань передбачені відповідною санкцією статті Особливої частини, то суд оби<
рає неповнолітньому покарання з інших, які передбачені в ст. 98 КК України.
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У чинному Кримінальному кодексі України передбачаються певні положення, в
яких виявляється гуманістичний підхід до вирішення питань, пов’язаних із застосу<
ванням до неповнолітніх покарання, а саме: розширено коло видів покарань, що не
пов’язані з позбавленням волі, та які можуть бути застосовані до неповнолітнього,
але реалізація цих положень на практиці викликає певні труднощі. Так, на думку
деяких вчених, головна складність застосування покарання до неповнолітніх сього<
дні полягає в тому, що до них майже неможливо застосовувати покарання, не
пов’язані із позбавленням волі. Інші види покарання, застосування яких можливе
зараз відносно неповнолітніх, як правило, пов’язані із трудовою діяльністю, але їх
застосування обмежене низьким рівнем економічної активності цієї категорії
осіб. Проблемою виконання покарання, пов’язаного із впливом на майнові інтере<
си засудженого неповнолітнього, найчастіше є відсутність у нього самостійного
заробітку або майна, на яке може бути покладене стягнення. Це пояснюється тим,
що на роботу неповнолітнього не приймають через вік або через відсутність попи<
ту чи недостатній рівень професійної освіти. За даними Р. І. Панкратова, Є. Г.
Тарло, В. Д. Єрмакова види покарань, що не пов’язані з позбавленням волі, застосо<
вуються до неповнолітніх украй рідко. Штраф застосовується судом лише в 0,8%
випадків. Позбавлення права займатися певною діяльністю як вид покарання вза<
галі не застосовується. Виправні роботи складають, як правило, 0,25% від загаль<
ної кількості призначених неповнолітнім покарань. Таким чином, реально “чинні”
покарання, що впливають на майнові інтереси засудженого неповнолітнього та є
альтернативою покаранням, пов’язаним з ізоляцією від суспільства у загальній
кількості складають ледве більше 1% [2, 100]. Виникають певні труднощі із засто<
суванням такого нового виду покарання як громадські роботи; бо, по<перше, у кері<
вників підприємств, на яких працюють неповнолітні, відсутній інтерес для їх залу<
чення до праці (адже керівники повинні відраховувати до бюджету зароблені не<
повнолітнім гроші); по<друге, не враховується перевантаженість кримінальних ін<
спекцій, на які покладається контроль за виконанням не тільки цього виду пока<
рання; по<третє, відсутнє бажання у неповнолітніх працювати безкоштовно тощо.

Таким чином, усі перелічені труднощі обмежують можливість застосування від<
носно неповнолітніх кримінального покарання, не пов’язаного з позбавленням
волі. Саме тому суди або звільняють неповнолітнього від призначеного покарання
із випробуванням (ст. 104 КК України), або, якщо покарання тяжке, особливо тяж<
ке, направляють неповнолітнього для реального відбування призначеного покаран<
ня. Ці дослідження підтверджуються даними Кримінальної міліції у справах непо<
внолітніх УМВС в Одеській області; так, на кінець 2003 року на обліку перебува<
ло 2076 неповнолітніх з яких: звільнених з місць позбавлення волі — 16; засудже<
них до громадських робіт — 2; засуджених до виправних робіт –24; засуджених
до арешту — 4; засуджених до штрафу — 2; звільнених від покарання із випробу<
ванням — 382; звільнених від покарання із застосуванням примусових заходів
виховного характеру — 138.

Проблеми виникають при застосуванні норм кримінального закону відносно
тих неповнолітніх, які вчинили злочин до вступу у дію чинного Кримінального
кодексу, тобто в період дії Кримінального кодексу 1960 р., в ч. 2 ст. 25 якого
строк позбавлення волі для неповнолітніх не міг перевищувати 10 років [3, 19].
Відповідно до ч. 1 ст. 58 Конституції України [4, 143<145] та ч. 1 ст. 5 чинного КК
України, закон, який скасовує злочинність діяння або пом’якшує кримінальну від<
повідальність, має зворотну дію в часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили
відповідні діяння до набрання таким законом чинності [1, 4]. Тому судам, які пере<
глядають такі вироки відносно неповнолітніх, які вчинили зазначені злочини до
набрання чинності діючим Кримінальним кодексом України від 5 квітня 2001 р.,
цей строк покарання не може перевищувати 10 років. Якщо неповнолітній вчинив
злочин, який пов’язаний, наприклад, з умисним позбавленням життя людини, після
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1 вересня 2001 р., до таких неповнолітніх, відповідно до п. 5 ч. З ст. 102 КК Укра<
їни, може бути застосовано покарання у виді позбавлення волі до 15 років за
наявності певних обставин, які передбачені Кримінальним кодексом України.

Отже, згідно з конституційними нормами та положеннями кримінального зако<
ну України до неповнолітніх можуть застосовуватися виключно ті види покарань,
що передбачені у ст. 98 КК України. Але, за даними судді Верховного Суду Украї<
ни В. Паневіна, деякі суди та представники засуджених не завжди звертали увагу
на вимоги нового кримінального закону щодо неповнолітніх. Насамперед це стосу<
ється такого виду покарання, як конфіскація майна, застосування якого, за Криміна<
льним кодексом 1960 р., допускалося також і до неповнолітніх. У санкціях окре<
мих статей цього кодексу передбачалася обов’язкова конфіскація майна як додат<
кового покарання. Незастосування цього виду покарання могло мати місце лише у
разі призначення покарання, нижчого за найнижчу межу, передбачену законом.
Наприклад, ст. 93 КК 1960 р. передбачала обов’язкову конфіскацію майна у разі
вчинення умисного вбивства з корисливих мотивів. Оскільки новий Кримінальний
кодекс України не передбачає застосування до неповнолітніх такого виду покаран<
ня, як конфіскація майна, це має враховуватися й у тому разі, коли особа засуджу<
ється за нормами

Кримінального кодексу 1960 року. Тобто має застосовуватися правило про зво<
ротну дію в часі кримінального закону України. Засуджуючи неповнолітніх після
набрання чинності новим кодексом, але за нормами Кримінального кодексу 1960 р.,
суди інколи не звертали уваги на ці вимоги. Унаслідок цього допускалися помилки,
пов’язані із застосуванням конфіскації майна як додаткового покарання. Значну
кількість таких помилок у 2002 році було виявлено і виправлено Верховним Су<
дом України під час розгляду справ у касаційному порядку. “Зокрема, у зв’язку з
незаконним застосуванням конфіскації майна до неповнолітніх було змінено ви<
роки Апеляційного суду міста Києва від 10. 06. 2002 щодо В., Апеляційного суду
Вінницької області від 16. 07. 2002 щодо Я., Апеляційного суду Кіровоградської
області від 24. 06. 2002 щодо М., Апеляційного суду Донецької області від 8. 02.
2002 щодо П. та інших. Розглядаючи 18. 02. 2003 кримінальну справу за касацій<
ними скаргами на вирок Апеляційного суду Дніпропетровської області від 29. 08.
2002, поданими неповнолітнім засудженим С. та захисником Т. в інтересах непо<
внолітнього засудженого X., колегія суддів Судової палати Верховного Суду Укра<
їни з кримінальних справ зазначила, що “суд безпідставно застосував до всіх
засуджених додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, оскільки згідно зі
ст. 98 КК України 2001 року такий вид покарання до неповнолітніх не застосову<
ється”. У зв’язку із цим вирок змінено, і з нього вилучено застосування додатково<
го покарання — конфіскації майна — не тільки щодо неповнолітніх С. і X., а й
щодо іншого неповнолітнього засудженого В., який вирок не оскаржував [5, 8].

Аналізуючи положення п. 5 ч. З ст. 102 КК, можна припустити, що законодавець
вважає, досягнення мети покарання відносно неповнолітніх можливим і шляхом
підвищення максимальної межі такого виду покарання, як позбавлення волі на
певний строк — до 15<ти років. Але більшість учених усе ж дотримуються точки
зору, яка висловлена, наприклад, Г. С. Гаверовим. Він переконаний, що, якщо санкція
статті Особливої частини встановлює альтернативно із позбавленням волі інші
більш м’які види покарань, то застосування до неповнолітніх позбавлення волі
можливе лише за наявності обтяжуючих обставин. Такий підхід, на його думку, міг
би скоротити застосування відносно підлітків неефективних коротких строків
позбавлення волі та, навпаки, розширити застосування покарань, не пов’язаних із
позбавленням волі, або примусових заходів виховного характеру [6, 24]. Але, з
іншого боку, санкції деяких статей Особливої частини Кримінального кодексу
України, хоча і побудовані як альтернативні, але ті види покарань, які передбачені
разом із позбавленням волі, взагалі не можуть застосовуватися до неповнолітніх.
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Наприклад, відповідно до ч. 2 ст. 185 КК України крадіжка, вчинена повторно або
за попередньою змовою групою осіб, карається обмеженням волі на строк до 5
років або позбавленням волі на той самий строк. Але обмеження волі, відповідно
до ст. 61 КК, до неповнолітніх не застосовується. Тобто при призначенні покаран<
ня повнолітні, відносно яких передбачена можливість застосування двох покарань,
знаходяться у більш вигідному становищі, ніж неповнолітні, до яких можливе за<
стосування лише одного, більш суворого виду покарання — позбавлення волі; а це
не припустимо.

Застосування найбільш суворого виду покарань — позбавлення волі на певний
строк відносно неповнолітніх, на нашу думку, — повинне бути винятковою мірою.
Це ствердження підтверджується п. а ч. 2 ст. 37 “Конвенції про права дитини”,
ратифікованої Постановою Верховної Ради України № 789<12 від 27 лютого
1991 р. [7]. Тому частини 2 та 3 ст. 102 КК України пропонуємо викласти в такій
редакції:

“2. Позбавлення волі не може бути призначене неповнолітньому, який вчи;
нив злочин невеликої тяжкості.

З. Покарання у виді позбавлення волі призначається неповнолітньому:
1 ) за злочин середньої тяжкості — на строк не більше трьох років;
2 ) за тяжкий злочин — на строк не більше семи років;
за особливо тяжкий злочин — на строк не більше десяти років”.
Таким чином, суд при розгляді справи, обвинуваченим в якій є неповнолітній,

повинен розглядати можливість застосування відносно нього перш за все примусо<
вих заходів виховного характеру. Але це положення не знайшло свого відобра<
ження у чинному Кримінальному кодексі України, що, на наш погляд, слід було б
зробити. Тому ми пропонуємо передбачити норму у такій редакції “Стаття 102і.
Призначення примусових заходів виховного характеру. Суд у кожному випа;
дку вчинення злочину неповнолітнім повинен розглядати наявність підстав
для призначення перш за все примусового заходу виховного характеру неза;
лежно від ступеня тяжкості злочину, який за своєю правовою природою не є
покаранням”. Закріплення цієї норми у чинному Кримінальному кодексі України,
буде сприяти вибору необхідної форми реалізації кримінальної відповідальності, а
не орієнтувати суди перш за все на вибір найбільш суворої її форми — покарання.
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ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ
В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

РЕЗЮМЕ

Законодательное закрепление системы наказаний для несовершен<
нолетних дало возможность исследовать проблемы их применения и
сформулировать основной вывод о необходимости рассмотрения су<
дом возможности применения в отношении указанной категории лиц
прежде всего принудительных мер воспитательного характера.

Ключевые слова: несовершеннолетний, преступление, уголовная
ответственность, наказание, принудительные меры воспитательного
характера.
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ВАЖЛИВІ ОЗНАКИ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ
З НЕЗАКОННИМ ОБІГОМ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ

У статті розглянуто предмети злочинів, пов’язаних з незаконним
обігом наркотичних засобів, проаналізовані види предметів цих зло<
чинів та їх ознаки, запропоновані класифікації аналізованих злочинів
у таблицях.

Ключові слова: предмет злочину, наркотичні засоби, якісні та кі<
лькісні ознаки предметів злочинів.

Єдиною підставою кримінальної відповідальності є наявність у діяннях особи
конкретного складу злочину. Склад злочину, в свою чергу, має відповідні елемен<
ти, якими є: об’єкт злочину, об’єктивна сторона злочину, суб’єкт і суб’єктивна
сторона злочину. Кожний з названих елементів складу має певну сукупність
ознак, які, залежно від їхньої ролі в характеристиці загального поняття складу,
поділяються на обов’язкові і факультативні. Обов’язкові — це ті ознаки, які
притаманні будь<якому складу злочину, факультативні — ті ознаки, що є обов’яз<
ковими тільки для деяких складів злочинів. У випадку, якщо факультативні
ознаки передбачені в диспозиції норми Особливої частини Кримінального кодек<
су України (далі КК), вони стають обов’язковими і встановлення їх теж стає
обов’язковим [1, 67].

Однією з важливих проблем, яку необхідно вирішувати у багатьох випадках
правової оцінки конкретних діянь, є встановлення предмета злочину. Вивчення
всіх властивостей і ознак предмета злочину має значення для багатьох інститутів
кримінального права: для з’ясування і конкретизації об’єкта посягання, для вирі<
шення питань про притягнення особи до кримінальної відповідальності, для квалі<
фікації діяння і призначення покарання.

Правильне визначення предмета злочину як самостійної ознаки складу злочину
має велике значення не тільки в теорії кримінального права, але й у практичній
діяльності правоохоронних органів. Особливо це стосується злочинів, предмет
яких пов’язаний з наркотичними засобами і є однією з головних, обов’язкових
ознак. Тільки аналіз предмета злочину у сфері незаконного обігу наркотичних
засобів дозволяє правильно визначити характер і ступінь суспільної небезпеки
вчиненого. Саме тому нами поставлено мету — виділити та проаналізувати
предмети злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, їх ознаки, та їх з’язок з
кваліфікацією та класифікацією цих злочинів. Актуальність вивчення та аналі<
зу ознак предметів злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засо<
бів обумовлюється збільшенням в останні роки кількості злочинів у цій сфері,
постійним зростанням кількості хворих на наркотичну залежність. Поширеність
злочинів у сфері обігу наркотичних засобів значно вплинула на збільшення кіль<
кості злочинів усіх категорій, вчинених особами у стані наркотичного сп’яніння.

У різні роки дослідженням наркотичних злочинів займались українські науко<
вці: Смітієнко В. Н., Мірошніченко Н. А., Музика А. А., Хруппа М. С., Фесенко Є. В.,
Козаченко О. В., Наден О. В. та ін.. Серед вчених Російської Федерації, які присвя<
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тили свої праці питанням протидії незаконному обігу наркотичних засобів, слід
виділити Гасанова Е. Г., Романову Л. І., Мусаєва А. М. та ін..

Метод опису предмета злочину в кримінальному законі як критерій
класифікаці ї

Предметом злочину, відповідно до загального визначення, слід вважати будь<
які речі, речовини матеріального світу, з певними властивостями яких закон про
кримінальну відповідальність пов’язує наявність у діях особи ознак конкретного
складу злочину [1, 76,79].

Оскільки предметом злочину можуть виступати лише певні речі, а не будь<які
інші, наприклад, духовні цінності, то предмет завжди є речовою (матеріальною)
ознакою злочину. У злочинах, які вчиняються у сфері обігу наркотичних засо;
бів, предмет — це така ознака складу, яка названа безпосередньо в самому
законі, та є обов’язковою ознакою складу злочину. Серед аналізованих злочи<
нів наркотичні засоби чи інші предмети, тісно пов’язані з цими засобами, прямо
вказані законодавцем у диспозиціях статей КК. Тому ці злочини є предметними
і для їх правильної кваліфікаціїї повинен бути встановлений конкретний предмет
злочину. В разі вчинення злочину в сфері обігу наркотичних засобів, саме пред<
мет найчастіше встановлюється найраніше, і за допомогою отриманих про нього
даних з’ясовується решта ознак складу злочину. Наприклад, при вирішені питання
про кваліфікацію дій особи, яка незаконно придбала і зберігала наркотичні засоби
без мети збуту (ст. 309 КК), передусім з’ясовують, чи має вилучена у підозрюваної
особи речовина або рослина ті ознаки, які повинні бути притаманні предмету дано<
го злочину. І лише після їх встановлення вирішується питання про можливість
порушення кримінальної справи та притягнення особи до кримінальної відповіда<
льності.

Слід враховувати, що в кожному з злочинів у сфері обігу наркотичних засобів
предмет хоча і визначений у диспозиції статті КК, але законодавець все ж по<
різному описує його ознаки. В більшості випадків, коли диспозиція статті КК про
відповідальність за певний злочин у сфері обігу наркотичних засобів має бланке<
тний характер (стаття містить вказівку, відсилку до іншого джерела права), перелік
предметів злочину наводиться в тих нормативних актах, до яких відсилає
саме кримінальний закон. Так, перелік наркотичних засобів, що є предметами
злочинів (передбачених, наприклад, стст. 305, 307<309, 314<316, 320 КК), у самому
законі не наводиться. Відповідно до законодавства та міжнародніх зобов’язань
України, перелік наркотичних засобів, передбачений чинним Переліком наркоти;
чних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, складено Комітетом з контро<
лю за наркотиками при Міністерстві охорони здоров’я України та затверджено
Постановою Кабінету Міністрів України від 6 тарвня 2000 р № 770

(далі Перелік) [2]. У ряді випадків (стст. 306, 313, 317, 318, 319 КК), у самому
законі йдеться лише про певний вид предметів: кошти, здобуті від незаконного
обігу наркотичних засобів, обладнання, призначене для виготовлення наркотичних
засобів, місця та приміщення для незаконного вживання, виробництва чи виготов<
лення наркотиків, рецепт та документи, які дають право на отримання наркотичних
засобів. Указівка законодавця на певні видові ознаки предмета означає, що будь<
який з предметів цього виду має однакове значення для кримінальної відповідаль<
ності. Іноді законодавець безпосередньо в статті КК дає приблизний або виче;
рпний перелік предметів злочину, прагне максимально визначити їх у диспозиції
кримінально<правової норми. Так, наприклад, стаття 310 КК [3] дає вичерпний пере<
лік предметів злочину, що в ній передбачаються: посів або вирощування снотво<
рного маку чи конопель.

Класифікація злочинів у сфері обігу наркотичних засобів може бути здійснена
за різними принципами. Класифікувати їх можна, наприклад, за видовим об’єктом,
за суб’єктом злочину, за об’єктивними або суб’єктивними ознаками та ін.. Ми
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вважаємо за можливе запропонувати деякі класифікації цих злочинів, взявши за
критерій таку ознаку складу злочину як предмет. Зазначені класифікації, на нашу
думку, допоможуть вирішеню цілої низки питань як теоретичного так і практично<
го характеру. В кримінальній політиці держави вони можуть мати значення для
напрацювання програм боротьби з наркозлочинністю, для кримінальної статистики,
для організації профілактики злочинів. Разом з тим, вони спростять застосування
кримінального закону на практиці: наприклад, встановлення ознак предмета злочи<
ну, кваліфікації діянь за ознаками предмета злочину та ін..

Таблиця 1
Класифікація злочинів за описом предметів

Метод опису предмета злочину в КК  Статті КК України
Перелік предметів злочинів наводиться в інших
нормативних  актах

ст.305, ст. 307, ст.308, ст.309, ст. 314,
ст.315, ст. 316, ст. 320

У диспозиції статті вказаний певний вид предметів ст. 306, ст. 313, ст. 317, ст. 318, ст. 319
Законодавець дає вичерпний перелік предметів ст. 310

Види предметів злочинів проти здоров’я населення: поняття, ознаки,
класифікація

Розглянемо статті 305, 307<309, 314<316, 320 КК України, якими передбачається
відповідальність за злочини проти здоров’я населення, предметами яких є нар�
котичні засоби. Оскільки диспозиції даних статей мають бланкетний характер,
визначення змісту поняття наркотичних засобів дається в Законі України “Про
обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсо<
рів” [4]. Згідно з ст. 1 цього Закону, наркотичні засоби — це включені до Пере;
ліку речовини природного чи синтетичного походження, препарати, рослини, які
становлять небезпеку для здоров’я населення у разі зловживання ними. На<
ведене поняття наркотичних засобів є родовим, отже, складається з видових ка;
тегорій, що мають свої особливості. У наведеному визначенні відображено видові
поняття: рослини, препарати та речовини. Кожне з них виражає якісно визначе<
ний стан наркотичних речовин. У зв’язку з цим, слід підкреслити розбіжності у
згаданих видових поняттях, бо урахування їх є необхідним при застосуванні кри<
мінально<правових норм.

Слово “рослина” означає організм, що розвивається у нерухомому стані, харчу<
ється неорганічними і органічними речовинами з грунту та повітря, здатний ство<
рювати органічні речовини з неорганічних. У нашій роботі йдеться про так звані
наркотичні рослини, що містять у собі активні хімічні сполуки (речовини
алкалоїди). Наявність алкалоїдів, наприклад, у снотворному маку (морфін, кодеїн,
папаверін тощо), у кущах коки (кокаїн), у коноплях (тетрагідроканнабінол), у траві
ефедри (ефедрин) перетворює їх у наркотиковмісні чи психотроповмісні рослини,
але не у власне наркотичні чи психотропні речовини. Не належить до останніх і
сировина, що виробляється з цих рослин (макова солома, опій<сирець, марихуана, сік
листя коки тощо). Вона є вихідним матеріалом для виготовлення наркотиків і
психотропів.

Отже, власне наркотичні та психотропні речовини самі по собі не існують.
Вони містяться у відповідних рослинах чи їх частинах у вигляді хімічних спо;
лук. Останні після їх отримання з рослин стають фактично наркотичними чи
психотропними речовинами.

Наркотичні речовини, як предмет міжнародного й внутрішньодержавного
контролю, дуалістичні: полегшують біль і страждання при правильному меди;
чному застосуванні та викликають захворювання на наркоманію при зло;
вживанні ними. Наркотичні речовини природного чи синтетичного похо;
дження — це хімічні сполуки, що здійснюють на живий організм як бажаний
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(лікувальний) вплив, так і шкідливий. Саме через це їх виготовлення й обіг
регламентуються міжнародним та внутрішньодержавним антинаркотич;
ним законодавством [5, 36;37].

У понятті наркотичні препарати термін “препарат” означає хімічний чи фар<
мацевтичний продукт, предмет — результат людської праці (обробки, переробки).
Згідно з вказаним Законом [4, ст. 1], під препаратами слід розуміти суміш у твер;
дому чи рідкому стані, що містить один чи декілька наркотичних засобів або
психотропних речовин, стосовно до яких встановлено заходи контролю.

Науковцями сформульована сукупність ознак, що дозволяють класифікувати
природну чи синтетичну речовину, рослину чи препарат як наркотичні. Слід пого<
дитись, що загальноприйняті медичну, юридичну та соціальну ознаки [6, 47], слід
доповнити фізичною ознакою [7, 14] та наркогенністю, як специфічною ознакою [8,
11]. Медична ознака передбачає, що речовина може бути визнана наркотичною
лише за умови надання їй специфічного впливу на центральну нервову систему
людини, що обумовлює патологічне, важко переборне звикання до неї. Медична
ознака полягає у виникненні не лише психічної залежності від яду що приймаєть<
ся, а й фізичної залежності, у появі так званого “синдрому залежності”. Соціальна
ознака наркотичного засобу враховує масштаби і наслідки немедичного застосу<
вання цих речовин, що здобувають суспільну значущість. Вони негативно вплива<
ють на різні сторони соціального життя, становлять загрозу для здоров’я населен<
ня. Юридична ознака наркотичного засобу полягає у тому, що Комітет з контро<
лю за наркотиками офіційно визнає речовину наркотичною заносячи її у Перелік
[2]. Усі речовини, які включені у Перелік наркотичних засобів мають особливий
порядок обігу, за яким відповідно до міжнародних конвенцій здійснюється конт<
роль. Фізична ознака предмета злочину виявляється у тому, що наркотичні засо<
би є предметами матеріального світу, мають притаманні їх хімічні формули, біологі<
чні характеристики, агрегатний стан та ін.. Термін “наркогенний” відображає біо<
хімічну, фармакологічну природу наркотичних засобів, тому наркогенність визна<
чається інтенсивністю впливу на центральну нервову систему.

На жаль, у наш час не існує єдиної загальновизнаної класифікації наркотичних
засобів, які можуть бути предметом злочинів. Різноманіття наркотичних засобів
дає можливість їх класифікувати: за походженням, за терапевтичним викори;
станням, за впливом на той чи інший орган чи систему, за хімічною будовою,
за механізмом впливу, за періодом виникнення залежності, за способами виго;
товлення, за джерелами надходження до споживачів, за назвою на сленгу [9,
36<37]. На нашу думку, більш чіткою та зручною у використанні є запропонована
Козаченком О. В. і Мірошніченко Н. А. класифікація наркотичних засобів
залежно від джерела їх виготовлення. Наркотичні засоби залежно від джерела
виготовлення поділяються на три види: опіати; препарати, які виготовляються з
коноплі; кокаїн [7, 21].

Відповідно до ст. 310 КК предметом незаконного посіву або вирощування є
мак снотворний і коноплі. Це не власне наркотики, готові до вживання, а лише
рослини (чи їх частини), що містять наркотичні засоби. Мак снотворний —
це різні сорти маку, які містять алкалоїди опію. Коноплі — рослина, в якій плодо<
носні та квітучі верхівки, листки, пилок і смола містять тетрагідроканнабінол —
наркотично активний алкалоїд.

Окремо варто розглянути не тільки наркотичні засоби, а й тісно пов’язані з
ними інші предмети. На цю групу предметів маємо пряму вказівку законодав;
ця у диспозиціях статей. Згідно з такими складами злочинів у сфері обігу нар<
котичних засобів маємо: використання коштів, здобутих від незаконного обігу на<
ркотичних засобів (ст. 306 КК); викрадення, привласнення, вимагання обладнання,
призначеного для виготовлення наркотичних засобів (ст. 313 КК); організація або
утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення нарко<
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тичних засобів (ст. 317 КК); незаконне виготовлення, підроблення, використання
чи збут підроблених документів на отримання наркотичних засобів (ст. 318 КК);
незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів (ст. 319 КК).
Предметами розглядуваних посягань вистувають відповідно фінансові кошти,
обладнання, призначене для виготовлення наркотичних засобів, місце чи при�
міщення для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотиків,
документи або рецепти, які дають право відпускати чи отримати наркотичні
засоби [10, 838<882].

Таблиця 2
Класифікація злочинів за видами предметів

Вид предмета Статті КК
України

опіати

Опій, опій ацетильований, опій
екстракційний, макова солома,
героїн, омнопон, морфін, кодеїн,
тебаїн

виготовлені з коноплі
Канабіс (маріхуана), смола
канабісу (анаша, гашиш), олія
канабісу

Наркотичні
засоби: за
джерелом
походження

речовини типа кокаїна Какоїновий кущ, лист коки,
кокаїнова паста (басуко), кокаїн

ст.305, ст. 307,
ст.308, ст.309,
ст. 314, ст.315,
ст. 316, ст. 320

Рослини: мак снотворний і коноплі ст. 310
Обладнання ст. 313
Місця та приміщення ст. 317
Документи Ст.318
Рецепти Ст.319
Фінансові кошти: гроші, в тому числі іноземна валюта, цінні папери
Доходи: грошові кошти або майно ст. 306

Відповідно до змісту диспозиції ст. 306 КК, кожен вид злочинного діяння при
легалізації наркодоходів характеризується використанням лише конкретного
окремого різновиду предмета. Так, перший вид діяння при вчинені аналізованого
виду спеціальної легалізації полягає у використанні коштів, здобутих від неза;
конного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та пре;
курсорів. Загальновизнаним предметом злочину, що вчиняється в такій формі,
виступають фінансові кошти, тобто гроші, в тому числі іноземна валюта, або
цінні папери, здобуті внаслідок вчинення злочину у сфері незаконного обігу нар<
котичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Для другого
виду діяння також властиве використання зазначених коштів, але для придбання
об’єктів та майна, що підлягають приватизації, або обладнання для виробни;
чих та інших потреб. При описі ознак третього виду діяння, на відміну від попе<
редніх, законодавець як предмет злочину вказав доходи (грошові кошти або
майно), здобуті від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин,
їх аналогів або прекурсорів. Такими доходами визнаються не лише кошти від
наркобізнесу, але й приватизовані за такі кошти об’єкти та майно, а також
виробниче або інше обладнання [11, 27].

Вплив якісних і кількісних ознак предметів на кваліфікацію злочинів
Аналіз наркотичних злочинів показує, що у більшості випадків ознаки пред;

мета злочину впливають на кваліфікацію, та ще й можуть розглядатися як кри;
терій класифікації. Так, наприклад, якісні властивості наркотичних засобів як
предмета злочинів, впливають на кваліфікацію чотирьох складів аналізованих
злочинів і виражаються у встановленні підвищених заходів кримінальної відпові<
дальності за певні дії з особливо небезпечними наркотичними засобами. Назви
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особливо небезпечних наркотичних засобів подані в списку № 1 таблиці І зазна<
ченого вище Переліку. Склади злочинів, передбачених ч. 2 ст. 305 КК (контрабан<
да особливо небезпечних наркотичних засобів), та ч. 2 ст. 307 КК (незаконне виро<
бництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою
збуту особливо небезпечних наркотичних засобів), предбачають таку кваліфікую;
чу ознаку як особливо небезпечні наркотичні засоби. Ця ж якісна ознака нарко<
тичних засобів в інших складах використовується як особливо кваліфікуюча
ознака злочинів, які передбачають відповідальність за викрадення обладнання, при<
значеного для виготовлення наркотичних засобів, з метою виготовлення особливо
небезпечних наркотичних засобів

(ч. 3 ст. 313 КК), та незаконне введення в організм іншої особи особливо не<
безпечних наркотичних засобів (ч. 3 ст. 314 КК).

Фізична ознака наркотичних засобів виражається не тільки в якісних, але й в
кількісних критеріях. Серед 21 складу злочинів проти здоров’я населення, де
предметом є наркотичні засоби, кількісні властивості предмета злочину виступа<
ють кваліфікуючими та особливо кваліфікуючими ознаками у 9 скдадах злочинів,
що складає 42 % їх кількості.

Таблиця 3
Класифікація злочинів за ознаками предметів

Предмет впливає на кваліфікацію злочинів
Ознаки
предмета
злочину

Кваліфікований склад злочину
Особливо

кваліфікований
склад злочину

Предмет не впливає на
кваліфікацію злочинів

кількісні Великий розмір наркотичних
засобів: ч.2 ст. 305, ч.2 ст. 307, ч.2
ст. 308, ч.2 ст. 309, ч.2 ст. 320;
великий розмір коштів: ч.2 ст. 306;
у кількості п’ятисот і більше
рослин: ч.2 ст. 310

Особливо великий
розмір наркотичних
засобів: ч.3 ст. 305,
ч.3 ст. 307, ч.3 ст.
308, ч.3 ст. 309

якісні Особливо небезпечні наркотичні
засоби : ч.2 ст. 305, ч.2 ст. 307

Особливо небезпечні
наркотичні засоби :
ч.3 ст. 313, ч.3 ст.314

ч. 1 ст. 305, ч. 1 ст. 306,
ч. 1 ст. 307, ч. 1 ст. 308,
ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 310,
ч.1, ч.2 ст. 313, ч.1, ч.2
ст. 314, ч.1, ч.2 ст. 315,
ч.1, ч.2 ст. 316,ч.1, ч.2
ст. 317,ч.1, ч.2 ст. 318,
ч.1, ч.2 ст. 319, ч.1
ст. 320

Великий розмір наркотичних засобів є кваліфікуючою ознакою (ч. 2 ст.
305, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 308, ч. 2 ст. 309, ч. 2 ст. 320 КК), а особливо великий
розмір наркотичних засобів є особливо кваліфікуючою ознакою злочинів, пе<
редбачених (ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 308, ч. 3 ст. 309 КК). Відповідно до
Закону України “Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин,
їх аналогів і прекурсорів” та Переліку, розроблено Таблиці невеликих, великих та
особливо великих розмірів наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному
обігу, які затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я України № 188 від
1 серпня 2000 року [12].

Пленум Верховного Суду України у п. 21 своєї постанови № 4 від 26. 04. 2002 р.
“Про судову практику у справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів” зауважив, що, коли дії особи,
пов’язані з наркотичними засобами різних видів, їх розмір визначається з ураху<
ванням їх загальної кількості.

Серед кваліфікуючих ознак злочину, передбаченого ч. 2 ст. 310 КК, слід виді<
лити вчинення незаконного посіву або вирощування снотворного маку чи коно<
пель у кількості п’ятисот і більше рослин.

Кваліфікованим видом злочину, відповідно до ч. 2 ст. 306 КК визнаються дії,
передбачені ч. 1 ст. 306 КК, які вчинені у великих розмірах. Під великим розмі<
ром, відповідно до примітки до статті 306 КК, слід розуміти кошти, сумма яких
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становить двісті та більше неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Як бачи<
мо, знову кількісна ознака предметів злочинів, передбачених як у ч. 2 ст. 306 КК
так і у ч. 2 ст. 310 КК впливає на кваліфікацію та обтяжує відповідаль;
ність.

Слід відзначити, що ознаки деяких предметів злочинів у сфері обігу наркотич<
них засобів, обов’язково встановлюються та досліджуються у ході розслідування
кримінальної справи, але не впливають на кваліфікацію. Так, наприклад, не впли<
вать на кваліфікацію ознаки таких предметів злочинів як: обладнання, призначе<
не для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів
(ст. 313 КК), під яким розуміють апарати, пристрої, прилади, призначені для вигото<
влення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, або окремі вуз<
ли, деталі відповідного агрегата; місця та приміщення для незаконного вживання,
виробництва чи виготовлення наркотичних засобів (ст. 317 КК), якими є будь<які
житлові або нежитлові приміщення, за умови, що вони призначені для використан<
ня із зазначеною метою та періодично чи систематично відвідуються споживачами
наркотичних засобів; підроблені або незаконно одержані документи (ст. 318 КК),
на підставі яких відповідні розподільчі органи відпускають наркотичні засоби за<
кладам системи охорони здоров’я чи окремим громадянам; рецепт (ст. 319 КК),
тобто документ, який дає право на придбання наркотичних засобів.

Злочини з різними предметами, але з єдиним родовим об’єктом
Проаналізувавши предмети всіх злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, на

нашу думку, можливо виділити групу кримінально;правових норм, які мають
єдиний родовий об’єкт, яким є суспільні відносини, що забезпечують невизначе<
ному колу осіб можливість і умови перебувати у живому стані та користуватися
благами життя, але одночасно мають різні предмети. Так, наприклад, родовим
об’єктом легалізації наркодоходів (ст. 306 КК), та контрабанди наркотичних засо<
бів (ст. 305 КК), є суспільні вдіносини, що забезпечують здоров’я населення, в той
же час ці злочини мають різні предмети, якими при легалізації наркодоходів є
фінансові кошти, а при контрабанді — наркотичні засоби. На один родовий об’єкт
посягают такі злочини як незаконне виробництво, виготовлення, придбання, збері<
гання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів (ст. 307 КК), та по<
сів або вирощування снотворного маку чи конопель (ст. 310 КК), але вони теж
мають предмети з різними ознаками. Так, предметом незаконного посіву або виро<
щування снотворного маку чи конопель є самі ці рослини, а предметом незаконно<
го виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи
збуту наркотичних засобів можуть бути верхівки конопель із квітами або плода<
ми (марихуана), стебла та коробочки снотворного маку (макова солома). Отже,
такими кримінально�правовими нормами, що мають єдиний родовий об’�
єкт, яким є суспільні відносини що забезпечують здоров’я населення, і різні
предмети є: ст ст. 305�310, 313�320 КК. Незважаючи на те, що предметами
легалізації наркодоходів, незаконного культивування снотворного маку і конопель,
незаконних дій з обладнанням, призначеним для виготовлення наркотичних засо<
бів, утримання місць для незаконного вживання чи виробництва наркотичних засо<
бів, незаконних дій з документами та рецептами на отримання наркотичних засо<
бів є не наркотичні засоби, а інші предмети, розміщення кримінально<правової за<
борони вчинювати ці злочини в межах Розділу ХІІІ Особливої частини КК —
Злочини в сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх
аналогів та прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, цілком випра<
вдане, оскільки ці діяння нерозривно пов’язані з незаконним обігом наркотичних
засобів, посягають на один родовий об’єкт та об’єднані загальною антинаркотич<
ною спрямованістю.
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ВАЖНЫЕ ПРИЗНАКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ
С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

РЕЗЮМЕ

Предлагается выделить группу уголовно<правовых норм с одним
родовым объектом, которые одновременно имеют разные предметы
преступлений. В зависимости от предмета преступлений, его призна<
ков и описания их в законе, предложены классификации преступле<
ний, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Ключевые слова: предмет преступления, наркотические средства,
качественные и количественные признаки предметов преступлений.
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ПОНЯТТЯ ТА ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ
ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Розглянуто питання про поняття звільнення від кримінальної відпо<
відальності в кримінальному праві України. Зроблено спробу обгрун<
тувати підстави звільнення від кримінальної відповідальності.

Ключові слова: кримінальна вдповідальність, звільнення від кри<
мінальної відповідальності, ступінь суспільної небезпеки особи, термі<
ни давності, спеціальні правила звільнення від кримінальної відповіда<
льності.

Загальновизнаним положенням кримінального законодавства будь<якої країни
є положення про те, що особа, що вчинила злочин, зобов’язана зазнати в будь<якій
формі заходи державно<примусової дії. При цьому один з найдієвіших засобів,
стримуючих злочинність, полягає не в жорстокості покарання, а в їх невідворотно<
сті. Разом з тим у ряді випадків, спеціально передбачених у законі, особа, що вчи<
нила злочин, може бути звільнене від кримінальної відповідальності.

Тут слід вказати, що тлумачення закону має підставу вважати, що КК під звіль<
ненням від кримінальної відповідальності розуміє звільнення лише від майбутньої,
потенціальної відповідальності.

Досудове припинення кримінальних справ відоме з давніх часів і властиве
законодавству не тільки нашої держави, але і багатьох інших країн.

Як свідчить історія вітчизняного кримінального законодавства, з давних часів у
ньому були наявні норми, які пропонували особі, що займалася злочинною діяльні<
стю, добровільно припинити злочинне діяння і обіцяли звільнити ії від покарання
або суттєвого його пом’якшити.

Вже в Х столітті законодавчий пам’ятник давнини — Руська Правда — мала
окремі норми, які вказували на можливість звільнення від покарання в зв’язку
з каяттям. [1, ст. 12].

Аналіз основних тенденцій світової кримінальної політики свідчить про те, що
відмінною рисою сучасних систем правосуддя є “процес убування” кримінальних
справ у зв’язку з їх припиненням ще в досудовому виробництві.

Звільнення від кримінальної відповідальності — це реалізація державою
в особі суду свого повноваження, згідно з яким вона відмловляється за наявності
підстав, передбачених КК від державного осуду особи, яка вчинила злочин, а також
від покладання на неї обмежень особистого, майнового або іншого характеру, вста<
новлених законом за вчинення цього злочину.

При цьому, незважаючи різну процедуру здійснення даного інституту в різних
країнах, юридичний зміст залишається скрізь одним і тим же — припинення кри<
мінальної справи за наявності факту здійснення злочину. Державне примушен<
ня — вимушений, крайній захід дії на осіб, що переступили кримінальний закон.

Звільнення від кримінальної відповідальності тоді можна визнати за обгрунто<
ване і справедливе, коли воно не перешкоджає охороні прав і свобод особи, всього
правопорядку від злочинних посягань і разом з тим сприяє виправленню винної
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особи, попередженню здійснення нових злочинів; іншими словами, коли воно від<
повідає завданням кримінального законодавства і дозволяє досягти цілей покаран<
ня без його реального вживання.

Виходячи з цього, треба перш за все зробити висновки, які саме підстави пови<
нні бути в наявності для звільнення від кримінальної відповідальності. Такою
підставою перш за все є здійснення злочину невеликої або середньої
тяжкості. Введення до Кримінального кодексу України положення про класифіка<
цію злочинів внесло визначеність для слідчо<судової практики у розв’язанні дано<
го питання. Нагадаємо, що згідно з ст. 12 КК злочинами невеликої тяжкості визна<
ються умисні і необережні діяння, за здійснення яких максимальне покарання, пе<
редбачене кримінальним законом, не перевищує двох років, а злочинами середньої
тяжкості — умисні і необережні діяння, максимальне покарання за які не переви<
щує п’яти років позбавлення волі. [2, ч. 2 ст. 12]

Тут слід мати на увазі наступне. Діяння, яким властиві ознаки злочину неваж<
кої або середньої тяжкості слід вважати поведінку, яка формально і має ознаки
любого діяння, передбаченого КК, але через малозначущість не становить суспіль<
ної небезбеки, тобто діяння яке не заподіяло і не могло заподіяти істотньої шкоди
фізичній от юридичної особі, суспільству або державі.

Друга підстава — відсутність або невеликий ступінь суспільної не0
безпеки особи, що вчинила злочин. На відміну від першої, дана категорія носить
дещо абстрактний характер. При визначенні ступеня суспільної небезпеки осо<
би — злочинця кримінально<правова наука і слідчо<судова практика виходять
перш за все з характеру і тяжкості здійсненого злочину, а також з обставин, що
характеризують поведінку винної особи до і після здійснення злочину. Коло цих
обставин настільки різноманітний, що вичерпний перелік їх дати неможливо. Але
деякі з них прямо названі в тексті закону і мають обов’язкове значення. Це:
здійснення злочину вперше; добровільна явка з повинною; сприяння розкриттю
злочину; відшкодування заподіяного збитку; загладжування шкоди, заподіяної в
результаті злочину; примирення з потерпілим; зміна обстановин. Лише наявність
однієї або декількох вказаних обставин в поєднанні із злочином невеликої або
середньої тяжкості можуть стати гарантією того, що злочинець виправиться без
реалізації кримінальної відповідальності (ст. ст. 45, 46, 47 КК).

І нарешті, третьою підставою є недоцільність залучення винного до
кримінальної відповідальності. Дана підстава (стосовно видів, передбачених
в ст. ст. 45, 46 КК), є в деякою мірою похідною від перших двох. Цілком законо<
мірно, що у разі здійснення злочину невеликої або середньої тяжкості особою, що
не представляє великої суспільної небезпеки, (або взагалі не є небезпечною для
суспільства), реалізація інституту кримінальної відповідальності може виявитися
недоцільною з погляду принципів справедливості і гуманності кримінального за<
конодавства в цілому.

Що ж до звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням
термінів давності (ст. 49 КК), то для винного категорія злочину байдужа. За
рішенням суду уникнути кримінальної відповідальності внаслідок закінчення тер<
мінів давності може навіть особа, що вчинила злочин, караний довічним позбав<
ленням волі. Не вимагається для вживання ст. 49 КК і здійснення винним яких<
небудь дій, що свідчать про втрату ним суспільної небезпеки (явки з повинною,
примирення з потерпілим і т. д.). Головне тут — саме недоцільність залучення
особи до кримінальної відповідальності після закінчення вказаних в законі термі<
нів (хоча і тут особа може перестати бути суспільно небезпечною, а діяння, яке
вона вчинила, може відноситися до категорії невеликої або середньої тяжкості).

Слід також звернути увагу на те, що в нормах особливої частини КК України
передбачається ряд випадків звільнення від кримінальної відповідальності осіб, які
скоїли злочини, названі в цих нормах.
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Число спеціальних видів звільнення від кримінальної відповідальності значно
збільшилося в ході реформи кримінального закону. Нині такі розпорядження міс<
тяться в ч. 2 ст. 111; ч. 2 ст. 114; ч. 3 ст. 175; ч. 6 ст. 260; ч. 4 ст. 289; ч. 4
ст. 307; ст. 309; 311; 331; ч. 3 ст. 369; ч. 3 ст. 363; ч. 5 ст. 258; ч. 2 ст. 255; ч. 4
ст. 212; ч. 2 ст. 285; ст. 396; ч. 4 ст. 401 КК України.

Так звані спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності можна
застосувати саме відносно злочинів, які мають підвищену суспільну небезпеку (на<
приклад, тероризму, захоплення заручників, незаконного виготовлення зброї і т. д.).

У випадках встановлення спеціальних правил звільнення від криміналь0
ної відповідальності законодавець практично не керується критерієм “невисо<
ка суспільна небезпека скоєного”. Саме в даних випадках законодавець діє нібито
всупереч такому критерію і, не зважаючи на значну суспільну небезпеку скоєного,
передбачає можливість звільнення винної особи від кримінальної відповідальності.
Частково акцент тут переноситься на другий критерій — невисоку суспільну не<
безпеку особи винного. Безумовно, про це свідчать додаткові умови, названі в
примітках до перерахованих статей. В одних випадках для звільнення від криміна<
льної відповідальності достатньо добровільно припинити злочинні дії, в інших —
активно сприяти запобіганню злочинного результату, розкриттю злочину.

Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності служать складо<
вою частиною органічного утворення єдиного інституту звільнення від криміналь<
ної відповідальності і мають принципову ту саму юридичну природу і те саме
соціально<політичне призначення, що і загальні види такого звільнення.

Підсумовуючи, відзначимо, що звільнення від кримінальної відповідальності
може мати місце лише у випадках, коли особа підлягає такій відповідальності, тоб<
то вчинила злочин (в скоєному містяться всі ознаки складу злочину). Якщо ж
суб’єкт вчинив злочини, він не може ні піддаватися кримінальній відповідальності,
ні звільнятися від неї. За наявності в скоєному ознак малозначущості, неосудності,
недосягнення віку кримінальної відповідальності, необхідної оборони і т. д. особа
не підлягає кримінальній відповідальності спочатку, і отже, немає необхідності зві<
льняти її від цієї відповідальності. Тобто відсутність підстави для залучення особи
до кримінальної відповідальності, не ідентична звільненню від кримінальної відпо<
відальності. В тих випадках, коли в скоєному не міститься складу злочину, діяння
не може бути визнане злочином, а лежить за межами кримінальної відповідальнос<
ті. Це ситуація незастосування кримінальної відповідальності, а не звільнення від
неї. Крім того, самий кримінальний закон недвозначно вказує на невизнання зло<
чинним малозначного діяння (ч. 2 ст. 11 КК України). Але той факт, що необхідна
оборона й інші обставини виключають злочинність діяння (ст. 36<43 КК України),
що “особа не підлягає кримінальній відповідальності за злочин, якщо вона доброві<
льно й остаточно відмовилась від доведення цього злочину до кінця” (ч. 2 ст. 17
КК), свідчать про відсутність в цих діях складу злочину; тут має місце незастосу<
вання кримінальної відповідальності.

Отже, звільнення від кримінальної відповідальності можна визнати
за обгрунтоване і справедливе коли воно не перешкоджає правам і сво�
боді особи, здійснене в повній відповідності з передбаченим законом
підставами і в повній відповідності з додержанням порядку звільнення,
встановленого КПК України.
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ПОНЯТИЕ И ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ
ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

РЕЗЮМЕ

Названы и детально проанализированы предусмотренные УПК
Украины порядок и основания освобождения от уголовной ответ<
ственности.

Ключевые слова: уголовная ответственность, освобождение от
уголовной ответственности, степень общественной опасности лица,
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА АКТОВ АМНИСТИИ
В ДЕМОКРАТИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ

Проблема совершенствования уголовного законодательства об ам<
нистии стала актуальной в новых условиях строительства в Украине
правового демократического государства. В статье рассматриваются
вопросы амнистии как нового института украинского уголовного пра<
ва, ее понятия, основные задачи, порядок применения и проблемы ее
эффективности.

Ключевые слова: преступление, освобождение от уголовной от<
ветственности и наказания, амнистия общая и частичная, правовой ин<
ститут, порядок принятия и применения актов амнистии, предупрежде<
ние рецидива.

Стремление глубже изучить и осмыслить значимость нового в уголовном пра<
ве института обусловливает наше намерение заняться изучением этого правового
явления, т. к. в амнистии особенно ярко демонстрируется гуманизм государства.

Амнистия, как правовой институт, впервые была введена в Уголовный кодекс
Украины 2001 года. Как один из актов проведения в жизнь уголовно<правовой
политики государства, амнистия реализует один из важнейших принципов науки
уголовного права и законодательства — принцип гуманизма.

Исследованию вопросов амнистии и ее эффективности посвящены ряд работ
отечественных и иностранных юристов: О. С. Зельдовой, И. Марогуловой,
А. С. Михлина, В. Е., Квашиса, К. Мирзажанова, П. С. Ромашкина и др. К сожале<
нию, вопросам эффективности амнистии и ее значения как правового института
для законодательной, правоприменительной деятельности уделялось еще мало вни<
мания. Остаются еще неразрешенными вопросы о практике применения амнистии
в процессах эффективной социализации лиц, освобожденных от наказания по ам<
нистии. Поэтому в данной работе нами поставлена задача исследовать некоторые
вопросы истории развития амнистии, ее правовую природу.

Амнистия — слово греческое, первоначально — забвение, прощение. Поня<
тие амнистии пришло из глубины веков. Акты амнистии были известны еще с
древних времен из истории Древней Греции и Рима, во все времена и у всех
народов амнистия рассматривалась как исключительная прерогатива суверенов
высших органов государственной власти и управления: акты амнистии прини<
мались, как правило, в связи с какими<либо замечательными событиями в жизни
государства.

Так, Стоглавый Собор объявил амнистию к церковному празднику Пасхи, по
которой освобождались “все тюремные сидельцы”, кроме осужденных за убийства
и разбой.

На Руси эти высочайшие акты гуманизма широко применялись в эпоху крепо<
стного права, вначале князьями, помещиками различных славянских народов.
И только с 1550 года, когда был принят Судебник о наказаниях за совершенные
преступления, впервые, право миловать по своему усмотрению, было предоставлено
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государю, который в зависимости от личностной характеристики виновного решал
вопрос о его дальнейшей судьбе.

Со времен Бориса Годунова стали обычными амнистии по поводу восшествия
на престол, болезни или выздоровления царя или членов его семьи, рождения на<
следника, за помин души и т. п. Петр 1 к таким поводам добавил амнистии в
честь викториальных дней — дней победы в сражениях и широко пользовался
правом миловать преступника, заменяя смертную казнь, на каторжные работы.

Таким образом, амнистия — юридический рудимент. Она зародилась в пору
абсолютного господства власти над правом. Монарх мог по своему усмотрению
либо даровать прощение, либо наказывать. Мы называем это произволом власти.
Именно такие свойства и сейчас заметны в акте об амнистии.

Если учесть, что амнистия является, по сути, отступлением от правового прин<
ципа неотвратимости наказания, становится ясно, что амнистия носит не правовой
характер изначально, в силу своей природы. Ведь не право, как установленные в
обществе правила игры, основанные на общечеловеческих и гуманных принципах, а
воля публичной власти решает, карать за правонарушения или миловать В советс<
кое время амнистии издавались в честь знаменательных событий: в связи с 50<
летием Октябрьской революции, 50<летием победы в Великой Отечественной
войне и т. п.

В Уголовном кодексе Украины 2001 года закреплено понятие амнистии, —
вида освобождения от наказания и его отбывания, который применяется в отноше<
нии индивидуально неопределенной категории лиц и заключается в их полном
или частичном освобождении от уголовной ответственности или от наказания
либо в замене наказания или его не отбытой части более мягким наказанием.

Статья 86 Уголовного кодекса Украины гласит: 1. Амнистия объявляется зако<
ном Украины в отношении определенной категории лиц. 2. Законом об амнистии
лица, совершившие преступление, могут быть полностью или частично освобожде<
ны от уголовной ответственности либо наказания. 3. Законом об амнистии может
быть предусмотрена замена осужденному наказания или его не отбытой части
более мягким наказанием. Итак, амнистия — это составная часть межотраслевого
правового института прощения государством лиц, совершивших преступные дея<
ния с полным или частичным аннулированием правовых последствий совершен<
ного преступления, которое осуществляется в судебном или не судебном поряд<
ке. Амнистия объявляется законом Украины в отношении определенных катего<
рий лиц, как правило, не чаще одного раза в течение календарного года.

Действие закона об амнистии, как правило, распространяется только на преступ<
ления, совершенные до дня вступления его в силу включительно. В исключитель<
ных случаях с целью пресечения общественно опасных групповых беспорядков,
амнистия может распространяться на деяния, совершенные до определенной
даты после объявления амнистии, при условии обязательного выполнения до
этой даты требований, предусмотренных в законе об амнистии.

В связи с тем, что амнистия является обстоятельством освобождения от уго<
ловного наказания, обратимся к понятию и значению освобождения от уголовного
наказания.

Ещё самому древнему уголовному законодательству был известен (а уголовные
кодексы всех современных государств предусматривают ряд обстоятельств) за<
кон<амнистия, устраняющий наказание. При этом подобное решение вопроса от<
нюдь не означает, что совершённое деяние утратило признаки, присущие преступ<
лению, а лицо, его совершившее, перестало быть опасным для окружающих.

В ряде случаев применение к осужденному даже самого незначительного по
тяжести уголовного наказания оказывается из<за наличия каких<либо фактических
или уголовно<правовых обстоятельств невозможным либо нецелесообразным.
Наличие различных форм реализации уголовной ответственности позволило оте<
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чественному законодателю предусмотреть систему таких обстоятельств, кореня<
щихся или в физической невозможности, или в юридической бесцельности уго<
ловного наказания, которые обусловливают необходимость института освобожде<
ния от уголовного наказания. Термин “освобождение” означает не сам про�
цесс, а уголовно�правовой результат.

Как известно в отдельных (и весьма многочисленных) случаях освобождению
от уголовного наказания может предшествовать освобождение от уголовной от<
ветственности. Однако освобождение от уголовного наказания не влечёт автома<
тического (одновременного) освобождения осуждённого от уголовной ответствен<
ности. Кроме того, при освобождении от уголовной ответственности уголовно<пра<
вовые регулятивные отношения прекращают своё действие, тогда как при освобож<
дении от уголовного наказания (функционально и содержательно охватывающим
освобождение и от его отбытия) они нередко сохраняются (например, до погаше<
ния или снятия судимости). При разграничении данных институтов уголовного
права сегодня ещё нельзя не учитывать и их различную уголовно<процессуальную
форму: освобождение от уголовного наказания, в отличие от уголовной от;
ветственности, осуществляется только судом.

При общей социально<правовой направленности виды освобождения от уголов<
ного наказания имеют различную законодательную трактовку и требуют для сво<
ей реализации различных оснований и условий. Единства мнений относительно
классификации (типологии) оснований освобождения от уголовного наказания
среди специалистов нет. Поэтому теоретически целесообразным и практичес;
ки значимым представляется деление всех известных действующему отечествен<
ному уголовному законодательству видов освобождения от уголовного наказания
на безусловные и условные, в рамках которых должна быть предусмотрена
более дробная классификация. Подобная градация предопределяет не только со<
держание того или иного вида освобождения, особый порядок самой процедуры
освобождения, но и разницу уголовно<правовых последствий.

Амнистия является смешанным видом освобождения: с помощью акта
амнистии возможно применение любого вида освобождения, как от ответ;
ственности, так и от наказания, и практически на любой стадии уголовного
процесса.

Амнистия может быть общей и частичной. Общая распространяется на всех
лиц, совершивших преступления, предусмотренные определёнными статьями УК.
Частичная относится к определённой категории лиц, которые предусмотрены ак<
том амнистии.

Согласно ст. 6 УПК освобождение от уголовной ответственности на основании
акта амнистии оформляется: на стадии возбуждения уголовного дела — поста;
новлением об отказе в его возбуждении; на стадии расследования, либо в отно<
шении дел, по которым закончено расследование, но не вынесен приговор, — по;
становлением о прекращении уголовного дела; на стадии судебного разбира<
тельства — определением суда о прекращении уголовного дела.

По общему правилу амнистия распространяется лишь на те преступления, кото<
рые были закончены до момента вступления в законную силу акта об амнистии.

Освобождение от наказания по амнистии возможно как в момент вынесения
приговора, так и в процессе его исполнения. Освобождение от дальнейшего отбы<
вания наказания по амнистии также многовариантное: лицо может быть освобож;
дено досрочно, срок наказания может быть сокращён, назначенное наказание
может быть заменено менее тяжким (например, лишение свободы заменяется
исправительными работами). Наконец, актами амнистии может быть предусмотре<
но освобождение от правовых последствий наказания — судимости.

Амнистия распространяется на неопределенный круг лиц, совершивших пре<
ступления, например, на всех женщин, на всех мужчин в возрасте старше 60 лет
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или на лиц, осужденных к лишению свободы за неосторожные преступления на
срок до 5 лет, и т. д.

Ст. 86 УК лишь дублирует конституционное положение, закрепляя, что амнис�
тия объявляется Верховной Радой. Таким образом, можно полагать, что амни<
стия — это государственно�правовой, а не уголовно<правовой акт, однако, как
уже отмечалось ранее, последствия её применения существенно затрагивают сфе<
ру уголовного права и поэтому существует и другая точка зрения о том, что амни<
стия — это уголовно<правовой акт, тем более понятие и ее содержание впервые
раскрыто в нормах уголовного права. Нам представляется более приемлемой вто<
рая точка зрения.

Обстоятельство, что амнистия — внесудебный акт, и это её достоинство, и её
недостаток. Верховная Рада, несмотря на то, что она является законодательным
органом власти страны, в основе своей состоит из депутатов, большинство из ко<
торых не связаны с вопросами применения права, тем более уголовного. Отсюда
нередко актами амнистии перечёркивается многолетняя и многотрудная работа
всех звеньев правоохранительных органов; зачастую они содержат положения,
которые никак нельзя признать справедливыми и гуманными. Например, от нака<
зания освобождаются лица, виновные в совершении тяжких преступлений, а те, кто
совершил преступления средней тяжести, амнистии не подлежат. Более того, осно<
вания, порядок принятия актов амнистии и сроки ее применения практически в
определенной мере произвольны.

Эти обстоятельства привели к тому, что амнистия как вид освобождения имеет
давних и последовательных противников, в числе которых был И. Кант, Ч. Бекка<
рий и др. По их утверждению, ничто не может оправдать такое ниспровержение
силы закона и судебного приговора, каким является амнистия. Несмотря на это,
именно амнистия, наряду с помилованием, является одним из самых исторически
устойчивых институтов уголовного права. Необходимость её применения оправ<
дывается обычно следующими обстоятельствами. С помощью амнистии имеется
возможность устранить некоторые недостатки существующего или существовав<
шего ранее уголовного закона.

Амнистия оправданна и применительно к некоторым преступлениям, носящим
временный характер, совершённым в результате стечения определённых небла<
гоприятных обстоятельств, и применяется в случае улучшения этих обстоя<
тельств либо представляет собой попытку направить развитие ситуации в более
благоприятное русло. Наглядным примером этому служит Указ Президента Укра<
ины от 10. 03. 1994 года “Об амнистии участников войны в Афганистане и
военных конфликтов в других зарубежных странах”. Вывод советских войск из
Афганистана, прекращение военных действий, необходимость возврата на родину
военнопленных и иных лиц, оставшихся после вывода войск на территории Афга<
нистана, объясняют необходимость и желательность применения амнистии к дан<
ной категории преступников.

Подводя итоги изучения правовой характеристики амнистии необходимо отме<
тить, что амнистия как государственно<правовой акт имеет следующие признаки:

Во�первых, она при всех обстоятельствах нормативна, распространяется на
индивидуально неопределённый круг лиц, на неопределённое количество уго;
ловных дел, независимо от того, на какой процессуальной стадии они находятся.

Во�вторых, инициатива их издания всегда исходит от государственного
органа .

В�третьих, акты амнистии общеобязательны как для правоохранительных орга<
нов, которые призваны применять акты амнистии, так и для тех лиц, которые попада<
ют под амнистию. Единственное исключение — лица, признающие себя невинов;
ными в совершении инкриминируемого преступления и настаивающие на судеб<
ном разбирательстве. Поэтому в соответствии с действующим уголовно <процессу<
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альным законодательством лицу предоставлено право возражения против примене<
ния к нему акта амнистии, если лицо не считает, что оно совершило преступление. В
таком случае уголовный процесс продолжается обычным порядком и заканчивает<
ся вынесением оправдательного или обвинительного приговора.

Наконец, в�четвёртых, акт амнистии лишь создаёт нормативное основание для
освобождения лица, определяет категории лиц, которые подпадают под амнистию,
порядок и условия её применения. Юридическим же основанием освобождения
от уголовной ответственности (наказания) служит индивидуально определён;
ный акт применения норм права: постановление об отказе в возбуждении уго<
ловного дела, определение суда о прекращении уголовного дела; обвинительный
приговор суда с освобождением от наказания; постановление начальника исправи<
тельно<трудового учреждения, санкционированное прокурором, либо постановление
специальной комиссии по освобождению из мест лишения свободы и т. д.
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ПРАВОВА ПРИРОДА АКТІВ АМНІСТІЇ
У ДЕМОКРАТИЧНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

РЕЗЮМЕ

Необхідність подальших наукового осмислення проблеми амністії,
порядку її проведення та умов її ефективності буде сприяти вдоскона<
ленню законодавства, а також практиці виконавчих та правоохоронних
органів для посилення боротьби зі злочинністю, її попередженню
(особливо повторної рецидивної злочинності)

Ключові слова: злочин, злочинність, відповідальність кримінальна,
покарання, ефективність амністії, попередження рецидиву.
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О НАПРАВЛЕНИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ
СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ В УКРАИНЕ

Рассмотрены некоторые направления реформирования судебной
системы Украины в соответствии с европейскими стандартами. Про<
веден анализ влияния особенностей профессионального правосозна<
ния судьи на разрешение проблем судебной системы, на осуществле<
ние реальной демократии, на надёжную защиту прав и свобод челове<
ка, для обеспечения верховенства права. Предложены пути минимиза<
ции обозначенных проблем.

Ключевые слова: Евроинтеграция, правосознание, субъект уго<
ловного судопроизводства, объективная истина, субъективная истина,
выборность судей, суд присяжных.

Социально<политические процессы, происшедшие в Украине в период с 21 но<
ября 2004 года по 26 декабря 2004 года и вошедшие в историю под названием
“Оранжевая революция”, оказали существенное влияние на материальные, духов<
ные, правовые, политические, моральные и другие отношения в нашем обществе.
Президент Украины В. А. Ющенко, одним из приоритетов внешней политики
Украины назвал Евроинтеграцию, что, в свою очередь, ставит задачу перед учёны<
ми<правоведами поиска путей к сближению и гармонизации правовой системы
нашего государства с правовыми системами стран, входящих в состав Европейс<
кого Союза.

В связи с возникновением новых приоритетных социальных ценностей возни<
кает потребность в их правовой защите от возможных антисоциальных поступ<
ков. Основная роль здесь отводится уголовной юстиции, которая призвана обеспе<
чивать защиту прав, законных интересов личности и общества от преступлений
путём правильной, справедливой реализации уголовного закона. Для достижения
этих целей существует и функционирует система государственных органов, осуще<
ствляющих выявление, раскрытие, расследование преступлений, а также суды, рас<
сматривающие, разрешающие дела об этих преступлениях, осуществляющие после<
дующий контроль за законностью и обоснованностью судебных решений, за их
исполнением.

18 февраля 2005 года на расширенном заседании президиума Верховного Суда
Украины, Совета судей и коллегии Государственной судебной администрации Ук<
раины Председатель Верховного Суда Украины (дальше ВСУ) В. Маляренко от<
метил, что в нашем государстве всё больше доверяют судам, о чём свидетельству<
ет рост количества судебных дел, в частности на действия/бездействия — госу<
дарственных органов. Ещё одним показателем роста профессионализма судей
можно назвать факт, что 90 процентов решений апелляционных судов оставляют
в силе решения судов местных. Однако в функционировании судебной системы
немало проблем. Первая из них, по мнению В. Маляренко, — проблема норматив<
ного обеспечения правосудия и независимости судей. Отсутствует также общее
видение путей реформирования судебной системы, несовершенная структура судов,
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низкий уровень профессионализма и ответственности отдельных судей. Осуще<
ствляемая судебная реформа продвигается медленно и не даёт желаемых результа<
тов, в частности, она только отдалила человека от правосудия. В целом перспекти<
вы дальнейшего осуществления судебной реформы вызывают у В. Маляренко
беспокойство. Так, сейчас возникла идея лишить ВСУ кассационных полномочий,
в результате чего он утратит рычаги влияния на практику применения судами
законодательства и не сможет обеспечить единообразное применение законов.

Присутствовавшая на расширенном заседании Премьер<министр Украины Ю.
В. Тимошенко отметила, что правительство не допустит “ручного управления” су<
дьями, которое имело место при бывшем режиме. Поскольку действия/бездей<
ствия судей разных инстанций десять лет позволяли Л. Д. Кучме создавать верти<
каль беспредела.

Перед отечественным законодателем возникает сегодня конкретная задача —
реформирование судебной системы Украины в соответствии с европейскими
стандартами. Для этого следует определить основные проблемы судебной власти,
подлежащие первоочередному разрешению, а именно:

1. Обеспечение доступа к правосудию каждому гражданину и гарантия того,
что его права, свободы и законные интересы будут защищены, а каждая судебная
ошибка, если её допустили, будет исправлена.

2. Нормативное обеспечение правосудия и независимости судей.
3. Несовершенная структура судов.
4. Низкий уровень профессионализма судей.
5. Коррупция и “кумовство”.
6. Материально<техническое обеспечение судов.
7. Надлежащее материальное обеспечение судей.
Есть конечно и другие проблемы влияющие на правосудие в целом.
Наша цель — проанализировать роль судьи, как субъекта уголовного судо;

производства, в системе судебной власти Украины, влияние его субъективного
усмотрения на деяния человека, которые влекут необратимые последствия
для жизни подсудимого.

Проблемы профессионального правосознания судей и стремления к установле<
нию объективной истины в уголовно<процессуальной науке исследовались в раз<
ное время многими учёными. Этим вопросам посвящены работы видных отече<
ственных учёных и практиков: И. Я. Фойницкий, Ю. М. Грошевой, Т. Г. Морщако<
ва, С. А. Пашин, М. М. Бахтин, немецких учёных А. Гутманн, Г. Шпендель, Ю. Вес<
сельс, А. Криз, К. Брикмайер и др.

Одним из основных принципов уголовного судопроизводства является установ<
ление объективной истины. Объективная истина — соответствие выводов след<
ствия и суда объективной действительности, фактическим обстоятельствам рассле<
дуемого события. Законодательно закреплённый [3, ст. 22] принцип всесторонности,
полноты и объективности установления обстоятельств совершённого преступления
ориентирует органы расследования и суд на выявление и достоверное установление
всех имеющих значение для дела обстоятельств. Даже незначительное отклонение
от этого принципа может повлечь невозможность установления объективной исти<
ны, и как следствие — становится невозможным проведение предусмотренных зако<
ном задач уголовного судопроизводства. “Целью уголовно<процессуальной деятель<
ности и доказывания… не может быть что–либо иное, кроме как установление
объективной действительности, реальности, имевшей место в прошлом. Не абсолют<
ной истины, не относительной, ибо это повлечёт нарушение прав участников про<
цесса, другие нежелательные последствия, а истины объективной. Она предполагает
наличие таких знаний и выводов об обстоятельствах дела, которые правильно отра<
жают существующую вне человеческого сознания действительность”, отмечал в
своих трудах известный русский правовед А. Александров [10, 23<24].
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Установление объективной истины в уголовном процессе возлагается на сле<
дователя, лицо, производящее дознание, прокурора и суд (судью), которым гаранти<
руется процессуальная самостоятельность в осуществлении действий по собира<
нию, исследованию, проверке, оценке и использованию доказательств, а также в
принятии решений по делу и их обоснованию.

Рассматривая судью как субъекта уголовного судопроизводства, на которого от
имени государства возложено разрешение основного вопроса каждого уголовного
дела о наличии или отсутствии состава преступления, о виновности или невинов<
ности лица, совершившего преступление [3, ст. 32], следует учитывать, что судья —
это, прежде всего человек, а человеческое познание несовершенно. Человеческое
познание не только не совершенно, но и недостаточно, чтобы познать истину в
уголовном судопроизводстве. Судебному исследованию присуща неустранимая
зависимость от проводящего такое исследование субъекта, его личности, индивиду<
ального опыта. В конечном счете, судья не устанавливает, а, якобы “творит” обсто<
ятельства уголовного дела. Всё, на что способен судья, — это отыскать субъектив<
ную истину, которая именуется “судебной истиной”, “юридической достовернос<
тью” [7, 419].

В работах германских процессуалистов (А. Гутманн, Г. Шпендель, Ю. Вес<
сельс), утверждается, что в уголовном процессе истина должна быть названа
субъективной, ибо она зависит от особенностей субъекта. Для каждого человека
истинным оказывается то, что он считает истинным. Судья лишь пытается прибли<
зиться к объективной истине, но больше, чем субъективного убеждения в истине,
он достичь не может, да этого и не требуется. Такой характер знания считается
вполне достаточным для отправления правосудия по уголовным делам.

Утверждается (Г. Бонне, У. Вестхоф, А. Виммер), что формирование судейского
убеждения в значительной мере основывается на эмоциональных, иррациональных
элементах, которые не могут быть понятны. Процесс формирования такого убежде<
ния протекает ниже уровня сознательного, рационального, в слоях психики, подчи<
нённых собственным законам, которые лишены смысла и не могут быть рацио<
нальными, логическими. Исходя только из рационального, судья не мог бы прийти
к убеждению, так как только иррациональные элементы позволяют ему достичь
субъективного убеждения. Именно воплощение идей иррационализма на практике
позволяет “избавиться” от сомнения двумя путями: путём внутреннего пережива<
ния либо путём волевого решения, решимости преодолеть сомнения [7, 420].

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что несовершенство челове<
ческого познания не позволяет отыскать объективную истину в уголовном про<
цессе, и потому, в повседневной жизни, судья должен руководствоваться такой
степенью вероятности, которой он достигает при возможном, исчерпывающем и
добросовестном использовании имеющихся доказательств. Такая высшая степень
вероятности и принимается за истину.

“…На должность судьи может быть рекомендован квалификационной комисси<
ей судей гражданин Украины не моложе двадцати пяти лет, имеющий высшее
юридическое образование и стаж работы в области права не менее трёх лет, про<
живающий в Украине не менее десяти лет и владеющий государственным язы<
ком” [1, ст. 127].

Принимая во внимание, что средний возраст судьи на Украине сегодня — сорок
пять лет, путём несложных математических подсчётов, можно определить, что фор<
мирование судьи и его мировоззрения, становления как личности происходило в
период тоталитарного коммунистического режима, при котором все решения, при<
нятые судьями, не должны были противоречить решениям партии (т. е. решениям
ограниченной, находящейся у власти, группы людей), а не интересам народа. Обре<
тение государством Украина независимости было ознаменовано все возрастаю<
щим нигилизмом, игнорированием законов власть имущими, простыми граждана<
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ми. Все эти процессы, происходящие в нашем обществе, не могли не отразится на
судебной системе нашего государства и на самих судьях, непосредственно “творя<
щих” правосудие. В подтверждение, приведём высказывание правоведа Ю. М. Гро<
шевого: “Никакие структурные изменения наш суд вроде бы не спасут. Необходи<
мо воссоздать профессиональное правосознание судей. А это, во<первых, не делает<
ся за один<два года. Во<вторых, профессиональное правосознание непосредствен<
ным образом связано с массовым правовым сознанием. И пока там не произой<
дут перемены, ждать от судов радикальных изменений наивно” [6, 111].

“Первое назначение на должность профессионального судьи сроком на пять
лет осуществляется Президентом Украины. Все другие судьи, кроме судей Консти<
туционного Суда Украины, избираются Верховной Радой Украины бессрочно в
порядке, установленном законом…” [1, ст. 128], это говорит о том, что, продержав<
шись первые пять лет, в дальнейшем тебе гарантирована бессрочно (до достиже<
ния судьёй шестидесяти пяти лет; [1, п. 2 ст. 126]) должность судьи и неприкосно<
венность, которая гарантируется Конституцией [1, ст. 126]. Сегодня из средств
массовой информации, становится известно, что имели место факты “покупки”
должностей судей. А ведь деньги надо возвращать. Вот и разрабатываются различ<
ные схемы относительно безопасного получения “гонорара” за оказанные услуги, а
тут ещё и сложные процессуальные мероприятия по установлению получения
взятки и неприкосновенность как нельзя более кстати.

Для примера можно взять Фонд государственного социального страхова;
ния от несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производ;
стве (дальше Фонд). Количество дел, рассматриваемых в судах по вопросу уста<
новления факта несчастного случая, связанного с производством и соответственно
возмещения материального ущерба, возмещения морального ущерба постоянно ра<
стёт. Очень часто вопреки законодательству об охране труда, кодексу законов о
труде и другим нормативно<правовым актам судья принимает решение в пользу
пострадавшего. Впоследствии выясняется, как правило, от самого же пострадавше<
го, что сработала давно отработанная связка: пострадавший — адвокат — судья. А
в связи с тем, что все задействованные лица материально заинтересованы в поло<
жительном разрешении дела, подобная комбинация практически беспроигрышна и
достаточно безопасна. Сегодня Фонд доведён практически до банкротства. При<
няв на себя обязательства по возмещению ущерба инвалидам труда всей Украины,
Фонд не может прекратить страховые выплаты, так как это повлечёт за собой
социальный взрыв, поэтому государство вынуждено содержать его на дотации, что
в свою очередь ложится дополнительным бременем на госбюджет, и не после<
днюю роль в этом сыграли подобные антигосударственные судебные решения.

Примеров непрофессионализма судей, пренебрежительного отношения к
своим обязанностям также достаточно. Вот один из них. Пострадавшим М.
в 2004 году был подан иск к предприятию “Укргазификация — Юг” по возмеще<
нию морального ущерба, так как в результате противоправных действий руковод<
ства предприятия пострадавший был лишён социальной защиты, гарантированной
ему государством, что в свою очередь повлекло ухудшение его здоровья. В судеб<
ное разбирательство был вызван в качестве свидетеля представитель Фонда. Ка<
ково же было его удивление, когда он понял, что судья, уже полгода рассматриваю<
щий это дело, только на третьем заседании узнал о существовании Закона Украи<
ны “Об обязательном государственном социальном страховании от несчастных
случаев и профессиональных заболеваний на производстве”, который вступил в
силу с 01. 04. 2001 г.

Мы позволили себе привести примеры рассмотрения дел в гражданском про<
цессе, так как, если в уголовном деле решается судьба одного человека или груп<
пы людей, то в гражданском — неверно принятое судьёй решение может привес<
ти к ущемлению интересов и имущественного положения определённого соци;
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ального слоя населения и подрыву в целом экономической и политической
стабильности государства.

На вышеупомянутом расширенном заседании президиума Верховного Суда
Украины, Совета судей и коллегии Государственной судебной администрации Ук<
раины, для усовершенствования деятельности судебной системы, Председатель
ВСУ В. Маляренко предложил углубить специализацию судов, то есть создать
криминальные, транспортные, налоговые суды, а также разграничить дела между
общими и хозяйственными судами по категориям дел. Внесла своё предложение и
Премьер<министр Украины Ю. Тимошенко — о назначенит судей местных судов
не в Киеве, а в соответствующих областях.

В данном случае мы позволим себе не согласиться с Юлией Владимировной,
во<первых, потому, что это противоречит Конституции Украины, а во<вторых, потому,
что как раз в этом случае децентрализация может привести к ухудшению поло<
жения дел в системе правосудия.

По нашему мнению, более целесообразно было бы рассмотреть вопрос о неко<
тором возврате к правовым положениям, которые ранее зафиксированы в основ<
ных законах прежнего государства, в которых говорилось о том, что судьёй может
быть избран каждый гражданин, достигший ко дню выборов 25<летнего возраста.
Судья ответственен перед избирателями или органом, избравшим его, и отчитыва<
ется перед ними. Судья может быть досрочно лишён своих полномочий лишь в
том случае, если он отозван избирателями или избравшим его органом, либо в
силу вынесенного относительно него приговора суда. Поставив во главу угла вы<
борность судей, мы, таким образом, реализуем на практике непосредственное учас<
тие народа Украины в осуществлении правосудия, а также усилим общественный
контроль за деятельностью судей.

Участие граждан в осуществлении судопроизводства является одним из основ<
ных Конституционных принципов, который реализуется через народных заседате<
лей и присяжных [1, ст. 124]. Ещё И. Я. Фойницкий писал: “Установление присяж<
ных стало ныне мировым судебным институтом, характеризующим цивилизован<
ность нации. Это … ревностный страж общественной безопасности и строгий су<
дия злодеяний, это установление всё более и более делается для культурного мира
судом естественным по преимуществу, от ведения которого, в интересах народной
экономии, устраняются лишь дела наименьшей важности” [9, 336].

Особенность судебного разбирательства при участии присяжных с процессу<
альной точки зрения заключается в разделении функций по разрешению уголов<
ного дела. Судья<председательствующий решает юридические вопросы, а при<
сяжные заседатели устанавливают фактические обстоятельства дела, главным в
числе которых является вопрос о виновности подсудимого. Подобное распреде<
ление обязанностей между судьями ведёт, во;первых, к невозможности вмеша<
тельства судьи<профессионала в процесс постановления вердикта; во;вторых, к
неконтролируемости действий и решений присяжных заседателей; в;третьих,
вердикт присяжными не обосновывается и не разъясняется; в<четвёртых, приго<
вор лишается таких общеобязательных свойств, как обоснованность и мотивиро<
ванность [5, 164].

Противники введения суда присяжных отмечают, что: “привлечение присяжных
к участию в рассмотрении судебных дел повлечёт значительные финансовые зат<
раты, вследствие чего, как показывает мировая практика, удельный вес дел, рассмат<
риваемых судами присяжных, будет незначительным” [4, 125]. В результате таких
высказываний напрашивается вопрос: а не аморально ли то, что мы ставим на
одну чашу весов жизнь, судьбу, честь и достоинство человека, а на другую —
“финансовые затраты”?

Несмотря на то, что введение суда присяжных задекларировано в Конституции
Украины, Законе Украины “О судоустройстве Украины” [4, ст. ст. 68–72], рассмот<
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рение дел судом присяжных процессуальным законодательством в настоящее
время не предусмотрено.

Подобные нестыковки нашего законодательства говорят о том, что нашим зако<
нодателям, учёным<процессуалистам следует обратить необходимое внимание на
эту проблему. В первую очередь, на них сегодня лежит основной груз ответствен<
ности за судьбы миллионов людей в нашем государстве.
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ПРО НАПРЯМКИ РЕФОРМУВАННЯ
СУДОВОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ

РЕЗЮМЕ

Правосуддя належить до системи держави, містить специфічне, фун<
кціональне навантаження, виконання якого не може бути заміщено
ніякими іншими інститутами. В зв’язку з необхідністю повинно рефо<
рмування судової системи в Україні. Потрібно ретельно вивчати до<
свід інших держав в юридичній сфері, та прикласти зусилля до набли<
ження та гармонізації кримінально<процесуальних систем України та
держав Европейського Союзу.

Ключові слова: Євроінтеграція, правосвідомість, суб’єкт криміна<
льного судочинства, об’єктивна істина, суб’єктивна істина, виборність
суддів, суд присяжних.
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КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ЗА ОКРЕМІ ФОРМИ ВИКРАДАННЯ

У статті розглядається проблема кримінальної відповідальності за
викрадання, яке вчиняється шляхом форм вчинення таких діянь. Звер<
тається увага на законодавчу модель такої відповідальності.

Ключові слова: злочини проти власності, родовий об’єкт, система
злочинів, форми викрадання.

Власність і право на неї, забезпечення і захист цього права — це одне з ключо<
вих положень функціонування держави і суспільства. З юридичної точки зору,
відносини власності — це наявність у відповідної фізичної або юридичної особи
прав на конкретний об’єкт власності, що надає йому можливості здійснювати во<
лодіння цим об’єктом. Для забезпечення правових аспектів такого функціонуван<
ня залучаються усі галузі права. Загальне визначення права власності дається в ч.
1 ст. 316 Цивільного кодексу України, де вказується, що це таке право юридичної
або фізичної особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону відпові<
дно до своєї волі, незалежно від волі інших осіб [1, 295]. Окрема, дуже важлива
роль в охороні права власності належить кримінальному праву. Саме воно пови<
нно, в першу чергу, охороняти відносини власності від злочинних посягань.

В діючому Кримінальному кодексі України (далі КК) відповідальність за злочи<
ни проти власності передбачена статтями 185–198, які знаходяться в VІ розділі.
Родовим об’єктом цих злочинів є відносини власності. Власність, як вважають
фахівці, це відносини між людьми, які відображають певну форму привласнення
матеріальних благ [2, 27].

Злочини проти власності систематизують на певні групи декількох рівней. Пер<
ша систематизація — це розподіл усіх злочинів, які є в цьому розділі, на корисливі
та некорисливі. Другий рівень, коли корисливі злочини розподіляються на викрадан<
ня та корисливі злочини без ознак викрадання. В свою чергу, злочини, які входять в
групу викрадань, теж підлягають певній класифікації. Однак до того, як ми перейдемо
до більш детального аналізу окремих форм викрадення, спробуємо спочатку дослі<
дити саме поняття викрадання, бо саме воно має такі загальні ознаки, які потім
повинні бути присутніми у кожній конкретній формі. Можливо сказати, що взагалі
поняття “викрадання” — це певний науково<практичний орієнтир, і через його розу<
міння можливо перейти до розуміння ознак конкретного суспільно небезпечного
діяння. Таким чином, можливо сказати, що в українському кримінальному праві
поняття викрадання — це, на нашу думку, корисний та необхідний інструмент пізнан<
ня кримінально<правової природи корисних посягань на власність.

Далі спробуємо дати характеристику цього поняття, використовуючи при цьому
в певних випадках елементи складу злочину. В чинному кримінальному законо<
давстві поняття викрадання відсутнє. При конструюванні статей, що встановлю<
ють кримінальну відповідальність за такі злочини проти власності, законодавець
використовує це поняття тільки в статтях 185, 186, 188 КК, а в статтях 187 і 190
вже поняття заволодіння.

© О. В. Коробка, 2005
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Однак більш детальнішу класифікацію можливо зробити ще і за іншими відзна<
ками. Одна з них дозволяє зробити це у відповідності до тих, умовно кажучи,
зовнішніх ознак, які характеризують такі процеси, в зв’язку з чим виділяють так
звані форми викрадання, до яких відносять: крадіжку, грабіж, розбій, шахрайство,
привласнення, розтрату, заволодіння чужим майном шляхом зловживання службо<
вим становищем. Чотири з них “мають” окремі статті в VІ розділі. А три форми:
привласнення, розтрата та заволодіння шляхом зловживання службовим станови<
щем об’єднані в одну статтю — 191 КК.

В юридичній літературі ці форми викрадання визначаються наступним чином.
Привласнення — це незаконне безоплатне утримання майна, ввіреного винному,
або майна, яке перебуває в його віданні на законній підставі. Розтрата — це неза<
конне безоплатне відчуження, використання, витрачення майна, яке було ввірено
винуватому чи перебувало в його віданні (продаж, дарування тощо). Зловживання
службовим становищем, як форма викрадення, означає, що особа використує свої
повноваження і використовує свої організаційно<розпорядчі або адміністративно<
господарські функції для незаконного обернення чужого майна в свою користь
або користь інших осіб [3, 139–140].

Особливість цих форм розкрадання полягає в тому, що суб’єктами таких діянь
виступають особи, які правомірно володіють цим майном, або особи, які у зв’язку зі
своїм службовим станом мають право ним розпоряджатися. Саме тому, виходячи
в першу чергу з додаткових ознак суб’єкта таких діянь, законодавець і об’єднав
три різні форми викрадання в одній статті КК [4, 90].

Як у більшості кримінально<правових норм, у нормі, яка міститься у ст. 191 КК,
відповідальність диференціюється за ступенем суспільної небезпечності шляхом
розробки законодавцем декількох складів певного злочину. Взагалі в теорії кри<
мінального права за ступенем суспільної небезпечності традиційно виділяють ос<
новний та кваліфіковані склади злочину. Під кваліфікованими розуміють склади
злочину, які наділені ознаками, що посилюють відповідальність, тобто в них крім
ознак основного складу містяться також ознаки, що характеризують підвищену
суспільну небезпечність діяння порівняно з основним складом [5, 60]. Орієнтиром
підвищеного ступеню діяння є санкції відповідних частин статті. За вчинення ква<
ліфікованого складу злочину настає більш суворе покарання, ніж за вчинення
основного; за вчинення особливо кваліфікованого — більш суворе, ніж за вчинення
основного або кваліфікованого.

Стаття 191 КК складається із п’яти частин. Частина 1 передбачає кримінальну
відповідальність за привласнення або розтрату чужого майна, ввіреного винному
або яке знаходиться в його володінні. В ч. 2 — за привласнення, розтрату шляхом
зловживання особою своїм службовим становищем. В ч. 3 — дії вказані в части<
нах 1 і 2, якщо вони вчиняються повторно або за попередньою змовою групою
осіб. В ч. 4 — якщо такі дії завдають шкоду в великих розмірах. В ч. 5 — якщо
такі дії завдають шкоду в особливо великих розмірах або вчинені організованою
групою осіб.

Якщо відійти від законодавчої моделі конструювання цієї статті, то можливо вказа<
ні кваліфіковані ознаки розділити, умовно кажучи, на три групи: перша — вчинення
таких діянь за попередньою змовою групою осіб або організованою групою; друга —
у великих і особливо великих розмірах; третя — вчинення таких діянь повторно.

Необхідно сказати, що усі ці кваліфікуючі та особливо кваліфікуючи ознаки
мають своє законодавче тлумачення. Ознаки, які нами віднесені до першої і тре<
тьої групи, мають тлумачення, які є в Загальній частині, ознаки другої групи — в
примітки, яка є до ст. 185 цього розділу КК.

Так, в Розділі VІ Загальної частини “Співучасть у злочині”, в ст. 28 КК є
законодавче визначення вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб
(ч. 2) і організованої групою (ч. 3). Потрібно звернути увагу, що при законодавчо<
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му визначені цих ознак законодавець оперує двома групами показників, одну з
яких, вірогідно, можливо назвати кількісною (певна кількість учасників таких ді<
янь) і якісною (психологічним відношенням особою до вчинення таких діянь).
Повторність теж визначається законодавцем в Загальній частині, а саме в Розділі
VІІ в окремій ст. 32, яка так і зветься “Повторність злочинів”. У той же час
поняття “великий” і “особо великий” розмір визначаються законодавцем, як вище
вказувалось, в примітки до ст. 185 “Крадіжка”.

Таке становище з визначенням кваліфікуючих та особо кваліфікуючих ознак є
достатньо об´рунтованим. Можливо сказати, що ознаки, які відносяться до першої
і другої груп, є досить постійними і мають достатню єдність відносно до злочинів,
які входять в різні розділи Особливої частини.

У той же час ознаки, які визначають “великий” і “особливо великий” розмір
шкоди, яка, може бути, заподіяна конкретним злочином, може коливатися як в
залежності від загальної ситуації в економіці, так і в залежності від конкретного
злочину або групи таких злочинів. Тому і законодавче тлумачення кваліфікуючих
ознак до групи злочинів проти власності і дається в примітки до однієї зі статей
цієї групи.

Підводячи підсумки, можливо виділити наступні загальні ознаки, які мають від<
ношення як до більш загальних положень, так і до аналізованих форм викрадання.
Так, 1) вилученими, оберненими можуть бути не будь які предмети, речі матеріаль<
ного світу, а тільки чуже майно, яке має вартість та її грошовий вираз — ціну;
2) загальним способом впливу на майно є вилучення (обернення) його із володін<
ня власника; 3) в залежності від зовнішніх ознак вчинення викрадання виділяють
7 форм викрадення; 4) обернення не тільки має протиправний характер, а й озна<
чає до цієї групи злочинів зменшення майнового фонду власника; 5) суспільно<
небезпечний наслідок вчинення розкрадання завжди виражений у заподіянні реа<
льної матеріальної шкоди, розмір якої визначає сумарна вартість чужого майна в
грошовому еквіваленті; 6) діяння вчинюється із прямим умислом, з корисним мо<
тивом та корисною метою.
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ОТДЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ ПОХИЩЕНИЯ

РЕЗЮМЕ

В статье, с учетом положений, определяющих общее понятие похи<
щения, анализируются три формы совершения таких деяний: присвое<
ние, растрата и похищение путем злоупотребления служебным поло<
жением

Ключевые слова: преступления против собственности, родовой
объект, система преступлений, формы похищений.
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ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ ТА ДЕКРИМІНАЛІЗАЦІЇ
ОКРЕМИХ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ МОРАЛЬНОСТІ У СУЧАСНІЙ

КРИМІНАЛЬНО�ПРАВОВІЙ ДОКТРИНІ УКРАЇНИ

Аналізуються існуючі у світовій практиці основні законодавчі мо<
делі щодо регламентації відповідальності за зайняття проституцією.
Розглядаються питання обгрунтованості криміналізації проституції у
Кримінальному кодексі (далі КК) України крізь призму основних
принципів цього процесу.

Ключові слова: криміналізація, декриміналізація, проституція,
принципи криміналізації.

Кримінальне законодавство України 2001 р. в частині регламентації відповіда<
льності за злочини проти моральності набуло цілої низки принципових змін. По;
перше, моральність розглядається у якості самостійного об’єкта кримінально<пра<
вової охорони (за КК УРСР 1960 р. це складова громадського порядку чи народно<
го здоров’я); по;друге, криміналізовано проституцію (систематичне надання сексу<
альних послуг з метою отримання доходу) та діяння, пов’язані з нею (примушуван<
ня чи втягнення у заняття проституцією, сутенерство); по;треттє, значно посиле<
но охорону нормального морального розвитку неповнолітніх. Збережена в КК
України 2001 р. і норма про відповідальність за ввезення, виготовлення або розпо<
всюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, хоча законодав<
ство багатьох інших республік СНД від неї відмовилось (наприклад, КК Російської
Федерації 1996 р.). Найбільш суперечливим є питання про криміналізацію прости<
туції. І це не випадково, оскільки світовій кримінально<правовій доктрині відомі й
інші варіанти ставлення національного законодавця до регулювання проституції.

Передусім слід зазначити, що з приводу назви і з приводу змісту цих законода<
вчих підходів у кримінально<правовій літературі існує певна плутанина. Так, на<
приклад, О. В. Наден розрізняє такі можливі моделі: 1) декримінаційна (у цьому
випадку секс<індустрія набуває легального характеру, держава намагається реєст<
рувати секс<робітниць, зобов’язуючи їх постійно мати відповідні медичні довідки
про стан здоров’я. Секс<пропозиції розміщуються на веб<сторінках, відповідних те<
леканалах, рекламних сторінках засобів масової інформації, в туристичних довід<
никах, що не вважається порушенням вимог цієї законодавчої моделі); 2) аболіці;
оністська (власне проституція злочином не вважається, але передбачається кри<
мінальна відповідальність за будь<яку експлуатацію проституції іншої особи, вербу<
вання для втягнення у проституцію, пособництво, утримання місць розпусти, надан<
ня приміщень для проституції, звідництво, сутенерство та отримання прибутку від
проституції інших); 3) модель обмеженої легалізації (проституція не вважається
злочином, але за законом караються дії, спрямовані на втягування жінок у прос<
титуцію, а також власники будинків розпусти, звідництво, оренда приміщень з ме<
тою організації секс<бізнесу) [1, 129<131]. З наведеного не зовсім зрозуміло, чим за
суттю відрізняються два останніх підходи до регулювання проституції. В. О. Іва<
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щенко вважає, що аболіціоністська модель передовсім спрямована на боротьбу з
експлуатацією проституції третіми особами, але включає заходи для допомоги жін<
кам, утягнутим у таку діяльність, заходи для їх реабілітації і повернення в суспіль<
ство [2, 18]. Аналізуючи найважливіші напрямки суспільного руху у зв’язку з про<
ституцією на Заході, А. О. Габіані розрізняв аболіціонізм (девіз аболіціоністів —
“вільна жінка на вільному тротуарі”), неоаболіціонізм (головний натиск робиться
на санітарній освіті, покращені умов життя жінок, які займаються проституцією і
т. ін.) і дискреціонізм (проституція неминуча, тому її треба поставити у певні
межі пристойності) [3, 71]. На відміну від нього, В. І. Лебеденко: розрізняє політи<
ку прогібіоціонізму (встановлення правової заборони на заняття проституцією, а
також інші діяння, які сприяють існуванню цього явища в суспільстві), політику
регламентації (державне регулювання заняттям проституцією шляхом встанов<
лення певних правил для такої діяльності та накладання на повій додаткових обо<
в’язків чи встановлення деяких обмежень) та політику аболіціонізму (ставлення
до проституції як до приватної справи кожної людини, яке повністю виключає
втручання держави в таку діяльність. Суттю такого підходу є використання захо<
дів соціальної профілактики в боротьбі з проституцією та залучення до цього
недержавних структур) [4, 5<6].

З’ясуємо названу вище термінологію. Згідно із Словником іншомовних слів
аболіціонізм: — лат. abolitio — скасування, знищення, англ. abolitionism — 1)
суспільний рух за скасування якогось закону; 2) суспільний рух у США в кінці
XVIII ст. за скасування рабства негрів. Аболіціоніст — (англ. abolitionist) 1)
послідовник аболіціонізму, прихильник скасування рабства; 2) іноді — прихильник
скасування якогось закону [5, 11]. Дискреційний (дискреція): який діє на влас<
ний розсуд; дискреційна влада — право посадової особи чи державного органу
діяти на власний розсуд; у парламенті — право головуючого в разі потреби виво<
дити депутатів із залу засідань, накладати на них штраф та ін. Дискреція (лат.
discretio) — вирішення посадовою особою чи державним органом певного питан<
ня за власним розсудом [5, 368].

Енциклопедичний словник Ф. А. Брокгауза та І. О. Єфрона пов’язує прогібі�
ціонізм (від англ. prohibition — заборона) — з суспільним рухом за заборону
певних дій, зокрема торгівлі спиртними напоями [6, 343].

Таким чином, аболіція завжди пов’язується із скасуванням певного закону чи
заборони, а прогібіція, навпаки, із встановленням заборони на певну діяльність.
Оскільки вирішальним при класифікації законодавчих моделей, що аналізуються, є
ставлення влади саме до проституції, можливі всього два варіанти: або вона лега;
лізується, або визнається злочином чи іншим правопорушенням. Проте, аболіці<
оністський підхід не є однозначним, і в певній країні може суттєво відрізнятися за
обсягом у діапазоні від легалізації не тільки проституції, а й діянь, пов’язаних з
нею (звідництво, утримання притонів розпусти та ін.), до встановлення на рівні
кримінального законодавства певних правил та обмежень для осіб, які займаються
проституцією або експлуатують її. В останньому випадку можна говорити про
дискреціонізм (модель обмеженої легалізації), коли влада, діючи на власний роз<
суд з метою обмеження проституції чи надання ій пристойності вдається до дода<
ткових заходів, спрямованих на непоширення цього соціального явища. Звідси ви<
пливає, що політика аболіціонізму охоплює собою три законодавчих підходи: дек;
римінаційний, суто аболіціоністський та дискреціоністський. Всі інші заходи,
які спрямовані на подолання проституції (допомога жінкам, утягнутим у таку дія<
льність, їх реабілітація та лікування, створення органів соціального патронажу і т.
ін.), є нейтральними до кримінального законодавства і можуть використовуватися
як у межах аболіціоністської, так і в межах прогібіціоністської моделей.

А. Згідно з декримінаційним підходом, ні сама проституція, ні діяння, пов’язані
з нею (звідництво, сутенерство, утримання домів розпусти і т. ін.), злочинами не
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визнаються. Така модель характерна для кримінального законодавства Нідерландів,
Швейцарії, Греції, Туреччини і деяких інших держав. Однак при цьому слід мати на
увазі, що дії, пов’язані з примушуванням, вербуванням або схилянням до проститу<
ції (і в межах цього підходу) завжди визнаються злочином.

Б. Суто аболіціоністська модель характеризується насамперед тим, що кримі<
нально караними є дії, пов’язані з проституцією (звідництво, сутенерство, зухерст<
во, утримання домів розпусти і т. ін.), хоча власне проституція злочином не вва�
жається. Ця модель найбільш поширена і притаманна кримінальному законодав<
ству держав ближнього (Росія, Білорусь, Грузія, Казахстан, Литва, Латвія, Естонія) і
дальнього зарубіжжя (Франція, Іспанія, Данія, Швеція, Китай та ін.).

Наведена вище класифікація досить умовна, оскільки в межах обох моделей (і
декримінаційної, і аболіціоністської, де тільки проституція не визнається злочином)
національний законодавець передбачає додаткові заходи, які спрямовані на заборо<
ну або непоширення проституції.

Так, наприклад, цілу низку обмежень щодо зайняття проституцією передбачає
КК ФРН. За загальним правилом, утримання домів розпусти не є кримінально<
караним (декримінаційний підхід). Але якщо особа у вигляді промислу утримує
заклад або керує діяльністю закладу, де інші особи займаються проституцією і між
ними є особиста чи матеріальна залежність, (або утримувач закладу сприяє прос<
титуції шляхом надання квартири), іншого місця проживання чи перебування і
пов’язаних з цим додаткових послуг, винний підлягає покаранню у вигляді позба<
влення волі на строк до трьох років або штрафу. Якщо, хтось уперто порушує
заборону на зайняття проституцією в певних місцевостях чи у певні часи, він
карається позбавленням волі на строк до шести місяців або штрафом до 180
денних ставок [7, § 184 а]. Хто займається проституцією поблизу школи чи іншого
місця, яке призначено для відвідування особами, що не досягли вісіснадцятилітньо<
го віку, або у домі, де проживають особи, які не досягли вісімнадцяти років (тобто
заподіює шкоду моралі молоді), він карається позбавленням волі до одного року
або штрафом [7 § 184 в]. Нормою, спрямованою на охорону громадської моралі
взагалі в статевій сфері є норма, передбачена § 183 а КК ФРН: хто публічно
вчинює сексуальні дії і тим самим з наміром чи свідомо порушує норми громадсь<
кої моралі, підлягає покаранню у вигляді позбавлення волі до одного року або
штрафом [7; 113, 116, 118].

Отже, як бачимо на прикладі, сучасне кримінальне законодавство різних країн
світу в частині регулювання власне проституції більше схиляється до дискреціоні<
стської моделі, коли проституція злочином не визнається, але передбачається ряд
заходів, які спрямовані на її непоширення або сувору заборону.

Що до України, то навіть фрагментарний аналіз питання про регулювання тут
проституції в історичній ретроспективі дозволяє твердити, що було випробу;
вано майже все. Статут Великого князівства Литовського 1588 р., Соборне Укла<
дення 1649 р., Артикул Воїнський 1715 р., Права, за якими судиться малоросійський
народ 1743 р. — стояли на позиціях аболіціоністського підходу: власне проститу<
ція злочином не вважалася, але кримінально караними були звідництво, та інші дії,
пов’язані з проституцією. Разом з цим передбачалися і заходи, спрямовані на об<
меження проституції. Прогібіоністський підхід був притаманний Укладенню про
покарання кримінальні та виправні 1845 р., де проституція визнавалася злочином.

Переорієнтування законодавства на декримінаційну модель почалося з середи<
ни XIX століття, а остаточно декримінаційна модель з елементами дискреціоністсь<
кого підходу конституювалася з прийняттям Статуту про покарання, які наклада<
ються мировими суддями 1864 р. Ця модель була притаманна і Укладенню про
покарання кримінальні та виправні редакції 1885 р.. Кримінальне Укладення 1903
р. знову впроваджує аболіціоністську модель, встановлюючи відповідальність за
звідництво, сутенерство, схиляння до проституції і т. ін. Притаманні цьому законо<
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давчому акту й елементи моделі обмеженої легалізації. Так, ст. 528 Кримінального
Укладення 1903 р. передбачала відповідальність за невиконання встановлених пра<
вил “для предупреждения непотребства и пресечения вредных от оного последст<
вий” [8]. Причому до відповідальності притягалися як жінки, що займаються прос<
титуцією, так і особи, які утримували будинки розпусти.

Аболіціоністський підхід був притаманний і кримінальному законодавству
України радянських часів.

Слід відзначити, що в період існування радянських КК доволі інтенсивна боро<
тьба велася і з власне проституцією, але виключно в адміністративно;правовій
площині. Початок їй було покладено циркуляром ВЦВК “Про заходи боротьби з
проституцією” від 16 грудня 1922 р., де передбачалися загальносоціальні та право<
ві заходи боротьби з чинниками, які сприяють проституції. У перший період осно<
вний акцент дійсно було зроблено на загальносоціальні заходи протидії проститу<
ції, але в подальшому перевагою користувалися правові заходи, логічним завер<
шенням яких було доповнення у 1987 р. адміністративного законодавства всіх
союзних республік нормою про відповідальність за зайняття проституцією [9,
ст. 1811].

Після криміналізації проституції у КК України 2001 р. думки фахівців з
цього приводу розділилися на дві групи. Більшість науковців вважає, що введення
кримінальної відповідальності за проституцію — це “негуманний” та “жорстокий”
крок, особливо якщо взяти до уваги сучасну економічну ситуацію та відсутність
реальних можливостей працевлаштування для багатьох жінок [1, 135]. Так,
О. В. Наден зазначає: “Якщо заняття проституцією є криміналізованим діянням,
то повії не висуватимуть обвинувачень проти торгівців людьми. Навіть більше, це
призводить до вилучення з переліку потерпілих також і жінок — жертв торгівлі
людьми, яких ввозять в Україну, вивозять з України, або передають у межах Укра<
їни, оскільки для них теж існує ризик переслідування за проституцію. Така ситуація
дає “звідникові” додаткові можливості шантажувати повію, яка може отримати
обвинувачення у кримінальному злочині, якщо стане відомо, що вона вдавалась до
проституції” [1, 135]. У цілому О. В. Наден, як і багато інших фахівців [2, 72; 3, 71],
робить висновок про те, що найбільш ефективним у цьому разі є метод не заборо<
ни, а регламентації, який дає можливість забезпечити контроль суспільства за про<
ституцією як соціальним явищем і за тими особами, які до неї вдаються” [1, 138].
Цікаво, що аналогічні висновки було зроблено деякими представниками вітчизня<
ної кримінально<правової теорії ще на початку ХХ століття [10, 178].

Слід також додати, що наведена позиція відповідає вимогам керівних принципів,
які напрацьовані другою Міжнародною консультацією з ВІЛ/СНІДу і прав лю<
дини, організованою Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини і
ЮНЕЙДС (об’єднана програма ООН із ВІЛ/СНІДу). Державам, зокрема, пропону<
ється декриміналізувати законодавство, яке стосується роботи дорослих осіб у
сфері надання сексуальних послуг, не пов’язаних із заподіянням шкоди. У подаль<
шому, з уведенням засобів правового регулювання, забезпечити дотримання пра<
вил гігієни та безпеки з метою захисту працюючих у цій сфері та їхніх клієнтів,
підтримання безпечної сексуальної поведінки під час надання сексуальних послуг
[11, 31].

На думку інших дослідників, введення кримінальної відповідальності за прости<
туцію — це своєчасний крок, який може запобігти тому, що молоді дівчата ставати<
муть повіями. Ця позиція уявляється більш слушною за наступних підстав: по;
перше, безсумнівно, знищити проституцію шляхом застосування кримінального
покарання нікому і ніколи не вдасться. Але не слід недооцінювати превентивних
можливостей кримінально<правові норми про заборону проституції в плані непо<
ширення цього соціального явища. За даними О. П. Дяченка, кожна третя прости<
тутка,(за її особистим зізнанням), відмовилася б від цього заняття, якби їй загро<
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жувала кримінальна відповідальність [12, 169]. По;друге, сучасне українське суспі<
льство вкрай занепокоєне станом моральності, про що свідчить прийнятий 20 лис<
топада 2003 р. Закон України “Про захист суспільної моралі”. З одного боку, пе<
редбачати жорстку регламентацію щодо розповсюдження продукції сексуального
чи еротичного характеру,(порядку організації та проведення видовищних заходів
сексуального чи еротичного характеру і т. ін.), а з іншого — легалізувати прости<
туцію, відкриваючи неповнолітнім певні “горизонти”, що найменше не логічно. По;
третє, навряд чи можна виправдовувати проституцію скрутним економічним ста<
новищем та відсутністю реальних можливостей працевлаштування. Ще Ч. Ломб<
розо дійшов висновку, що всі публіцисти постійно роблять ту саму помилку, вказу<
ючи на безпритульність та убозтво, в якому живуть більшість жінок з “пролетарі<
ату”, як на головну причину проституції [13, 126]. З таким успіхом можна легалізу<
вати кілерство, торгівлю людьми, людськими органами, хабарництво, розкрадання та
й взагалі будь<що. Хоча, якщо взяти сучасний стан речей, то легалізація проститу<
ції вигллядаєнеобразливим кроком на фоні ст.. 4 Закону України “Про податок з
доходів фізичних осіб”, якак вимагає плату податків з доходів, які отримані у
якості хабара чи шляхом розкрадення в сумах, які підтверджені обвинувальним
вироком суду. По;четвертє, не витримує критики й положення згідно з яким, ч. 1
ст. 303 КК України сприяє маргіналізації повій і позбавляє їх можливостей право<
вого захисту від насильства та шантажу з боку торгівців людьми, звідників та
сутенерів. Ст. 40 КК України передбачає й таку обставину, яка виключає злочин<
ність діяння, як фізичний або психічний примус. Оскільки, згідно з ст. 3 Конститу<
ції України, людина її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека
визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю, особа, яка займається прос<
титуцією під впливом фізичного чи психічного насильства, завжди повинна бути
виправдана за діяння, яке передбачено ч. 1 ст. 303 КК.

До речі, цим шляхом йде і судова практика. Так, наприклад, вироком місце;
вого Малиновського районного суду м. Одеси за ч. 3 ст. 303 КК України (при;
мушування до заняття проституцією шляхом застосування насильства,
вчинене щодо неповнолітніх) був засуджений К., який у період з березня по
липень 2004 р. шляхом застосування фізичного насильства та погроз його
застосування примушував неповнолітніх К., Т., В., Г., П., 1987;1988 років наро;
дження до зайняття проституцією, отримуючи при цьому більшу частину
грошової винагороди, яку передавали клієнти за надання сексуальних послуг.
Жодна з неповнолітніх навіть не притягувалася до кримінальної відповіда;
льності за проституцію, хоча всі вони досягли шістнадцятирічного віку.

Проблема виникає в ситуації, коли жінка добровільно займалася проституцією
і для примушення продовження цієї діяльності її шантажують можливістю кримі<
нального переслідування. Ця проблема, на наш погляд, могла би бути вирішена
шляхом доповнення ст. 303 КК України положенням, згідно з яким звільняється
від кримінальної відповідальності за проституцію особа, яка добровільно звертаєть<
ся за допомогою до правоохоронних органів (органів державної влади) та сприяє
розкриттю злочинів, пов’язаних з проституцією.

Розглядаючи питання про обгрунтованість криміналізації проституції (тобто
питання про визначення тієї межі, за якою сексуальна свобода особи в її цивілізо<
ваному розумінні перетворюється на статеву розбещеність, аморальну поведінку і,
врешті<решт злочин), не можна не торкнутися принципів криміналізації певних
діянь взагалі, які напрацьовані представниками як західної, так і вітчизняної кри<
мінально<правової науки. Свого часу англійський криміналіст К. Кенні, вирішуючи
питання про можливість встановлення кримінальної караності того чи іншого діян<
ня, наполягав на наявності, щонайменш, шести умов: 1) шкода від діяння, що кри<
міналізується, повинна бути більш істотною, ніж пряма або непряма шкода, яку
неминуче тягне за собою застосування кримінального покарання; 2) діяння, що
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криміналізується, повинне визначатися з точністю, яка необхідна для права; 3) це
діяння повинне бути таким, що достовірно доводиться; 4) доведення подібних діянь
повинне досягатися без заподіяння шкоди недоторканості приватного життя та
відносинам довіри між близькими людьми; 5) діяння повинне значною мірою обу<
рювати почуття суспільства, суспільну думку; 6) достатній захист суспільства від
даного виду діянь не може бути забезпечений більш м’якими — адміністративни<
ми або цивільно<правовими заходами [14, 27<29].

Досить розвинуту систему принципів криміналізації запропонував голландсь<
кий фахівець Л. Хульсман. На його думку, вирішуючи питання про криміналізацію
діяння, слід виходити з таких цілей кримінального законодавства, які можуть роз<
глядатися як соціально<прийнятні. Таких цілей чотири. Перша з них полягає у
точному визначенні правил поведінки, встановлених державою, а також в інформу<
ванні суспільства про ці правила. Друга ціль кримінального законодавства поля<
гає у тому, щоб ефективно сприяти вирішенню конфліктів, які виникають у суспі<
льстві. Третя ціль — вплив на поведінку людей у напрямку, що рекомендує пра<
во. Нарешті, четверта — це встановлення контролю над певними формами здійс<
нення державної влади. Система кримінального права обмежує коло випадків, у
яких публічна влада може застосувати санкції, а також характер заходів примусу,
що є припустимими. Тим самим кримінальне право допомагає нормалізувати за<
стосування владного примусу та гарантує основні свободи й права особистості.

Схожі висновки щодо підстав криміналізації були зроблені й у вітчизняній
теорії кримінального права. Всі принципи криміналізації запропоновано поділити
на дві групи: соціальні і соціально;психологічні та системно;правові. До пер<
шої групи належать: принцип суспільної небезпеки, принцип відносної розповсю<
дженості діяння, принцип кримінально<політичної адекватності криміналізації. До
системно<правових принципів криміналізації віднесені: 1) загально<правові систе<
мні принципи (конституційної адекватності, системно<правової несуперечності,
міжнародно<правової необхідності і припустимості, процесуальної здійсненності
переслідування); 2) кримінально<правові системні принципи криміналізації (прин<
цип відсутності прогалин закону та ненадмірності заборони, принцип визначеності
та єдності термінології, принцип повноти складу, співрозмірності санкції та еконо<
мії репресії) [15, 215<242].

Якщо проаналізувати законодавче вирішення щодо криміналізації проституції на
підставі викладених принципів, можна твердити, що майже всі вони були збережені.

Суспільна небезпека проституції, як злочину проти моральності, на наш погляд,
сумнівів не викликає. Дуже слушною в цьому аспекті є аргументація, наведена
Л. С. Білогриць<Котляревським ще на початку ХХ століття. Вчений робить висно<
вок, що суспільство, яке побудоване на аморальних принципах існувати не може і
неминуче руйнується. Визнаючи мораль однією з основ співжиття, держава забо<
роняє посягання на неї не тільки як порушення певного суб’єктивного права, а і як
порушення об’єктивних інтересів суспільства, в якому порушення суб’єктивних
прав може і не бути [16, 503<504].

Пригадаємо, яких масштабів набула проституція в Російській імперії після дек<
риміналізації цього діяння у середині XIX століття і яку занепокоєність це викли<
кало.

Досить показовою, з точки зору принципу суспільної небезпеки, є криміналіза<
ція свого часу у Німеччині іншого злочину проти моральності — культу насильст<
ва. Як відзначає Г. Кайзер, дослідження впливу на агресивності та злочинності
зображень насильства засобами масової інформації, які були проведені у Англії та
США, дійшли до суперечливих висновків, хоча проводилися майже однаково. На
думку Фешбаха, спостерігання агресивних дій виконує замінну функцію і произво<
дить до зниження агресивних збуждень (гіпотеза катарсіса). Згідно з інгібіційною
гіпотезою Берковица, спостерігання агресивних дій викликає у спостерагача перш
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за все жах перед агресією, який заторможує виникнення власної агресивної поведі<
нки. Акти агресії сприймаються як несправедливі. За стимуляційною гіпотезою
Хінкса, навпаки, спостерігання агресивних засобів поведінки викликає ефект на<
вчання і мотивує наслідування. Хінкс встановив, що діти навіть через шість міся<
ців можуть згадувати агресивні моделі поведінки. Згідно з четвертою гіпотезою,
постійна конфронтація глядача з зображеннями насильства веде до зниження чут<
ливості, до насильства та до ефекту звикання. Сам Г. Кайзер вважає криміналіза<
цію культу насильства дуже сумнівною, але повністю погоджується з виправдан<
ням її як однієї тільки загрозою щодо осіб, які “ненормально” адаптовані [17,
282<283].

Свого часу, А. Ф. Зелінський у своєму дисертаційному дослідженні зробив, на
нашу думку, важливий наголос на тому, що кримінальний закон може використову<
ватися для профілактичних цілей. Він зазначив, що профілактична діяльність дер<
жави має, проводити, насамперед, заходи організаційні та виховні. Однак для попе<
редження злочинів за необхідності використовується й примус, зокрема шляхом
застосування норм кримінального права. Існує типовий видовий взаємозв’язок
між різними видами злочинів. Він полягає у тому, що одні злочини створюють
умови для інших, найчастіше, більш тяжких. Можливий виніток тільки для невели<
кої групи злочинів, суспільна небезпека яких характеризується створенням типо<
вих умов злочинності. Боротьба з ними має важливе профілактичне значення.
Серед останніх учений називав втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність,
самогоноваріння, порушення правил торгівлі спиртними напоями, приховування
злочинів і т. ін. [18, 9<14]. Е. А. Саркісова теж звернула увагу на особливу групу
кримінально<правових норм, що мають місце в кримінальному праві. Це норми
“подвійної превенції”. Вона зазначає, що свою загальнопревентивну функцію ці
норми виконують шляхом встановлення санкцій за дії, які можуть привести до ще
більш тяжких злочинів або сприяти вчиненню правопорушень. До них вона відно<
сила: погрозу вбивством, управління транспортним засобом у стані сп’яніння, не<
дбале зберігання вогнепальної зброї, втягнення неповнолітніх у злочинну діяль<
ність, злісне порушення правил адміністративного нагляду та інші норми [19, 16].

Вважаємо, що до кола таких норм може бути віднесена і ч. 1 ст. 303 КК Укра<
їни. Безсумнівно, декриміналізація проституції призведе до несприятливих змін у
динаміці таких більш тяжких злочинів як створення чи утримання притонів роз<
пусти, звідництво для розпусти, примушування чи втягнення у зайняття проституці<
єю, сутенерство, торгівля людьми з метою сексуальної експлуатації. Знов таки
пригадаємо, що криміналізація сутенерства, примушування чи вербування до за<
йняття проституцією, а також наданя юридичної сили (ч. 1 п. 2, ч. 3 і ч. 3 ст. 500
Кримінального Укладення 1903 р., які відбулися у 109 р.), були неслідком декримі<
налізації влесне проституції у середині ХІХ століття.

Не викликає зауважень криміналізація проституції і з точки зору інших прин<
ципів цього процесу, як то: порширеності цього явища в Україні, недостатності
боротьби з цим діянням іншими заходами (боротьба з проституцією адміністрати<
вно<правовими заходами ні за радянських часів, ні за часів незалежності успіху не
мала), недорогої ціни криміналізації (санкція ч. 1 ст. 303 КК України, яка, крім
штрафу, передбачає тільки громадські роботи, навряд чи є “дорогою ціною”), проце<
суальних можливостей переслідування (і все ж, ч. 1 ст. 303 КК України не можна
віднести до числа “мертвих” норм. За даними Верховного Суду (статистична звіт<
ність) у 2003 році за цією статтею було засуджено 43 особи, а у 2004 р. — 80).
Збережені, як уявляється, і ще два дуже важливих принципи криміналізації прости<
туції. По<перше, такий крок обмежує державне свавілля у цій сфері. Саме невизна<
ченість держави щодо оцінки суспільної небезпеки проституції є підгрунтям для
порушення прав та інтересів осіб, що цим займаються; вона створює умови для
так званих “суботників”, шантажу з боку правоохоронних органів, отримання хаба<
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ра і т. ін. Не можна з цього приводу не погодитися з А. І. Єлістратовим, який
вважав “исправление нравов в духе тех или иных моральных тенденций, — гиб<
кой целью, таящей в себе оправдание произвола и нетерпимости” [10, 178]. По<
друге, криміналізація проституції не суперечить принципу недоторканності приват<
ного життя. У цьому випадку, протиріччя між суб’єктивним правом особи на за<
йняття цією “професією” і інтересами суспільства повинно вирішуватись на ко<
ристь останнього. Вважаємо взагалі неприпустимими кардинальні коливання
то у бік інтересів держави і суспільства, коли людина, її права і свободи знаходи<
лися далеко позаду, то у бік абсолютної пріоритетності приватних інтересів, коли
інтереси суспільні майже не враховуються. Цілком справедливим з цього приводу
є зауваження С. В. Дьякова: “Адже кожному ясно: скільки завгодно можна стави<
ти на перше місце особистість, її права і свободи, але реальна захищеність не буде
забезпечена, якщо слабкими та недієздатними є інститути державної влади. Саме
ця сторона конституційного положення найчастіше забувається у дискусіях та тво<
рчій полеміці: визнання, дотримання та захист прав і свобод людини і громадяни<
на — обов’язок держави” [20, 11].

Таким чином, на наш погляд, криміналізація проституції цілком від�
повідає ідеї гармонійного задоволення інтересів особи, суспільства та
держави. Держава в інтересах усього суспільства, може обмежити суб’єктивне
право особи на “торгівлю своїм тілом”, якщо це призводить до руйнування самих
підвалин цивілізації. Ігнорування цієї обставини, у своєму кінцевому логічному
розвитку, ставить під сумнів необхідність існування кримінального права взагалі.
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ПРОБЛЕМЫ КРИМИНАЛИЗАЦИИ И ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИИ
ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ НРАВСТВЕННОСТИ

В СОВРЕМЕННОЙ УГОЛОВНО�ПРАВОВОЙ
ДОКТРИНЕ УКРАИНЫ

РЕЗЮМЕ

Сделан вывод об обоснованности криминализации проституции в
уголовном законодательстве Украины.

Приводятся дополнительные аргументы в пользу прогибиционист<
ского подхода к проституции. Предлагается дополнить ст. 303 дей<
ствующего УК положением, в соответствии с которым освобождается
от уголовной ответственности за проституцию лицо, которое добро<
вольно обратилось за помощью в правоохранительные органы (орга<
ны государственной власти) и содействовало раскрытию преступле<
ний, связаных с проституцией.

Ключевые слова: криминализация, декриминализация, проститу<
ция, принципы криминализации.
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ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОВТОРНОСТІ
У ХАБАРНИЦТВІ, ЇЇ ОЗНАКИ

Представлено правову характеристику провокації хабара (відповід<
но до чинного законодавства України і Пленуму Верховного Суду
України), висвітлено думки юристів<теоретиків щодо даної теми. Ви<
явлено недоліки в законодавчому закріпленні цього поняття, висунуто
аргументовані пропозиції.

Ключові слова: давання хабара, одержання хабара, повторність,
службова особа.

Як засвідчує аналіз спеціальної юридичної літератури, відповідної нормативно<
правової бази і практики її застосування, питанням кримінальної відповідальності
за хабарництво завжди приділялася підвищена увага вітчизняних законодавців, на<
уковців і практиків юристів.

Серед вітчизняних науковців найпомітніший вклад в останні часи у вирішен<
ня питань кримінальної відповідальності за хабарництво вніс заслужений юрист
України М. І. Мельник у монографії “Хабарництво: загальна характеристика, про<
блеми кваліфікації, удосконалення законодавства”. В останні роки про проблеми
кваліфікації хабарництва в Україні було підготовлено і захищено дві кандидатські
дисертації: О. О. Дудоровим на тему: “Проблемні питання кримінальної відповіда<
льності за одержання хабара” (1994 р.), В. С. Лукомським на тему: “Кримінальна
відповідальність за дачу хабара та посередництво у хабарництві” (1996 р.).

Певні питання виникають при застосуванні такої кваліфікуючої одер�
жання хабара ознаки, як повторність його вчинення. Як випливає з п. 3
примітки до ст. 368 КК України, одержання хабара визнається повторним, якщо
воно вчиняється особою, яка вчинила будь<який із злочинів, передбачених статтями
368<369 КК України, тобто одержання хабара, давання хабара [1]. Відповідно до
цього положення, не може розглядатися як злочин, вчинення повторно, одержання
хабара у кілька прийомів за виконання чи невиконання обумовлених з тим, хто дає
хабар, дій. Вчинене таким чином діяння слід розглядати як продовжуваний зло<
чин. Однак на практиці має місце ігнорування зазначених вище положень, в ре<
зультаті чого дії винних осіб дістають неправильну правову оцінку.

Так, Верховний Суд України виключив ознаку повторності із звинувачення
по справі стосовно старшого оперуповноваженого кримінального розшуку П.,
який одержав від громадянки К. у два прийоми певну суму грошей за обіцян;
ку прийняти рішення про звільнення від кримінальної відповідальності її
сина.

Певні особливості правової оцінки притаманні випадкам одночасного
одержання хабара від кількох осіб. В теорії кримінального права і на практи<
ці застосування кримінального закону кваліфікація одночасного одержання
хабара від кількох осіб за ознакою повторності ставиться в залежності
від того, чи передається хабар за вчинення службовою особою окремих
дій в інтересах кожного хабародавця, чи за вчинення в їх загальних
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інтересах єдиного діяння по службі. Одночасне одержання службовою осо<
бою хабара від кількох осіб за виконання чи невиконання в їх загальних інтересах
єдиного, загального діяння по службі визнається одноразовим одержанням хабара.
Згідно з роз?ясненням п. 15 постанови Пленуму Верховного Суду України від 26
квітня 2002 року N 5 “одночасне одержання службовою особою хабара від декіль<
кох осіб належить кваліфікувати як вчинене повторно тоді, коли він дається за
вчинення дій в інтересах кожної особи, яка дає хабар, а службова особа усвідомлює,
що одержує його від декількох осіб” [2, 273.].

Наводимо приклад повторності у кримінальної справі. Кримінальна спра;
ва по звинуваченню І. в злочині, передбаченому ч. 3 ст. 168 КК України 1960
року, розглянута у відкритому судовому засіданні Судовою колегією по кри;
мінальним справам Одеського обласного суду в залі суду в м. Одесі.

І., працюючи начальником ділянки АТ “Блаз” “Автошкола” (начальником
автошколи), будучи службовою особою, що виконує організаційно;виконавчі
функції, одержав хабар, повторно, в особливо великому розмірі за виконання
на користь даючого хабар дій з використанням службового становища.

25 березня 2000 року в період з 15 до 16 годин І. в своєму кабінеті, що
знаходиться в м. Одесі, від учня групи 1 “В” автошколи К., який ухвалою
помічника прокурора від 18 липня 2000 року звільнений від кримінальної від;
повідальності, одержав за забезпечення успішної здачі ним внутрішнього іс;
питу в автошколі хабар у розмірі 200 доларів США, що за офіційним курсом
Національного банку України на той час складало 1082 грн.

Того ж дня, 25 травня 2000 року, приблизно о 16 годині 30 хвилин І. в
своєму кабінеті, що знаходиться в м. Одесі, від учня групи 1 “В” автошколи
С., який ухвалою слідчого від 14 серпня 2000 року звільнений від кримінальної
відповідальності, одержав за забезпечення успішної здачі ним внутрішнього
іспиту в автошколі хабар у розмірі 200 доларів США, що за офіційним курсом
Національного банку України на той час складало 1082 грн.

І. в судовому засіданні винним себе в одержанні хабара не визнав і пояс;
нив суду, що начальником автошколи він працює з 1994 року по вересень 2000
року. Разом з виконанням організаційно;розпорядливих функцій він є також
членом комісії по прийому внутрішніх іспитів в автошколі, без здачі яких
слухачі не допускаються до складання іспитів в органах ДАІ. До складу ко;
місії, окрім нього, входять З. і провідний викладач закріпленої за ним групи,
яким в даному випадку був П. 22 травня 2000 року екзаменаційна комісія
приймала внутрішній іспит, але не всі вдало його склали. Переекзаменовка
була призначена на 25 травня 2000 року на 14 годин. Цього дня він (І.) був
присутній на іспиті недовго, оскільки виїхав у ДАІ. Повернувся він у школу
приблизно в 16 годин 15 хвилин і пішов до кабінету охорони праці. Приблизно
в 16 годин 30 хвилин у цей кабінет зайшов курсант групи 1 “В” З. і запропо;
нував йому гроші за складання екзамена з правил дорожнього руху. Він відпо;
вів З., щоб той з своїми грошима йшов на повторний іспит. Коли він (І.) брав
з ящика столу ручку, то у цей момент З. кинув гроші в ящик столу і втік. Це
були долари США, він зібрав їх, загорнув в листок паперу, написав на цьому
листку кому їх потрібно віддати, поклав гроші в кишеню піджака і пішов у
клас, де приймали іспит, щоб віддати гроші З. З. на іспиті не було і він (І.)
пішов у свій кабінет проводити нараду з інструкторами. Коли він проводив
нараду, в кабінет зайшли працівники міліції і запропонували видати гроші,
які дав йому курсант С. Він витягнув з кишені гроші і поклав їх на стіл. При
перерахунку виявилося 200 доларів США. Після цього почалася перевірка
його рук і піджака якимось приладом, заповнення протоколу і обшук у кабі;
неті. І. вважає, що передача йому доларів була запланованою акцією, до якої
працівники міліції підготували З., що звів наклеп на нього.
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Далі І. пояснив, що працівники міліції знайшли в його сейфі гроші ті, що
належать йому, випадково загорнені в папір з написом Д., 200 доларів США.
Прізвище Д. було ним написано на папері у зв’язку з тим, що Д. необхідно
було відпрацювати пропущене заняття. Ці гроші він збирав з 1996 року по
2000 рік для лікування.

Слід зауважити, що така позиція поділяється не всіма криміналістами. Так, О. О.
Дудоров, аналізуючи описану вище ситуацію, висловив думку про те, що одночасне
одержання майнової винагороди від кількох хабародавців навіть за умови вико<
нання в інтересах кожного з них окремої дії навряд чи можна розцінювати, як
одержання хабара, вчинене неодноразово. У таких випадках не вбачається невідпо<
відності злочинних діянь у часі, що є властивістю, яка притаманна повторності як
формі множини. Такі дії службової особи, за загальним правилом, повинні розгля<
датися як одиничний злочин, встановлення ознак якого допускає підсуму кількіс<
них показників злочинної діяльності [3, 15].

Певні складнощі в оцінці дій хабарника за ознакою повторності вини�
кають у випадках, коли хабародавець дає хабар частинами і перед пере<
дачею останньої частини хабара змінює умови домовленості з хабарником.
Наприклад, хабародавець просить службову особу вчинити певну (заздалегідь не
обіцяну) дію в його інтересах. Слід погодитися з В. С. Лукомсьним, який вважає,
що у таких випадках повторності дачі хабара не буде. Закон не визначає, яку
кількість дій повинна здійснити за одержаний хабар службова особа, а тому вчи<
нення за один хабар кількох дій (нехай і не обумовлених при попередній домовле<
ності про одержання хабара) не дає підстав для визнання як одержання хабара.
Такою ж правова оцінка повинна бути і в тих випадках, коли хабарник, отримавши
всю або частину хабара, вимагає збільшити його розмір, не змінюючи характеру та
кількості вчинених за хабар дій. Однак якщо із збільшенням частки недоданого
хабара пов?язано вчинення нової дії, то в даному випадку повторність вже матиме
місце [4, 17].

На практиці повторне одержання хабара інколи кваліфікується не лише за ч. 2
ст. 368 КК України, а ще за частиною 1 цієї статті. У цьому зв?язку п. 15 постано<
ви Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 року N 5 визнав за
необхідне роз?яснити таке “оскільки цією ознакою охоплюються як перший, так і
наступні злочини, тому кваліфікувати перший із них додатково ще й за ч. 1 ст. 368
чи 369 КК не потрібно. Це не стосується тих випадків, коли одні злочини були
закінченими, а інші — ні, і випадків, коли особа одні злочини вчинила як викона<
вець, а інші — як організатор, підбурювач або посібник, оскільки незакінчені злочи<
ни і злочини, які особа вчинила не як виконавець, повинні одержувати окрему
кваліфікацію з посиланням на відповідну частину ст. 15 чи ст. 27 КК.”

Практичні працівники правоохоронних органів при застосуванні цієї ознаки
припускаються ще однієї суттєвої помилки. Суть її полягає у тому, що, кваліфікую<
чи одержання хабара від кількох осіб за ознакою повторності, слідчі та суди дають
окрему правову оцінку цьому діянню ще й у залежності від суспільного
розміру одержання хабарів.

Прикладом такого роду може бути справа, розглянута Херсонським обла;
сним судом стосовно С. Органами попереднього розслідування С. було звину;
вачено в тому, що, працюючи заступником голови обласної профспілки пра;
цівників малого і середнього бізнесу “Консолідація” і директором навчально;
інформаційного центру по підготовці продавців 3;ї категорії при вищому
професійно;комерційному училищі № 15 м. Херсона, він за хабарі видавав фік;
тивні свідоцтва про закінчення курсів особам, які не проходили навчання на
курсах. Усього протягом двох років ним за такі дії було одержано хабарі від
десятьох осіб (предметом хабарів були спиртні напої, коробки цукерок, дрібні
суми грошей). Кваліфікувавши дії С. як повторне одержання хабара, слідчий

Ïðàâîâà õàðàêòåðèñòèêà ïîâòîðíîñò³ ó õàáàðíèöòâ³ UUUUUUUUUUUU



174

інкримінував С. ще таку ознаку, як одержання хабара в особливо великому
розмірі. Розглянувши справу, суд у вироку зазначив, що попереднім розсліду;
ванням дії С. помилково кваліфікували за ч. 3 ст. 168 КК України 1960 року
як одержання хабара в особливо великому розмірі, оскільки вони не охоплюва;
лись єдиним умислом на одержання хабара в особливо великому розмірі, а
сума кожного предмета хабара окремо не досягає визначеного законом вели;
кого розміру. За цих обставин суд дійшов правильного висновку про те, що дії
С утворюють лише повторність одержання хабара.

Однак на думку М. І. Мельника, і як засвідчує дослідження практики, далеко не
завжди суди виправляють такі помилки органів попереднього розслідування [5,
126.].

Одержання хабара не можуть кваліфікуватись як вчинені повторно у
випадках, коли:

– судимість за раніше вчинений злочин знята або погашена в передбаченому
законом порядку;

– на момент вчинення особою нового злочину минули строки давності притяг<
нення її до відповідальності за раніше вчинений злочин;

– особа була звільнена від відповідальності за раніше вчинений злочин у вста<
новленому законом порядку.

Закон давання хабара кваліфікуючою обставиною визначає також повторність
її вчинення (ч. 2 ст. 369 КК України).

Давання хабара повторно кваліфікується за ч. 2 ст. 369 КК України. Давання
хабара визнається вчиненим повторно, тобто вдруге, двічі, якщо хабар було переда<
но двом або більше службовим особам за вчинення різних, окремих дій в інтере<
сах хабародавця, або хоча й тій самій одній службовій особі, але за вчиненим нею
(чи невчинення) окремих, різних дій. Давання хабара визначається вчиненою по<
вторно в тих випадках, коли: 1) даванню хабара передувало одержання хабара (ст.
368 КК України), чи давання хабара (ст. 369 КК України); б) попередній злочин,
передбачений однією зі статей 368<369 КК України, був закінченим чи лише готу<
ванням або замахом на вчинення такого злочину; в) у вчиненні будь<якого із цих
злочинів, що передбачають відповідальність, особа була виконавцем чи іншим спів<
учасником.

Не утворює повторності давання хабара службовій особі однієї обумовле0
ної суми за декілька разів (прийомів). Повторне давання хабара відрізняєть<
ся від давання хабара в декілька прийомів тим, що кожна передача грошей чи
цінностей обумовлена вчиненням або невчиненням службовою особою в інтере<
сах хабародавця окремих, різних дій.

Як і при одержанні хабара, при даванні хабара на практиці інколи виникають
труднощі у правовій оцінці цього діяння, які пов?язанні з даванням хабара части<
нами, у кілька прийомів.

При кваліфікації такого роду діянь слід виходити з того, що давання у кілька
прийомів одного хабара службовій особі за виконання чи невиконання в інтере<
сах того, хто дає хабара, певних дій по службі є продовжуваним злочином, а отже,
не утворює повторності. Тобто з теоретичної точки зору тут питання власне
не існує. Питання виникає на практиці: було насправді давання хабара час<
тинами, чи кожний раз службовій особі давався новий хабар? Вирішення його по<
вною мірою залежить від практичних працівників правоохоронних органів, а саме
від їх розуміння суті цього питання, від необхідності з?ясування таких нюансів, а
також збору достатніх доказів, які б свідчили про наявність чи відсутність повтор<
ності давання хабара. Однак, як свідчить аналіз кримінальних справ цієї категорії,
працівники правоохоронних органів далеко не в усіх випадках ставляться до ви<
рішення цього питання саме таким чином, до помилок у застосуванні ч. 2 ст. 369
КК України.
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Так, С. передав А. за реєстрацію автомобіля спочатку 200, а потім ще 200
доларів США. Під час передачі останніх його було затримано працівниками
міліції. Органами попереднього слідства дії С. було розцінено як замах на
повторне давання хабара і кваліфіковано за ст. 17 та ч. 2 ст. 170 КК Укра;
їни 1960. Обвинувачення не знайшло свого підтвердження в судовому засі;
данні, оскільки під час слідства не було встановлено, що підсудний мав умисел
на повторне давання хабара. Більше того, в суді було доведено (і це підтвер;
джувалося матеріалами справи), що умисел С. був спрямований на давання
одного хабара в сумі 400 доларів США за вчинення однієї дії — реєстрацію
автомобіля. Однак реалізувати свій умисел в процесі одного акту передачі
грошей А він не міг у зв?язку з відсутністю в нього необхідної суми коштів.
Тому Приморський районий суд міста Одеси дійшов висновку, що С. вчинив
продовжений злочин і кваліфікував його дії за ч. 1 ст. 170 КК України 1960
року.

Не утворює повторності давання хабара кількома особами одній службовій осо<
бі, а також підмова декількох осіб дати хабара одній службовій особі за вчинення
(чи невчинення) однієї обумовленої дії.

Давання хабара не може кваліфікуватися за ч. 2 ст. 369 КК України як вчинена
повторно, якщо стосовно попереднього злочину витекли строки давності притяг<
нення особи до кримінальної відповідальності (ст. 49 КК України), або якщо суди<
мість за попередній злочин знята чи погашена (ст. 91 КК України), або якщо за
попередній злочин особа була звільнена від кримінальної відповідальності на під<
ставах, передбачених ст. 47 КК України (звільнення від кримінальної відповідаль<
ності у зв?язку з передачею особи на поруки), ст. 48 КК України (звільнення від
кримінальної відповідальності у зв?язку із зміною обстановки) та ч. 3 ст. 369 КК
України.

Необхідно відзначити, що в п. 16 постанови Пленуму Верховного Суду України
від 07. 10. 1994 року N 12 “Про судову практику в справах про хабарництво”, яке
відмінене і в якому закріплювалося положення “якщо ж особа, хоч і вчинила рані<
ше відповідний злочин, але була у встановленому законом порядку (в тому числі
і з підстав, передбачених ч. 3 ст. 170 КК України 1960 року) звільнена від криміна<
льної відповідальності, то кваліфікувати її дії за ознакою неодноразовості не мож<
на”. В постанові Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 року N 5
окремим положенням даний момент не закріплюється а існує тільки загальний
опис, в яких випадках одержання, чи давання хабара не можуть кваліфікуватися як
вчинені повторно, а саме, — коли особа була звільнена від відповідальності за рані<
ше вчинений злочин у встановленому законом порядку. Але ми на себе взяли
сміливість пропонувати ввести в коментар до вищезгаданого положення посилан<
ня на ч. 3 ст. 369 нового КК України.

Необхідно відзначити, що передбачена у ч. 2 ст. 369 КК України повторність є
єдиною кваліфікуючою давання хабара ознакою.

Повторним у статтях 368 і 369 КК України визнається, якщо воно вчинене
особою, яка раніше вчинила будь<який із злочинів, передбачених цими статтями.
На нашу думку, в цю групу злочинів необхідно віднести ст. 370 КК Україна
(провокація хабара), оскільки вона деякими вченими у теорії кримінального пра<
ва відноситься до хабарництва. І тому, на нашу думку, ми вважаємо, що в п. 3
Примітки до ст. 368 КК України необхідно внести коригування, тобто додати до
статей 368 і 369 КК України, також ст. 370 КК України. Ми розуміємо, що це
також спричинить і зміни в ч. 2 ст. 370 КК України, яка доповниться фразою
“або повторно”; тобто повністю вона звучатиме так: “те саме діяння, вчинене
службовою особою правоохоронних органів, або повторно”. Дана зміна могла б
більшою мірою закріпити такий злочин як провокацію хабара до числа статей,
які відносяться до хабарництва.
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Проведене дослідження й висновки роботи можуть бути використані:
1) У правозастосувальній діяльності: для стабільності судової практики, а саме,

на нашу думку, необхідно викласти п. 15 постанови Пленуму Верховного Суду
України “Про судову практику у справах про хабарництво” з наступними додатка<
ми “якщо ж особа, хоч і вчинила раніше відповідний злочин, але була у
встановленому законом порядку (в тому числі і з підстав, передбаче0
них ч. 3 ст. 369 КК України) звільнена від кримінальної відповідальнос0
ті, то кваліфікувати її дії за ознакою повторності не можна”.

2) У законотворчій діяльності: у процесі підготовки змін до нового Криміналь<
ного кодексу Україниу, а саме в п. 3 Примітки до ст. 368 КК України необхідно
внести певні коригування, тобто додати до статей 368 і 369 КК України, також ст.
370 КК України. Ми розуміємо, що це також спричинить за собою зміни в ч. 2 ст.
370 КК України, яка доповниться фразою “або повторно”, тобто повністю вона
звучатиме так: “те саме діяння, вчинене службовою особою правоохоронних орга<
нів, або повторно”.
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ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОВТОРНОСТИ
ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ, ЕЕ ПРИЗНАКИ

РЕЗЮМЕ

При квалификации повторности следует исходить из того, что дача
в несколько приемов одной взятки должностному лицу за выполне<
ние или невыполнение в интересах того, кто дает взятку, определен<
ных действий по службе является продолжаемым преступлением, а
следовательно, не образует повторности. То есть с теоретической точ<
ки зрения здесь вопрос собственно не существует. Вопрос возникает
на практике: была в действительности дача взятки частями, каждый
раз или должностному лицу давалась новая взятка? Решение этого в
полной мере зависит от практических работников правоохранитель<
ных органов, а именно, от их понимания сути этого вопроса, необходи<
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мости выявления таких нюансов, а также сбора достаточных доказа<
тельств, которые бы свидетельствовали о наличии или отсутствии по<
вторности дачи взятки.

Для стабильности судебной практики необходимо изложить п. 15
постановления Пленума Верховного Суда Украины “О судебной прак<
тике по делам о взяточничестве” со следующими дополнениями
“если же лицо, хоть и совершило ранее данное преступление, но было
в установленном законом порядке (в том числе и на основаниях,
предусмотренных ч. 3 ст. 369 КК Украины) освобожденная от уголов<
ной ответственности, то квалифицировать ее действие по признаку
неоднократности нельзя.”

В процессе подготовки изменений в новый Уголовный кодекс Ук<
раины, а именно в п. 3 Примечания к ст. 368 УК Украины необходимо
внести поправку, то есть добавить к статьям 368 и 369 КК Украины,
также ст. 370 КК Украины. Мы понимаем, что это также повлечет за
собой изменения в ч. 2 ст. 370 КК Украины, которая дополнится фра<
зой “или повторно”, то есть полностью, она будет звучать так: “то же
деяние, совершенное должностным лицом правоохранительных орга<
нов, или повторно”

Ключевые слова: дача взятки, получение взятки, повторность,
должностное лицо.
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СУБ’ЄКТ ГОСПОДАРСЬКИХ ЗЛОЧИНІВ

З кримінально<правових та кримінологічних позицій розглянуто
питання суб’єкта господарських злочинів. Представлено класифікацію
таких суб’єктів за юридичним змістом, визначено окремі основи їх
подальшого аналізу і дослідження.

Ключові слова: суб’єкт злочину, ознака спеціального суб’єкта
злочину, службова особа, громадянин.

Під господарським злочином (або злочином у сфері економіки) розуміється
вчинення приватною або службовою особою при здійсненні господарської діяль<
ності умисного або необережного суспільно небезпечного діяння, що завдає істот<
ної шкоди цій корисній діяльності [1, 17]. Суспільна небезпечність господарських
злочинів полягає у тому, що вони зазіхають на суспільні відносини, які складають<
ся у сфері господарської діяльності на засадах ринкових відносин та охороняються
державою в інтересах всього суспільства і окремих його суб“єктів [2, 110].

Аналіз кримінально<караних суспільно небезпечних діянь у сфері господарю<
вання без встановлення і розкриття ознак відповідних суб’єктів злочину немож<
ливий. Однак, як самостійний об’єкт дослідження, суб’єкт господарських зло;
чинів потребує окремого (узагальнюючого його характерні риси) аналізу
кримінально;правову та кримінологічну першооснову його ми спробуємо опи;
сати в цій праці.

Загальновідомо, що зараз в Україні відмічається зростання економічної злочин<
ності.

Наприклад, як видно з статистичних даних, органами прокуратури України роз<
слідувано злочинив і направлено до суду справи у сфері економіки та органах
управління: у 2000 р. — 7 473; у 2001 р. — 7 803. Питома вага тяжких та особливо
тяжких злочинів у структурі всіх викритих у сфері економіки злочинів станови<
ла: у 2000 р. — 34, 7 %; у 2001 р. — 43, 8 %; 2002 р. — 52, 8 % [3, 89].

Статистичний облік зареєстрованих злочинів — це основний інструмент для
визначення реальної картини злочинності, у тому чи іншому регіоні держави, бо
статистика, яка завжди більш<менш об’єктивно відображає реалії життя суспільст<
ва, сама по собі є цінним інструментом пізнання соціальної дійсності [4, 115]. Од<
нак, незважаючи на те, що цифри — “річ уперта”, статистичні дані слідчо<проку<
рорської та судової практики визначають тільки активність боротьби з таким нега<
тивним явищем, як злочинність, а не реальний стан такої боротьби або дійсний
розмір шкоди, заподіяної суспільним відносинам цими злочинами. Враховуючи
при цьому, що статистичні дані характеризують стан злочинності тільки для ви<
значеного району та відрізку часу (де і за який час вони збиралися), їх можна
вважати певною мірою умовними [5, 31].

Крім того, у порівнянні з багатьма іншими кримінально<караними правопору<
шеннями, господарським злочинам властива значно більша латентність, яка є зале<
жною від двох чинників — певних характерних властивостей осіб, що вчиню<
ють такі злочини. Перший з них — це значний рівень інтелектуального
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розвитку, наявність якого при вчиненні злочинів дозволяє ретельно планувати
таку суспільно небезпечну діяльність, і тривалий час залишати її невикритою пра<
воохоронними органами. Другий — досить високий в загальному плані со�
ціальний статус цілого ряду суб“єктів злочинів у сфері господарювання, у
зв“язку з чим подібна злочинність у західних країнах часто зветься білокомірце;
вою [6, 13].

Закордонними дослідниками зверталася увага на велику схожість злочинців у
білих коміцях з особами, які не скоїли ніяких злочинів. У порівнянні з іншими,
такі злочинці значно менше разів були захоплені на місці вчинення злочинів,
рідше арештувалися, проти них висувалося менше обвинувачень, вони рідше потра<
пляли у в’язницю, а строки їх ув’язнення були значно менш тривалими, ніж у зло<
чинців інших категорій. Такі злочинці були старшими за віком ніж інші, серед них
було більше жінок, вони частіше були пов’язані родинними зв’язками та мали
більше дітей. У порівнянні з іншими злочинцями білікомірці значно рідше вчиню<
вали злочинів та взагалі були менш схильні до вчинення правопорушень, менше
вживали алкогольних напоїв, і набагато менше — наркотиків [7, 20 — 21].

Із суб“єктів господарських злочинів, в залежності від обов“язкових і додатко<
вих якостей (котрі мають бути властиві такій особі: за місцем такої особи в
структурі об“єкта, її прав і обов“язків, котрі покладені на неї правовими приписа<
ми, науковцями виділяється три основних категорії:

– будь<яка особа, що підлягає кримінальній відповідальності, яка порушує або не
виконує певні господарські обов“язки;

– спеціальні суб“єкти;
– спеціально<конкретні суб“єкти [6, 12].
Будь<яка особа, що підлягає кримінальній відповідальності, яка порушує або не

виконує певні господарські обов“язки за своїм юридичним змістом є загальним
суб’єктом злочину, і тому окремої кримінально<правової характеристики не потре<
бує. В свою чергу, спеціальних (спеціально<конкретних суб’єктів злочину) за юри<
дичним змістом їх додаткових ознак можливо розподілити на три підгрупи:

– службові особи;
– громадяни, якіне оформили статус юридичної особи;
– інші особи у сфері господарської діяльності з ознаками спеціального суб’єкта.
Відповідно до наведених видів спеціальних суб’єктів у господарських злочи<

нах прямо описаними у диспозиціях статей є наступні категорії:
– службова особа (ч. 3 ст. 206, ч. 1 ст. 210, ч. 2 ст. 211); службова особа підпри<

ємства, установи, організації незалежно від форми власності, особа, яка здійснює гос<
подарську діяльність без створення юридичної особи (ч. 1 ст. 207, ч. 1 ст. 208);
службова особа суб“єкта господарської діяльності (ст. 220, ст. 221, ч. 1 ст. 222, ч. 1
ст. 223, ч. 2 ст. 223); службова особа підприємства, установи організації, особа, що
займається підприємницькою діяльністю без оформлення статусу юридичної особи
чи будь<яка інша особа, яка зобов“язана сплачувати податки, збори, інші обов“язкові
платежі, що входять в систему оподаткування (ст. 212); службова особа органу
державної влади, органу місцевого самоврядування, органу адміністративно<госпо<
дарського управління і контролю, підприємства, установи, організації (ст. 230);

– громадянин України, особа, яка здійснює підприємницьку діяльність без
оформлення юридичної особи (ч. 1 ст. 208, ч. 1 ст. 223, ч. 2 ст. 223); громадя<
нин — засновник або власник суб“єкта господарської діяльності, громадянин —
суб“єкт підприємницької діяльності (ст. 218, ст. 220, ст. 221); громадянин підпри<
ємець або засновник чи власник суб“єкта господарської діяльності (ч. 1 ст. 222);

– особа, якій комерційна таємниця стала відома у зв“язку з професійною
або службовою діяльністю (ст. 232); особа, яка не є власником документів (ч. 1
ст. 234).

У складах господарських злочинів, де спеціального суб“єкта прямо не визначе<
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но, в основному вбачаються, наприклад, такі його ознаки, як працівник торгівлі
(ч. 1 ст. 225) або суб“єкт підприємницької діяльності (ст. 227, ст. 228, ст. 229).

Здатність службових осіб спричинити шкоду суспільним відносинам характе<
ризується не тільки їх визначеними кримінальним законом властивостями — слу<
жбовими повноваженнями або обов“язками. Вона обумовлюється системою ото<
чуючих їх зв“язків, специфікою об“єкта злочину, на який вона здатна зазіхнути,
об“єктивною стороною злочину, яку може виконати завдяки своїм певним влас<
тивостям. Тому питання службової особи, як суб’єкта злочину у сфері господарю<
вання, повинне детально розроблятися, насамперед, в межах досліджень службо<
вих злочинів. Адже, зазначалося, що розмежування між господарськими та службо<
вими злочинами є доволі складним питанням [6, 13].

Громадянин, як спеціальний суб’єкт злочину у сфері господарювання, пови;
нен бути певним чином з такою суспільно корисною діяльністю пов’язаним.
Першим і головними тут виступає обумовлений документами відповід�
ний статус особи, який надає їй визначених прав і обов’язків в сфері
господарської діяльності. Такі права і обов’язки фізичної особи не можна ото<
тожнювати з правосуб’єктністю особи юридичної не тільки тому, що відповідаль<
ність останніх чинним кримінальним законодавством не передбачена, а і тому, що
дії суб’єкта господарського злочину є його безпосереднім волевиявленням, а не
опосередкованими юридичною оболонкою підприємства наслідками, такими, напри<
клад, як суспільно небезпечними діями у сфері безпеки виробництва.

Введення до кримінального закону спеціальної ознаки суб’єкта господарського
злочину — громадянин, з точки зору законодавчої техніки, обумовлений наявніс<
тю низки нормативних актів, які регулюють господарську і підприємницьку діяль<
ність і пов’язують такий статус з певними правами і обов’язками, мож�
ливістю виконання складу злочину службовою або іншою особою.
Остання обставина обумовлена передбаченою чинним законодавством можливіс<
тю суб’єктів підприємницької діяльності на свій розсуд обирати різноманітну ор<
ганізаційно<управлінську структуру, з рівними правами і обов’язками, однаковими
можливостями спричинити шкоду корисній господарської діяльності

Наприклад, приватний підприємець відповідає за своїми зобов’язаннями всім
належним йому на праві приватної власності майном, і хоча у господарській діяль<
ності є особою з відповідним статусом, фактично діє як фізична особа — в
межах прав і обов’язків громадянина України. Однак, чинним вітчизняним
законодавством передбачена можливість здійснення підприємницької
діяльності у таких організаційних формах, які категорично відмежову�
ють фізичну особу від дій юридичної особи, статус якої вона може мати.
Власник може керувати таким підприємством безпосередньо або як службова
особа в його структурі, та своїми діями спричинити суспільно небезпечні наслід<
ки. В обох випадках об’єкт, об’єктивна та суб’єктивна сторона злочину можуть
бути схожими, але статус суб’єктів злочину різний.

Громадянин, як спеціальний суб“єкт в господарських злочинах, часто має спеці<
ально<конкретний характер — складом злочину чітко визначено його суспільне
становище, конкретну особу та її певні якості, завдяки яким вона здатна на злочин.
Такі властивості особи — злочинця фіксуються одним або декількома складами
злочину (і, що притаманно спеціально<конкретному суб“єкту) у інших видах зло<
чинів кримінальним законом не згадуються. До спеціально<конкретних суб’єктів
злочину в сфері господарювання можна віднести, наприклад, працівника торгівлі
(ст. 225) або особу, яка не є власником приватизаційних паперів (ст. 234).

Таким чином, питання суб’єкта господарських злочинів потребує свого
подальшого дослідження, як в площині окремих складів злочину, так і
в ракурсі узагальнення його характерних рис і закономірностей в єдину
юридичну категорію.
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СУБЪЕКТ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

РЕЗЮМЕ

Субъекты хозяйственных преступлений представляет собой от<
дельную юридическую категорию и до настоящего времени не имеют
должного освещения в юридической литературе. Считаем дальней<
шее исследование этого проблемного вопроса необходимым.

Ключевые слова: субъект преступления, признак специального
субъекта преступления, должностное лицо, гражданин.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЧАСТНОПРАВОВОГО
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ

Осуществлено изучение средств германской и украинской циви<
листики, используемых в профилактике преступности. Полученные
результаты сопоставляются, что позволяет определить ориентиры со<
вершенствования украинской модели частно<правового предупрежде<
ния преступности.

Ключевые слова: профилактика, программы, частноправовые
средства.

Состояние и качественные изменения преступности требуют ускорения и ин<
тенсификации использования новых инструментов и методик, в том числе содер<
жащихся в цивилистике, ибо с их помощью возможно преломление ситуации в
пользу правопорядка. Анализ украинской модели цивилистической профилактики
не может осуществляться в отрыве от европейских правовых процессов, проблем
и достижений, а правовые наработки в Украине являются частью унифицируемого
европейского правового поля. Сближение украинской и общеевропейской право<
вых систем осуществится тем успешнее, чем больше удастся преодолеть трудно<
стей и ошибок, которые ранее встречались в странах< членах ЕС. Опыт Германии
для Украины в отмеченном контексте является одним из наиболее заманчивых и
приемлемых в силу определенной сопоставимости и близости их правовых сис<
тем, а также в связи с наличием опыта осуществления преобразований в бывшей
ГДР, находившейся вместе с Украиной в примерно равных условиях социалисти<
ческого прошлого.

В программах и проектах профилактики преступности, осуществляемых Евро<
союзом [1] и отдельными входящими в него странами, значительное внимание
уделяется частно<правовым средствам проблемы борьбы с нею. В украинской
правовой литературе частноправовое, цивилистическо<криминологическое предуп<
реждение преступности с зарубежными аналогами не сопоставлялось. Осуществ<
ленное нами исследование специальной литературы, законодательства, практики
его применения, программ профилактики и статистики преступности позволило
выделить ее частноправовые элементы, являющиеся частью предупреждения пре<
ступности.

Деление в гражданском праве отношений и норм, их регулирующих, на имуще<
ственные и личные неимущественные, позволяет осуществить аналогичное разгра<
ничение гражданско<правовых средств предупреждения правонарушений в соот<
ветствии со средой их функционирования. В административно<правовых и уголов<
но<правовых классификациях приведенному выше делению примерно соответ<
ствует разграничение правонарушений и преступлений на корыстные, направлен<
ные против устоявшихся отношений собственности и насильственные, обращен<
ные против личности. Группирование отношений, норм, правонарушений и
преступлений по приведенному предметному критерию является основанием со<
ответствующего деления частноправовых мер профилактики преступности.

© Г. Г. Мошак, 2005
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Заметный вклад в формирование частно<правовой профилактики правонаруше<
ний и преступлений против личности внесла проф. М. Фроммель — Директор Ин<
ститута права санкций и криминологии Кильского университета им. Кристиана Аль<
брехта. Основные идеи концепции проф. М. Фроммель о профилактике насиль<
ственной преступности отражены в специальных программах и мероприятиях.

Заметное влияние на исследования правовых аспектов деятельности водного
транспорта оказывается проф. К. Отте. Результаты его исследований опублико<
ваны на сайтах [2] возглавляемых им структур Манхеймского университета —
Института внутреннего водного транспорта, Общества содействия праву внутрен<
него водного транспорта, кафедры гражданского права, международного частного
права и гражданского процесса, являются признанными в Европе и США. Иссле<
дования проф. К. Отте способствуют пониманию цивилистической природы ре<
гулирования деятельности внутреннего водного транспорта, которое открывает
возможность использования цивилистических средств в предупреждении пра<
вонарушений.

Гражданско<правовые аспекты контроля и профилактики нашли отражение в
ряде источников библиотеки Института иностранного и международного частно<
го права им. М. Планка (гор. Гамбург). Речь идет о работах Адамса М. “Собствен<
ность, контроль, ограниченная ответственность”, опубликованная в 1991 году [3];
Флассака Г. “Рынок как контроль предприятия: экономический анализ подоснов
немецкого права хозяйственных обществ”[4], Гебельсмана Б. “О параллельности
контроля и контрольных масштабов при общих условиях страхования”[5]. Крими<
нологические аспекты контроля исследуются в источниках Института иностран<
ного и международного уголовного права (гор. Фрайбург). Это книги Барт Т. “Со<
циальный контроль в информационном обществе: системная теория, компьютер<
ная зависимость и противостоящая сила всеохватывающему господству компьюте<
ра и мультимедиа” (1997) [6]; Фройнд — Виддер М.: “Женщины под контролем:
проституция и государственная борьба с ней в Гамбурге с конца Кайзеровского
Рейха и до создания Федеральной Республики” (2003г.)[7]; Глес С., “Участие орга<
нов юстиции и контроль Европола с помощью Евроюста” (2004) [8] и других
авторов. Полнотекстовые онлайн<публикации, планы мероприятий, исследователь<
ской работы и иные материалы названных именитых институтов подтверждают
существование в ФРГ отношений сотрудничества между цивилистикой и крими<
нологией, убеждают в необходимости расширения в ФРГ и Украине использова<
ния средств и возможностей гражданского права для криминологических целей
как наиболее перспективных.

Тематика публикаций, формирование рубрик законодательства, содержание и
структура правовой статистики, содержание аналитических обзоров, иерархия тем
и иные характеристики материалов сайта Министерства юстиции ФРГ дают осно<
вания считать, что в ФРГ осознается значение и уделяется внимание цивилисти<
ческим средствам профилактики насилия, правонарушений и преступлений. Од<
нако и в немецких источниках все еще мало межотраслевых работ, в которых бы
объединялись цивилистические и криминологические аспекты контроля поведе<
ния в сфере личных отношений, частноправовые вопросы профилактики насиль<
ственной преступности. Мы не нашли в немецкоязычных трудах монографичес<
ких исследований места, роли, средств и специфики применения цивилистики в
профилактике преступности.

Определенные трудности использования гражданско<правового нормативного и
аналитического материала в криминологических целях связаны с выбором этих
средств и пониманием механизма их влияния на поведение. Исследование позво<
лило определить наиболее значимые для профилактических целей такие инстру<
менты цивилистики как регистрация, контроль, опубликование информации, транс<
парентность, голосование и др., их роль и характер влияния на правомерное и не<
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правомерное поведение как в сфере личных, так и в сфере имущественных отно<
шений.

Нормы законов и иных актов образуют правовое поле, признаваемое важней<
шим средством предупреждения правонарушений и преступлений. Значение в
нем норм гражданского права определяется занимаемым ими местом, ролью, а
также эффективностью их применения. Уже стало очевидным, что создание граж<
данского общества, правового государства, рыночной экономики без норм граждан<
ского права является бесперспективным. Возрождающаяся и возрастающая значи<
мость гражданского права предопределяет необходимость изучения и использова<
ния его антикриминогенного потенциала, разработку программ цивилистической
профилактики правонарушений и преступлений.

В связи с расширением регулирования нормами гражданского права все боль<
шего круга общественных отношений по мере их рыночного развития, а также в
связи с одновременной заменой многих публично<правовых регуляторов частно<
правовыми, открывается перспектива создания качественно новой, специфической
межотраслевой профилактически преступности. Эффективность этой системы
обусловливается тем, что она позволяет осуществлять предупреждение соверше<
ния правонарушений и преступлений средствами, часто избранными самими “на<
рушителями” либо предоставляет им возможность выбора варианта поведения.
Недостаточная эффективность преобладающей пока публично<правовой профилак<
тики во многом связана с ее безальтернативностью. Сформированная свободным
волеизъявлением, система гражданско<правовых регуляторов эффективна вслед<
ствие добровольного принятия ее человеком, которому, как правило, весьма трудно
нарушить им же установленные для себя правила поведения.

Некоторые особенности профилактического воздействия гражданско<правовых
средств во многом обусловлены внутренним, в самой отрасли содержащимся раз<
делением (по предмету) отношений и норм, их регулирующих, на личные неимуще<
ственные и имущественные. Достаточно полное нормативное урегулирование лич<
ных неимущественных отношений осуществлено впервые лишь в ГК Украины
2003 года, и пока еще не нашло должного развития в подзаконных актах. Тогда
как регулирование имущественных отношений осуществляется развитой системой
актов: законов, постановлений Кабинета Министров, правил и инструкций мини<
стерств и ведомств.

Защита имущественных прав предполагает установление правовых оснований
принадлежности их тому или иному лицу с помощью правоустанавливающих до<
кументов. Среди них достаточно распространенными являются те, которые фак<
том официальной регистрации подтверждают существование у лица права соб<
ственности, иных вещных прав (на объекты движимого и недвижимого имуще<
ства). Формирование в Украине развитой системы регистрации и контроля за
обращением объектов гражданских прав способствует реформированию право<
вой инфраструктуры, предупреждению правонарушений как против собственнос<
ти, так и против личности. Создание единого государственного реестра юридичес<
ких лиц, а также систем регистрации объектов гражданских прав, без которых
рыночная система функционировать не может [9, 5], является частью мер предотв<
ращения незаконных сделок, неправомерного приобретения имущества, а также
противодействия совершению иных правонарушений и преступлений.

Гражданско<правовой контроль, помимо иных проявлений, выражается в подчи<
нении нормам ГК Украины иных норм гражданского права, содержащихся в нор<
мативных актах смежных отраслей либо тяготеющих к гражданскому законода<
тельству. Нормативное обоснование подчиненности и подконтрольности нормам
ГК гражданских норм в иных отраслях законодательства вытекает из анализа
содержания статьи 1 ГК Украины, которая относит к предмету его регулирования
(и, соответственно, подчинение его нормам) все личные неимущественные и иму<
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щественные отношения, если только они основаны на юридическом равенстве, сво<
бодном волеизъявлении, имущественной самостоятельности их участников. Граж<
данско<правовой контроль осуществляется при помощи различных механизмов
частноправового характера, в том числе путем регистрации субъектов и объек<
тов гражданских прав и сделок. В связи с тем, что на правовом регулировании
вопросов, связанных с субъектами и объектами гражданского права, более всего
отображается изменение концепции гражданского права да и правовой доктрины,
которая господствует в государстве [10,7<10], регистрацию объектов и субъектов
следует отнести к важнейшим из средств гражданско<правового контроля и част<
но<правовой профилактики преступности.

Установленные нами особенности немецкой модели гражданско<правового кон<
троля и частноправового предупреждения преступности обусловлены рядом
объективных факторов. В ФРГ сравнительно шире, чем в Украине, осуществляет<
ся регулирование общественных отношений нормами гражданского права. В ФРГ
наблюдается большая степень нормативности, тогда как в Украине важную роль
играют мораль, обычаи и привычки, устоявшиеся стереотипы, часть из которых
сформировалась при социализме. В ФРГ, сравнительно с Украиной, большее разви<
тие приобрела система органов, уполномоченных осуществлять регулирование и
применение гражданско<правовых норм, ибо там цивилистические нормы имеют
более чем 100<летнюю традицию регулирования ими рыночных отношений.

Гражданско<правовой контроль в ФРГ является постоянным и носит преиму<
щественно упреждающий договорный характер. Подчас лицо не может стать уча<
стником правоотношений, предварительно не обязуясь относительно возмещения
вероятного в будущем вреда. Система норм, регулирующих гражданские отноше<
ния, сочетается и дополняется системой разнообразных, вошедших в обыкновение
договоров. Совместно функционируя, нормы законов и договоров укрепляют кон<
троль и упреждают возникновение криминологически значимых конфликтов.

Исследование позволяет сформулировать вывод, что частно<правовое предуп<
реждение преступности основывается на использовании соответствующих норм
права. Его основу составляет гражданско<правовой контроль, включающий подчи<
нение требованиям норм гражданского права, функционирование институтов
гражданского общества. Использование опыта ФРГ частноправовой профилактики
преступности способно ускорить решение аналогичных проблем в Украине.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРИВАТНОПРАВОВОГО
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИННОСТІ

РЕЗЮМЕ

Приватноправові складові є важливою частиною попередження
злочинності в ФРН. Вони реалізуються в программах профілактики,
доповнюючи її основу — цивільно<правовий контроль. Цивільно<пра<
вовой контроль складається також з норм, суміжних з цивільним пра<
вом. Використання німецького досвіду приватноправової профілакти<
ки зможе прискорити вирішення проблеми ефективності попереджен<
ня злочинності в Україні.

Ключові слова: профілактика, програми, приватноправові
засоби.

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU   ÏÐÀÂÎÂÀ ÄÅÐÆÀÂÀ 8’2005



187

УДК 343.222.572

Т. В. Родіонова, àñèñòåíò

Îäåñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò ³ì. ². ². Ìå÷íèêîâà,
êàôåäðà êðèì³íàëüíîãî ïðàâà, êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñó ³ êðèì³íàë³ñòèêè,

Ôðàíöóçüêèé áóëüâàð, 24/26, Îäåñà, 65058, Óêðà¿íà

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗЛОЧИНИ,
ВЧИНЕНІ У СТАНІ СП’ЯНІННЯ

Розглянуто поведінку і вчинки осіб, які були вчинені ними у стані
сп’яніння. Наведено дані про збільшення споживання алкоголю і нар<
котичних засобів в Україні й Європі.

Ключові слова: кримінальна відповідальність, алкоголізація, нар<
котизація, осудність, сп’яніння, патологічне сп’яніння.

Для дослідження суб’єкта злочину в сучасному кримінальному праві велике
теоретичне й практичне значення має вивчення питань кримінальної відповідаль<
ності осіб, які вчинили суспільно небезпечне діяння в стані сп’яніння. Тривалий
час кримінальна відповідальність була передбачена за здійснення злочинного діян<
ня в стані алкогольного сп’яніння, яке за розсудом суду можна було визнати як
обтяжуючу обставину.

Разом з тим, згідно з ст. 21 КК України, кримінальна відповідальність настає за
здійснення злочину не тільки в стані алкогольного сп’яніння, а також і в стані,
викликаному вживанням наркотичних засобів і подібних речовин. Отже, будь<
який вид сп’яніння за чинним законодавством не звільняє особу, що вчинила зло<
чин, від кримінальної відповідальності, більше того, становить серйозну небезпеку
як для всього суспільства, так і для громадян.

Серед різноманітних видів антигромадської (девіантної) поведінки найбільш
розповсюдженим і найбільш живучим є пияцтво, що виражається в зловживанні
спиртними напоями, які, як правило, закінчуються хворобливим станом — алкого<
лізмом, зловживання наркотичними засобами — наркоманією, а одурманюючими
речовинами — токсикоманією. Численні наукові праці, криміналістичні і соціоло<
гічні дослідження на різних етапах розвитку нашої держави присвячені цим соці<
ально негативним явищам.

Споживання алкоголю відоме з найдавніших часів. Вид переважних алкогольних
виробів, припустима норма, ритуал споживання їх, реакція суспільства на це істотно
залежать від культурологічних факторів. Так, наприклад, у Древній Греції виноград<
не вино звичайно пили, розбавляючи водою. У середньовічному Китаї групове пияц<
тво могло каратися стратою. За структурою алкогольних виробів розрізняються
країни, де споживають тільки вино (Греція, Чилі, Уругвай), країни з переважним спо<
живання вина (Франція, Португалія, Італія, Австрія), країни, що вживають (близько
або вище п’ятидесятипрцентні) міцні напої типу горілки або віскі (Угорщина, Авст<
рія, Польща, Японія, Ісландія, Росія), країни, в яких широко споживають пиво (Чехія,
Німеччина), або пиво, дуже часто “розбавлене” звичною горілкою (Росія, Україна).

Споживання алкоголю виконує ті ж функції, що і нарковживання: анестезую;
чу, психостимулюючу, седативну, інтегративну. Алкоголь служить засобом
“розслабитися”, зняти напругу, утому, зближує людей (интегративная функція) до
спілкування. З упевненістю можна сказати: гіркий досвід “сухих законів”, спрямо<
ваних на “боротьбу” і “викорінювання” споживання алкоголю, через які пройшли
багато європейських країн, свідомо приречений на провал.

© Т. В. Родіонова, 2005

ÇÌ²ÖÍÅÍÍß ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÊÓ ÒÀ ÁÎÐÎÒÜÁÀ Ç² ÇËÎ×ÈÍÍ²ÑÒÞ UUUUUUUUUUU



188

Проблемою є пияцтво й алкоголізм, бо вони призводять до захворюваності хро<
нічним алкоголізмом, цирозом печінки; алкогольними психозами, ранньою смерт<
ністю, втратою працездатності, виробничим травматизмом, моральною деградацією
і т. ін. Велика кількість злочинів і дорожньо<транспортних пригод (далі ДТП)
відбуваються з вини осіб, що знаходяться в стані алкогольного сп’яніння. Не див<
но, що висока смертність із причин, пов’язаних зі вживанням алкоголю (поряд зі
смертністю від убивств, самогубств і нещасних випадків), різко знижує тривалість
життя населення країни. Так, тривалість життя чоловіків у 2001 р. склала 58,9
років (у західній Європі — 75 років, у Північній Америці — 74 роки, у Японії —
77років).

Кримінологи здавна відзначали зв’язок алкоголізації і злочинності. Спостеріга<
лося зростання кількості злочинів наприкінці робочого тижня; відносно значний
вплив пияцтва на насильницькі злочини, ніж на майнові; констатується збіг регіо<
нів з підвищеним рівнем алкоголізації і злочинності.

Відомо, що всі тяжкі насильницькі злочини, вчинені переважно у стані алкого<
льного сп’яніння, у середньому по країні складають 25,7 %. Необхідно також від<
значити роль алкогольного сп’яніння в дорожньо<транспортних пригодах, частина
з яких містить склад кримінального злочину. За офіційними даними на 2000 р., від
14 до 18% ДТП відбуваються з вини п’яних водіїв і 6<7% — з вини нетверезих
пішоходів. За матеріалами багатьох кримінальних справ відомо, що частина злочи<
нів проти власності відбувається для задоволення потреби в алкоголі при відсут<
ності засобів на його придбання.

Відомий віктимологічний аспект зловживання алкоголем: особи, що знаходять<
ся в стані алкогольного сп’яніння і хворі на алкоголізм, відносяться до групи під<
вищеного віктимного ризику, вони частіше стають жертвами різних злочинів і
ДТП. Підвищення рівня алкоголізації може супроводжуватися зниженням рівня
кримінальності (хоча можливим може бути й одночасне зростання її).

Зловживання спиртними напоями, як і наркотичними або іншими одурманюю<
чими речовинами, знижує самоконтроль людини, розвиває моральну нестійкість,
корисливі й агресивні мотиви, з’являється нерозбірливість у виборі засобів для
досягнення різних антисоціальних цілей. Мозок людини, отруєний названими ре<
човинами, завжди дає негативні збої у своїй діяльності. У зв’язку з цим представ<
ляється доцільним, у першу чергу, розкрити зміст, вкладений законодавцем у по<
няття “алкогольного сп’яніння”, тому що саме в даному стані особи найчастіше
роблять усілякі суспільно небезпечні діяння, що має принципове значення не тіль<
ки для залучення суб’єкта злочину до кримінальної відповідальності, але і тоді,
коли вона відсутня, якщо мова йде про патологічне сп’яніння, яке необхідно відріз<
няти від фізіологічного (простого) сп’яніння. При фізіологічному сп’янінні не на<
стають ті істотні зміни в психіці особи, що характерні для психічного захворюван<
ня. Алкоголь, впливаючи на організм людини, вражає його свідомість і волю тим
сильніше, чим важчим є ступінь сп’яніння. Невипадково, деякі особи, що зробили
злочин у стані алкогольного сп’яніння, часто посилаються на те, що вони в той
момент нічого не розуміли і не усвідомлювали того, що чинили. Зрозуміло, це не
може служити підставою для твердження, що суб’єкт злочину не усвідомлював
своїх протиправних дій і настання шкідливих наслідків. Фізіологічне сп’яніння
настає поступово, а особа, що вживає алкогольні напої, усвідомлює і розуміє, що
вживання їх за власним бажанням при відсутності насильницького примусу при<
зводить її у такий стан. Особа не втрачає повною мірою здатності усвідомлювати
характер вчинених дій і керувати ними, як показує практика.

При здійсненні злочинів у стані фізіологічного сп’яніння відсутній не тільки
медичний, але і юридичний критерій неосудності. У таких випадках осудність осо<
би настільки очевидна, що немає необхідності навіть призначати судово<психіатри<
чну експертизу. Разом з тим, при розв’язанні питання про кримінальну відповіда<
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льність, коли алкогольне (чи наркотичне і токсичне) сп’яніння, настало в резуль<
таті насильницького, тобто фізичного примусу, що відбувся проти волі особи, то в
деяких випадках, при відсутності провини в його діях, може мати місце звільнення
від кримінальної відповідальності. У судово<психіатричній практиці, хоча й рідко,
але зустрічаються випадки, коли на ´рунті хронічного алкоголізму виникають тяж<
кі психічні захворювання — біла гарячка, алкогольний галюциноз. При цих психі<
чних захворюваннях особа може вчинити злочин і не усвідомлювати свої діяння/
бездіяльності, або не може керувати ними. У цих випадках (на підставі ч. 2 ст. 19
КК України) особа визнається неосудною і не підлягає кримінальній відповідаль<
ності. У практиці також відомо, що такими захворюваннями можуть занедужати
люди, які не страждають алкоголізмом. Наприклад, під впливом різних несприят<
ливих обставин (фізичного або психічного виснаження, нервових перевантажень і
інших несприятливих обставин) навіть при незначному вживанні алкоголю і нар<
котиків настають такі сильні розлади психіки (так зване патологічне сп’яніння),
коли особа не усвідомлює свої дії або не може керувати ними.

У практиці, як було відзначено, розрізняють просте алкогольне сп’яніння і пато<
логічне сп’яніння. При цьому просте алкогольне сп’яніння і патологічне сп’яніння
умовно підрозділяються на ступені: 1)легке; 2)середнє і 3) важке.

При легкому ступені сп’яніння характерне зниження сприйняття навколиш<
нього середовища, розлад уваги, порушення інтелектуальної сфери діяльності, спові<
льненість реакції і процесу мислення, а також нестійкість настрою і т. ін.

При середньому ступені алкогольного сп’яніння швидко порушується увага,
відсутня чіткість сприйняття і сповільнюється розумовий процес. При цьому сту<
пені сп’яніння особи дуже часто бувають злісними й агресивними, що призводить
до скандалів, бійок, до здійснення різних злочинів.

При важкому ступені сп’яніння мова йде вже про більш серйозні порушення
функцій головного мозку. У такому стані людина втрачає здатність до розумних
вчинків і міркувань, з’являється схильність до агресивних руйнівних дій. У цьому
випадку спогади про сп’яніння, як правило, — уривчасті. Варто звернути увагу, що
при будь<якому ступені алкогольного сп’яніння (навіть простого), як відзначається
в юридичній літературі (і з цим варто погодитися), відсутній медичний критерій
неосудності. Тобто який<небудь психічний розлад не призводить до повної відсут<
ності контролю над свідомістю і можливості керувати своїми діями.

Отже, як уже раніше відзначалося, стан фізіологічного сп’яніння необхідно
відрізняти від патологічного, котрий є короткочасним психічним розладом, ви<
кликаним зловживанням алкоголю, і супроводжується глибокими хворобливими
порушеннями свідомості, невмотивованою поведінкою. Ця обставина має істотне
значення для вирішення питань щодо залучення осіб, які скоїли найрізноманітні<
ші злочини в стані сп’яніння, до кримінальної відповідальності або звільнення
від неї, коли мова йде про стан неосудності при патологічному сп’янінні. У
психіатрії патологічне сп’яніння відноситься до групи гострих короткочасно про<
тікаючих психічних розладів. Воно виникає в результаті прийому не тільки зна<
чних, але і малих доз алкоголю. Для цього стану характерним є раптова зміна
свідомості. У клінічній картині патологічного сп’яніння поєднуються, як правило,
ознаки сутінкового потьмарення свідомості і галюцинаторно;маревні пере;
живання, в результаті чого виникає неадекватне сприйняття навколишнього се<
редовища. Чиненні в стані патологічного сп’яніння злочинні дії не є реакцією
на які<небудь реальні події, що мають місце. Починається патологічне сп’яніння
звичайно раптово, так само як воно і закінчується. Іноді воно переходить у сон,
після якого найчастіше настає повна амнезія, але можуть зберегтися уривчасті
спогади про пережите.

Така поведінка особи, що знаходиться у стані патологічного сп’яніння, поясню<
ється, насамперед, хворобливим, маревним сприйняттям навколишнього середови<
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ща, у якому знаходиться ця особа, невмотивованою і досить часто агресивною по<
ведінкою.

Таким чином, у судово<психіатричній практиці (на що вже зверталася увага)
патологічне сп’яніння розглядається як короткочасний психоз; а особи, що вчини<
ли суспільно небезпечне діяння в такому стані, визнаються неосудними, якщо має
місце сукупність медичного і юридичного критеріїв. У цьому випадку особа не
визнається суб’єктом злочину.

Отже, якщо особа, що вчинила суспільно небезпечне діяння у стані фізіологічного
сп’яніння, як ми вже раніше відзначали, є суб’єктом злочину і несе кримінальну
відповідальність, бо вона визнається осудною, то в стані патологічного сп’яніння при
встановленні судом її неосудності кримінальна відповідальність щодо даної особи
виключається. Дослідження показують, що в злочинній поведінці відіграє велику
роль перебування особи під час заподіяння шкоди в стані алкогольного або нарко<
тичного сп’яніння. Судово<слідча практика показує, що не повною мірою застосову<
ється кримінально<правова норма, яка передбачає відповідальність за залучення не<
повнолітнього, зокрема, до систематичного вживання спиртних напоїв, коли суб’єк<
том злочину є осудна особа, що досягла 18<літнього віку. В результаті поширення
пияцтва серед молоді, багато хто починає вживати спиртні напої з 13<15 років, що
призводить до негативних результатів. Не можна не відзначити, що вживання спир<
тних напоїв також пов’язане з порушеннями правил торгівлі ними, а особливо їх
виготовлення, збуту міцних спиртних напоїв домашнього вироблення.

У зв’язку з цим є необхідність зміцнення законодавчої бази для попередження
і викорінювання пияцтва не тільки на суспільному, але і на спеціально<криміналогі<
чному рівнях, бо це соціально негативне явище тісно пов’язане зі злочинністю.
Кримінальна відповідальність за здійснення злочину в стані алкогольного сп’янін<
ня вимагає більш поглибленого подальшого вивчення і дослідження фахівцями рі<
зних напрямків поряд із криміналістами і представниками медицини.

Під сп’янінням (ст. 21 КК України) розуміється не тільки стан, викликаний
вживанням алкоголю, але і вживання наркотичних засобів. Згідно з цією статтею
особа, що вчинила суспільно небезпечне діяння у стані наркотичного сп’яніння
(якщо вона є і визнана суб’єктом злочину), від кримінальної відповідальності не
звільняється. Наркотики супроводжують людство всю відому історію. Ще “батько
історії” Геродот описував вживання древніми єгиптянами похідних каніабіса, а
знаменитий Гіппократ використовував опій у своїй медичній практиці. Наркома<
нія — захворювання, що виражається у фізичній і психічній залежності від нарко<
тичних засобів, які призводять до глибокого виснаження фізичних і психічних фу<
нкцій організму. Як і алкоголь, наркотики виконують функції: анестезуючу (зняття
або зменшення болю), седативну (заспокійливу, що знижує напругу), психостиму<
люючу (поряд з чаєм або кавою), інтегративну (відновлюючу, поряд з тютюном).
Стан наркотизму в країні або регіоні характеризується рядом показників: смерт<
ністю; кількістю і рівнем зареєстрованих споживачів наркотиків; структурою
споживаних наркотичних засобів і т. ін.

Розглянемо динаміку деяких показників за останні роки в європейському регі<
оні. Кількість смертей з причин, безпосередньо пов’язаних зі споживанням нарко<
тиків, зросло в Австрії з 20 випадків у 1989 р. до 160 у 1995 р.; у Бельгії від
20 випадків у 1986 р. до 96 у 1990 р.; у Німеччині спостерігалося зростання з 348
випадків у 1986 р. до 2125 у 1991 р. (з наступним зниженням до 1565 до
1995 р.); в Італії зростання за 1986<1995 р. з 292 до 1195 випадків; у Португалії
зростання із 18 випадків у 1986 р. до 196 у 1995 р.; в Іспанії з 163 у 1986 р. до
579 у 1991 р. (зі зниженням до 1995 р. до 394); у Великобританії за 1988<1995 р.
з 1212 до 1778 випадків. Кількість виявлених протиправних дій з наркотиками в
цих же країнах показує, на жаль, зростання, а не зниження. Ці показники свідчать
про те, що переважає тенденція зростання наркотизації населення європейських
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країн. Деяке уявлення про тенденції наркотизму в Європі і за структурою спожи<
ваних наркотиків дає динаміка вилучення поліцією різних видів наркотиків.

Латентність наркотизму дуже велика. Згідно з офіційними даними, зріс рівень
споживачів наркотиків, а також зросда кількість зареєстрованих злочинів, пов’яза<
них з наркотиками, і на Україні (з 1990 по 2000 р. у 15 разів). Велику частку
складають злочини, вчинені за допомогою наркотиків нелегального виготовлення;
з допомого нелегального придбання, збереження або пересилання наркотичних за<
собів. З матеріалів кримінальних справ видно, що більшість злочинів наркомани
чинять заради придбання наркотиків та засобів для придбання їх. Вражаючу масу
засуджених за цей вид злочинів складають підлітки і молодь у віці до 30 років.

Наркотичне сп’яніння відрізняється від алкогольного, і за зовнішніми проявами,
найчастіше, може бути визначене як эйфоричне (стан легкості, захвату, блаженства,
щиросердного спокою). Характер ейфорії залежить від виду наркотичних засобів
або інших сильнодіючих речовин, які можуть бути як лікарськими, так і нелікарсь<
кими. Слід зазначити, що (як і при алкогольному сп’янінні) усвідомленість своєї
поведінки і вчинків особою, що знаходиться в стані наркотичного сп’яніння, збері<
гається. Стан ейфорії, як правило, залежить від виду і дози наркотичного засобу, а
також тривалості і частоти його прийому. Наприклад, при палінні гашишу або
маріхуани, як свідчить практика, настають досить сильні психічні порушення в
організмі, особа не в змозі завжди контролювати себе, свої вчинки, у неї спотворю<
ється почуття часу і простору. У такому стані особа стає небезпечною для навко<
лишніх і може вчинити будь<який злочин. Особа, що вчинила злочин у стані нар<
котичного сп’яніння, є суб’єктом злочину, як і при фізіологічному сп’янінні.

Зловживання наркотичними засобами призводить до глибоких змін особистості
і до виснаження функцій організму. Наркоманія, як відомо, є хворобою і вимагає
медичного втручання. До особи, що вчинила злочин, поряд з кримінальним пока<
ранням, суд може застосувати примусові заходи медичного характеру у вигляді
примусового лікування від наркоманії.

За останні роки на Україні кількість вчинених злочинів у стані алкогольного і
наркотичного сп’яніння, а також пов’язаних із вживанням одурманюючих речовин,
особливо серед неповнолітніх, щорічно збільшується. Ця обставина є серйозною
загрозою не тільки для нашого суспільства і держави, але і для всіх громадян
України, зокрема, для дітей і молоді. Необхідне вдосконалювання кримінального
законодавства й ефективність його застосування в межах розглянутої проблеми
про відповідальність осіб, що вчинили злочин у стані сп’яніння.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШЕННЫЕ
В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ

РЕЗЮМЕ

Лица, совершившие общественно опасное деяние в состоянии опь<
янения, являются субъектом преступления и от уголовной ответствен<
ности не освобождаются. Необходимо укрепление законодательной
базы в предупреждении и искоренении пьянства не только на обще<
ственном, но и на специально<криминологическом уровнях.

Ключевые слова: уголовная ответственность, алкоголизация, нар<
котизация, вменяемость, опьянение, патологическое опьянение.
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ТЕОРЕТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ
РОЗКРИТТЯ УМИСНИХ ВБИВСТВ “ПО ГАРЯЧИХ СЛІДАХ”

Робота присвячена важливій проблемі теорії криміналістики визна<
чення — розкриттю та розслідуванню умисних вбивств “по гарячих
слідах”.

Ключові слова: розкриття злочинів, розслідування злочинів, роз<
криття та розслідування умисних вбивств, “по гарячих слідах”, приват<
на криміналістична методика, організація управління, інформація, орга<
нізаційні задачі розслідування.

У Конституції України [ст. 3] проголошено: людина, її життя і здоров’я, честь і
воля, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінні<
стю. Будь<яка законослухняна людина має право думати, що для реалізації цієї,
мабуть, найважливішої конституційної норми, державою повинен бути вироблений
точно визначений кримінально<правовий механізм, що захищає й охороняє життя
та здоров’я людини від зазіхань, під страхом суворого покарання.

Розбудова правової держави в Україні висуває на перший план завдання ство<
рення ефективного механізму протидії злочинності. Лише ефективне та повне роз<
криття й розслідування злочинів, ужиття заходів для усунення причин та умов, що
сприяють їхньому вчиненню, забезпечить реалізацію принципів законності та не<
відворотності кримінальної відповідальності й, одночасно, неухильне дотримання
прав та законних інтересів особи. Звернутися до теми, винесеної в заголовок цієї
статті, нас спонукав незадовільний сучасний стан розкриття злочинів, у тому числі
й найбільш небезпечних та резонансних, які посягають на життя та здоров’я люди<
ни, — саме розкриття та розслідування умисних вбивств на початковому етапі.

В умовах криміналізації суспільства і якісних змін у характеристиці злочинно<
сті, актуальною стає проблема — наукового забезпечення діяльності правоохорон<
них органів, об´рунтування прийомів та засобів боротьби зі злочинністю, що вико<
ристовуються на практиці.

Незважаючи на регулярні відомчі та міжвідомчі обговорення, наявність у пра<
воохоронних органах певної інструктивно<методичної літератури та відповідних
нормативних документів цього питання, проблема початкового етапу розкриття та
розслідування злочинів залишається актуальною. В юридичній теорії також неод<
норазово ставилось питання стосовно необхідності серйозного вивчення методоло<
гічної (гносеологічної) сутності діяльності при розкритті та розслідуванні злочи<
нів для її раціоналізації й більшої ефективності, для розширення та поглиблення
пізнавальної можливості.

Тому, з метою подальшої оптимізації цього процесу, трохи виходячи за формат
наукової статті, ми спробували алгоритмізувати виклад матеріалу з тим, аби набли<
зити і полегшити його до сприйняття практичних працівників.

Почнемо з теоретичних концепцій цього питання.
Характеризуючи в цілому проблему розкриття та розслідування злочинів, (зок<

рема умисних вбивств), слід зазначити, що навіть у її термінологічних визначеннях
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багато дискусійного. Зокрема, і сьогодні юридична наука не прийшла до єдиного
загальновизнаного та прийнятного висновку щодо юридичної природи, процесуаль<
ної сутності такого кримінально<процесуального інституту, як розкриття злочину,
не визначила єдиних підходів у розумінні пізнавальних засобів розкриття злочи<
ну, правил допустимості їхнього використання в кримінальному процесі. Зважаю<
чи на провідне місце поняття розкриття злочину в системі категорій не тільки
теорії кримінального процесу, але й цілого ряду суміжних наук, таку неоднознач<
ність у його тлумаченні навряд чи можна визнати виправданою.

Такий стан справ породжує цілий ряд негативних факторів у боротьбі зі зло<
чинністю: відсутність єдиного законодавчого критерію оцінки діяльності органів
досудового слідства й дізнання, невизначеність у вирішенні окремих процесуаль<
них та організаційно<тактичних питань, необ’єктивність в оцінці діяльності право<
охоронних органів, наявність додаткових перепон у підвищенні ефективності взає<
модії учасників розслідування.

На підставі зазначеного можна зробити попередній висновок про те, що поняття
розкриття і розслідування, щодо проблеми боротьби зі злочинністю, є центра<
льними в юридичній науці та практиці, незважаючи на неоднозначне їхнє тлума<
чення.

Що значить розкрити вбивство, тобто коли, за яких обставин слід уважати по<
дію встановленою, а виявлену особу викритою? Одні вчені вважають злочин роз;
критим, коли оперативно<розшуковими засобами встановлена особа й зібрані до<
кази, достатні для порушення кримінальної справи. Таке поняття розкриття назива<
ють оперативним.

Інші розкриття злочину пов’язують з етапами розслідування. Так, на думку
одних юристів, злочин уважається розкритим, якщо досліджено всі обставини, що
входять у предмет доказування, достатні для пред’явлення обвинувачення
(О. М. Васильєв, А. К. Гаврилов, І. Ф. Герасимов, С. П. Мітричев, О. І. Михайлов,
Л. О. Сергєєв, В. Е. Сидоров). Дехто — коли доказаність вчинення злочину певни<
ми особами відображена в обвинувальному висновку та рішенні прокурора щодо
направлення справи до суду (Г. О. Олександров, О. М. Донцов, С. П. Остроумов,
С. І. Панченко, В. Г. Танасевич). Деякі вчені момент розкриття переносять на за<
кінчення судового розгляду, вважаючи розкритим злочин тільки після виголошен<
ня судом вироку й вступу його в законну силу (І. Ф. Головченко, П. П. Михайле<
нко). Загалом остання позиція нам уважається більш правильною, оскільки тільки
суд остаточно вирішує, чи винна людина, що залучена як обвинувачена на попере<
дньому слідстві. Окреслені три погляди на поняття розкриття називають кримі;
нально;процесуальним. Спільне, що їх об’єднує, — це факт установлення особи
злочинця й події злочину. Відмінність — у рівні доказовості цих обставин.

Але самий підхід непродуктивний, бо ставить задачу дати універсальне (єдине)
поняття розкриття злочину. Узагальнюючи, можна сказати, що на досудовому
слідстві, у процесі розкриття злочину, беруть участь дві категорії осіб: оперативний
працівник і слідчий. Вони відрізняються правовим статусом і функціональними
обов’язками, пізнавальними можливостями, обсягом та кількістю інформації, якою
оперують, особливостями оцінки отриманих результатів тощо. Тобто вони забез<
печують два відносно самостійних види діяльності: оперативно<розшукову та слід<
чу. Виходячи вже із цього, цілком зрозуміло, що мають бути принаймні два рівня
розгляду поняття розкриття злочину, без третього — судового рівня розгляду.

Тому існує й криміналістичне поняття розкриття злочину. Воно не пов’я<
зане зі стадіями кримінального процесу. Розкриття, з одного боку, розуміють
як діяльність органів дізнання й попереднього слідства по збиранню й дослі<
дженню доказової інформації щодо обставин події злочину і його суб’єктів. З ін<
шого боку, — як результат діяльності, тобто сукупність інформації, зібраної на
певний момент розслідування.
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Між тим, у юридичній літературі й практиці існує й застосовується ще одне
поняття — розслідування злочину, тому постає питання співвідношення понять
розкриття і розслідування, їхнього змістовного розуміння та субординації.

Професор І. М. Лузгін свого часу так пропонував “розводити” ці поняття.
Розкриття злочину — характеризує ставлення до факту злочину: відомий цей
факт — розкрито його, не відомий — не розкрито. Розслідування злочину, на його
думку — характеризує юридичну діяльність, що забезпечує розкриття злочину й
доказування у встановленому порядку його обставин для прийняття відповідного
рішення.

Розкриття злочину в такому розумінні являє собою слідчу ситуацію, що ви<
никає, наприклад, під час затримання злочинця на місці пригоди (з речовими дока<
зами), у разі появи злочинця з каяттям, коли особа затримана, але не всі обставини
справи ще досліджені. Ці факти більш відомі у випадках скоєння умисних
вбивств.

Тому в криміналістичному значенні розкриття злочину може бути здійснене
на різних етапах розслідування, оскільки воно досягається на попередньому (досу<
довому) слідстві, є попереднім рішенням задачі розкриття злочину й викриття
винного органом попереднього (досудового) слідства (І. Ф. Герасимов, В. Г. Тана<
севич).

Таким чином, криміналістичне поняття розкриття (розслідування)
злочину як певного виду (різновиду) юридичної діяльності визначаєть�
ся як комплекс слідчих дій, оперативних і організаційних заходів,
здійснюваних із метою повного розкриття злочинів, викриття винних
та забезпечення умов правильного застосування закону [ст. 2 КПК
України].

Зміст діяльності з розкриття умисних вбивств включає наступні специфічні
особливості:

– невідкладне провадження слідчих дій і оперативно<розшукових заходів;
– широке використання в цій діяльності інформації, що отримується на місці

пригоди від людей і речей;
– концентрування і координування сил та засобів для швидкого розкриття зло<

чинів “по гарячих слідах”;
– широке використання сил і засобів підрозділів карного розшуку, патрульно<

постової служби і ДАІ;
– централізація управління силами і засобами в одних руках;
– широке використання допомоги державних установ, організацій і громадськості.
Розкриття злочинів “по гарячих слідах” слід розглядати як діяльність органів

дізнання й попереднього слідства, відмінну від звичайної слідчої діяльності, тобто
розслідування з використанням таких джерел інформації, застосуванням таких
прийомів її здобуття, які ведуть до швидкого й повного розкриття злочинів і ви<
криття винуватця.

Тому поняття “розкриття умисних вбивств по гарячих слідах” можна оха<
рактеризувати:

По<перше, як організацію діяльності по забезпеченню встановлення за негайно
короткий час після події злочину, та винних у його скоєнні осіб на основі безпере<
рвного здійснення розшукових заходів, комплексного використання відповідних
сил і засобів.

По<друге, як досягнення мети (результату), або створення необхідних переду<
мов для цього, що визначається функціональними обов’язками відповідної служби.

“Розкриття умисних вбивств по гарячих слідах” — це умовне поняття в
слідчій і оперативно<розшуковій діяльності, пов’язане з обов’язковим використан<
ням так званих “гарячих слідів”. В іншому випадку, коли не використовуються
такі сліди, розслідування й розкриття злочину будуть звичайними.
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“По гарячих слідах” — це нестабільна, часова (змінювана) характеристика яки<
хось предметів, фактів, станів, вона означає якийсь відрізок часу, протягом якого
можна знайти і використати сліди<докази для отримання ефективних результатів.
Саме в цей період сліди мають найбільшу інформативність, а отже, і значущість
при розкритті злочинів. Після закінчення такого часу сліди “остигають (холо<
нуть)”, деяка інформація, що ними відображується, зменшується або й втрачаються
її якісні властивості, а іноді вона зникає взагалі. Хоч такі сліди в подальшому й
використовуються для отримання доказової інформації, але процес розслідування в
цьому випадку вже не називають “розкриттям по гарячих слідах”.

В історичному аспекті поняття “гарячі сліди” виникло в середні віки в період
становлення й розвитку розшукового процесу, коли основною формою розкриття
злочину використовувався розшук, “гоніння по сліду”, тобто негайний збір поголо<
су щодо “лихих людей (лиходіїв)” (за сучасною термінологією — збір інформації
стосовно підозрюваних за місцем їхнього проживання).

Пізніше будь<які дії, що розпочаті негайно після виявлення злочину будь<чого, й
спрямовані на його розкриття шляхом використання матеріальних слідів, які збе<
реглися та ідеальних слідів у пам’яті свідків<очевидців, стали називати “розкрит;
тям злочину по гарячих слідах”.

Поняття “гарячі сліди” характеризує принаймні дві обставини:
– час, що пройшов із моменту утворення слідів до моменту їхнього виявлення

для розкриття злочину;
– відрізок часу, протягом якого можна найбільш ефективно використати “гаря<

чі сліди” в розслідуванні.
За змістом поняття “гарячі сліди” включає матеріальні й ідеальні відображен<

ня, що містяться в матеріальних джерелах (речах) і у свідомості (пам’яті) людей.
У першому випадку це сліди<відображення, сліди<предмети й сліди<речовини (засо<
би вчинення злочину, сліди рук, ніг, знарядь зламу, мікросліди, сліди запаху). У
другому — уявні образи, збережені в пам’яті обвинуваченого, потерпілого й свід<
ка<очевидця, до того ж, і вжито цей вислів якраз у переносному, а не прямому
значенні.

Оскільки термін “гарячі сліди” умовний, були зроблені спроби поряд з ним,
наприклад, замість терміну “гарячі сліди” ввести поняття термін “свіжі сліди”.
Однак і це поняття однозначно не визначає, який слід уважати “свіжим”, а який
“несвіжим”, бо він теж містить переносне значення. Ця проблема багатогранна й
пов’язана з установленням терміну для назви зберігання слідів і відображеної в
них інформації, а названі обставини залежать від багатьох чинників: виду відобра<
ження, фізичних властивостей матеріальних об’єктів, що беруть участь у відобра<
женні подальших умов, пов’язаних з їх зберіганням, виявленням і фіксацією.

Так, наприклад, слід пальця на якісному папері може бути “старим” (за часом
утворення), але не втратити своєї інформаційної значущості. Його й після десяти
років можна виявити розчином нінгідріна або радіографічним методом. Навпаки,
такий же слід пальця на погано проклеєному папері вже через чотири години стає
непридатним для дослідження, втрачає свою інформативність, хоч його за часом
утворення, треба вважати “свіжим”. У криміналістиці проблема збереження інфор<
маційної цінності слідів досить складна, вона пов’язана з установленням відносно
кожного виду об’єкта його індивідуального періоду, тобто часу, протягом якого
предмет залишається тим, чим він є, що дозволяє проводити його ототожнення.
Отже, поняття і термін, яке пропонується, не задовольняє всіх вимог. Тому доціль<
ніше зберегти стару назву вже дещо традиційну “гарячі сліди”; однак, оскільки
цей термін умовний, але відомий і достатньо традиційний, то його завжди потрібно
виділяти, як це було в перших роботах і підручниках криміналістики, або різними
шрифтами <, наприклад, — курсивом, жирним шрифтом тощо.

“Розкриття умисних вбивств по гарячих слідах” — це діяльність органу
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дізнання або попереднього слідства на початковій стадії розслідування, відразу піс<
ля виявлення ознак події злочину. Вона протікає в особливих кримінально<проце<
суальних умовах, для неї характерне широке використання оперативно<розшуко<
вих засобів виявлення, закріплення й збереження джерел доказової інформації. Ця
діяльність має яскраво виражений пошуково<розшуковий напрям. Перш ніж уста<
новити ознаки злочину, їх необхідно розшукати.

“Розкриття злочину по гарячих слідах” характеризує особливий рівень ор<
ганізаційної роботи на початковому етапі розслідування, тому його припустимо
розглядати як самостійну організаційну форму діяльності, яка характеризується
такими наступними ознаками.

Фактором часу, який означає швидкість реагування, починаючи від моменту
отримання повідомлення щодо злочину. Швидкість реагування, оперативність (не<
відкладність) означає: 1) виявлення такої інформації, негайне використання якої
дозволить активно вести роботу для виявлення осіб, що скоїли злочин; 2) своєчас<
не обрання та використання відповідних засобів і методів.

Належною організацією роботи різних служб органів внутрішніх справ
(чергової частини, кримінального розшуку, дільничних, слідчих).

Високим рівнем професійної грамотності (майстерності) працівників цих
служб, сумлінним виконанням ними своїх службових обов’язків.

Безперервністю роботи по збору та використанню інформації.
Наступальністю — ініціативністю та інтенсивністю провадження слідчих

дій і оперативно<розшукових заходів.
Комплексністю — використанням усіх наявних можливостей.
Маневреністю — використанням сил і засобів, ефективних у конкретній си<

туації та негайної їх заміною іншими — в разі зміни умов.
Отже, криміналістична сутність “розкриття злочинів по гарячих слідах” по<

лягає в найскорішому збиранні інформації та її негайному використанні з метою
встановлення події злочину й осіб, що його скоїли.

Діяльність, у межах якої відбувається розкриття злочинів “по гаря0
чих слідах”, являє собою узгоджену систему слідчих дій, оперативно�
розшукових і організаційних заходів, здійснюваних протягом певного
часу для “виявлення ознак злочину та осіб, що його здійснили” [ст. 103
КПК України], а також інших обставин, що мають значення для розслі�
дування. Визначення поняття розкриття злочину “по гарячих слідах” пов’язуєть<
ся з конкретизацією часу, межі якого дозволяють охарактеризувати роботу як
таку, що виконана “по гарячих слідах”.

Залишається неясним, протягом якого часу злочин слід уважати розкритим “по
гарячих слідах”. Іноді цей термін визначають у 3<4 дні з моменту початку вироб<
ництва в справі. Якщо злочин у цей час не буде розкрито, то подальша робота по
ньому не вважатиметься звичайною. Відповідно до іншої точки зору, всі умисні
вбивства, розкриті протягом 7<8 днів злочини, слід уважати такими, що “розкриті
по гарячих слідах”, причому нерідко такі терміни зумовлені не науковими мірку<
ваннями, а вимогами обліку й характером показників статистичної звітності, що
не може бути визнано об´рунтованим.

Період діяльності органу попереднього слідства, що називається нами “розкрит<
тям по гарячих слідах”, неточно визначений ст. 104 кримінально<процесуального
закону України. У ній зазначається, що за наявності ознак злочину, за яким прова<
дження попереднього слідства обов’язкове, орган дізнання порушує кримінальну
справу і виконує невідкладні слідчі дії з установлення та закріплення слідів зло<
чину. Саме в цей період слідчий (дізнавач) зобов’язаний виявити ознаки злочину
й осіб, що його скоїли [ст. 103 КПК України], тобто “розкрити злочин по гарячих
слідах”.

Коли кримінальну справу порушує слідчий, то початкові невідкладні слідчі дії
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також носять активний пошуковий характер і спрямовані на розкриття злочину по
“гарячих слідах”. Свою діяльність він координує з органами дізнання, дає їм “до<
ручення й вказівки щодо провадження розшукових і слідчих дій” [ст. 114 КПК
України]. Слідчий також широко використовує допомогу установ, підприємств, по<
садових осіб і громадян, для яких законні вимоги слідства обов’язкові [ст. 114 КПК
України].

Отже, для вирішення питання щодо показника визначення часу дії “розкриття
злочину по гарячих слідах”, треба чітко розрізняти підстави й мету його викори<
стання. У контексті наведеного вище, нам уважається доцільним застосовувати
показник “розкриття злочину по гарячих слідах” у двох напрямках:

1) для відомчої статистики (звітності) — він має бути нетривалим і конкрет<
ним, наприклад, до трьох діб;

2) для оцінки діяльності окремих осіб і підрозділів його треба диференціювати,
наприклад, для чергової частини — доба, для кримінального розшуку — три доби,
для слідчого — десять, або навіть не встановлювати абсолютний час. Для
практики розслідування й у науковому аспекті він не має суттєвого значення, оскі<
льки діяльність слідчого й органу дізнання в цей період носить невідкладний
характер, отже, оперативно<розшукові заходи й слідчі дії повинні проводитись
негайно (зараз же) після виявлення ознак злочину, тому законодавець і позначив
їх як невідкладні [ст. 104 КПК України]. Тому злочини, розкриті під час про0
вадження невідкладних слідчих дій, допустимо вважати розкритими по
“гарячих слідах”.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ
РАСКРЫТИЕ УМЫШЛЕННЫХ УБИЙСТВ

ПО “ГАРЯЧИМ СЛЕДАМ”

РЕЗЮМЕ

Анализ теоретических концепций “раскрытие преступлений по га<
рячим следам”, а именно умышленных убийств, привел нас к мнению
о разностороннем подходе ученых к указанной проблеме. Определе<
ны три основных уровня к понятию раскрытие преступлений по
“гарячим следам”, которые в принципе возможно представить как
уголовно<процессуальное, оперативно<розыскное и криминалистичес<
кое. Однако, требуется время для анализа мнений ученых по указан<
ным направлениям и для возможного законодательного закрепления
данного понятия.

Ключевые слова: раскрытие преступлений, расследование пре<
ступлений, раскрытие и расследование умышленных убийств, “по горя<
чим следам”, частная криминалистическая методика, организация уп<
равления, информация, организационные задачи расследования.
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ДЕЯКІ “КОРИСЛИВІ” ФОРМИ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ГРОШЕЙ,
ПРИДБАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

У статті подано визначення та загальні поняття легалізації грошей,
придбаних злочинним шляхом, названо способи їхньої легалізації, ком<
плекс законів, розроблених для боротьби з легалізацією таких грошей
в Україні, розкрито позитивні та негативні сторони легалізації цих
грошей.

Ключові слова: легалізація грошей, тіньовий капітал, амністія ка<
піталів.

Легалізація грошей або іншого майна, придбаного злочинним шляхом, — це
один з найнебезпечніших злочинів, вчинених у сфері економіки. Процес роздержа<
влення та приватизації в перехідний до ринкової економіки період, відсутність
необхідного законодавства і т. ін. створили умови для незаконного нагромадження
капіталу в руках фізичних або юридичних осіб і одержали назву “тіньовий” ка;
пітал; обіг яких стали називати “тіньовою” економікою [2, 161].

Значна частина “тіньового” капіталу — це кошти, нажиті злочинним шля<
хом. Однак користування такими грішми в Україні створює або у всякому разі
повинне створити проблеми. Тому рух неврахованих оподатковуванням грошей,
як правило, відбувається потай, в обхід законної економічної діяльності [2, 141).
Для того, щоб кошти або майно, отримані злочинним шляхом, могли бути пущені в
подальший оборот без небезпеки для злочинців бути викритими, необхідне при<
дбання легального прикриття [6, 161].

У зв’язку із цим правове визначення легалізації грошей, придбаних злочин;
ним шляхом, — це, на думку фахівців, додавання правомірного вигляду для володін<
ня, користування чи розпорядження коштами або іншим майном, придбаних у ре<
зультаті здійснення злочину [6, 160].

Слід зазначити, що якщо легалізація грошей, придбаних злочинним шляхом
має достатній оборот, це є обов’язковою умовою функціонування організованої
злочинності в сфері економіки.

У цілому система легалізації грошей, досить складна та різноманітна, вона яв<
ляє собою багатоетапний процес, у ході якого особи використовують прийоми “за<
плутування слідів”, щоб відірвати наявні доходи та інше майно від первинного
джерела, від прийомів і способів їхнього одержання. Як правило, такий процес
міжнародний. Навіть в одному з таких напрямків придбання грошей у результаті
тіньових господарських операцій традиційно можна виділити кілька варіантів:

1. шлях створення або придбання таких грошей у результаті здійснення злочи<
ну поза легальним господарським оборотом, тобто в кримінальному секторі тіньо<
вої економіки;

2. шлях виведення грошей з легального господарського обороту в криміналь<
ний сектор тіньової економіки в результаті здійснення протиправного діяння, а
потім введення знову (як правило, частини злочинних грошей) у легальний госпо<
дарський оборот [8, 17]. На практиці найпоширеніші два способи легалізації гро;
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шей, придбаних злочинним шляхом: 1) Це кредитна й офшорна схема. 2) Рідше
використовується страхова схема — вона обходиться дорожче при використанні
специфіки страхового бізнесу. При використанні цих двох схем передбачається,
що гроші перебувають у західному банку.

Кредитна схема припускає видачу якимось банком кредиту, наприклад, на 100
років, під символічний відсоток. Банк, що видає кредит, — український, а забезпе<
ченням позички служить гарантія західного банку, де зберігаються гроші кредито<
ра. На отриманий фіктивний кредит можна купувати — будинок, дорогу машину,
котедж, квартиру; прибутку в кредитора немає — він живе “у борг”. Оплата таких
послуг обмежується скромними відсотками по кредиту банку та цілком помірною
сумою “за схему”.

Друга схема — офшорна, на відміну від практично одноразової кредитної нею
можна користуватися практично все життя, сполучаючи в ній діяльність у своєму
бізнесі та на своїх особистих закупівлях. Це більш дорога технологія — за повний
пакет, включаючи українське представництво, прийдеться заплатити близько 5 ти<
сяч доларів; близько тисячі доларів у рік обходиться “підтримка механізму в дії”.
Зате практично немає ризику — вся власність буде записана на іноземну фірму, з
якої податкові органи не будуть зв’язуватися; особа, що використає цю схему, буде
всім користуватися за довічними дорученнями. Найбільшою популярністю корис<
туються офшорні компанії, зареєстровані в Ліхтенштейні або в країнах Бенілюк<
су, — там є механізм номінального керуючого. Офшорною фірмою номінальне
керує найнятий адвокат, що не вправі розкривати ім’я свого клієнта. У всіх папе<
рах фігурує саме ця людина, саме від імені адвоката відкривається українське пред<
ставництво фірми, що і буде виступати “спонсором”. Далі всі покупки робляться
на фірму, а “зовсім стороння” їй особа — реальний її власник <одержує на них
генеральні доручення. Якщо є бажання записати щось на особу, що використає цю
схему з метою легалізації грошей, можна це зробити через договір купівлі<продажу
із цією фірмою з розстрочкою на 100 років або більше. Мінусом цієї схеми є
проблеми з придбанням автомобілів <придбання авто на офшор спричиняє про<
блеми з його перепродажем у майбутньому й додаткові складності виникають з
його реєстрацією. Є й безсумнівний плюс — “культурно” зареєстрований офшор
можна використати для потреб своєї фірми, якщо вона займається зовнішньоеконо<
мічною діяльністю.

Існує й страхова схема легалізації грошей. Стандартний алгоритм такий: люди<
на страхує здоров’я на величезну суму, заздалегідь знаючи, що має, припустімо,
дірку в зубі. Через місяць цю дірку знаходять, і йому виплачується страхове від<
шкодування пропорційне “збитку для здоров’я”. Виплата може йти навіть через
Ощадбанк — ніяких порушень де<юре немає, усе відбувається відповідно до зако<
нодавства. Великого поширення схема не має — страхові компанії діють у досить
твердих рамках і змушені платити більші податки, у тому числі й у випадку ви<
плат по страховому випадку, що відображається на ціні “послуги” [4, 214}.

Слід зазначити, що Україна досить відповідально підійшла до участі в міжнарод<
них зусиллях по боротьбі з легалізацією таких грошей. Так, у новому Кримінально<
му кодексі України, що почав діяти з 1. 09. 01 р., у ст. 209 передбачена кримінальна
відповідальність за легалізацію (відмивання) грошей, отриманих злочинним шляхом.
Також з 1. 01. 02 p. вступив у дію Указ Президента України від 10. 12. 01 №1199
“Про заходи щодо запобігання легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочин<
ним шляхом”, яким у складі Міністерства фінансів України створений Державний
департамент фінансового моніторингу. Головним завданням департаменту є конт<
роль за всіма фінансовими операціями в Україні, а завданням правоохоронних орга<
нів країни, як сказано в цьому Указі, — концентрація зусиль і коштів у боротьбі з
тероризмом і легалізації грошей незаконного походження. Розробляються методи<
чні рекомендації для надання необхідної реальності цим процесам [9].
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Однак у соціальному житті не все складається так однозначно [6, 175]. Напри<
клад, виникає дискусія з приводу так званої легалізації таких грошей, у яких існу<
ють прихильники й супротивники [6,180].

Прихильники легалізації аргументують доцільність її здійснення тим, що вона
дозволить легалізувати гроші, повернути їх у країну, стимулювати амністованих
бізнесменів працювати з повним дотриманням податкового, валютного, карного
законодавства.

Прихильники легалізації вважають, що амністія капіталів послужить для за<
лучення в офіційний сектор економіки й тіньових капіталів, які в принципі
здатні істотно збільшити рівень легальної капіталізації економіки України, а отже,
стати фінансовим забезпеченням подальших якісних змін в економіці країни, її
структурі й у забезпеченні стабільних темпів росту на тривалу перспективу, що, у
свою чергу, не повинне сприяти легалізації злочинних грошей і доходів, отриманих
від заборонених законом видів діяльності. Останнє суперечило б зобов’язанням
країни по боротьбі з “відмиванням” “брудних” грошей, прийнятим у відповідності
зі стандартами FATF.

Разом з тим варто розрізняти повну й часткову легалізацію грошей, придба;
них злочинним шляхом і враховувати потенційні наслідки здійснення легалізації.
Повна легалізація злочинних грошей має дуже серйозний недолік: світове співто<
вариство й суспільна думка не схвалюють легалізації грошей, отриманих у сферах
наркобізнесу, проституції, від торгівлі зброєю й нелегальної трансплантації людсь<
ких органів. Тому, щоб не викликати негативний суспільний резонанс, потрібно
здійснювати, можливо, часткову легалізацію. Однак завдання відділення в ході
амністії капіталів “сірих” від капіталів “кримінальних” надзвичайно складне,
якщо взагалі можливе. Більше того, на думку окремих експертів [1, 30], вибіркова
амністія (амністія з перевіркою походження коштів) неприйнятна, оскільки
вона буде породжувати серйозні корупційні проблеми. Тому правильним рішен<
ням було б усунути чиновників зі схеми по легалізації коштів [1, 32].

Супротивники легалізації грошей, придбаних злочинним шляхом,, вважають
[2, 140], що, по<перше, не можна амністувати капітали, нажиті злочинним шляхом,
оскільки держава, ідучи на такий крок, визнає своє безсилля в боротьбі з тіньови;
ми капіталами правовими коштами; по<друге [2, 144], амністія капіталу буде
кроком, мабуть, несправедливим стосовно законослухняних громадян; по<третє [2,
145], у злочинців створиться відчуття безкарності. Це робить злочин привабливим
заняттям, а високий рівень злочинності, насамперед організованої, підриває підвали<
ни суспільства й загрожує правовим нормам; по<четверте [5, 37], злочинні організа<
ції одержують можливість фінансувати свою подальшу діяльність; по<п’яте [5, 39],
неконтрольоване використання злочинними організаціями окремих фінансових
установ, зрештою, заподіює шкоду всій фінансовій системі, особливо в країнах з
економікою, що розвивається; по<шосте [5, 44], зосередження економічної й фінан<
сової влади в руках злочинних організацій в остаточному підсумку може підірва<
ти національну економіку цих країн і демократичні системи їхньої влади й керу<
вання.

Але обидві сторони сходяться на тім, що вивезені раніше злочинні гроші й так
без будь<якої амністії капіталів мають можливість вертатися в країну під ви<
дом іноземних інвестицій, здійснюваних, як правило, офшорними компаніями. При<
чому їхнє повернення подібним чином уважається більше доцільним, оскільки такі
інвестиції одержують гарантії відповідно до діючого законодавства й міжнародних
угод про запобігання подвійного оподатковування й захисту інвестицій. У цьому
контексті амністія капіталів може давати значно кращий ефект у країнах з
стійким законодавством, до яких Україна поки не належить, і сьогодні залишається
чимало відносно “легальних” схем відхилення від оподатковування й високий рі<
вень корупції, які серйозно знижують імперативність здійснення в Україні амніс;
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тії капіталу. Крім того, успіх легалізації грошей значною мірою залежить від
суспільної підтримки такого кроку влади. Саме тому вважається, що Україні необ<
хідна не легалізація грошей, а легітимація грошей, тобто її суспільне виправдання з
позиції базових суспільних інтересів [2, 147].

Якщо легітимацію розуміти як суспільне визнання, то можна відзначити, що в
українському суспільстві, при всій неоднозначності відносини до результатів прива<
тизації, прихильники ідеї амністії тіньових капіталів переважають. Дослідження [1,
32], проведеш соціологічною службою Центру Разумкова, свідчать, що необхідною
легалізацію тіньових капіталів в Україні вважають майже дві третини (61,4%)
громадян і всього 15,9% громадян дотримуються протилежної думки. Майже
чверть респондентів не визначилися зі своїм ставленням до цієї проблеми. Біль<
шість (57,6%) громадян упевнені в тому, що необхідно створювати умови, при яких
капітали, вивезені за кордон, могли б бути легально повернуті в Україну й вкладені
в розвиток українських підприємств. Протилежної думки дотримуються 23,4% опи<
таних. Майже половина (45,9%) громадян вважають, що потрібно простити колишні
порушення законів тим підприємцям, які готові вивести свої капітали “з тіні” і/або
повернути їх через кордон і вкласти в економіку України. Тільки третина (33,8%)
опитаних вважають, що всіх підприємців, які у свій час працювали в “тіньовому
секторі”, порушували закони, вивозили капітали за кордон, необхідно судити за чин<
ним законодавством. При цьому значна частина опитаних вважає, що для легалізації
тіньових капіталів необхідно, насамперед, прийняти відповідні закони й сформувати
прийнятний інвестиційний клімат. Отже, за умови здійснення легалізації (амністії)
тіньових капіталів і доходів можна розраховувати на розуміння й підтримку такого
кроку влади з боку громадськості України [5, 44].

Виходячи з наведених міркувань, здійснення сьогодні широкомасштабної легалі<
зації (амністії) тіньових капіталів і доходів представляється хоч і необхідним, але
досить проблематичним. Українські капітали за кордоном здебільшого вже легалі<
зовані у вигляді нерухомого й рухомого майна, вкладені у капітал підприємств, акції
й інші цінні папери: значну їхню частину повернути неможливо або майже немож<
ливо. Крім того, у власників капіталу є в розпорядженні численні механізми пове<
рнення захованих у тінь і вивезених за кордон капіталів і без проходження проце<
дури формальної легалізації. Вони можуть активно використати такі механізми
лише у випадку впевненості в довгострокових, сприятливих тенденціях розвитку
політичної ситуації й підприємницького середовища в Україні.
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НЕКОТОРЫЕ “ПОЛЕЗНЫЕ” ФОРМЫ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
ДЕНЕГ, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

РЕЗЮМЕ

По нашему мнению “борьба с легализацией денег, приобретенных
преступным путем, является, наряду с другими, эффективным механиз<
мом противодействия криминальной экономической системе, нанося<
щей значительный ущерб здоровой экономике и подрывающей финан<
совую стабильность любого государства. Ведь именно легализован<
ный теневой капитал позволяет организованной преступности ску<
пать все виды собственности и устанавливать контроль над экономи<
ческой, а далее и над политической системой страны [3, 63]”.

Ключевые слова: легализация денег, теневой капитал, амнистия
капиталов.
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СОЦІАЛЬНО�ПСИХОЛОГІЧНІ
ТА СУСПІЛЬНО�ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ

ДЕЯКИХ ВИДІВ ЗЛОЧИНІВ

Стаття присвячена дослідженню поняття політично мотивованої
злочинності, соціально<психологічних та суспільно<політичних аспек<
тів та змін законодавства щодо цієї категорії злочинів. Стверджується
необхідність розробки конкретних методів аналізу впливу даної кате<
горії злочинів на зміну динаміки громадської думки, на психологію
членів суспільства з метою попередження такого роду злочинів.

Ключові слова: кримінальне право, кримінальна відповідальність,
політично мотивована злочинність.

Гострі соціальні конфлікти, насамперед перехідного періоду, супроводжуються
підвищенням кількості кримінальних виявлень. Як показують дослідження в пері<
од загострення соціального конфлікту (конфлікт різних політичних сил у боротьбі
за владу та її утримання (Україна), озброєні сутички на міжнаціональному грунті
(Росія) та інше) зростає в декілька разів кількість насильницьких злочинів
(вбивства, у тому числі на замовлення та політичні, тероризм, розбої, захоплення
заручників, масові порушення громадського порядку, акти вандалізму, злочини, по<
в’язані із слідуванням груповим нормам поведінки) [1]. При цьому значно зрос<
тає рівень латентності злочинів, знижується рівень притягнення до відповідальнос<
ті за їх скоєння винних осіб.

Статистична реєстрація цього факту обумовлює необхідність теоретичного об<
міркування та вивчення даного соціального феномену.

Під соціальним конфліктом у соціології розуміється крайнє загострення соціаль<
них протиріч між різними спільностями та групами населення, обумовлене різницею їх
політичних, економічних, ідеологічних інтересів, цілей діяльності, методів досягнення
бажаних результатів [2, 172]. Перехідний період, який переживає зараз Україна, ради<
кальна зміна соціально<політичного та економічного життя об’єктивно створюють кон<
фліктні ситуації, що переростають у конфлікти. Соціальний конфлікт складається, іс<
нує та вирішується у конкретній соціальній, правовій та психологічній ситуації у зв’я<
зку з виникненням соціальної проблеми, що потребує свого вирішення.

Соціальні конфлікти розрізняються за тривалістю та ступенем гостроти проти<
річ, методами вирішення та мають досить різноманітний спектр своїх носіїв. При
цьому важливе значення має дослідження поняття та класифікації конфліктів, ви<
вчення механізму їх зародження та розвитку, зв’язку соціальних конфліктів та
кримінальної поведінки його учасників, причин та умов як макросоціального, так і
мікросоціального характеру.

Агресивна, насильницька злочинність в умовах соціальної нестабільності веде
до компроментації конституційних, насамперед правових гарантій, до розходження
між проголошеними правами та свободами та їх реалізацією, що ми й спостерігаємо
в Україні.

© О. С. Сотула, 2005
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На жаль, в останній час проблема існування в Україні феномену політично
мотивованої злочинності набула особливої актуальності.

Величезна суспільна небезпечність політично мотивованих злочинів очевидна.
Ця категорія злочинів, подібно до епідемії поширюється по території нашої держави,
закриваючи шлях правовим, соціальним та іншим методам вирішення конфліктів.

У суспільстві формується та посилюється відчуття тривоги та страху, яке приго<
ломшує позитивну активність особи. Злочини цієї категорії спроможні привести, а
практика показує, що реально приводять, до згортання державних, юридичних, соціа<
льних гарантій та свобод громадян, тому що, як правило, викликають з боку держав<
них органів контрзаходи, які не завжди співпадають з нормами правової держави.

Досить ретельно в науці розглядаються об’єктивні (політичні, економічні, наці<
ональні, релігійні) причини виникнення такого роду суспільно<небезпечних діянь,
але недостатньо відображені їх соціально<психологічні аспекти, коли злочин є уні<
версальним засобом впливу на державно<власні та інші суспільні відносини.

Пов’язане це з тим, що корені політично мотивованої злочинності лежать не
стільки у психології, скільки у відносинах, пов’язаних із політикою, економікою.
Тому злочини, наприклад, політичне вбивство (посягання на життя державного чи
громадського діяча) скоюють особи не з психічними аномаліями (хоча останні
можуть мати місце і їх наявність дає можливість глибше вивчати особу злочинця),
а у силу аномалій політичних, економічних, регіональних, етнічних, релігійних та
інших. Злочинець намагається вплинути на елементи конституційного ладу, поря<
док управління, суспільні інститути, а сам суспільно<небезпечне діяння розгляда<
ється як засіб досягнення цих цілей.

Феномен політично мотивованої злочинності, як було вже вказано, має багато
аспектів, у зв’язку з чим можливі різні підходи до його дослідження. Це і проблема
юридичної кваліфікації, визначення його соціально<деструктивних функцій, і політо<
логічний аналіз, і соціально<психологічна оцінка та виявлення історичних коренів.

Зрозуміло, що при дослідженні кожного з цих аспектів необхідно ураховувати
різні передумови. Особливо це стосується мотивації злочинної поведінки, пов’язаної з
політичними вбивствами. Мається на увазі не мотиви окремих осіб, що скоюють вбив<
ства цієї категорії, а самі мотиви — як зміст, суб’єктивне значення цієї поведінки.

Головне питання, що виникає: у чому виграш, в першу чергу психологічний, від
скоєння відповідних дій для самого винного, у тому числі і у тих випадках, коли він
діє за матеріальну винагороду? Остання обставина виділена у зв’язку з тим, що
корисні стимули є лише зовнішніми мотивами, а у глибині, на підсвідомому рівні
функціонують інші, більш могутні спонукання, які як раз і є істинними мотивами.

По<перше, можна виходити з того, що мотивом такої поведінки є самозатвердження
або затвердження себе у близькому середовищі. Така поведінка можу також диктува<
тися потребою отримання значних вигод для своєї соціальної, можливо національної
групи або для себе особисто. Така вигода може мати і чисто грошовий характер.

Між тим, такі припущення відносно стимуляції злочинної поведінки, у тому чис<
лі і за платню, викликає важливе питання: чому для досягнення своєї мети злочи<
нець вибирає саме смерть, а не який<небудь інший засіб, можливо і законний?

Дійсно, організаторами більшості політичних вбивств є особи, які мають пев<
ний соціальний статус, можливість впливу на відповідні соціальні відносини і, вре<
шті решт, матеріальну забезпеченість.

Можливо припустити, що таким мотивом, особливо у злочинах кримінально<
терористичної спрямованості, є потяг деяких людей до смерті, до знешкодження —
такий же великий, як і потяг до життя.

Такий потяг об’єднує значну кількість людей, які вирішують свої головні про<
блеми за допомогою смерті, максимально наближаючись до неї. Особливо і безпо<
середньо цей мотив притаманний виконавцям — вбивцям, які вбиваючи, саме в
цей момент живуть найбільш повним життям. Важливо підкреслити, що даний
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мотив, як і більшість інших, існує на підсвідомому рівні і дуже рідко усвідомлюєть<
ся діючим суб’єктом. Він є ведучим, але не виключає наявності інших додаткових
мотивів, таких як, наприклад, корисні.

По<друге, можливо виділити як найменьше два чітко виражених психологічних
типи, що зустрічаються серед осіб з такою злочиною мотивацією.

Перші відрізняються розвинутим інтелектом, впевненістю у собі, високою само<
оцінкою, прагненням до самозатвердження, а другі — невпевнені у собі, невдахи, з
низької самооцінкою. Але для обох типів характерні: підвищена агресивність, по<
стійна готовність до захисту своєї особистості, “зацикленість” на собі та незначна
увага до почуттів та бажань інших людей.

Для більшості злочинців цієї категорії притаманна екстремалізація життя, пошук
джерел особистих проблем зовні. Саме суспільство, у особі певних його представни<
ків, сприймається як джерело погрози. В наслідок цього, зневажаються загальнолюд<
ські цінності, в першу чергу, право інших людей на життя. Насилля та агресивність
стають самодостатніми цінностями, а відповідні силові дії з боку суспільства мають
протилежний ефект — закріплюють протиправну спрямованість особи, зменьшують
розбіжності усередині злочинних груп, створюють їм моральне алібі.

С психологічної точки зору важливо виявити не тільки схильність до такої
поведінки, але й підкреслити її соціальну деструктивність, бо вона є шляхом до
самознешкодження носіїв злочинної ідеї. Суспільство існує за рахунок взаємодії, а
не протистояння. Злочинці ж орієнтуються на сурогати чесності та довіри лише у
межах замкнутої злочинної групи, при цьому ігноруючи ці поняття по відношенню
до оточуючих членів суспільства.

Така позиція соціально деструктивна, юридично неправомочна, психологічно са<
могубна. Нав’язування таких стандартів легко долається суспільством шляхом
відторження деструктивності, але є загибеллю для носіїв злочинної ідеології, вна<
слідок її нестабільності та порочності.

Але при цьому не може не турбувати тенденція “психологічного звикання”
населення до злочинів з політичною мотивацією як невідмінних явищ сучасного
життя. Подібне “звикання” веде до послаблення сприйняття гостроти суспільної
небезпеки таких діянь [3].

Крім того, політично мотивована злочинність поширює у нашому суспільстві
правовий нігілізм, який і без того є складовою частиною українського менталітету,
і який створює розумово<емоційну атмосферу, що сприяє злочинній поведінці.

За допомогою соціологів, соціальних психологів та психологів необхідно розро<
бити конкретні методи аналізу впливу даної категорії злочинів на зміну динаміки
громадської думки, на психологію членів суспільства. Для протидії такому впливу
потрібне замовлення відповідним установам на негайне виявлення типових захо<
дів нейтралізації паніки, розповсюдження пліток, цілеспрямованого впливу учасни<
ків злочинних угрупувань та їх “агентів впливу”, негативного ефекту “сенсацій”
та іншої інформації, що залякує у засобах масової інформації.

І як висновок треба підкреслити, до аналізу феномену політично мотивованої
злочинності треба підходити з урахуванням взаємозв’язку соціальних, психологіч<
них та юридичних аспектів з метою розробки таких норм, завдяки яким воля
злочинного індивіда або групи не могла б визначати суспільні настрої та дії.
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СОЦИАЛЬНО�ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННО�
ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НЕКОТОРЫХ

ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

РЕЗЮМЕ

Статья посвящена исследованию понятия политически мотивиро<
ванной преступности, социально<психологических и общественно<по<
литических аспектов и изменений законодательства относительно
этой категории преступлений. Утверждается необходимость разработ<
ки конкретных методов анализа влияния данной категории преступ<
лений на смену динамики общественной мысли, на психологию чле<
нов общества с целью предупреждения такого рода преступлений.

Ключевые слова: уголовное право, уголовная ответственность,
политически мотивированная преступность.
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ВЗАЄМОДІЯ ПІДРОЗДІЛІВ КАРНОГО РОЗШУКУ
ЗІ СЛІДЧИМИ

У статті розглянуто взаємодію підрозділів карного розшуку зі слі<
дчими при розкритті розбійних нападів на квартири громадян, проана<
лізовано взаємодію між слідчими й оперативними працівниками при
розкритті вищевказаних злочинів, а також організаційні форми, необ<
хідність удосконалення такої взаємодії.

Ключові слова: злочин, розбійні напади, оперативно<розшукова
діяльність, розкриття та розслідування злочинів, оперативні підрозділи,
карний розшук.

Удосконалення взаємодії правоохоронних органів, спеціально створених для бо<
ротьби зі злочинністю в межах виконання основних обов’язків, сьогодні прова<
диться у різних напрямках. Особливо актуальною є проблема взаємодії правоохо<
ронних органів у ході розкриття, розслідування, запобігання організованим злочи<
нам, серед яких переважають тяжкі, в тому числі розбійні напади на квартири
громадян.

Питання взаємодії оперативних підрозділів із слідчим у боротьбі зі злочинніс<
тю були предметом наукових досліджень таких вчених, як В. П. Корж, І. Ф. Гера<
симова, І. М. Гуткіна, М. В. Салтевського, В. Ю. Шепітько та ін. На жаль, досі
відсутні роботи, де б у повному обсязі розглядалися питання взаємодії підрозділів
карного розшуку зі слідчим при розкритті та розслідуванні розбійних нападів на
квартири громадян.

Метою написання цієї статті є аналіз сучасного стану взаємодії підрозділів
карного розшуку зі слідчими при розкритті розбійних нападів на квартири грома<
дян та висвітлення можливих шляхів вирішення існуючих проблем у цій сфері.

Стаття 5 Закону України “Про оперативно<розшукову діяльність” дає перелік
підрозділів, які здійснюють оперативно<розшукову діяльність: це оперативні під<
розділи органів внутрішніх справ — кримінальна та спеціальна міліція, спеціальні
підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю, забезпечення безпеки праців<
ників суду, правоохоронних органів і учасників кримінального судочинства.

До складу кримінальної міліції входять підрозділи карного розшуку, Державна
служба боротьби з економічною злочинністю, підрозділи по боротьбі з незаконним
обігом наркотиків, кримінальна міліція у справах неповнолітніх, а також інші опе<
ративні підрозділи органів внутрішніх справ [4, 90].

Однією з причин не завжди ефективної роботи щодо розкриття розбійних напа<
дів на квартири громадян, є недостатня взаємодія слідчого та оперативного праців<
ника карного розшуку (далі оперативні працівники) при розкритті вказаного виду
злочинів. Невипадково слідчі та оперативні працівники зауважують, що наявні у
їхньому розпорядженні методичні рекомендації мають суттєві недоліки, особливо
у частині розкриття нападів по гарячих слідах. В літературі мають місце різні
тлумачення поняття розкриття злочину. Ми підтримуємо думку О. М. Бандурки,
який зазначає, що під безпосереднім розкриттям злочину слід розуміти затриман<
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ня злочинця на місці злочину або за свідченням очевидців після його скоєння,
отримання оперативної або іншої інформації про особу, яка скоїла злочин, або місце
знаходження речових доказів, знарядь злочину; встановлення інших фактичних
даних, які підтверджують скоєння злочину конкретною особою, знайшли своє під<
твердження у ході розслідування та покладені у основу обвинувачення [8, 62].

Для забезпечення реалізації основних прав людини Указом Президента Украї<
ни від 18. 02. 2002 р. № 143 “Про заходи щодо подальшого зміцнення правопоряд<
ку, охорони прав і свобод громадян” поставлене завдання про створення ефектив<
ної системи протидії злочинності [2]. Згідно з положеннями наказу МВС України
№ 458 від 02. 07. 2004р. “головними службами, які виконують обов’язки по роз<
криттю злочинів, є служби, які входять до кримінального блоку міліції” [3, 7]. Вико<
нання названих завдань, особливо боротьби з розбійними нападами на квартири
громадян, неможливе без достатнього посилення пошуково<пізнавальної діяльності,
зокрема по встановленню осіб, які вчинили розбійні напади на квартири громадян.

Оперативно<розшукова діяльність, як система спеціальних заходів непроцесуа<
льного характеру, що здійснюються оперативними підрозділами органів внутрі<
шніх справ у суворій відповідності до чинного законодавства, спрямована на запо<
бігання й розкриття злочинів і передбачає три основних напрямки: 1) загальноро<
зшукові заходи, що спрямовані на виявлення осіб та фактів, які становлять опера<
тивний інтерес (оперативний пошук); 2) оперативно<розшукова профілактика; 3)
здійснення оперативно<розшукових заходів, які спрямовані на: документування дій
осіб, які замислюють, готують або вчинили злочини; розкриття злочинів, вчинених
невідомими особами; розшук осіб, які ухиляються від розслідування чи відбуття
покарання; розшук безвісти зниклих осіб [5, 155].

Розбій належить до найбільш небезпечних корисливо<насильницьких злочинів.
Він посягає на два об’єкти: право власності й особу (її здоров’я і життя) [1, 463].

Особлива суспільна небезпека розбійних нападів обумовлюється необхідністю
добре організованої і кваліфікованої оперативно<розшукової діяльності апаратів
карного розшуку, їх тісної взаємодії з дільничним інспектором міліції, слідчим, під<
розділами охорони громадського порядку і громадськими формуваннями.

У відповідності до статті 7 Закону України “Про оперативно<розшукову діяль<
ність” оперативні підрозділи зобов’язані здійснювати взаємодію між собою та ін<
шими правоохоронними органами з метою швидкого і повного розкриття злочинів
та викриття винних. Взаємодія передбачає взаємну діяльність, спільну роботу, спів<
робітництво. В оперативно<розшуковій діяльності під взаємодією розуміється
комплекс спільних, або узгоджених за часом, місцем і діями дій кількох опера;
тивних підрозділів по вирішенню певних завдань в боротьбі зі злочинністю
спільними зусиллями. Для взаємодії потрібні: узгодженість цілей, місця і часу,
відповідність вимогам закону і нормативних відомчих актів, поєднання найбільш
важливих взаємодіючих суб’єктів, сил, засобів і методів [6, 140].

Якісне розслідування розбійних нападів на квартири громадян можливе лише
при комплексному використанні сил і засобів, що є в наявності, при постійному
вдосконаленні тактики і методів практичної діяльності, а також при творчому став<
ленні до справи співробітників усіх підрозділів. Значення цих завдань, що стоять
перед правоохоронними органами, зводяться передусім до запобігання розбійних на<
падів на квартири, що готуються, і своєчасному розкриттю та розслідуванню учине<
них нападів, викриттю і притягненню до карної відповідальності осіб, що їх вчинили.
Ці завдання вирішуються спільними зусиллями оперативних підрозділів карного
розшуку і слідчих підрозділів. Якщо перші вирішують їх шляхом проведення опера<
тивно<розшукової роботи, то другі — шляхом виконання процесуальних дій.

Обидва види діяльності (оперативна і слідча) спрямовані на припинення зло<
чинних дій осіб, що готуються здійснити розбій, або вже його здійснили. Фактично
ці підрозділи вирішують ті ж самі завдання по боротьбі з розбійними нападами на
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квартири громадян, тільки прийоми, способи і засоби розв’язання загальних за<
вдань істотно відрізняються. Тому ці види діяльності зосереджені в різних підроз<
ділах і службах органів МВС і СБУ, що зумовлює необхідність злагодженої спіль<
ної роботи при вирішенні конкретних практичних завдань, здійснення тісної взає<
модії для досягнення поставленої мети.

Взаємодія — це ділова співпраця. Тому необхідне подальше вдосконалення
взаємодії всіх підрозділів згаданих органів з тим, щоб ефективніше і якісніше
використати всі можливості, що є в їхньому розпорядженні.

Взаємодія оперативних підрозділів залежить від виконуваних ними завдань і
відомчої належності. Так, наприклад, оперативні підрозділи органу внутрішніх
справ можуть взаємодіяти: між собою в межах органу внутрішніх справ (карний
розшук та підрозділ по боротьбі з економічною злочинністю); з іншими не опера<
тивними підрозділами свого органу внутрішніх справ (карний розшук і слідчий
відділ, відділ дізнання, патрульно<постова служба); з оперативними підрозділами
іншого органу внутрішніх справ (підрозділи карного розшуку двох сусідніх рай<
відділів); з оперативними підрозділами іншого правоохоронного відомства (карний
розшук і оперативно<розшуковий підрозділ установи виконання покарань); з не<
оперативними підрозділами іншого правоохоронного відомства (карний розшук і
слідчий відділ прокуратури) [6, 140].

Велике значення для розкриття та розслідування розбійних нападів на кварти<
ри громадян має організація ефективної взаємодії працівників карного розшуку зі
слідчими органів внутрішніх справ і прокуратури. Слідчі, завершуючи роботу
працівників карного розшуку щодо викриття злочинців, можуть виявити раніше
невідомі розбійні напади й осіб, які їх вчинили, причини та умови, що сприяють
вчиненню нападів на квартири громадян.

В свою чергу, оперативні працівники інформують слідчих про негласно отрима<
ні фактичні дані щодо протиправних дій підозрюваних чи обвинувачених та інші
обставини, що сприяють розслідуванню розбійних нападів. Крім того, працівники
карного розшуку, за дорученням слідчих, здійснюють оперативні та слідчі заходи
для збирання доказової інформації, виявлення та затримання осіб, що підозрюються
у вчиненні, обвинувачених, підсудних, які ухиляються від слідства і суду, та інші
заходи в інтересах кримінального судочинства. В роботі щодо розкриття розбій<
них нападів на квартири громадян, які вчинені на території чи об’єктах обслугову<
вання, працівники карного розшуку, як правило, беруть участь в огляді місця події,
проведенні невідкладних слідчих дій, розробці слідчо<оперативних версій, складан<
ні планів розслідування з урахуванням особливостей території, об’єктів обслуго<
вування та оперативної обстановки.

Під взаємодією оперативних і слідчих підрозділів слід розуміти узгоджену
протягом певного часу, чітко скоординовану спільну їхню діяльність, засновану на
законі і підзаконних актах і спрямовану на розв’язання завдань по забезпеченню
належного правопорядку. У даному визначенні можна виділити два основних еле<
менти: по;перше, діяльність між підрозділами повинна бути узгодженою. Слідчі
й оперативні підрозділи, виконуючи кожний свої функції, на основі виробленої уз<
годженості доповнюють діяльність один одного, створюють взаємні умови для роз<
в’язання конкретних завдань. Це підвищує ефективність заходів, що проводяться.
Кожна зі сторін повинна розуміти й усвідомлювати, що від її дій певною мірою
залежать результати всієї роботи і це позначається на розв’язанні загального за<
вдання — підвищення почуття відповідальності співробітників взаємодіючих під<
розділів. По;друге, дії кожної зі сторін, спрямовані на спільне розв’язання конкрет<
них завдань, повинні базуватися на положеннях законів та інших підза�
конних актів. Процесуальні дії здійснюються у суворій відповідності з положен<
нями процесуального закону, а оперативні заходи — на основі Закону України
“Про оперативно<розшукову діяльність” від 18 лютого 1992 р., що регулюють цю
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діяльність. У діях кожної зі сторін недопустимі шантаж, провокація й інші подібні
прийоми відносно підслідних та інших осіб, оскільки це може негативно вплинути
на кінцевий результат спільної діяльності.

Взаємодія практично здійснюється через співробітників слідчих і опера;
тивних підрозділів, тобто через слідчого й оперативного працівника. Прави<
льна організація взаємодії передбачає чітке розмежування функцій кожної зі сто<
рін (слідчого й оперативного працівника). Загальні функції оперативних і слідчих
підрозділів відомі і досить чітко розмежовані. Слідчі підрозділи виконують тільки
процесуальні функції, оперативні ж — виконують функції оперативного характеру,
а в окремих випадках також здійснюють і процесуальні функції як органи дізнан<
ня. На основі цих функцій чітке розмежування компетенцій оперативного праців<
ника і слідчого при конкретній нагоді взаємодії має важливе практичне значення,
оскільки підвищує відповідальність, сприяє дотриманню законності, більш чіткої
організації всієї оперативно<слідчої діяльності [12, 276<277].

Правова регламентація їх взаємодії повинна базуватися з одного боку на повно<
важеннях слідчого, а з іншого — на обов’язку підрозділів карного розшуку прово<
дити процесуальні та непроцесуальні дії за дорученнями слідчого. Отже, правові
норми, що регламентують взаємодію слідчого та оперативних працівників, створю<
ють певну систему правовідносин між вказаними суб’єктами кримінального судо<
чинства і повинні служити вирішальним фактором узгодження їх діяльності та
усунення всіх можливих протиріч між ними.

Аналізуючи законодавство України, на якому базується діяльність слідчих та
оперативних працівників, необхідно зазначити, що за своїм змістом діяльність опе<
ративних служб інформаційно<пошукова та пізнавальна, тоді як діяльність слідчого,
здебільшого, є доказовою та правозастосовною. Дані, здобуті оперативними служ<
бами, не завжди використовуються правосуддям як докази, вони допомагають зорі<
єнтуватися при побудові версій і визначити коло певних слідчих дій, які необхідно
провести. Своєчасне отримання слідчим від оперативно<розшукових органів необ<
хідної інформації надає можливість перевірити її процесуальними заходами та
оформити в установленому законом порядку як докази.

Взаємодія між слідчими й оперативними підрозділами здійснюється в різних
організаційних формах. Основними з них є:

Обмін інформацією. Ця основна форма взаємодії створює реальні основи для
розслідування злочинів. Своєчасне надходження інформації взаємодіючим сторо<
нам має вирішальне значення для успіху оперативних заходів, що проводяться, і
слідчих дій. Інформація, яка передається, повинна бути об’єктивною. Якщо вона
викликає сумнів, її слід перевіряти.

Без взаємної інформації не може бути взаємодії. Обмін інформацією може
здійснюватися письмовим, телефонним, радіообміном, мобільним і електрозв’яз;
ком. Обмін інформацією може здійснюватися постійно і в обумовлені години та
дати, або за етапами взаємодії. Обмін інформацією може бути повний і частковий.
Вибір способів взаємного інформування залежить від різних форм взаємодії.

Спільне обговорення думок, пропозицій, висновків за матеріалами справи і
з питань взаємодії. Для вироблення єдиної думки з того чи іншого питання слідчий
і оперативний працівник, як правило, вдаються до спільного обговорення ситуації,
що склалася у справі. При цьому добиваються взаєморозуміння і узгодженості дій,
уточнюють питання про межі використання оперативної інформації і можливої
тактики зашифровування джерел її отримання, уточнюють обов’язки кожного уча<
сника слідчої дії або оперативного заходу.

Спільне планування. Ця форма взаємодії заснована на повній взаємоінфор<
мованості про матеріали, що є у кожному з підрозділів. У процесі спільного плану<
вання кожна зі сторін знайомиться з інформацією і на цій основі відпрацьовують
план слідчих дій і оперативно<розшукових заходів, визначають шляхи, засоби і спо<
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соби їх реалізації, погоджують час і місце спільних дій тощо. Така форма взаємодії
додає спільній діяльності цілеспрямованості і більш організованості.

Спільна участь у проведенні окремих слідчих та розшукових дій. Така необ<
хідність найчастіше виникає при проведенні огляду місця події, обшуку, виїмці, при
відтворенні обстановки й обставин подій, при переслідуванні злочинця по “сві<
жих” слідах та ін. Це дає можливість більш кваліфіковано виконувати слідчі дії й
оперативно<розшукові заходи, своєчасно отримувати інформацію, яка цікавить, про
осіб, що вчинили злочин, і відповідним чином на неї реагувати, а також скорочува<
ти терміни їх проведення.

Взаємодія у роботі слідчого і оперативних служб, яка забезпечує спільність
слідчих дій та оперативно<розшукових заходів при розслідуванні злочинів, базу<
ється на: чітко встановленому законом розмежуванні їх компетенції, що є
гарантом ефективного виконання слідчими та оперативними працівниками
своїх обов’язків, спрямованих на розслідування та розкриття злочинів; узго;
джених діях на місці події з метою виявлення та закріплення слідів злочину,
розшуку та затримання злочинця, для чого, як правило, створюються слідчо;
оперативні групи, в діяльності яких керівну роль займає слідчий, який органі;
зовує і визначає напрямки її роботи; спільній участі у розробці плану розслі;
дування по справі і плану окремих, найбільш складних слідчих дій та опера;
тивно;розшукових заходів; систематичному обміні інформацією про стан
виконання спільних планів та обставинах, що стосуються злочину, який роз;
слідується, і особи, яка його скоїла [9, 76].

Взаємодія в сфері боротьби зі злочинністю на практиці складна і багатогран<
на. Крім єдиної цілі, що є головним в організації взаємодії, необхідно враховувати
і ряд інших критеріїв: характер зв’язків оперативних підрозділів між собою;
терміни здійснення спільних заходів; функції взаємодіючих оперативних під;
розділів; відношення до системи органів, здійснюючих оперативно;розшукову
діяльність; ступінь конспірації; етапи здійснення спільних оперативно;роз;
шукових заходів; суб’єкти взаємодії; форми взаємоінформації [6, 141].

Сутність взаємодії полягає в заснованому на діючому законодавстві узгоджен<
ні діяльності слідчих і оперативних працівників, спрямованому на розкриття конк<
ретного злочину та здійснення шляхом найбільш доцільного поєднання методів і
засобів, що застосовуються при проведенні слідчих дій та проведенні оперативно<
розшукових заходів.

На підставі всього вище викладеного можна зробити наступний висновок: не<
обхідність взаємодії слідчого з підрозділами карного розшуку при розкритті та
розслідуванні розбійних нападів на квартири громадян цілком очевидна, вона до<
зволяє у найбільш повному обсязі використовувати специфічні знання, можливос<
ті і сили як слідчого, так і оперативних працівників, зосередити зусилля на най<
більш важливому напрямку — попередженні і розкритті злочинів та їх розсліду<
ванні. На жаль, у практичній діяльності взаємодія слідчого і працівників операти<
вних служб не досягає такого рівня результативності, що відображався б на загаль<
ному стані охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю. Відбуваєть<
ся це, насамперед, через недосконалість правового регулювання взаємовідносин
слідчого й оперативного працівника.

Л і т е р а т у р а
1. Науково — практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня

2001 року/За редакцією М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. — К.: Канон, А. С. К., 2001.
— 1104 с.

2. Указ Президента України від 18. 02. 2002. № 143 “Про заходи щодо подальшого
зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян” // Офіційний вісник Ук;
раїни. 2002. №8. Ст. 331.

Âçàºìîä³ÿ ï³äðîçä³ë³â êàðíîãî ðîçøóêó ç³ ñë³ä÷èìè UUUUUUUUUUUUUUU



214

3. Наказ МВС України N° 458 від 02. 07. 2004.
4. І. В. Сервецький. Науково — практичний коментар Закону України “Про опера;

тивно — розшукову діяльність”(станом на 1 лютого 2002 року)/ За ред. канд. юр.
наук проф.. Я. Ю. Кондратьєва. — 2;е вид. — К.: Національна академія внутрішніх
справ України, 2002. — 312 c.

5. Ліпкан В. А., Никифорчук Д. Й., Руденко М. М. Боротьба з тероризмом. — К.:
Знання України, 2002. — 254 с.

6. Бандурка О. М. Оперативно;розшукова діяльність. Частина І: Підручник. —
Харків: Вид — во Нац. ун;ту внутр. справ, 2002. — 336 с.

7. Дагаєва Г. Ю. Взаємодія правоохоронних органів у боротьбі з організованою
злочинністю // Вісник Національного ун;ту внутр. справ. — Х., 2002. Випуск 23. —
С. 12 — 15.

8. Мєлєшев С. Б. Особливості діяльності слідчих прокуратури та оперативних
працівників при розкритті умисних вбивств, поєднаних зі згвалтуванням, по гаря;
чим слідам // Вісник Національного ун;ту внутр. справ. — Х., 2003. Випуск 23. —
С. 61 — 66.

9. Фоліс І. А. До питання взаємодії слідчих і оперативних працівників (з прак;
тичного досвіду) // Вісник Національного ун;ту внутр. справ. — Х., 2004. Випуск 26.
— С. 75 — 79.

10. Старченко О. В. Взаємодія слідчого з правоохоронними структурами в розк;
ритті й розслідуванні злочинів // Вісник Луганської академії внутр. справ МВС ім.
10;річчя незалежності України. — Луганськ: РВВС ЛАВС, 2004. Випуск 1. — С. 197 —
204.

11. Волобуєва О. О. Поняття і принципи взаємодії слідчого зі спеціалістами під
час збору інформації про особу підозрюваного // Вісник Луганської академії внутр.
справ МВС ім. 10;річчя незалежності України. — Луганськ: РВВС ЛАВС, 2004. Ви;
пуск 2. — С. 242 –249.

12. Біленчук П. Д.. Лисиченко В. К., Клименко Н. І. та ін. Криміналістика: Підруч;
ник. / За ред. П. Д. Біленчука. — 2;е вид., випр. і доп. — К.: Атіка, 2001. — 544 с.

13. Настільна книга слідчого. [Науково — практичне видання для слідчих і дізна;
вачів] / Панов М. І., Шепітько В. Ю., Коновалова В. О. та ін. — К.: Видавничий Дім
“Ін Юре”, 2003. — 720 с.

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU  Â. Ã. Òåë³é÷óê



215

В. Г. Телийчук

Êèðîâîãðàäñêèé þðèäè÷åñêèé èíñòèòóò ÍÓÂÄ,
êàôåäðà îïåðàòèâíî-ðîçûñêíîé äåÿòåëüíîñòè è ñïåöèàëüíîé òåõíèêè,

óë. Êàðëà Ìàðêñà, 1, Êèðîâîãðàä, 25015, Óêðàèíà

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УГЛОВНОГО
РОЗЫСКА СО СЛЕДОВАТЕЛЯМИ

РЕЗЮМЕ

Необходимость взаимодействия следователя с подразделениями
уголовного розыска при раскрытии и расследовании разбойных напа<
дений на квартиры граждан обусловлена реальной жизнью, а изучение
и научное исследование такого взаимодействия правоохранительных
органов и их должностных лиц дает и возможность в более полном
объеме использовать специфические знания, возможности и силы, как
следователя, так и оперативных работников.

Ключевые слова: преступление, разбойные нападения, оператив<
но<розыскная деятельность, раскрытие и расследование преступлений,
оперативные подразделения, уголовный розыск.
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О СОДЕРЖАНИИ И ВИДОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ
ОБЪЕКТА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Рассматриваются вопросы классификации объектов преступления,
их значение при квалификации преступных деяний.

Ключевые слова: объект преступления, хозяйственная деятель<
ность, обман покупателей и заказчиков.

Преступление представляет собой особый вид правонарушений, которое нака<
зуемо. Но наказуемость есть внешний, формальный признак, может возникнуть
вопрос, нет ли признака внутреннего, материального, признака по существу, кото<
рый отличал бы преступление от других правонарушений, например: гражданско<
го, вызывающего ответственность за вред и убытки, дисциплинарного, влекущего
особого рода дисциплинарные взыскания и др.

Одним из таких, по нашему мнению, основных признаков является объект
преступления. Проблема объекта преступления — одна из центральных в науке
уголовного права. Каждое преступление посягает на определенный объект, причи<
няя ему ущерб или угрожая причинением такого ущерба. Теория уголовного права
традиционно придерживается положения, согласно которому объектом преступле<
ния являются общественные отношения [2, 5], охраняемые аппаратом уголовного
принуждения. Так, еще в начале прошлого века А. А. Пионтковский писал, что
объектом всякого преступления является общественное отношение — то, что сто<
ит за непосредственным объектом и что еще необходимо вскрыть, чтобы более
глубоко понять истинное значение рассматриваемого преступления. Это утверж<
дение с нашей точки зрения является достаточно дискуссионным, так как оно про<
тиворечит философскому положению о соотношении общего и единичного, соглас<
но которому общее не существует до и вне единичного, точно также как не суще<
ствует вне общего.

Если подойти к изучению этого с учетом положений других отраслей, то кате<
гория “объект” и “субъект” в философии используется для конкретизации поня<
тий “материя” и “создание”. Под объектом понимается определенная объективная
реальность, это не просто любой предмет, а предмет, включенный в сферу деятель<
ности человека. Он сам по себе как объективная реальность существует незави<
симо от сознания человека, а становится объектом. Вступая во взаимодействия с
субъектом [1, 4<5]. Субъект как носитель предметно<практической деятельности и
познания, его активная деятельность является тем условием, благодаря которому
тот или иной фрагмент объективной реальности выступает как объект, данный
субъекту в формах его деятельности [3, 661].

Объективная реальность не сводилась и не может быть сведена к материаль<
ным “вещным” предметам. В сферу практической и теоретической деятельности
человека могут вовлекаться как материальные, так и идеальные объекты. Поэтому
объектом познание социальных связей могут быть явления природы, общества или
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сознания, на которое направлена познавательная или практическая деятельность
субъекта. Такой подход означает, что в одних отношениях структурным элемен<
том являются вещи, а в другие — социальные и духовные блага и ценности [1, 5].

Целью данной статьи является рассмотрение существующей классификации
объектов преступления, анализ родового объекта раздела VII Особенной части УК,
которым является хозяйственная деятельность на примере обмана покупателей и
заказчиков (ст. 225 УК).

Теория уголовного права на основе анализа норм уголовного законодательства
разработала классификацию объектов преступления и установила их соотноше<
ния. Различают общий, родовой и непосредственный объект преступления [4,
28]. Такая классификация позволяет определить место конкретного объекта в об<
щей системе общественных отношений и таким образом понять общественную
опасность посягательств на него.

Общий объект преступления — это, как известно, совокупность всех обще<
ственных отношений, которые поставлены под охрану уголовного закона, т. е. сис<
тема объектов уголовно<правовой охраны, в которую входят общественные отно<
шения различных уровней [5, 77].

Одним из логических выводов, вытекающих из ч. 2 ст. 1 УК, является требова<
ние применения уголовной ответственности и наказания только за те действия,
которые на момент их совершения уже были определены УК как преступления [6,
3]. Так в уголовном законе реализуются положение ч. 2. ст. 58 Конституции
Украины, согласно которому “Никто не может ответить за деяния, которые на мо<
мент их совершения не были определены УК как преступления[7, 16]. Таким обра<
зом, в уголовном праве закрепился общепризнанный принцип уголовного права:
null um crimen nulla poena sine lege (нет ни преступления, ни наказания без
указания на это в законе).

Родовой объект — это совокупность однородных отношений, взятых под охрану
специально предусмотренной группой норм уголовного закона. Однородность об<
щественных отношений, охватываемых понятием родового объекта, может опреде<
ляться однотипностью интересов [5, 77].

Таким образом, родовой объект представляет собой менее высокий уровень
обобщенности охраняемых уголовным законом общественных отношений. Груп<
пировка общественных отношений осуществляется не произвольно, а на основе
объективно существующих критериев, обуславливающих их тождество однотип<
ность. В качестве таких критериев берутся различные элементы охраняемого об<
щественного отношения, их социальное предназначение в нем субъекты или
предметы отношения, содержание и особенность социальной связи. Основой та<
кой классификации общественных отношений признается та или иная сфера госу<
дарственной или общественной жизни. В качестве таких объектов признаются,
например, отношения государственной собственности, устанавливающая систему
хозяйства, отношения, обеспечивающие надлежащий общественный порядок, обще<
ственную безопасность и др. [8, 84].

В уголовном законодательстве по признаку родового объекта проведена систе<
матизация норм Особенной части УК. Каждый раздел имеет свой родовой
объект [4, 28].

В юридической литературе традиционно под объектом хозяйственных пре;
ступлений понимаются общественные отношения в сфере экономики. По
мнению Стрельцова Е. Л., более точным представляется определение на данном,
достаточно сложном этапе развития украинской экономики, родовом объектом
хозяйственных преступлений следует считать хозяйственную деятель;
ность. В Российской федерации под родовым объектом хозяйственных преступ<
лений понимается система хозяйствования, как элемент национальной экономики,
т. е. общественное производство, базирующееся на государственной, муниципаль<
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ной, общественной и частной собственности, целью которого является получение
прибыли [9, 153].

Родовой объект преступления может объединять в своей совокупности боль<
шое количество общественно опасных деяний, которые содержатся в разделах
Особенной части.

В отличие от преступлений, посягающих на собственность как триаду правомо<
чий, преступления в сфере экономической деятельности, как правило, связаны с
осуществлением производственной, хозяйственной деятельности, требующих опре<
деленных навыков и познаний в руководстве процессом производства материаль<
ных благ. Они осуществляются в рамках определенной экономической деятельно<
сти, они систематичны и преследует цель корыстного обогащения. Как отмечают
отдельные юристы, отличительной чертой предпринимательства является не толь<
ко получение прибыли, но и сочетание личной выгоды с общественной пользой.
Согласно ч. 2. ст. 3, ст. 42 ХКУ, предпринимательство< это самостоятельная, иници<
ативная, систематическая, на собственный риск хозяйственная деятельность, осу<
ществляемая субъектом хозяйствования с предпринимателями, целью достижения
экономических и социальных результатов и получения прибыли [10, 116]. Важ<
ным признаком предпринимательской деятельности является ее социально<ответ<
ственный характер. Хотя социальная ответственность имеет различное содержа<
ние и формы для отдельных отраслей и субъектов предпринимательства, основ<
ные обязательства существуют для всех предпринимателей — это обязательства
по отношению к обществу, которые распространяются на многие сферы, в том
числе на уголовное право.

Например, по родовому объекту посягательства, которым является нормальная,
отвечающая нормам действующего законодательства, хозяйственная деятельность,
в разделе VII УК объединены такие преступления как контрабанда, обман покупа<
телей и заказчиков, уклонение от уплаты налогов и др.

Хозяйственная деятельность — это деятельность, связанная с производством и
реализацией продукции, выполнением работ и оказанием услуг, а также с обеспе<
чением их производителей необходимыми ресурсами. Так, в законе Украины “О
внешнеэкономической деятельности” от 16 апреля 1991 г., хозяйственная деятель<
ность определяется как “какая<либо деятельность, в том числе предпринимательс<
кая, связанная с производством и обменом материальных и нематериальных благ,
которые вступают в качестве товара”. В законе “О лицензировании определенных
видов хозяйственной деятельности” от 1 июня 2000 г., под хозяйственной дея<
тельностью понимается, любая деятельность, в том числе предпринимательская,
юридических лиц, а также физических лиц — субъектов предпринимательской
деятельности, связанная с производством (изготовлением) продукции, торговлей,
предоставлением услуг, выполнением работ [11, 9<10]. Под хозяйственной деятель<
ностью в новом хозяйственном кодексе Украины понимается деятельность
субъектов хозяйствования в сфере общественного производства, направленная на
изготовление и реализацию продукции, выполнение работ или оказание услуг сто<
имостного характера, имеющих ценовую определенность (ч. 1ст. 3 ХКУ), для дос<
тижения экономических или социальных результатов [10, 7<8].

Повышение числа преступлений в сфере хозяйственной деятельности заставля<
ет исследователей также переосмыслить объект посягательства таких преступле<
ний. Хозяйственная деятельность — очень важная сфера экономической жизни,
один из важнейших элементов рыночной экономики. На основе именно такой дея<
тельности путем создания новых форм и методов хозяйствования используется
совокупность экономических законов, соединяющих достижения научно<техническо<
го прогресса с возможностями экономических механизмов. Все направления хозяй<
ственной деятельности должны быть нацелены на достижение лучших результатов
на повышение эффективности производства и жизненного уровня населения.
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Производство или изготовление некоторых предметов и товаров, несмотря на
то, что эти процессы происходят при осуществлении хозяйственной деятельности,
имеет свои отличия, т. к. особенности этих предметов и всего того, что с ними
связано, заставляет государство изымать эти предметы из сферы непосредствен<
ного экономического оборота, например, боевое оружие, наркотические вещества [9,
151<152]. Для достижения максимальной эффективности исследование государ<
ством хозяйственного механизма устанавливается определенный порядок осуще<
ствления хозяйственной деятельности. Нарушение этого порядка, невыполнение
или ненадлежащее выполнение определенных обязанностей ведет к различным
негативным последствиям, и при наличии всех иных условий, является обществен<
но опасным, каким и являются экономические преступления.

Экономические преступления — это предусмотренные уголовным законом об<
щественно<опасные деяния, которые посягают на общественные отношения соб<
ственности и хозяйственной деятельности экономические преступления несут
большую общественную опасность и определенные сложности при их квалифика<
ции, в частности при определении объекта преступного посягательства могут быть
вызваны тем, что вред от них может пересекаться с так называемыми вторичными
общественно<опасными последствиями, например: преступления против собствен<
ности обычно нарушают нормальное функционирование народного хозяйства, а
хозяйственные преступления — могут причинять убытки собственности.

Следует отметить, что некоторые авторы выделяют также видовой объект пре<
ступления, который позволяет более точно характеризовать посягательства на об<
щественные отношения в рамках родового объекта [5, 374]. Видовой объект дает
возможность выделить в пределах значительной группы общественных отноше<
ний менее большее, специализированные группы этих отношений, обеспечиваю<
щих различные направления деятельности субъектов, в том числе хозяйствую<
щих. Видовой объект способствует выделению менее широких групп отношений,
на которые посягают преступления одного вида. Выделение отдельных подгрупп
преступлений придает системе большую стойкость и прочность, повышает ее на<
учную и практическую значимость [12, 191].

Непосредственный объект преступления — те конкретные общественные отно<
шения, которые поставлены законодателем под охрану определенного уголовного
закона и которым причиняется ущерб преступлениям, попадающим под признаки
данного состава. Данные общественные отношения наиболее полно выражают
природу преступления, его специфические признаки. Непосредственный объект
имеет решающее значение для правильной квалификации преступлений, установ<
ления вида, размера, обоснованного и справедливого наказания [4, 30]. Очень часто
при конструировании составов преступлений законодатель указывает на несколь<
ко разнородных непосредственных объектов. Так, при разбое (ст. 187УК), такими
объектами выступают собственность и личность, при обмане покупателей и заказ<
чиков (ст. 225 УК) — нормальная отвечающая действующему законодательству
деятельность, связанная с производством товаров, выполнением работ оказанием
услуг и личность. При квалификации обмана покупателей и заказчиков складыва<
ется впечатление, что объектом данного преступления являются интересы отдель<
ных потребителей или предпринимателей, выпустивших такую продукцию. Более
тщательное изучение интересов, которые преследует государство, устанавливая
уголовную ответственность за данное преступление, позволяет сделать вывод, что
это экономические интересы, которые преследует государство. То есть объектом
названного преступления являются те социально<одобренные и поставленные под
охрану уголовного закона общественные отношения, которые направлены на обес<
печение порядка осуществления торговой деятельности согласно ч. 2 ст. 39, ХКУ
государство обеспечивает гражданам защиту их интересов как потребителей, пре<
доставляет возможность свободного выбора товаров (работ, услуг), приобретения

Ñîäåðæàíèå è âèäîâûå õàðàêòåðèñòèêè ïðåñòóïëåíèé UUUUUUUUUUUU



220

знаний и квалификаций, необходимых для принятия самостоятельных решений во
время приобретения и исследования товаров, работ, услуг согласно их потребнос<
тям и гарантирует приобретение или получение иными законными способами то<
варов (работ, услуг), в объектах которые обеспечивают уровень потребления, дос<
таточный для поддержания здоровья и жизнедеятельности.

В качестве обязательного непосредственного объекта выступают имуществен<
ные интересы граждан.

Ф. Энгельс писал в свое время: “Первым правилом в торговле является умал<
чивание, утаивание всего того, что могло бы понизить цену данного товара. Отсю<
да вывод: в торговле дозволительно извлекать, возможно, большую пользу из нео<
сведомленности, доверчивости противной стороны и равным образом дозволи<
тельно приписывать своему товару такие качества, которым он не обладает. Сло<
вом, торговля есть узаконенный обман. Что практика соответствует теории может
подтвердить всякий купец, если он захочет воздать должное правде” [13, 548<549].

Обман покупателей и заказчиков не только нарушает законные интересы
граждан, но и наносит существенный вред установленному порядку осуществле<
ния торговой деятельности, бытовому обслуживанию населения. Он лишает нор<
мальной деятельности предприятий и дискредитирует работников сферы торгов<
ли в глазах населения. Искоренение фактов такого обмана — одно из необходи<
мых условий дальнейшего обслуживания населения. Cт. 225 УК Украины, опреде<
ляя те конкретные действия, в которых выражается обман покупателей и заказчи<
ков называет обмеривание, обвешивание, обсчет либо иной обман покупателей
или заказчиков при реализации товаров или оказании услуг. Под “иным обма<
ном” следует понимать такие действия, как обман покупателей путем превышения
установленных различных цен и товаров, продажи фальсифицирования товаров,
продажа товаров низшего сорта по цене высшего, продажа уцененных товаров по
ценам, существующим до их уценки.

Непосредственным объектом данного преступления являются те решения уго<
ловным законом конкретные общественные отношения, которым причиняется
ущерб именно этим преступным посягательством.

Неточности в определении непосредственного объекта данного преступления
возникают потому, что вопросы функционирования сферы услуг не освещены в
достаточной степени ни в уголовно<правовой, ни в специальной экономической
литературы, хотя и являются насущными проблемами в экономической теории.

Дальнейшее исследование проблемы объекта преступления, по нашему мнению,
будет содействовать соблюдению и защите прав и свобод человека и гражданина,
которые достигли возраста уголовной ответственности и совершили общественно<
опасное деяние, предусмотренное УК Украины.
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ПРО ЗМIСТ I ВИДОВI ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБ’ЄКТУ
ЗЛОЧИНУ В СФЕРI ГОСПОДАРСЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI

РЕЗЮМЕ

Об’єкт злочину не є статичною структурою, яка дана раз i назавж<
ди, це структура динамiчна, змicт якої непреривно змiнюється по мiрi
того, як пiд охорону кримiнального законодавства ставляться новi
суспiльнi вiдносини. Виявлення не захищення кримінальним законо<
давством суспільних відносин дає підставу для прийняття відповідно<
го нормативно<правового рішення.

Ключові слова: об’єкт злочину, господарча діяльність, обман по<
купців та замовників.
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШАЕМЫЕ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ КАРТ

В статье рассмотрены основные виды преступных деяний, совер<
шаемых в сфере оборота пластиковых банковских карт, стадии и спо<
собы их совершения, а также специфика квалификации.

Ключевые слова: банковская карта, подделка, кража, счета, интернет.

В настоящее время в мире насчитывается около миллиарда банковских пласти<
ковых карт. Внедрение банковских карт является важнейшей тенденцией разви<
тия технологии безналичных расчетов в банковской деятельности. Это средство
расчетов предоставляет всем, использующим ее лицам и организациям множе<
ство преимуществ. Для клиентов — это удобство, надежность, практичность, эко<
номия времени, отсутствие необходимости иметь при себе крупные суммы налич<
ных денег. Для кредитных организаций — повышение конкурентоспособности и
престижа; наличие гарантий платежа; снижение издержек на изготовление, учет и
обработку бумажно<денежной массы; минимальные временные затраты и эконо<
мия живого труда. Карточки как финансовый инструмент постоянно совершен<
ствуются, растет сфера их применения, расширяется комплекс оказываемых услуг
с их использованием. Это лишь неполный перечень качеств пластиковых денег,
обусловивших их признание на мировом рынке.

Первая платежная система — Diners Club — была создана в 1950 году. Через
17 лет появились еще две системы — Europay / MasterCard и American Express.
А в 1974 году была образована VISA International. В современном международ<
ном “пластиковом” бизнесе ведущие позиции занимают VISA International,
EuroCard/MasterCard и American Express — крупнейшие международные органи<
зации, объединившие огромное число кредитных организаций разных стран. Для
того чтобы стать эмитентом одной из перечисленных карт, банк или иная кредит<
ная организация должны стать членом любой из этих организаций [1, 23].

Преступления, совершаемые с использованием банковских карт, могут быть
объединены в следующие категории:

1. злоупотребления с подлинными банковскими картами;
2. изготовление поддельных банковских карт;
3. сбыт поддельных банковских карт;
4. злоупотребления с товарными чеками (слипами);
5. использование поддельных банковских карт и др.
Злоупотребления с подлинными банковскими картами. Такие злоупот<

ребления возможны в случае их попадания в чужие руки, при наличии преступ<
ного умысла их законного владельца, а также со стороны руководителей обслужи<
вающих карты лжефирм.

Операции с украденной или потерянной картой. Фирмы, применяющие
в своей работе пластиковые карты, как правило, имеют ограниченные возможнос<
ти отслеживания их правомерного использования. В связи с этим в последнее
время распространились случаи расчетов чужими картами в странах, находящих<
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ся на значительном удалении от тех, где произошла утеря или похищение. В нача<
ле 1990 года сотрудниками бывшего КГБ была задержана группа лиц, занимавших<
ся контрабандой. В процессе изучения преступной деятельности группы следова<
тели столкнулись с ранее неизвестным отечественной практике способом хище<
ния: по чужой пластиковой карточке, принадлежащей иностранцу, преступники с
помощью работавшей в валютном магазине аэропорта “Шереметьево — 2” со<
участницы похитили промышленные товары на значительную сумму.

Превышение счета. Такое злоупотребление состоит в получении законным
владельцем карты денежных сумм или ценностей, по стоимости значительно пре<
вышающих размеры предусмотренного договором лимита.

Ложное заявление о краже или потере банковской карты. Преступле<
ние совершается, как правило, законным владельцем карты. Последний подает в
банк соответствующее заявление, пока процессинговый центр включит номер со<
ответствующей карточки в стоп<лист и известит торговые точки, проходит не<
сколько дней. За это время ее владелец старается провести максимально возмож<
ное число операций, а затем выставляет претензии банку.

Временное изъятие карты у законного владельца для оплаты с ее
помощью и присвоения товаров, либо для завышения стоимости факти�
чески оказанных услуг.

Использование карты, которая не была получена законным владель�
цем, например, по причине перемены им места жительства. В этом случае практи<
куется письменное уведомление банка — эмитента с просьбой выслать карточку
по новому адресу. Злоумышленникам достаточно узнать о подобном намерении,
подделать уведомление о переезде и получить карту по почте.

Незаконное использование карты в период между открытием счета
и доставкой карточки владельцу для совершения операций по ней. Та<
кое злоупотребление является разновидностью предыдущего. Совершаются не<
добросовестными работниками банков и предприятий, занятых изготовлением
карточек.

Похищаемые при пересылке клиенту от эмитента или изготовителя по почте
банковские пластиковые карточки представляют для преступников особый инте<
рес по следующим причинам:

1. их утрата (кража) замечается с большим опозданием, в результате чего
возможность немедленного блокирования карточки отсутствует;

2. к моменту кражи они, как правило, не подписаны, поэтому преступник сам
может поставить подпись и в дальнейшем использовать их “легально”.

За рубежом уже известны случаи, когда преступники специально устраивались
на работу на почту или в частные службы доставки, чтобы изымать отправления с
банковскими карточками или перенаправлять их на ложный почтовый адрес.

Хищение денежных средств под прикрытием фиктивных предприятий и с ис<
пользованием корпоративных банковских карт.

Схема преступления включала следующие стадии. Для совершения хищения
учреждается фирма, которая занималась оказанием посреднических услуг в офор<
млении карточек зарубежных платежных систем. Далее мошенники открывают
корпоративный счет, выдавая его клиенту за индивидуальный. В определенный
момент, когда ничего не подозревающий владелец, убедившись в том, что карточка
нормально функционирует в нашей стране и за рубежом, переводил на свой яко<
бы личный счет крупную сумму денег, преступники, обладающие равными с ним
правами по распоряжению средствами на счете, похищали их. До недавнего време<
ни в Украине действовало несколько подобных фирм, а похищенные средства от<
мывались в офшорных зонах.

Изготовление поддельных банковских карт. Различают полную и час<
тичную подделку карт.
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Полная подделка. Сегодня из известных видов мошенничеств полная под<
делка карточек наиболее распространена. При полной подделке на заготовки под<
дельных карточек наносятся логотип эмитента, поле для проставления подписи,
точно воспроизводятся все степени защиты (используются подлинные реквизиты
реально существующих карточек).

Часто используемый преступниками прием — изъятие на время из поля зрения
клиента его карту и снятие с нее оттиска. При этом используется простое в
изготовлении приспособление. Выплаченные банками деньги из банкомата или за
фактически не производившиеся сделки похищаются.

Подделка банковских карт сегодня — сфера деятельности преимущественно
организованных преступных групп. Они действуют в сговоре с работниками орга<
низаций, осуществляющих расчеты с помощью карточек. В настоящее время дей<
ствуют различные структуры, поставляющих информацию мошенникам с пласти<
ковыми картами.

Использование “белого пластика”. Эта мошенническая схема появилась в
конце 70<х гг. и получила широкое распространение. Поддельные карточки не
имеют внешних реквизитов, по которым возможна их идентификация (логотипа
банка<эмитента и платежной системы, голограммы и других степеней защиты). На
чистый лист пластмассы переносятся данные уже существующих карточек [3, 31].

Такие карточки могут быть предъявлены только при условии соучастия в пре<
ступлении владельца или служащих предприятий торговли и сервиса, поскольку
визуально фальшивка определяется сразу. Далее производится маскировка лож<
ных слипов среди подлинных. По дебетовому счету, образованному в результате
использования “белого пластика”, позднее уже практически невозможно устано<
вить, была предъявлена настоящая или поддельная карточка. Для совершения мо<
шеннических действий по данной схеме создаются фиктивные предприятия.

Разновидностью преступлений с “белым пластиком” является подделка пре<
ступниками, полученных в результате неосторожности держателей карточек, рек<
визитов этих карточек в случае карточек с магнитной полосой или перехват этих
реквизитов и PIN<кодов в случае микропроцессорных карточек и их использова<
ния для снятия денег через банкоматы.

Частичная подделка. Ее целью является удаление с подлинной карты отме<
ченных там данных и внесение новых. Частичная подделка включает, как правило,
следующие стадии:

1) получение настоящей карты в солидном банке, путем внесения на вновь
открытый счет минимально необходимой суммы;

2) добывание информации о владельце солидного счета;
3) собственно подделка карты на основе полученных данных: замазывание об<

разца подписи или наклеивание нового подписного поля с использованием обыч<
ной клеящей бумаги; “сбривание” проэмбоссированных на плоскости карты дан<
ных или “выглаживание” полихлорвинила, из которого изготовлена карта, с помо<
щью обычного утюга или микроволновой печки, а после выравнивания поверхнос<
ти нанесение добытой информации с помощью настольного пресса.

Чаще всего эмбоссированная на карте информация о счете удаляется термичес<
ким, механическим или иным способом и замещается новой, срезанной с другой
картой. Этот простейший метод получил настолько широкое распространение в
мире, что для него даже родилось специальное название: shave & paste (“сбрить и
наклеить”).

Сбыт поддельных кредитных или расчетных карт. Обычно этим зани<
маются сами изготовители либо лица, специально подобранные для подобного рода
деятельности.

Злоупотребления с платежными квитанциями (слипами). Они имеют
место при осуществлении или имитации расчетов с картами. Такие операции мо<
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гут осуществляться только с участием сотрудников фирм, обслуживающих клиен<
тов по карточкам.

При этом возможны следующие варианты действий:
1.) слипы изготавливаются при помощи чужих подлинных или поддельных

карт;
2.) к оплате предъявляются слипы, полученные ранее при обслуживании закон<

ного владельца карточки, но в количестве, превышающем необходимое.
Известен случай, когда кассир одного из магазинов, вступив в сговор с лицом,

которому был известен ряд пользователей платежных карточек и их реквизиты,
подделывала слипы и за определенное вознаграждение отпускала товары на ука<
занные в них суммы.

Определенной спецификой отличаются злоупотребления с пластиковыми кар<
точками, используемыми в банкоматах для получения наличных денег.

Известен случай, когда в Венгрии через банкоматы, расположенные в разных
концах Будапешта, преступники в течение нескольких минут, используя около
1,5 тыс. поддельных карт, сняли со счетов 1,5 млн. форинтов. В мошенничестве
принимало участие около 150 человек.

В Англии преступники изготовили фальшивый банкомат, который был внешне
оформлен как многие другие. При пользовании им законные держатели карточек
оставляли свои реквизиты, включая данные о счетах, с помощью которых затем
злоумышленники изготавливали поддельные карточки, после чего получали налич<
ные деньги через действующие банкоматы.

Особенно широкий размах данное преступление получило в России.
Преступник, похитивший 400 млн. руб. из банкоматов одного московского бан<

ка, подбирая цифровую комбинацию кода доступа в компьютерную систему управ<
ления счетами клиентов банка.

В 1995 году изобличена в мошенничестве преступная группа в количестве
14 человек, которая в течение полугодия совершила 269 мошеннических операций
на предприятиях торговли Москвы с использованием кредитных карт “Виза”,
“Мастер Кард”, “Америкэн Экспресс” на общую сумму свыше 80 тыс. долл. США.

Указанные преступления совершаются: в ресторанах — 26,4%, в гостини<
цах — 25%, магазинах — 20,7%, барах — 10,6% [3, 31].

Для проведения мошеннических операций используются преимущественно кре<
дитные карты и сравнительно редко — расчетные и дебетовые.

Не отстают от российских преступников и преступные группировки Украины.
Эксперты прогнозируют дальнейший значительный рост преступлений с ис<

пользованием пластиковых карт, поскольку украинские преступники уже налажи<
вают международные связи и создают каналы поступления из<за рубежа украден<
ных и потерянных карт для их использования в Украине. Серьезной проблемой в
текущем году могут стать мошенничества с использованием карт в регионах Ук<
раины, где в настоящее время активно развивается пластиковый бизнес.

Мошенничества с банковскими картами в Интернет. С развитием элек<
тронной коммерции, с появлением виртуальных Интернет<магазинов, где можно
сделать заказ на получение товара по почте с помощью персонального компьюте<
ра, появляются и новые способы криминальных посягательств с использованием
банковских карт (интернет<кардинг). Мошенники пользуются простотой техноло<
гией осуществления сделок и несовершенством систем защиты информации в
сети. Так, для оплаты товара в интернет<магазинах достаточно указать реквизиты
карточки. При осуществлении любой операции может произойти утечка информа<
ции, что чревато для владельца большими потерями. Существует множество раз<
личных способов получить у владельца реквизиты карточки. В настоящее время
известно уже около 30 приемов мошеннических действий с помощью Интернета,
которые могут практически безнаказанно использоваться мошенниками.
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Сегодня создаются необходимые предпосылки для повышения эффективности
уголовно<правового контроля за злоупотреблениями в сфере использования дан<
ных расчетных инструментов. Уголовный кодекс Украины предусматривает ответ<
ственность за незаконные действия с документами, платёжными карточками и
иными средствами доступа к банковским счетам, оборудованием для их изготовле<
ния (ст. 200 УК Украины).
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ЗЛОЧИНИ, ВЧИНЕНІ З ВИКОРИСТАННЯМ
БАНКІВСЬКИХ КАРТ

РЕЗЮМЕ

Проведене дослідження свідчить, що законодавство, яке регулює
обіг банківських карток, а також відповідальність за неналежне, або
незаконне використання недостатньо вивчене і потребує подальшого,
ретельного їх вдосконалення.

Ключевые слова: банковская карта, подделка, кража, счета, интернет.
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ПРАВОСУДДЯ ЯК РОДОВИЙ ОБ’ЄКТ ЗЛОЧИНІВ,
ПЕРЕДБАЧЕНИХ РОЗДІЛОМ XVIII КК УКРАЇНИ

У статті аналізується загальне поняття правосуддя та правосуддя
як родовий об’єкт злочинів з точки зору Розділу XVIII чинного КК.
Цей аналіз допоможе визначити зміст та ознаки родового об’єкта зло<
чинів проти правосуддя.

Ключові слова: загальний об’єкт злочину, правосуддя в широко<
му розумінні, телеологічний спосіб тлумачення, родовий об’єкт злочи<
нів проти правосуддя, засади правосуддя.

З стародавніх часів у кожній країні світу існує судова влада та правоохоронні
органи — найважливіша суспільна цінність та необхідні державні утворення.
Тому завжди правосуддя охоронялось чинним законодавством, в тому числі кри<
мінальним законодавством. В цьому правильне встановлення об’єкта злочинного
посягання має важливе практичне та теоретичне значення. Воно сприяє
з”ясуванню соціальної суті злочину, характеру та ступеню його суспільної небез<
печності, заходів з профілактики цих злочинів тощо. Правосуддя, як об’єкт зло<
чинних посягань, має свої особливості та відрізняється від інших об’єктів криміна<
льної правової охорони. Вивчення цього питання надає можливості більш вдалого
застосовування існуючих норм кримінального закону, вдосконалення структури
кримінального законодавства, та виявити незахищені кримінальним законом соці<
альні цінності. У діючому КК норми які охороняють правосуддя, переважно пере<
йшли у первинному вигляді з КК УССР 1960 року та, незважаючи на прийняття у
1996 році Конституції України, Законів України “Про статус суддів”, та “Про судо<
устрій”, продовжують існувати у первинному вигляді. У зв”язку з цим практиків
та науковців цікавлять юридичні аспекти проблеми визначення ознак та змісту
родового об’єкта сукупності цих злочинів, саме тепер, з метою правильного та ефе<
ктивного застосування цих юридичних норм.

Для розкриття правосуддя як об’єкта злочинності, потрібно, по<перше дати оцін<
ку загальному об’єкту злочинів. Метою цього є визначення місця та змісту право<
суддя, як родового об’єкта злочинів у системі загального об’єкту злочинів. За
загальною “формулою” та на думку всіх відомих науковців, об’єкт злочину — це
те, на що посягає особа, яка вчиняє протиправне діяння, і чому може завдати або
завдає шкоди [5,96]. У юридичної літературі об’єкти злочинів за загальним пра<
вилом класифікуються по “вертикалі”, як правило, на три групи: загальний об’єкт,
родовий об’єкт та безпосередній (іноді визначають видовий)[5,102].

Об’єкт будь<якого конкретного злочину є безпосереднім об’єктом та важливим
елементом універсальної конструкції складу цього злочинного діяння чи бездіяльно<
сті, за допомогою якого будь<яке діяння чи бездіяльність, які мають ознаки злочин<
них, можна кваліфікувати за чинним кримінальним законом. Об’єкт є вирішальною
ознакою складу злочину, який вказує на характер суспільної небезпеки, напрямок
кримінальної охорони, та на певні суспільні цінності, які є змістом об’єкта. Такі самі
ознаки мають родовий та загальний об’єкт, але для певних сукупностей злочинів.

© В. М. Фінкель, 2005
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Аналіз юридичних наукових публікацій та досліджень у галузі кримінального
права у ХХ сторіччі свідчить, що якщо виникали та виникають дискусії серед нау<
ковців з приводу загального об’єкта злочинності, вони стосуються визначення його
змісту. Та ці дискусії завжди загострюються на етапах соціально<політичних змін у
суспільстві. Наприклад, у колишньому СРСР, протягом багатьох років не виника<
ло сумнівів те, що об’єктом злочинності є сукупність суспільних відносин, охоро<
нюваних державою [8,506]. Така точка зору була єдиною та заснованою на марк<
сисько< ленінському вчені про державу та право. Після перебудови та становлення
Української державності думки науковців з цього приводу є різноманітними, кож<
на з яких, я вважаю, має право на існування. Це, на наш погляд, є об’єктивною
закономірністю та вказує на політичні впливи і методи, за допомогою яких вивча<
лось та вивчається це явище. Але сутність об’єкта злочину є передусім соціаль<
ною та має суспільну цінність для будь<якої держави при будь<якій формі правлін<
ня. Раніше вважалось, що загальний об’єкт, є — “сукупність суспільних відносин,
що охороняється кримінальним законом” [5,17]. Але, на думку П. С. Мати <шевсь<
кого, вся сукупність суспільних відносин не може бути об’єктом — елементом
складу злочину. Він вважає що, по суті, це об’єкт кримінально<правової охорони,
який не слід ототожнювати з поняттям об’єкта злочину. При цьому він чітко
відділяє загальний об’єкт злочинності від об’єкта злочину, який є частиною складу
злочину, та вважає, що немає підстав для включення загального об’єкта до класи<
фікації об’єктів злочинів [5,102]. У цьому я згоден з П. С. Матишевським, що
немає підстав для включення так званого загального об’єкта до “вертикальної”
класифікації складів злочину. На наш погляд, загальний об’єкт є категорією тео<
ретичною, та його визначення здатне лише відповісти на питання, які джерела по<
ходження у родового та безпосереднього об’єктів. Тобто встановити зміст об’єктів
родових, виходячи зі змісту загального об’єкта, та в подальшому визначитись чим,
по суті, вони є, відносинами, чи благами, чи інтересами тощо. А. М. Ришелюк, вва<
жає що загальним об’єктом є сукупність цінностей та суспільних відносин [7,13].
Тому важливою соціальною ознакою будь<якого об’єкта злочину є його суспільна
цінність. Але суспільна цінність є головною ознакою загального об’єкта, але не є
його змістом. Зміст об’єкта можна бачити тільки в родовому об’єкті, який є кате<
горією конкретною. Але частиною складу злочину об’єкт стає лише у вигляді
безпосереднього об’єкта. Більшість сучасних науковців вважають, що загальний
об’єкт є сукупністю соціальних або суспільних благ. Наприклад, на думку
П. С. Матишевського, ці блага класифікуються як: 1) блага природні, як природ;
на цінність людини; 2) блага, якими людина наділена як член суспільства; 3)
суспільні блага, якими наділені суспільство в цілому та держава [5,99,101].

М. А. Ришелюк вважає, що загальним об’єктом є сукупність суспільних цінно<
стей та соціальних благ [7,13].

Усі ці визначення відповідають головній ознаці об’єкта злочину — суспільній
цінності. Саме завдяки суспільній цінності об’єкт охороняється нормами криміна<
льного права. В Німеччині наприкінці Х1Х сторіччя розвинулась заснована німе<
цьким вченим Ієрингом Г. теорія “інтересів”, яка розглядала право як узгодже<
ність інтересів, а джерелами норм права визнавала інтерес. Та певні суспільні
цінності, які охороняли норми права, вважалися охоронюваними законом інтереса<
ми. Але ця теорія була піддана жорсткій критиці в самій Німеччині. Так, німець<
кий учений Ф. Берольцгеймер пише: “Юриспруденція інтересів наприкінці зво<
диться до ієринговської теорії цілі, вона дає оманний масштаб для оцінки невагомо<
го, та ставить на перше місце вигоду і користь перед правом та справедливістю...”
[11,146]. Щодо визначення об’єкта як суспільних відносин, то вони виникають зав<
жди з приводу чогось та направлені на суспільно значущу мету. Загальновизначе<
на, на думку Глістіна В. К, структура суспільних відносин, це: 1) суб’єкти відносин;
2)діяльність суб’єктів з приводу суспільно значущого результату; 3) предмет від<
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носин, або суспільно значущий результат у вигляді продукта відносин [9,3]. Тобто
відносини є засоби, за допомогою яких суб’єкт відносин досягає певної суспільно
значущої мети. Тому, з нашої точки зору, важливою є мета, а не відносини з приво<
ду її. Суспільна значуща мета, або іншій суспільний “продукт”, з приводу якого
відбуваються відносини, може бути об’єктом кримінальної охорони, якщо цей про<
дукт має ознаки суспільної цінності та внаслідок цієї ознаки охороняється норма<
ми кримінального закону. На нашу думку, цей “продукт” суспільних відносин мож<
на визначити як суспільне чи соціальне благо. В свою чергу, в деяких випадках
сам засіб досягнення мети у вигляді відносин, є важливішим з точки зору кримі<
нальної охорони, ніж мета, яка досягається цим засобом. Тому в деяких випадках
суспільну цінність мають як суспільні відносини, так і їх “продукт”, та суспільні
відносини в деяких випадках можуть бути об’єктом кримінальної охорони. На<
звати явища суспільного чи соціального походження цінністю, є не зовсім, як зда<
ється, юридично коректним. Оскільки поняття цінностей тісно пов’язані з об’єкта<
ми матеріального світу (чого не можна казати про родові та безпосередні об’єкти
злочинів, яким притаманна властивість бути цінними), але цінностями у букваль<
ному сенсі ці явища назвати тяжко. На нашу думку, речі (нематеріального) суспі<
льного, природного чи соціального походження можуть більш вдало називатись
благами, а не цінностями. Тому, з нашої точки зору, більш точним є таке
визначення загального об’єкта злочинності: сукупність суспільних благ
та суспільних відносин, які охороняються нормами кримінального за�
кону.

Але визначення як загального так і родового об’єкта повинно завжди бути по<
в’язаним з його соціальним походженням та соціальною цінністю.

Практичне значення об’єкта починається тільки з родового об’єкта, який має
конкретний зміст у кожному випадку. Є багато класифікацій родових об’єктів за
джерелами їх походження. Цей перелік чи класифікація обумовлена колом потреб
усіх членів суспільства, тобто держави та людей. При цьому кожний об’єкт родо<
вий є частиною загального об’єкта, які співвідносяться між собою як ціле та його
частини. Кожний родовий об’єкт може бути суспільним благом чи відносинами.
Практичне застосування кримінального закону починається з родового об’єкта,
який є вже носієм певних сукупностей “живих норм” та наповнений конкретним
змістом, який змінюється зі зміною структури кримінального закону та його нор<
ми. Зміст родового об’єкта завжди підпорядковується та випливає з завдання кри<
мінального закону. Згідно зі ст. 1 КК України, завданням КК є правове забезпечен<
ня охорони прав та свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку
та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України від злочинних
посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання злочинам
[7,9]. На думку М. І. Хавронюка, родовий об’єкт — це група схожих, однорідних
суспільних відносин та соціальних благ, що охороняються кримінальним законом
[7,13]. П. С. Матишевський вважає, що під родовим об’єктом слід розуміти соціа<
льні цінності на які посягає певна група злочинів. Але схожість однорідних об’єк<
тів обумовлена однаковою їх цінністю для законодавця, який об’єднує їх з цього
приводу за певними групами. Цей рівень суспільної цінності для законодавця в
теорії кримінального права має назву характеру суспільної небезпеки. Харак<
тер суспільної небезпеки вважається якісним показником суспільної небезпеки
групи злочинів. Як вважає П. С. Матишевський, родовий об’єкт відображає харак<
тер суспільної небезпеки певної групи злочинів, внаслідок чого використовується
як критерій об’єднання окремих складів злочинів у групи і подальше розміщення
таких груп у Особливій частині КК [5,102]. Родовий об’єкт однорідних за характе<
ром суспільної небезпеки злочинів називається у відповідному розділі КК. Так,
Розділ XVIII КК об’єднує злочини, родовим об’єктом яких є правосуддя. Для ви<
значення змісту правосуддя як об’єкта злочинності необхідно ідентифікувати його
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як частину загального об’єкта злочинності, тобто як суспільне благо чи відносини.
Зміст будь<якого родового об’єкта залежить від джерела походження певної цінно<
сті чи блага. При цьому, я вважаю, слід керуватись засадою “природи речей”, засно<
вником якої був французький професор Жені Ф. Він запровадив цю засаду з
метою тлумачення законодавства. На думку П. І. Люблінського, в якості загально<
го масштабу при тлумаченні він запроваджує “природу речей”, яка є лише замас<
кованим природним правом. “Природа речей”, — пише Жені, — стоїть вище за
позитивний порядок, побудований з матеріальних та змінних елементів, вона являє
собою вищий початок, який складається з принципів розуму та незмінних мораль<
них сутностей” [11,136]. Цей методологічний підхід, обумовлений залежністю змі<
сту та суттєвих вад об’єкта від його джерел походження, які можуть бути природ<
ними, соціальними чи суспільними [5,99,100].

У статті 124 Конституції України записано, що судами здійснюється саме право<
суддя, але Конституція не дає визначення терміну “правосуддя” [1,34].

Закон України “Про судоустрій”, прийняття якого в 2002 році, ввійшло в істо<
рію України як запровадження малої судової реформи. Вперше за часи існування
країни цей Закон установив поняття “правосуддя”. Згідно з частиною 2 статті 1
цього Закону, — “Судова влада реалізується шляхом здійснення правосуддя у фор<
мі цивільного, господарського, адміністративного, кримінального, а також конститу<
ційного законодавства” [4,1]. Згідно з статтею 2 Закону, — “Суд, здійснюючи пра<
восуддя, на засадах верховенства права забезпечує захист гарантованих Конститу<
цією України та законами прав і свобод людини і громадянина, прав і законних
інтересів юридичних осіб, інтересів суспільства і держави”[4,2]. В цих статтях
розкривається зміст правосуддя як державної діяльності судів, метою яких є за<
хист прав та свобод усіх суб’єктів суспільства. Саме з цією метою існують заса<
ди судочинства, і саме вони повинні забезпечити здійснення правосуддя у судах за
всіма встановленими його формами.

Таким чином, правосуддя в розумінні чинного законодавства — є за0
снованою на засаді верховенства права діяльністю судів із забезпечен0
ням прав та свобод усіх суб’єктів суспільства, яка здійснюється у фо0
рмах цивільного, господарського, кримінального, адміністративного та
конституційного судочинства.

Це визначення можна з метою дослідження умовно поділити на дві частини.
По<перше, як вже вказувалось, правосуддя — це діяльність судів, заснована на вер<
ховенстві права, яка здійснюється у відповідних процесуальних формах. По<друге,
ця діяльність ставить за мету забезпечення прав і свобод усіх суб’єктів суспільс<
тва. З цього приводу, у першій частині ми маємо ознаку правовідносин, у вигляді
процесуальної діяльності судів, яка здійснюється у формах цивільного, господарсь<
кого, кримінального, адміністративного, та конституційного провадження. Але друга
частина стверджує, що ця діяльність заснована на засаді верховенства права та
спрямована на забезпечення прав та свобод. Тому на нашу думку, саме в другій
частині визначення, правосуддя як об’єкт злочину, є суспільним благом, яке задово<
льняє інтереси суспільства у поновленні порушених, та охороні існуючих прав і
свобод. Можна казати, що у цій частині визначення, викладена загальна сутність
права як інструменту захисту і регулювання прав та свобод. Узагалі, друга частина
має перевагу перед першою частиною у разі виникнення протиріч між ними у
конкретних випадках. Як зазначав російський вчений П. І. Люблінський, — “Сущ<
ность права, проникнутая непосредственно справедливостью и общей пользой, ста<
вит его выше формальных источников права, последние являются только эмпири<
ческими обнаружениями (reveletions), имеющими задачей более точно руководить
решениями людей, но сами по себе всегда неполными и несовершенными”[11,133].
Але насправді, правосуддя є лише кінцевий продукт судочинства, тобто бажана
його кінцева стадія, заради якої й існує самий процес судочинства у формах, вста<
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новлених статтею 1 Закону України”Про судоустрій”, а саме — цивільного, госпо<
дарського, адміністративного, кримінального та конституційного судочинства. П. С.
Матишевський вважає, що родовим об’єктом злочинів проти правосуддя виступа<
ють саме ці соціальні цінності, тобто такий стан суспільних відносин, який забезпе<
чує впорядковані відповідно до чинного законодавства відносини у сфері здійснен<
ня правосуддя [5,102]. А. М. Бойко вважає, що об’єктом злочинів проти правосуд<
дя є встановлений порядок реалізації конституційних засад правосуддя, дізнання,
досудового слідства, та соціальні блага у вигляді життя, здоров”я, майна та майно<
вих прав учасників цих відносин [903,909]. Інші автори, наприклад В. П. Коше<
пов та А. А. Гравіна у коментарі до КК Російської Федерації під загальною редак<
цією І. Л. Марогулової вважають, що об’єктом злочинності проти правосуддя є
нормальне функціювання судових та деяких підрозділів правоохоронних органів,
та важливі майнові і немайнові блага учасників відносин [10,155] На нашу думку,
чинний КК охороняє правосуддя як суспільні відносини та як суспільні блага одно<
часно. Така двоєдина сутність цього об’єкта полягає в природі походження цього
явища, як перш за все важливішого суспільного блага, яке створено людством для
захисту прав та свобод кожного. Але цієї мети неможливо досягнути без діяльно<
сті відповідних органів та посадових осіб, вона здійснюється на засадах верховенс<
тва права та реалізується у суспільних відносинах. Діяльність судів по здійсненню
правосуддя ´рунтується на верховенстві права, а тому є заснованою на принци�
пах права. Принципи права утворюють позитивні норми законів, які регулюють
відносини з приводу правосуддя.

Термін “принцип” походить від латинського principium, що означає початок,
основа. Тобто принципами є вихідні, основоположні ідеї, які покладено в осно;
ву цього виду державної діяльності [5,40]. Отже, суспільні відносини з приводу
правосуддя засновані на принципах, які визначають зміст цих відносин та визнача<
ють їх суспільний і соціальний напрямок як такий, що спрямований на охорону
прав і свобод суб’єктів суспільства. Принципи правосуддя поєднують в своєму
змісті суспільні відносини, їх результат у вигляді захисту прав та свобод. При
цьому, принципи правосуддя поширюють свою дію не тільки на процес судочинст<
ва, а й на виконання актів правосуддя (принцип обов”язковості судового рішення)
та важливі стадії дізнання і досудового слідства (судовий контроль та Конститу<
ційні засади збирання доказів — ст. 62,63 Конституції України). Виходячи з цього,
на наш погляд, правильно буде визначити правосуддя як об’єкт злочинної діяльно<
сті через його принципи.

Та можна вважати, що структура родового об’єкта злочинів проти
правосуддя, складається з принципів, на яких започатковані суспільні
відносини в галузі правосуддя, суспільні блага, які є результатом цих
відносин.

Однак, ця формула визначає не тільки структуру родового об’єкта щодо загаль<
ного об’єкта, але і зміст самого родового об’єкта злочинів проти правосуддя.

З цього приводу слід зазначити, що Розділ XVIII чинного КК розуміє правосуд<
дя, як родовий об’єкт злочинної діяльності значно ширший, ніж Конституція та
Закон України “Про судоустрій”. З метою дослідження можливо назвати зміст
правосуддя як об’єкт злочинності у Розділі XVIII КК, — в широкому розумінні.
Правосуддя в вузькому розумінні, визначається як діяльність тільки судової влади,
як відповідної гілки влади державної, заснованої на принципах правосуддя, які
встановлюють діяльність цього державного утворення. Розділ XVIII КК, на нашу
думку, охороняє правосуддя, не тільки як принципи діяльності судової влади, а та<
кож як принципи виконання усіх видів судових рішень, тобто актів правосуддя,
принципи дізнання, досудового слідства та важливі суспільні блага учасників цієї
діяльності, їх близьких родичів у вигляді життя, здоров”я та майнових прав. Усю
низку принципів у широкому розумінні поєднують їхні нормативні джерела у
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вигляді актів чинного законодавства, а саме: Конституції України, Кодексів Кримі<
нально< процесуального, Цивільно< процесуального, Господарсько< процесуального,
Адміністративного, Кримінально< виконавчого, Митного та окремих Законів Украї<
ни, які регламентують цю діяльність і встановлюють правовідносини між її учасни<
ками від самого початку діяльності до самого її кінця. В цих випадках початок
обумовлений виявленням фактів, які є нормативною підставою для цієї діяльності.
Кінцева стадія обумовлена метою чи завданням правосуддя у вузькому та широко<
му розумінні. Саме мета поєднує правосуддя в якості об’єкта злочинів з правосу<
ддям в розумінні іншого чинного законодавства. Наприклад, неможливо твердити,
що права та свободи людини поновлені і правосуддя здійснено, якщо не виконане
судове рішення або вирок. Неможливо також надати суду можливість встановити
злочин, злочинця в кримінальній справі, якщо ця справа була розслідувана з пору<
шеннями КПК на стадії дізнання та досудового слідства.

Але, на нашу думку, невідповідність правосуддя в широкому та вузькому розу<
мінні не є колізією законодавства чи будь<яким іншим негативним явищем. З
цього приводу, ще на початку ХХ сторіччя, проф. П. І. Люблінський зазначав, що
“Понятия, создаваемые юриспруденцией на почве постановлений закона,
всегда относительны и условны. Один и тот же термин может иметь раз;
личное значение в области уголовного и в области гражданского права.
Даже саме конкретные понятия могут быть относительными. Так, герман;
ский имперский суд в одном из своих решений по поводу установления гра;
ницы между плодоизгнанием и детоубийством признал, что понятие “чело;
века” в смысле гражданского и уголовного права различны. Условность пра;
вових понятий выражается в их явном порой несоответствии с жизнью”
[11,177].

1. Отже, на нашу думку, головну роль в узгодженості змісту цих понять має
телеологічний (цільовий) метод тлумачення норм кримінального права щодо ін<
ших норм, з приводу визначення правосуддя як родового об’єкта злочинного пося<
гання [12,26].

2. Саме для всебічного та повного захисту прав і свобод суб’єктів, перелік яких
викладено у статті 1 КК, законодавець поєднав ці суспільні відносини та блага в
один розділ КК.

3. При цьому головним критерієм законодавця було визначення суспільно не<
безпечного характеру посягань якраз на ті об’єкти, які, на його думку, заслуговують
саме кримінальної охорони з боку держави.

4. Головним критерієм для визначення законодавцем саме цих принципів та
суспільних відносин, є однаковий рівень їх суспільної цінності або однаковий харак<
тер суспільної небезпеки злочинного посягання на ці принципи та суспільні блага.

5. Таким чином, правосуддя як родовий об’єкт певної групи злочинів, що знахо<
дяться у Розділі XVIII КК, складається з суспільних благ, та низки загальних прин<
ципів права, які за своїм змістом гарантують конституційні права і свободи всім
суб’єктам суспільства у процесі судочинства в усіх встановлених його формах
дізнання, досудового слідства, та виконання всіх актів правосуддя.
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ПРАВОСУДИЕ КАК РОДОВОЙ ОБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ РАЗДЕЛОМ XVIII УК УКРАИНЫ

РЕЗЮМЕ

Понятие правосудия как родового объекта преступлений предус<
мотренного Разделом XVIII УК Украины, значительно шире, чем в
понимании Конституции Украины, Закона Украины “О судоустрой<
стве”, “О статусе судей”. Это различие вполне оправдано и закономер<
но, поскольку способствует правильному определению и обобщению
объектов, требующих уголовно< правовой защиты.

Ключевые слова: общий объект преступления, правосудие в ши<
роком смысле, телеологический способ толкования, родовой объект
преступлений против правосудия, принципы правосудия.
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ПРИНЦИП ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ЗАХИСТ
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ: ЙОГО ЗМІСТ

ТА ГАРАНТІЇ ДОТРИМАННЯ

Стаття присвячена гарантіям дотримання одного із принципів кри<
мінального судочинства — забезпечення підозрюваному, обвинуваче<
ному, підсудному права на захист.

Розкрито зміст принципу забезпечення права на захист.

Ключові слова: захисник, зміст принципу право на захист, проце<
суальні гарантії, забезпечення права на захист, роз’яснення права на
захист.

Серед конституційних прав чільне місце займає право підозрюваного, обвину<
ваченого та підсудного на захист у кримінальному процесі. Забезпечити його мож<
на тільки тоді, коли таке право не просто декларовано, а гарантується, спираючись
на конституційні, кримінально<процесуальні та міжнародні норми. Бо кримінальне
судочинство може бути джерелом підвищеної небезпеки для індивідуума та суспі<
льства в цілому, якщо воно не ´рунтується на демократичних і гуманних принци<
пах або якщо останні проголошені, але не дотримуються (підкреслено мною —
Г. Ю.) [2,8].

Принцип забезпечення права на захист проголошено і задіяно у кримінально<
процесуальному кодексі Україні [1, ст. 21 КПК], він є однією з конституційних
засад судочинства (ст. 129 Конституції України) і має загальний характер, оскіль<
ки закріплений не тільки в Конституції, але й у конституціях більшості демокра<
тичних держав, в основних міжнародних актах про права людини.

Який же механізм реалізації даного принципу діє у кримінальному процесі
України, які гарантії закріплені в законі для дотримання даного принципу? Забез<
печення обвинуваченому права на захист є поняттям ширшим від просто права на
захист. А тому зміст процесуального принципу і полягає не тільки в наявності
права на захист, а саме в забезпеченні такого права.

Забезпечення підозрюваному, обвинуваченому права на захист складається з
процесуальних засобів, які реально надані суб’єктам кримінального процесу для
захисту своїх інтересів від підозри чи обвинувачення, а також для того, щоб підо<
зрюваний чи обвинувачений могли протистояти висунутій проти них підозрі чи
обвинуваченню — знати, в чому підозрюються вони (обвинувачуються), оспорюва<
ти участь у вчиненні злочину і не бути притягнутими до кримінальної відповідаль<
ності за злочин, який вони не вчиняли; спростовувати обвинувальні докази; напо<
лягати на зміні обвинувачення; надавати докази, які пом’якшують відповідальність,
захищати свої інші законні інтереси, в забезпеченні своїх особистих і майнових
прав, щоб зазнавати покарання відповідно до вчиненого злочину, тобто з урахуван<
ням характеру і ступеня суспільної небезпечності, особи й обставин справи.

Таким чином, одним із елементів досліджуваного принципу є надання підозрю<
ваному, обвинуваченому чи підсудному можливості самим захищатися встановле<
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ними в законі засобами від підозри чи пред’явленого обвинувачення (так званий
індивідуальний захист) і заборона перекладати на нього обов’язок доведення своєї
невинуватості у вчиненні злочину.

Відповідно до ст. 21 КПК України на особу, яка провадить дізнання, на слідчого,
прокурора, суд і суддю покладено обов’язок забезпечення можливості підозрюва<
ному, обвинуваченому чи підсудному захищатися встановленими законом засоба<
ми від пред’явленого обвинувачення та забезпечення охорони їх особистих і май<
нових прав (службовий захист). У статті йдеться про систему гарантій, які закрі<
плені в законі і спрямовані на те, щоб підозрюваний та обвинувачений могли
реалізувати надане їм право і таким чином відстоювати свої законні інтереси в
ході кримінального судочинства. Такі гарантії можна розглядати як у широкому,
так і у вузькому плані. На наш погляд, найголовнішою гарантією цього права є
дотримання суб’єктами, що ведуть кримінальний процес, усіх принципів і правил;
адже відповідно до принципу презумпції невинуватості саме на них покладено
обов’язок доводити вину обвинуваченого.

Розкриваючи зміст даної гарантії слід зазначити, що точне виконання слідчим,
(особою, яка провадить дізнання, прокурором, суддею) обов’язків із роз’яснення
прав особам, які беруть участь у кримінальному процесі, у кожній стадії та при
виконанні конкретних слідчих чи інших процесуальних дій найефективніше забез<
печить реалізацію вказаного принципу. При цьому вказані суб’єкти повинні не
тільки роз’яснити права (наприклад, право мати захисника чи знати, в чому особа
підозрюється або обвинувачується), зазначивши про це у відповідних процесуаль<
них документах (у постанові про притягнення як обвинуваченого, у протоколах
певних слідчих дій, що проводяться за їх участю тощо), а й створити відповідні
можливості для їх здійснення (обрати оптимальний час, створити відповідні до
певної ситуації умови, надати необхідну допомогу для реалізації права), роз’яснити
сутність кожного права.

Згідно з п. 3 ст. 5 Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 р.
кожна особа, заарештована або затримана на підставі об´рунтованої підозри у вчи<
ненні злочину, має право постати перед суддею і бути вислуханою з питань, пов’я<
заних про тримання під вартою. Таким чином, право підозрюваного, обвинувачено<
го на захист порушується, якщо норми міжнародних документів його не буде роз’<
яснено. Тому органи дізнання й досудового слідства повинні це право роз’яснюва<
ти підозрюваним під час їх затримання [5]. З огляду на сказане, ст. 43<1 КПК
України потребує внесення змін у плані розширення переліку прав підозрюваного
з урахуванням вимог міжнародних норм.

Важливого значення набуває питання щодо моменту роз’яснення прав обвину<
ваченому. Зі змісту ч. 1 ст. 142 КПК, де сказано, що при пред’явленні обвинувачен<
ня слідчий зобов’язаний роз’яснити обвинуваченому, що він під час провадження
досудового слідства має певні права, не зрозуміло, коли слідчий повинен роз’ясни<
ти права обвинуваченому — до пред’явлення обвинувачення чи після. На наш
погляд, це питання має важливе як теоретичне, так і практичне значення, а відсут<
ність чіткого регулювання цього питання веде до порушення права обвинуваченого
на захист. Відповідно до слідчої практики, обвинуваченого знайомлять з його пра<
вами після оголошення постанови про притягнення особи як обвинуваченого, фак<
тично вже порушивши його права, оскільки до пред’явлення обвинувачення, відпо<
відно до ст. 21 КПК України, слідчий знайомить обвинуваченого тільки з правом
мати захисника. Але ж, пред’явивши обвинувачення і не роз’яснивши інших прав,
ми обмежуємо можливість обвинуваченого заявити клопотання, відводити слідчого,
подавати скаргу на його дії та рішення, надавати докази невинуватості. Адже
пред’явлення обвинувачення — це серйозний процесуальний акт, яким ми ставимо
особу у відповідний статус, що тягне за собою негативні наслідки. З цього приводу
доцільно нагадати думку А. Ф. Коні, який писав: “Кримінальне переслідування —
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дуже серйозна річ, щоб не викликати самої ретельної обдуманості. Ні подальше
виправдання судом, ні навіть закриття справи до віддання до суду дуже часто не
можуть загладити матеріальну та моральну шкоду, спричинену людині поспішним
і необ’єктивним притягненням її до кримінальної справи” [6,401].

Відповідно до ст. 43 КПК України, особа визнається обвинуваченою з моменту
винесення постанови про притягнення як обвинуваченого, а отже, вже наділена
відповідними правами та обов’язками, хоча ще про свій процесуальний статус не
знає. Кримінально<процесуальні правовідносини між обвинуваченою особою і слі<
дчим, на наш погляд, можуть настати тільки з моменту роз’яснення цій особі її
прав та обов’язків, і тільки після цього до неї можуть бути застосовані заходи
процесуального примусу (наприклад, привід). Відповідно до чинного кримінально<
процесуального законодавства, піддати приводу обвинуваченого можна і до роз’яс<
нення йому його прав і обов’язків та пред’явлення обвинувачення, що, як ми дума<
ємо, не тільки суперечить вимозі законності, але й суттєво порушує право обвину<
ваченого на захист.

На наш погляд, ці прогалини повинні вже сьогодні бути усунуті; ст. 142 КПК
України потребує внесення змін, і не тільки щодо моменту роз’яснення прав обви<
нуваченому, але й щодо їх обсягу, оскільки ст. 43 КПК України містить обмежений
перелік його прав, що також негативно впливає на реалізацію принципу забезпе<
чення права на захист. Вважаємо, що про роз’яснення прав обвинуваченому слід
взагалі складати окремий протокол (а не зазначати про це в постанові), де перелік
його прав повинен бути значно розширеним.

Не менш значущим для забезпечення права на захист є винесення суб’єктами
процесуальних рішень при наявності вказаних у законі підстав з мотивуванням
при необхідності ознайомлення підозрюваного, обвинуваченого з винесеними рі<
шеннями, роз’яснення сутності прийнятого рішення та надання можливості їх
оспорювання. На жаль, на практиці підозрюваний чи обвинувачений знайомляться
з постановою про призначення експертизи після закінчення розслідування, а пода<
ні ними клопотання не розглядаються взагалі або розглядаються з порушенням
строків, що аж ніяк не відповідає вимогам закону щодо обов’язку слідчого розгля<
нути клопотання в строк три доби і задовольнити його, якщо обставини, про вста<
новлення яких клопоче обвинувачений, мають значення для справи.

Говорячи про дотримання всіх принципів і правил суб’єктами, які ведуть кримі<
нальний процес, слід зазначити і про інші їх обов’язки, а саме вживання заходів
для всебічного, повного й об’єктивного встановлення тих обставин, що виправдову<
ють обвинуваченого або пом’якшують його відповідальність (ст. 22 КПК); встано<
влення причин та умов, що сприяли вчиненню злочину (ст. 23 КПК); заявлення
самовідводу у разі виникнення обставин, які виключають можливість участі дано<
го суб’єкту у веденні кримінальної справи (ст. ст. 54<60 КПК); з’ясування можли<
вості щодо виділення кримінальної справи в окреме провадження щодо неповнолі<
тнього (ст. 439 КПК).

До важливих факторів забезпечення права на захист належить закріплена в
законі діяльність захисника як суб’єкта кримінального процесу, основною функці<
єю якого є здійснення захисту прав і законних інтересів підозрюваного, обвину<
ваченого чи підсудного (професійний захист). Участь захисника, особливо профе<
сійного адвоката, є важливою гарантією об’єктивного розгляду справи та запобі<
гання притягненню до кримінальної відповідальності невинуватих осіб.

Захисник може з’явитися у певній кримінальній справі за запрошенням як са<
мого підозрюваного, (обвинуваченого чи підсудного), так і інших осіб (близьких
родичів, членів сім’ї тощо), якщо він дасть згоду на участь запрошеного ними захи<
сника. В окремих випадках участь захисника забезпечується обов’язково, у зв’язку
з чим захисник запрошується відповідними особами, а також шляхом його призна<
чення слідчим чи особою, яка провадить дізнання, (зокрема і за рахунок держави).
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Конституція України закріплює норму щодо вільного вибору кожним захисника
своїх прав (ст. 59).

Тож, говорячи про забезпечення вказаного права, слід зазначити про сприяння
слідчого у наданні підозрюваному, обвинуваченому можливості вільного вибору
захисника своїх прав і побачення з ним до першого допиту в якості підозрювано<
го чи обвинуваченого. Тому за клопотанням особи, яка утримується під вартою,
слідчий чи особа, яка провадить дізнання, та суд зобов’язані надати їй допомогу в
установленні зв’язку із захисником або з особами, які можуть його запросити, і
вжити інших необхідних заходів, спрямованих на реалізацію цією особою права на
захист [5].

Не менш важливим питанням є момент допуску захисника до справи та забез<
печення можливості участі захисника при проведенні слідчих дій, виконуваних за
участю підзахисного (а можливо і без його участі). Адже не секрет, що інколи
практично слідчі штучно відтягують цей момент. Не є секретом і те, що дуже
часто практично при проведенні певної слідчої дії захисник не бере участі, а в
протоколі зазначається така теза: “Не заперечую проти проведення, наприклад,
очної ставки, у відсутності обраного захисника”.

Реалізація досліджуваного принципу передбачає і забезпечення заміни захис<
ника, особливо у випадках його обов’язкової участі, якщо мотиви відмови заслуго<
вують на увагу. Із власної практики відомо, що під такими мотивами відмови від
захисника, як “послуг захисника не потребую”, “бажаю захищати себе сам” кри<
ються істинні мотиви (наприклад, небажання захисника захищати за призначенням,
формальний підхід до захисту тощо). Слід зауважити, що порушення права на за<
хист є істотним порушенням норм кримінально<процесуального закону, і в усяко<
му разі однією з підстав повернення справ на додаткове розслідування та скасу<
вання судових рішень [4].

Тож порушенням права на захист слід вважати:
– тиск з боку особи, яка провадить дізнання, слідчого, судді щодо обрання підо<

зрюваним, обвинуваченим, підсудним конкретного адвоката як захисника;
– тиск на цих осіб з метою спонукати їх до відмови від участі захисника в

процесі або від професійної допомоги конкретного захисника;
– обмеження реальної можливості для реалізації права щодо вільного вибору

захисника для захисту своїх інтересів;
– відсутність отримання згоди підозрюваним, обвинуваченим, підсудним у разі,

коли конкретного адвоката як захисника запрошено родичами або іншими особа<
ми особисто чи за їх дорученням;

– безпідставну відмову у заміні одного захисника іншим із посиланням на
відсутність в останнього допуску до справи, що містять державну таємницю;

– спонукання підозрюваного, обвинуваченого до проведення певних слідчих дій
при відсутності захисника.

Грубим порушенням права підсудного на захист є ненадання йому останнього
слова або безпідставне його обмеження, адже останнє слово, з яким підсудний
звертається до суду та всіх учасників судового засідання, є особливим засобом
захисту підсудним своїх інтересів, а останнє слово — невід’ємна складова відправ<
лення правосуддя [4].

Ст. 21 КПК України передбачає право підозрюваного, обвинуваченого захища<
тися:

– від підозри у вчиненні злочину;
– від обвинувачення у вчиненні злочину;
– від посягань на особисті та майнові інтереси.
Забезпечення охорони особистих і майнових прав підозрюваного, обвинуваче<

ного, підсудного особами, які відповідно до закону ведуть кримінальний процес,
полягає в їх обов’язку:
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– сповістити, (і причому негайно), про затримання одного з родичів, а в разі
затримання співробітника кадрового складу розвідувального органу України при
виконанні ним службових обов’язків — розвідувальний орган (ст. 106 КПК);

– сповістити про арешт дружину чи іншого родича та за місцем роботи (ст. 161
КПК);

– вжити заходів щодо про піклування неповнолітніх дітей у разі арешту (ст.
ст. 159, 346 КПК);

– вжити заходів щодо охорони майна ув’язненого чи засудженого (ст. ст. 160,
346 КПК);

– забезпечити принцип щодо поваги до гідності особи, невтручання в її особи<
сте й сімейне життя, а саме — не розголошувати без необхідності обставин особи<
стого життя, які стали відомі при проведені слідчих дій чи в ході судового розгля<
ду (ст. ст. 20, 185 КПК); не проводити насильницькі, незаконні заходи, погрози та
інші дії, які принижують гідність особи, що бере участь у них і які не є небезпечни<
ми для їх здоров’я (ст. ст. 22, 194 КПК);

– забезпечити право родичів на побачення з заарештованим (ст. 162 КПК);
– забезпечити заходи безпеки (ст. 52<1 КПК).
Таким чином, змістом принципу кримінального процесу забезпечення права на

захист є система процесуальних гарантій, які закріплені в законі і направлені на те,
щоб підозрюваний, обвинувачений, підсудний могли реалізувати надане їм право і
таким чином відстоювати свої законні інтереси в ході кримінального судочинства.

Ці гарантії включають в себе:
– закріплені в законі норми щодо прав підозрюваного, обвинуваченого, підсуд<

ного, за допомогою яких вони можуть самостійно здійснити своє право на захист
(індивідуальний захист);

– закріплені в законі норми щодо права користуватися правовою допомогою
захисника у кримінальному процесі, зокрема і безоплатно (професійний захист);

– закріплені в законі обов’язки суб’єктів, які ведуть кримінальний процес, що
сприяють реалізації права підозрюваного, обвинуваченого, підсудного на захист
(службовий захист);

– закріплені в законі принципи кримінального процесу, недотримання яких
порушує право на захист і обов’язково тягне скасування процесуальних рішень;

– встановлений в законі процесуальний порядок здійснення провадження у
кримінальній справі, за допомогою якого досягається реалізація завдань криміналь<
ного судочинства.
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И ГАРАНТИИ СОБЛЮДЕНИЯ

РЕЗЮМЕ

Статья посвящена гарантиям соблюдения одного из принципов
криминального судопроизводства — обеспечения подозреваемому, об<
виняемому, подсудимому права на защиту.

Раскрыто содержание принципа обеспечения права на защиту.
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“ВІЙНА З ТЕРОРОМ” ТА “АСИМЕТРИЧНА”
ВІДПОВІДЬ МІЖНАРОДНОГО ТЕРОРИЗМУ

Розглянуті деякі особливості прояву міжнародного тероризму на
сучасному етапі в контексті актуальних загроз міжнародній безпеці.
Досліджено поняття асиметрична війна та війна з терором порів<
няно з характеристиками традиційної війни. В епіцентрі аналізу —
внутрішня та зовнішня політична специфіка боротьби Сполучених
Штатів Америки з міжнародним тероризмом після терактів 11 вере<
сня 2001 року.

Ключові слова: міжнародний тероризм, війна з терором, асимет<
рична війна, асиметрична атака, США, Ірак, 11 вересня 2000 року.

Міжнародний тероризм очолює список найбільш реальних небезпек сучасної
системи міжнародних відносин та окремої країни. У вітчизняній та світовій історі<
ографії дослідження тероризму нараховується значна кількість праць. Особливіс<
тю останнього часу стало дослідження міжнародного тероризму — як відносно
нового політичного явища світового масштабу. Серед перших праць вже сучасного
етапу розвитку міжнародних відносин можна виділити роботу російських експер<
тів Д. Г. Євстафьєва та В. І. Чекалкіна “Досвід боротьби з тероризмом в США та
інтереси безпеки Росії” 1993 р. [1]. Але найбільш детальна та практична увага до
цієї проблеми, в тому числі й в науковому середовищі, драматично зросла після
терактів 11 вересня 2001 року: пройшла навіть глобальна, якісна переоцінка підхо<
дів до міжнародного тероризму, що дало новий потужний поштовх дослідженням
у вітчизняних та російських джерелах, не говорячи вже про американські та євро<
пейські. Серед вітчизняних авторів, які безпосередньо торкалися згаданих в даній
роботі аспектів, — В. К. Гура, І. Д. Дудко, Г. Ф. Костенко [2], серед російських —
Е. Я. Сатановський, А. Є. Сафонов, Ю. Е. Федоров, та ін. [3]. Тема тероризму над<
звичайно широка та багатоаспектна: адже еволюційний розвиток міжнародного
тероризму динамічний.

Як тільки міждержавне протистояння на глобальному рівні послабшало напри<
кінці 1980<х, загрозу глобальної ядерної війни наддержав змінив міжнародний
тероризм на початку 1990<х. Він отримав потужний імпульс всередині десятиріч<
чя та зміцнився на рубежі ХХ та ХХІ століть. Результатом еволюційного зміцнен<
ня міжнародного тероризму та кульмінацією цього процесу стала найбільша теро<
ристична атака в історії — трагедія 11 вересня 2001 року у Сполучених Штатах
Америки. Тероризм, який майже завжди асоціюється з політичною проблемою,
став потужним викликом безпеці декілька років тому, а сьогодні сприймається як
глобальна проблема на хвилі політичної та економічної глобалізації. Більше того,
цивілізоване співтовариство має справу з відносно новою моделлю тероризму —
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світовим тероризмом, який підтримується та спонсорується деякими державами і
політичними режимами. Цей тип тероризму проявляє себе у справжній війні, в
тому, що завжди було привілеєм держави, але не маргінальних кіл міжнародних
злочинців.

У цьому контексті міжнародний тероризм сприймається як загроза одного ба<
гатьом, а трагедія 11 вересня може розцінюватися як послання небезпеки до США
та решті світу, яке змінило цей світ та США. Близькосхідний регіон був визначе<
ний як джерело народження та просування терористичної небезпеки для всіх, а
деякі політичні режими якраз такими, що підтримують світовий тероризм чи самі
здатні погрожувати світовій безпеці зброєю масового знищення. Невипадково піс<
ля 11 вересня 2001 року Сполученні Штати сприймають свою стратегічну поведі<
нку у світі та певні військові заходи на Близькому Сході саме як глобальну війну
з терором (до речі, на цьому яскраво зосереджував нашу увагу аналогічний над<
пис англійською, яким супроводжувалися інформаційні випуски з Афганістану на
всесвітньо відомому інтерактивному американському телеканалі Сі<Ен<Ен під час
бойових дій з рухом “Талібан”). Війна з терором вже зачепила безпосередньо
Афганістан й Ірак, а бойові дії в цих країнах фактично стали “війнами 11 вересня”
[4, 54]. І це не лише безпрецедентне за потужністю “полювання” на анклави теро<
ристів, насамперед терориста номер один, Усаму бін Ладена.

Це саме війна, тому що всі спеціально призначені служби та сили практично
залучені (зокрема військові, медичні та розвідувальні, а також громадський інтерес
та національний бюджет) повною мірою. Але це не традиційна війна, коли відомо,
де противник дислокований, в яку форму він одягнений та яку зброю він має
використовувати. Іноді навіть просто неможливо визначити ворога як певну ціль,
яку треба знищити. У зв’язку з науково<технічним прогресом, наступальна зброя,
від якої слід захиститися, просто не може бути визначена візуально в багатьох
випадках.

Це все є ознаками нетрадиційної війни з терором, яка почалась в Афганістані
наприкінці 2001 року і зразком якої є протистояння в Іраку. Військові сили анти<
терористичної коаліції в Іраку зустрілися з відносно новим типом війни — аси;
метричною війною. Вона базується та спирається на так звані асиметричні ата;
ки з протилежного боку, включаючи атаки на слабкі цивільні точки як головний
об’єкт нападу та руйнування, серед яких лікарні, школи, офіси, театри, виборчі діль<
ниці, транспортні зупинки тощо. Термін асиметрична війна почали використову<
вати експерти саме з антитероризму на початку 1990<х років. Він і закріпив спе<
цифіку асиметричної атаки, механізм якої може бути визначений як “атака на
слабко захищені об’єкти відносно малою та легко озброєною силою, чи навпаки,
атака на більш потужного опонента завдяки незвичним засобам” [5]. Партизансь<
ка діяльність, особливо міський тероризм, підпадають саме під таке визначення.

Якщо взяти до уваги, що будь<яка війна, навіть “холодна”, це, по суті, і є система<
тичним повторенням атак завдяки досягненню певної мети, то асиметрична вій;
на фактично є протистояння не порівнюваних за кількісними показниками опоне<
нтів, менший з яких використовує якісні терористичні засоби задля компенсуван<
ня кількісних показників шляхом масового знищення насамперед живої сили су<
противника. Яскравим та типовим прикладом такої війни в останній час є чисе<
льні атаки смертників<шахідів, які ціною одного свого життя мають змогу при по<
тужному вибуху знищити десятки військових та цивільних. Дійсно, атаки
смертників, як і взагалі асиметричні атаки не є чимось унікальними для бойових
подій останнього часу, досить згадати японських “камікадзе” в роки Другої світо<
вої війни чи палестинських бойовиків у тривалому арабо<ізраїльскому протисто<
янні. Але специфіка сучасного етапу терористичної діяльності полягає якраз у
масовості та систематичності використання асиметричних атак (у тому числі й
смертників) саме в пост<біполярному світі як у традиційно небезпечних, так й в

ÏÎË²ÎËÎÃ²ß UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU



242

нових, нещодавно “спокійних” регіонах світу. Такі терористичні атаки виходять за
межі традиційного сприяння тактики та стратегії ведіння бойових дій в контексті
міждержавної війни.

Як правило, провідниками асиметричних атак стають не держави безпосеред<
ньо (хоча з ймовірною іноземною державною підтримкою та завдяки внутрішній
політичній опозиції), а озброєні угруповання окремих індивідів — політичних екс<
тремістів, які можуть бути досить чисельними. Асиметрична війна, як правило,
розгортається між недержавним суб’єктом та державою, що й зумовлює “асимет<
рію” у протидії. Це перетворює протистояння в справжню війну, війну “асиметри<
чну” та, як наслідок, антитерористичну. В 1990<тих роках найбільш напружена
асиметрична війна почалася у Чечні, а зараз йде в Іраку з залученням як в тому,
так й в іншому випадку цілої низки асиметричних атак — терористичних захо<
дів: від захоплення заручників до прямого збройного зіткнення.

А найбільш потужна та сама нетипова, навіть унікальна асиметрична атака
була здійснена саме 11 вересня 2001 року, коли для підготовки терактів була за<
стосована поширена світова терористична мережа “Аль<Каїда”, захоплені заручни<
ки та великі цивільні літаки, зруйновані символи американського добробуту неочі<
куваним самою потужною, як вважалося, системою безпеки й оборони засобом.
При цьому, декілька терористів<смертників убили майже три тисячі людей, запус<
тивши смертельний механізм на декілька годин для тих, хто навіть й не планувався
стати метою вбивства безпосередньо — насамперед пожежники та інші рятуваль<
ники біля Всесвітнього торгівельного центру у Нью<Йорку.

Як наслідок, була продемонстрована потужна рішучість США “дати бій” світо<
вому тероризму. Деякі політичні лідери з огляду на Білий Дім почали формувати
зовнішньополітичну стратегію в координатах боротьби з невидимим, за великим
рахунком, ворогом. Автоматично майже все світове співтовариство фактично скла<
дало тест щодо перевірки лояльності до єдиної наддержави США, відповідаючи на
питання “асоціювати себе чи ні членом антитерористичної коаліції”. Ставлення до
міжнародного тероризму як до спільного ворога поставило питання до теоретично<
го та практичного наповнення сучасної зовнішньої політики окремих держав. Така
дилема розвивається у напрямку їх готовності свідомо, за своєї ініціативи брати
участь у “асиметричних війнах 11 вересня” та нетипових для традиційних війн
бойових діях на початку ХХІ століття. Перший тест вже пройшов — спочатку в
Афганістані, а після й в Іраку.

Мінливий характер сучасної війни з терором динамічно відображується в чи<
сельних практичних консультаціях, наукових зустрічах та суспільно<політичних
дискурсах у засобах масової інформації всього світу. Найбільш типове порівняння
та оцінки щодо сучасної, нетрадиційної, асиметричної війни в Іраку в самих
США поширюється на досвід війни американських солдат у В’єтнамі. Прихильни<
ки саме такого порівняння із зрозумілих причин внутріполітичної боротьби є, на<
самперед, у таборі американських демократів.

Порівняння в’єтнамської війни з іракською доцільне з багатьох приводів й ва<
жливе для США саме тому, що обидві війни є найбільш потужними наземними
військовими кампаніями Сполучених Штатів після Другої світової війни. Але в’є<
тнамська війна переживає зараз новий етап ретельного вивчення не тільки для
переоцінки окремих військових місій, тактики та стратегії бою в контексті необ<
хідного додаткового досвіду традиційної, хоч і обмеженої, війни. В’єтнамська війна
опинилася знову в центрі уваги експертів у зв’язку з головним наслідком війни
для всіх американців та національної свідомості — “в’єтнамським синдромом”:
страх як масових, так і одиничних людських втрат під час бойових дій, для чого
Сполученні Штати повинні уникати військових операцій за межами країни (під
час війни в В’єтнамі, нагадаємо, загинуло близько 58000 американських солдат) [6,
664]. А саме на це — чисельні людські втрати — й спрямована більшість асимет;
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ричних атак, про що йшлося вище. І справа не в тому, що зараз в Іраку профе<
сійні військові, а не призовники, як за часів В’єтнаму. Більш важливим є співвід<
ношення щоденних військових втрат сил коаліції та американських солдат в Іраку
з руйнівною дією актуального “в’єтнамського синдрому” іракського зразку, який
не дає спокою американському суспільству в час справедливої абсолютизації
окремого людського життя та демократичних цінностей, заради яких офіційно
США, між іншим, саме й воює в Іраку.

Так, тільки за офіційними даними станом на 1 грудня 2005 року в Іраку з
березня 2003 року — початку воєнної операції — загинуло 1437 військових зброй<
них сил США, близько 11000 зазнали поранення, ще більше 150 військових стран<
учасниць антитерористичної коаліції були вбиті, у тому числі 17 українських миро<
творців [7]. Між тим, такі втрати в Іраку дорівнюють десь середньорічним втра<
там радянських військових під час Афганської кампанії СРСР у період з 1979 по
1989 рік (більше, ніж 15000 радянських солдат загинуло, 35000 були поранені, 311
пропали без вісті) [8, 69]. І це при тому, що сукупні руйнівні можливості против<
ників були значно більшими, що нагадувало повномасштабну війну двох держав.
Невипадково американські конгресмени<демократи ініціювали вже декілька разів
за останні два роки відставку міністра оборони США Дональда Рамсфельда. Але
він не тільки вистояв, а й залишається на своєму посту в час, коли деякі інші
дійові особи іракської кампанії з адміністрації президента пішли у відставку як до,
так й після останніх президентських виборів в США у 2004 році.

Безумовно, чисельні атаки демократів на Джорджа Буша напередодні президент<
ських виборів (включаючи скандали саме з приводу та мотивації введення військ в
Ірак) можна пояснити запеклою боротьбою з республіканцями за Білий Дім, де всі
засоби добрі, тим більше коли критика стосується непопулярної політики на Близь<
кому Сході. Саме з огляду на це й збудував свою передвиборчу кампанію головний
суперник Джорджа Буша демократ Джон Кері. Як з’ясувалося пізніше, нещадна кри<
тика війни в Іраку не тільки не допомогла демократам, а й зіграла на користь сорок
третьому президентові Бушу. У протидію критиці, Буш зміцнив свої позиції як спра<
вжній патріот та лідер американського народу в умовах глобального виклику безпе<
ці з боку світового тероризму. В процесі доктринального оформлення стратегії зов<
нішньополітичної стратегії США на початку ХХІ століття під час війни з терором
були визначені небезпечні регіони та окремі “країни<вигнанці”, так звана “вісь зла”,
яка спирається на недемократичні режими. По суті, війна з терором заради поши<
рення демократії перетворилася в сучасну американську державну ідеологію на
довгострокову перспективу і додала певного політичного капіталу Джорджу Бушу
на наступні чотири роки президентства. Так чи інакше, зараз можна лише згадувати
про “неоптимістичну” тенденцію для Буша з точки зору його прихильників та кри<
тиків в окремі передвиборчі періоди. Тільки рейтинги та тенденції — це ніщо, коли
мова йде про боротьбу зі світовим тероризмом, ворогом, якого важко навіть ідентифі<
кувати, але це такий виклик, який змушує консолідуватися окремі нації й робить
політику, особливо внутрішню, справою іноді ірраціональною.

Нещадна критика не самого видатного за особистими якостями президента
Америки та гра рейтингів у США, послаблення Євроатлантичної єдності, погіршен<
ня стосунків з лідерами ЄС, більш сприятливе ставлення Білого Дому до політики
Росії у Чечні, ніж раніше, скандали навколо персони Буша в шедеврі документалі<
стики Майкла Мура і з недійсною інформацією ЦРУ щодо мотивів вторгнення
напередодні війни, офіційне визначення щодо відсутності ядерної зброї на терито<
рії Іраку, зростаючі військові витрати та бюджетний дефіцит і постійні втрати
військових в Іраку — це лише декілька негативних наслідків великої геополітич<
ної війни Джорджа Буша для США. Але не особисто для Буша. І саме такого
президента американське суспільство переобрало на другий строк навіть з більш
рішучим відривом від конкурента<демократа, ніж у перший раз у 2000 році. Біль<
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ше того, на початку другого президентського строку місце голови Державного де<
партаменту “поміркованого” Коліна Пауелла зайняла більш рішуча в боротьбі зі
світовим тероризмом Кондоліза Райс, військова складова близькосхідної політики
США тільки нарощуватиметься завдяки політичному тиску на Сірію та Іран не<
змінних прихильників силових методів шефа Пентагону Рамсфельда та віце<пре<
зидента Чейні. Навіть у своїй інавгураційній промові 20 січня 2005 року Джордж
Буш фактично зосередив увагу саме на поширенні демократії та свободи у світі
під лідерством США (що так чи інакше пов’язано з планами подальшої боротьбі й
з міжнародним тероризмом, хоча й без прямого його згадування в промові), і нічо<
го не було сказано про перспективи внутрішньої політики та проблеми соціально<
економічного розвитку Америки на наступні чотири роки [9]. Більш концентрова<
но Джордж Буш торкнувся сучасної політики США на Близькому Сході та про<
блем світового тероризму вже за два тижня — 3 лютого 2005 року у другій за
значенням щорічній промові “Про стан країни” [10]. Саме шанування загиблих
солдат в Іраку наприкінці промови стало своєрідним мостом у майбутні силові
заходи налагодження демократії у світі й наступного року.

І це в умовах, коли перспективи мирного врегулювання в пост<Саддамовсько<
му Іраку в середньостроковій перспективі марні, що, до того ж, веде до додаткових
військових витрат в декілька сотень мільярдів та ще більшого дефіциту бюджету,
нових людських втрат та загостренню “в’єтнамського синдрому” з іракською спе<
цифікою. Специфіку вже “іракському синдрому” може додати й таке питання, яке
постає не тільки перед військовими збройних сил США, які не повертаються в
Ірак після відпустки й ховаються в Канаді: “З ким і за що ми воюємо в Іраку?”
Поруч постає й інше питання, більш глобальне: “Чи став світ більш небезпечним
внаслідок силового американського втручання в справи Іраку?” Навряд, з огляду
на те, що асиметрична війна триває, продовжують гинути іракці та представники
сил антитерористичної коаліції, а чисельність терактів йде в гору.

Можна сперечатися, чи існує справжня загроза міжнародного тероризму і між<
народний тероризм як явище взагалі, чи деякі політики вміло використовують
загрозу міжнародного тероризму задля своїх цілей. Але те, що міжнародний теро<
ризм — це актуальний глобальний виклик міжнародному співтовариству як з
боку терористів, так і з боку тих, хто веде анти<терористичну боротьбу глобального
геополітичного виміру в умовах нового світового порядку — є реальність.
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“ВОЙНА С ТЕРРОРОМ” И “АСИММЕТРИЧНЫЙ” ОТВЕТ
МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИЗМА

РЕЗЮМЕ

Главной особенностью механизма функционирования международ<
ного терроризма на современном этапе является его способность бро<
сить вызов отдельным государствам и их коалициям, вести довольно
успешную продолжительную асимметричную войну с превосходя<
щими силами противника. Антитеррористическая коалиция в Ираке
оказались под прицелом асимметричных атак террористов<смерт<
ников по всему миру, что только усложнило глобальную войну с тер;
рором. Эта война уже привнесла фундаментальные сдвиги во внутрен<
нюю и внешнюю политику США и их союзников, а стратегия борьбы
с международным терроризмом и смежными угрозами становится оп<
ределяющим международные отношения фактором.

Ключевые слова: международный терроризм, война с террором,
асимметричная война, асимметричная атака, США, Ирак, 11 сентября
2001 года.
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ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ПОЛІТИКИ: ВІРОГІДНІ
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДСТАВИ УСВІДОМЛЕННЯ

ЇЇ ОБ’ЄКТИВНИХ ЗАКОНІВ

Стаття присвячена загальній теорії політики, концептуальним осно<
вам її об’єктивних законів та їх матричному синтезу.

Ключові слова: загальна теорія політики, об’єктивні закони полі<
тики, суб’єктивні закони політики, формула концептуалізації законів
політики, табличні й графові матриці законів.

Предметом нашої уваги в статті є об’єктивні закони політичного протиборст<
ва, які відображають сукупність зв’язків та відносин між явищами й процесами, що
здійснюються в сегменті політичної реальності, кардинально змінюючи її, чи зали<
шаючи її ототожненою.

Вихідною моделлю для системи та структури об’єктивних законів політичного
протиборства (далі — законів політики) може стати система компонентів, утворю<
ючих саме феномен політики, закони якої і є відображенням суттєвих відносин
панування і підкорення, примусу та опору, управління та виконання. Користуючись
поняттями соціології та теорії графів, можна образно відобразити складні відноси<
ни об’єктивних законів політики різних типів. Це ми робимо математичними мат<
рицями у вигляді таблиці або тригранної трирівневої зрізаної піраміди, рівні якої
сполучені за законом зв’язку загального, особливого й одиничного [5, 53].

Система законів політики не є чимось абсолютно<самостійним і автономним
[4, 37]. Зміст, форма та інші її параметри детерміновані природою самої політики,
яка являє собою системне явище [3, 52]. Це дає підставу для припущення, що саме
система законів протиборства є похідна, вторинна. Вона похідна від політики, як
певної динамічної соціальної системи.

У процесі аналізу політики як системи можна виділити, щонайменше три рівня,
що виявляють різний ступінь загальності об’єкта:

1. Політичне протистояння щодо влади та характеру її використання для управ<
ління суспільством в цілому; це й є вища форма прояву політики.

2. Конституційне протиборство та неконституційні форми боротьби за владу
незалежно від їх особливих проявів — це та ж політика.

3. Окремі прояви в різних формах конституційної боротьби й неконституцій<
них формах примусу. Знов<таки вона.

Кожному рівню політичного протиборства як системі притаманні свої суттєві
зв’язки — закони більшого чи меншого ступеню загальності. Верхньому рівню
притаманні закони, що охоплюють політику в цілому, як специфічне, соціальне яви<
ще, що характеризує соціальний стан конкретного суспільства в цілому. Ці закони
найбільшого ступеню загальності прийнято називати ЗАГАЛЬНИМИ ЗАКОНА<
МИ ПОЛІТИЧНОГО ПРОТИБОРСТВА.

На середньому рівні діють закони менш широкої сфери прояву. Вони притаман<
ні кожній з форм боротьби, які виступають елементами політики, але розрізняють<
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ся специфічними рисами. Це СПЕЦИФІЧНІ ЗАКОНИ ПОЛІТИЧНОГО ПРОТИ<
БОРСТВА. Вони якісно відрізняються від зв’язків верхнього рівня, але разом з
тим є їхнім особливим проявом. Вони є специфічними щодо політичного проти<
борства в цілому і виступають як загальні у сфері своєї дії (у рамках конституцій<
ного протиборства або будь<якої форми неконституційного примусу).

Нижній рівень — це сфера дії ще МЕНШ ЗАГАЛЬНИХ ЗАКОНІВ ПОЛІТИЧ<
НОГО ПРОТИБОРСТВА, які є більшою чи меншою мірою, окремим проявом зако<
нів середнього рівня [3, 26].

ЗАКОНИ ПОЛІТИЧНОГО ПРОТИБОРСТВА — це закони, що виражають сут<
тєві зв’язки між політикою та іншими явищами соціального життя: економікою,
правом, наукою, мораллю тощо. Вони досить добре описані в політичних джерелах,
як зарубіжних, так і вітчизняних (Див. Література [1 — 8]).

Проблеми змісту, рівня загальних законів політичного протиборства, повною
мірою, як і раніше, залишаються дискусійними [2,159].

Виділення груп серед законів політики пов’язані з тим, що сама політика як
соціальне явище, відповідає на три головних питання: чим є дана конкретна полі<
тика, тобто яка її сутність і характер, яким чином вона реалізується і який її ре<
зультат? Але щоб усвідомити це, треба обов’язково зрозуміти обсяг та зміст таких
епiстемологічних інструментів, як поняття парадигма, формула парадигми й ма;
триця об’єктивних законів. Без цього проблеми не вирішити.

Парадигма законів політики — це, існуюча в загальній теорії політики фор<
мула концептуалізації будь<яких політичної ідеї, явища чи політичного процесу або
їх властивостей чи відносин [1, 170]. Поняття парадигми щільно пов’язане із по<
няттям алгоритм, матриця та іншими, які є термінами галузі політичних знань
політичної математики, що є розділом загальної теорії політики.

Поняття матриця означає епістемологічний інструмент поєднання декількох
субкатегорій та категорій у центральну категорію. Але поєднання понять, їх упоря<
дкування здійснюється в занадто жорсткій формі за певною формулою: 1. фено<
мен (центральна категорія) = 2. причинні умови виникнення феномену + 3. кон<
текст, тобто певний ряд умов, у межах якого приймаються певні стратегії дії/
взаємодії + 4. проміжні умови, які чи сприяють, чи гальмують стратегії дії й взає<
модій + 5. дія/взаємодія — це стратегії, щоб упоратися з феноменом, керувати ним,
реагувати на якого за певними умовами + 6. наслідки, тобто підсумок, результат
дії/взаємодії.

Таким чином, формула парадигми передбачає обов’язкові пошук та реалізацію
в кожному випадку шести елементів, (шести вимог до центральних та звичайних
законів). Політична математика розподіляє матриці на декілька різновидів: таблич<
ні, графові, концентричні кола та ін. В своєму аналізі законів політики ми викори<
стовуємо два перших.

Почнемо з моделювання табличної матриці об’єктивних законів політики, а по<
тім перейдемо до матриці цих законів у вигляді математичного графа.

Таблична матриця об’єктивних законів політичного протиборства

Метазакони Центральні закони Субзакони
Феномен Його основні властивості Шкала вимірів законів

1 2 3
1. Об’єктивні закони
політичного
протиборства

2. Найбільші загальні 1)
закони політичного
протиборства (верхній рівень)

2) Закони залежності типу
політичного протиборства від
характеру його соціальної
спрямованості (1.1).
3) а) Закони залежності характеру
реалізації політичного протиборства
від типу політичної системи (1.2).
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Продовження табл.

Метазакони Центральні закони Субзакони
Феномен Його основні властивості Шкала вимірів законів

1 2 3
 б) Закони залежності засобів
реалізації політичного протиборства
від типу політичного режиму (1.3).
4) Закони залежності
функціонування політичного
протиборства від ступеню
використання протидіючими
сторонами досягнень соціальних
наук (1.4).
5) Закони залежності політичного
протиборства від співвідношення
заходів професіоналізму дій
політичних сил, що беруть участь у
протистоянні сторін (1.5).
6) а) Закони залежності
функціонування політичного
протиборства та його наслідків від
стану соціальних потенціалів
протидіючих сторін (1.6).
 б) Закони залежності
функціонування політичного
протиборства і його наслідків від
співвідношення духовних
потенціалів протидіючих сторін
(1.7).
 в) Закони залежності характеру
функціонування політичного
протиборства та його наслідків від
співвідношення матеріальних
можливостей протидіючих сторін
(1.8).

3. Найменш загальні 1) закони
політичного протиборства
(нижній рівень)

2) а) Закони взаємодії наступу й
захисту в політичному протиборстві
сторін у рамках конституційного
правового поля, або за його межами
(3.1).
 б) Закони стратегічних акцій у
політичному протиборстві в рамках
конституційного поля (3.2).
 В) Закони оперативних дій у
політичному протиборстві в рамках
конституційного поля (3.3).
 г) Закони тактичних дій у
політичному протиборстві в рамках
конституційного поля (3.4).
3) а) Закони стратегічних акцій у
неконституційних формах примусу
(3.5).
 б) Закони оперативних акцій у
неконституційних формах впливу
(3.6).
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Продовження табл.

Метазакони Центральні закони Субзакони
Феномен Його основні властивості Шкала вимірів законів

1 2 3
 в) Закони тактичних дій у
позаконституційних формах
насильства (3.7).
4) а) Закони взаємодії політичних
рухів під час протиборства в
сегменті конституційного поля (3.8).
 б) Закони взаємодії організації
громадянського суспільства,
включаючи неформальні рухи,
підчас політичного протиборства в
межах конституційного правового
поля (3.9).
 в) Закони взаємодії екстремістських
сил підчас протиборства в сегменті
конституційного правового поля
(3.10).
 г) Закони взаємодії політичних рухів
у протиборстві за межами
конституційного правового поля
(3.11).
 д) Закони взаємодії громадських
організацій громадянського
суспільства, включаючи
неформальні організації й рухи, в
політичному протиборстві за
межами конституційного правового
поля (3.12).
 е) Закони взаємодії екстремістських
сил у політичному протиборстві
підчас ескалації поза-
конституційного насильства в
умовах політичної нестабільності
(3.13).
5) а) Закони взаємодії гілок влади в
політичному протиборстві в межах
конституційного правового поля
(3.14).
 б) Закони взаємодії силових
структур держави в політичному
протиборстві в межах
конституційного правового поля
(3.15).
 в) Закони взаємодії політичних
партій та об’єднань у політичному
протиборстві в межах
конституційного права (3.16).
 г) Закони взаємодії влад
центрального, регіонального й
місцевого рівнів у політичному
протиборстві в межах
конституційного правового поля
(3.17).
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Продовження табл.

Метазакони Центральні закони Субзакони
Феномен Його основні властивості Шкала вимірів законів

1 2 3
 д) Законні взаємодії гілок влади в
політичному протиборстві за
межами конституційного правового
поля (3.18).
 е) Закони взаємодії владних
структур держави в політичному
протиборстві за межами
конституційного правового поля
(3.19).
 є) Закони взаємодії політичних
партій та об’єктів у політичному
протиборстві за межами
конституційного правового поля
(3.20).
 ж) Закони взаємодії влад
центрального, регіонального та
місцевого рівнів у політичному
протиборстві за межами конститу-
ційного правового поля (3.21).
6) Закони взаємодії потенціалів
соціальних сил підчас політичного
протиборства в рамках
конституційного правового поля та
за його межами (3.22).

4. Особливі закони 1)
політичного протиборства
(середній рівень)

2) Закони залежності від політичних
цілей реалізації політичного
протиборства в сегменті
конституційного правового поля або
за його межами (2.1).
3) а) Закони залежності
конституційних засобів реалізації
політичного протиборства від
характеру використаних політичних
засобів та прийомів (2.2).
 б) Закони залежності
позаконституційних засобів
реалізації політичного протиборства
від характеру використання
політичних засобів та прийомів (2.3).
4) а) Закони залежності характеру
функціонування політичного
протиборства в межах
конституційного правового поля і
його наслідків від співвідношення
потенціалів та ступенів організації
використаних політичних сил (2.4).
 б) Закони залежності характеру
функціонування політичного
протиборства в межах
конституційного правового поля і
його наслідків від складу викори-
станих у ньому політичних сил (2.5).
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Продовження табл.

Метазакони Центральні закони Субзакони
Феномен Його основні властивості Шкала вимірів законів

1 2 3
 в) Закон залежності характеру
функціонування політичного
протиборства поза конституційним
правовим полем та його наслідків
від співвідношення потенціалів та
ступенів організації використаних
політичних сил (2.6).
 г) Закони залежності характеру
функціонування політичного
протиборства за межами
конституційного правового поля та
його наслідків від складу викори-
станих в цьому політичних сил (2.7).
5) а) Закони залежності характеру
функціонування політичного
протиборства та його наслідків у
межах конституційного правового
поля від конституції зусиль на
рішучому напрямку та в необхідній
термін (2.8).
б) Закони залежності характеру
функціонування політичного
протиборства та його наслідків поза
межами конституційного правового
поля від концентрації зусиль на
рішучому напрямку та в необхідний
термін (2.9).
6) а) Закон залежності руху та
наслідків політичного протиборства
в межах конституційного правового
поля від чіткості взаємодії різних
загонів політичних сил (2.10).
 б) Закони залежності руху та
наслідків політичного протиборства
за межами конституційного
правового поля від чіткості взаємодії
різних загонів політичних сил (2.11).

5. 1) Моделювання, опис та
аналіз дій об’єктивних законів

2)Побудова матриці законів.
3)Опис їх рівнів, типів та груп.
4)Обміркування структури законів.
5)Аналіз функціонування законів.
6)Складання аналітичних пам’яток
та діаграм.

6.1) Обґрунтування, пояснення
механізму функціонування
законів у політичній
реальності

2)Використання аналітичних
пам’яток.
3)Використання діаграм та матриць.
4)Використання наративів.
5)Валідація даними механізмів
функціонування законів.
6)Прогнозування майбутніх дій
законів у процесах політичної
реальності.
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Зробимо проміжний висновок щодо можливостей та переваг табличної
матриці законів.

Ретельний аналіз табличної матриці об’єктивних законів політичного проти<
борства дозволяє збагнути обсяг і зміст поняття об’єктивні закони як феномену
і, як метакатегорії ЗТП (Загальна теорія політики). Він дозволяє усвідомити основ<
ні властивості феномену, а також співвідношення центральних та звичайних зако<
нів ЗТП між собою та між ними та феноменом.

Перевага цієї форми матриці в тому що вона, завдяки парадигмальній формулі,
точно демонструє логіку зв’язку метазаконів, центральних законів із субзаконами
ЗТП. Але методологія побудови, усвідомлення та пояснення моделі зв’язку об’єктив<
них законів краще відображається в матриці математичного графу, зміст елементів
якого треба знаходити в попередній матриці, в розділі “шкала вимірів законів”.

Графова матриця об’єктивних законів політики

Граф 1

У системі законів верхнього рівня в якості ЗАГАЛЬНОГО виступає закон (1.1).
Цей закон виявляє в політиці сутність першого порядку: яка соціальна мета перебу<
дови, в інтересах яких соціальних груп вона реалізується, — така й політика.

У якості ОСОБЛИВОГО на цьому рівні з’являються два закони (1.2) і (1.3).
Обидва закони вказаної групи висловлюють залежність способу реалізації полі<

тики від специфіки політичного управління в країні. Вони є відображенням існу<
вання у сфері влади та управління відносно самостійних суттєвих зв’язків. Тому,
при вирішенні питання про спосіб реалізації політики, повинен бути врахований
відокремлено кожен із законів. Однак сутність другого порядку вони розкривають
разом, у поєднанні, бо є синхронними сторонами закономірностей більш високого
порядку. Її можна сформулювати як Закон залежності способу реалізації політики
від характеру політичного устрою в країні.

Найменш загальною, але найбільш диференційованою на цьому рівні, є третя гру<
па загальних законів політики. Її складають такі закони: (1.4), (1.5), (1.6), (1.7), (1.8).

Кожен із загальних законів цієї групи висловлює суттєвий зв’язок третього
порядку. У своїй єдності ці зв’язки слід сприймати лише як сторони сукупного
зв’язку, який може бути інтерпретований як головний закон цієї групи, що охоп<
лює сумарний вплив указаних потенціалів на політику. Цей головний закон логі<
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чно сформулювати так: Закон залежності функціонування політики та її ре;
зультатів від співвідношення сил протиборствуючих сторін.

Як резюме до аналізу рівня загальних законів політики доречно зауважити, що
ці закони за своєю природою є особливим проявом соціологічних законів у сфері
політики. Оскільки вони виражають суттєві зв’язки, які охоплюють усі головні
явища соціального життя суспільства, остільки вони не можуть бути предметом
будь<якої окремої гуманітарної науки. Їх досліджує філософія політики. Вони вхо<
дять безпосередньо у предмет загальної теорії політики. Але разом з тим загальні
закони політики вивчаються й у деяких інших розділах політичної науки, таких як
зовнішня політика, геополітика, політична географія та ін.

ОСОБЛИВІ ЗАКОНИ ПОЛІТИКИ. Це закони середнього рівня моделі. Вони
містять у собі загальні закони конституційної боротьби та загальні закони некон<
ституційних форм боротьби. Закони цього рівня не є рівнозначними на тій підста<
ві, що нерівнозначна в політиці роль тих явищ, зв’язки з якими вони відобража<
ють. Певна річ, виключне значення для політології і політичної практики мають
закони конституційної боротьби. Їх нерівнозначність полягає і в тому, що закони
неконституційних форм примусу, на відміну від конституційних, не є повною мі<
рою власне законами політики. Висловлюючи суттєві зв’язки всередині таких га<
лузей соціального життя, як мораль, право, ідеологія, економіка та ін., вони відно<
сяться перш за все до відповідних гуманітарних наук. З цих причин особливої
уваги заслуговує аналіз законів конституційної боротьби.

Указані закони, також як і загальні закони політики, містять в собі три основні
групи: закони, що визначають конституційну боротьбу як специфічний прояв полі<
тики; закони, що визначають способи конституційної боротьби, та закони конститу<
ційної боротьби як двостороннього єдиного процесу політичного протиборства.

В якості ЗАГАЛЬНОГО середній рівень представлений законом (2.1). Цей за<
кон знаходиться у прямому зв’язку із законом (1.1), що належить до загальних
законів верхнього рівня моделі, є його конкретизацією і в такому ж зв’язку із
законом (3.1) нижнього рівня моделі, який, в свою чергу, є конкретизацією остан<
нього. Грань, яка пов’язує функцію загальних законів усіх трьох різних рівнів у
аналізованій моделі лише одна. Дві інші її грані пов’язані менш загальними зако<
нами цих рівнів. Не секрет, що хоч політичні цілі і мають самостійність релятивно<
го характеру, все же в головному та найбільш суттєвому вони детермінуються
цілями соціальними.

Функцію ОСОБЛИВОГО на середньому рівні, рівні специфічних законів, вико<
нують два закони: (2.2) і (2.3).

Закони, які складають цю групу, діють у країнах з будь<якими режимами й полі<
тичними системами. Однак форма їх прояву, тобто спосіб прояву політичної боро<
тьби, виявляються різними. Це суттєво визначається характером цілей, потенціа<
лом політичних сил і гостротою протиборства з обох боків і рівною мірою відно<
ситься як до способів конституційного, так і неконституційного насильства.

Особливе місце серед загальних законів конституційної й неконституційної
боротьби середнього рівня займають закони третьої групи, тобто найменш загальні
закони середнього рівня моделі. Вони характеризують протистояння у динамці як
двосторонній єдиний соціальний процес. Реалізуються ці закони безпосередньо у
протиборстві конституційного чи неконституційного характеру, в будь<якому сег<
менті простору індивідуального чи групового політичного існування: державному,
регіональному чи місцевому. Як вже відмічалось, ця група включає в себе закони
політики найменшої загальності: (2.4), (2.5), (2.6), (2.7), (2.8), (2.9), (2.10), (2.11).

В якості резюме щодо трьох груп специфічних законів політики середнього
рівня відмітимо, що групи відображають залежність результатів протиборства кон<
ституційного та неконституційного типів, як від матеріальних, так і від духовних
факторів: вміння створювати моральний клімат у таборі борців та їх прихильників,
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здатність побудувати психологічну настанову на наступ, оборону, відступ або пере<
могу у протиборстві, здібності забезпечити певний професіоналізм та компетент<
ність в управлінні політичною боротьбою.

Загальні закони конституційної та неконституційної боротьби залучаються як
складова частина, до предмета ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ПОЛІТИКИ. Остання дослі<
джує, крім того, особливості прояву загальних законів політики у власне політич<
ній сфері, а також найбільш важливі зв’язки між конституційними й неконститу<
ційними типами насильства у суміжних сегментах неполітичного протиборства.

Нижній рівень моделі, — це рівень НАЙМЕНШ ЗАГАЛЬНИХ ЗАКОНІВ ПОЛІ<
ТИКИ. На ньому, як і на двох розглянутих рівнях, сполучені три групи законів
політичного протиборства. Зв’язок реалізується за принципом зв’язку найзагаль<
нішого, особливого й одиничного. Але групи цього рівня, на відміну від інших, більш
диференційовані й більш багатоелементні, до того ж вони ще мало вивчені. Ця
обставина вимагає різноманітності підходів та більш ретельного методологічно<
го_аналізу.

В якості ЗАГАЛЬНОГО на нижньому рівні виступає закон (3.1). Те, що прийн<
ято називати в загальному вигляді політичним процесом, відбувається за певними
законами у рамках простору та часу політичного існування конкретного соціуму,
соціальних груп чи індивідів. Процес протиборства, діючий в рамках політичного
просторо<часового континууму, є єдністю наступу й оборони з обох боків. Таку
єдність протилежностей, їх релятивність і відображає цей закон.

Крім того, на нижньому рівні моделі слід розрізняти не менше трьох груп зако<
нів конституційної та неконституційної боротьби. Це закони: (3.2), (3.3), (3.4).

Указані групи законів виконують функцію ОСОБЛИВОГО на цьому рівні. Це
означає, що до групи найменш загальних законів свого рівня вони є загальними, в
той час як щодо рівня найбільш загальних законів <одиничними.

На нижньому рівні розрізняють не менш ніж 18 груп найменш загальних зако<
нів взаємодії у процесі політичного протиборства, які виконують функцію одинич<
ного. Це закони: (3.5), (3.6), (3.7), (3.8), (3.9), (3.10), (3.11), (3.12), (3.13), (3.14), (3.15),
(3.16), (3.17), (3.18), (3.19), (3.20), (3.21), (3.22).

Таким чином, система законів політики включає в себе, як мінімум, три
рівня: загальні закони політики, специфічні закони політики та закони
ще меншого ступеню загальності. Останні відслідковані лише у загальних
рисах стосовно головних елементів політики — конституційного та неконститу<
ційного протиборства. Побудова моделі системи законів політики та її
аналіз дозволяють виявити певну структурність на кожному з трьох її
рівнів та переконатися у наявності логіки впорядкування різних груп
та граней підсистем законів різного ступеня загальності. (Див. граф 1 і
табличну матрицю в порівнянні).

Найважливішою особливістю зв’язків, які притаманні системі законів політи<
ки, є те що це зв’язки між ВІДНОСИНАМИ, СТОСУНКАМИ. Російські філософи
В. Ф, Заморський, [3] Р. Л. Зобов, В. У. Свідерській [7], відомий український систе<
молог Уйомов А. I. [8], деякі інші вчені, які займаються проблемами Загальної
теорії систем, розрізняють три прояви зв’язків: між елементами<явищами; зв’язки
між елементами<властивостями та зв’язки між елементами<стосунками. До остан<
ніх відносяться і зв’язки у системі об’єктивних законів політики. На цій підставі
систему законів політики правомірно інтерпретувати як СИСТЕМУ
ВІДНОСИН. Цим вона відрізняється, наприклад, від системи політики, елемента<
ми якої є явища. Але характеристика системи законів політики не може виявля<
тися хоча б відносно повною, якщо її завершити лише інтерпретацією зв’язків між
відносинами, не підкресливши, що ці зв’язки не залишаються постійно тотожними
собі. Зв’язки між стосунками, як і все інше, змінюється часом. Якщо це припущен<
ня вірне, отже, і система, і структура законів політики також змінюється з часом.
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ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ПОЛИТИКИ:
ВЕРОЯТНЫЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВИ

ОСМЫСЛЕНИЯ ЕЕ ОБЪЕКТИВНЫХ ЗАКОНОВ

РЕЗЮМЕ

1. Концептуальными основами объективных законов общей тео<
рии политики являются понятия, которые отражают единство особен<
ностей и взаимоотношений ее субзаконов, законов и центральных за<
конов.

2. Наиболее рациональным методом объяснения и анализа целост<
ности объективных законов политики является их матричный синтез.

3. Принципиальное значение для осмысления, упорядочения объек<
тивных законов, содержания их системы и структуры имеет умение
использовать формулу их парадигмы.

Ключевые слова: общая теория политики, объективные законы
политики, субъективные законы политики, формула концептуализации
законов политики, табличные и графовые матрицы законов.
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МОБІЛЬНІСТЬ НАЦІЇ ЯК УКРАЇНСЬКА ІДЕЯ

Аналізується мобільність нації як головна ідея українського держа<
вотворення. Представлено основні напрямки розвитку відкритого, не<
залежного суспільства, а також досліджено вплив політичної еліти на
цей процес.

Ключові слова: мобільність, нація, державотворення, політична
еліта, суспільство.

Єдиною ідеєю, здатною зараз мобілізувати зусилля українського суспільства на
розв’язання поточних і перспективних проблем розвитку України, є ідея державо<
творення. Актуальність даного дослідження полягає насамперед, у тому, щоб про<
аналізувати, як Україна буде шукати, знаходити і йти своїм власним шляхом роз<
витку, акумулюючи власні традиції й світовий досвід державотворення. Щодо по<
шуку й усебічного обгрунтування інтегральної платформи для консервативно<твор<
чих сил у сучасній Україні, безперечно, фундамент такої палтформи повинна скла<
сти українська ідея як складний політичний, соціально<економічний, морально<етич<
ний феномен народного буття.

Ця стартова у нашому поступі державотворення інтегруюча ідея має враховува<
ти: 1) передусім національно<визвольні прагнення українського народу; 2) його
історичні надбання і втрати на шляху до своєї державності;

3) долю й менталітет; 4) характерологічні риси, геополітичне розташування
країни тощо. Оскільки пріоритет надається пошуку вартостей в політиологічному,
соціологічному, правовому аспектах, то до цього слід залучати не тільки малосиль<
ні політичні партії, які більше змагаються за владу, ніж творять державність Укра<
їни, а й відповідного профілю науковців, творчий потенціал яких значно вищий і
недостатньо задіяний в опрацюванні світоглядних концепцій.

Розв’язуючи проблеми пошуку національної ідеї в розвитку власного народу,
кожне суспільство насамперед повинне виходити із теоретичних засад розвитку
взагалі, а суспільного зокрема — такий розвиток скріплений ідеєю, думкою. Не
можна також забувати, що живе Україна не у соціальному вакуумі, а у взаємозале<
жній сфері діяльності різноманітної світової спільноти, у сфері різних впливів
певного середовища й геополітичного простору. Тим паче про це не можна забува<
ти Україні, якій тільки на порозі третього тисячоліття вдалося вибороти всіма ба<
жану свободу й приступити до розвою своєї державності, зокрема інтелектуальної
її першооснови — творення власних законів.

Отже, визнаємо ми це чи ні, пошук нашої національної ідеї буде тісно пов’яза<
ний з розширенням, точніше — з наближенням до розуміння феномена невмиру<
щості українського народу, його розвитку за умов украй агресивного, якщо не во<
рожого середовища. А феномен невмирущості завжди містився і зараз міститься
в феномені збереження й незнищеності тих основних засад, які мають значення
для суспільного розвитку.

Підхід до української національної ідеї як духовного імпульсу творчого запалу і
натхнення народу в сучасній царині його державотворення детермінує бачення
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відповідних її підвалин. Сьогоднішній вектор української національної ідеї пови<
нен лежати поміж національних світоглядних джерел і світового досвіду, акумулю<
ючи наш теоретичний спадок і сучасний стан, а також і кращі загальнолюдські
надбання. Ми тільки зараз починаємо боляче відчувати й потроху розуміти, що
таке простір та суспільне середовище України [1,31].

Думаємо, настав час зрозуміти й відмовитися від ідеологічних закликів різних
сил “будувати нове суспільство”, “творити нову спільноту — народ України”, тим
паче “відновити соціалізм чи будівництво комунізму”. Суспільство не можна бу<
дувати, його можна розвивати на національному грунті. Адже воно або розвиваєть<
ся, віднайшовши свій природний шлях, або існує, наслідуючи інших. Ще ніхто не
досягнув передових позицій розвитку без національної ідеї. Суспільство не тер<
пить штучного будівництва в ім’я партійних ідеологій, тим більш ідеології велико<
державницької, “єдино правильної”, під яку все національне підганяється, — бо це
протиприродно.

Розвиток суспільства, держави, чи не найбільше залежить від носіїв і генерато<
рів — людей, особистостей, здатних генерувати нові знання та ідеї, творити відпові<
дне середовище, передавати ідеї і знання по вертикалі (від генерації до генерації) й
примножувати їх по горизонталі (на рівні однієї генерації). У центрі національної
ідеї повинна бути людина. Сила імпульсу розвитку залежить як від взаємозв’язків,
так і від природного зв’язку генерацій, збереження й розвиток традицій, звичаїв.

З позиції розвитку — це передусім вироблення нових знань, що відкривають
нові закони природи, економічного розвитку, засобів виробництва й спілкування,
які формують нове мислення, високі моральні вартості й духовно багатий світо<
гляд людини. Розгляд такої природи всебічного розвитку й суспільного — зокрема
вимагає уваги науковців як мінімум до двох головних моментів, нерозуміння яких
та нехтування якими заподіювало й досі заподіює значну шкоду нації, творенню
державності й нашому поступові вперед. По<перше, це залишковий менталітет
придушення й уніфікація різноманітності як такої і в усьому (політиці, соціальних
сферах, економіці та ін.) і, як наслідок, насильство, нетолерантність і суспільна мо<
нополізація, а найголовніше — партійна чи фракційна монополія на істину. Мовляв,
хто не з нами, той проти нас. Водночас, як свідчить світова практика, чим багатше
суспільство на різноманітні джерела, чим більше у ньому різних думок, чим більша
свобода ідей, тим вищі у нього можливості створити практично нове. Різноманіт<
ність — необхідна передумова виникнення першооснови розвитку [2, 67].

По<друге, це зловмисне цілеспрямоване зведення бар’єрів на шляху природного
руху до нового. Це вело й надалі вестиме до сповільнення руху або його повного
припинення в усіх царинах життя. Свобода обміну досвідом і знанням, їх нагрома<
дження та передача спричинені природою й є невід’ємним правом людини.

Отже, свобода руху у суспільстві, якість та швидкість творення нових її різнови<
дів є інтегральним показником і водночас доленосним чинником розвитку укра<
їнської нації. Виходячи з концепції розвитку, віддаючи пріоритетне значення націо<
нальним модусам творення нових ідей та думок як інтелектуальної першооснови
розвитку суспільства, слід орієнтуватися на вихід у майбутньому на передові пози<
ції, на інтеграцію в коло світових держав, на творення власної конкурентоздатності,
тобто творення сучасного демократичного суспільства.

Тому нам слід мати чітку концепцію творення своєї національної ідеї.
Найбільш для цього підходить концепція зміцнення мобільності нації, опрацьо<
вана на основі пріоритетного значення чинників розвитку. Під цією мобільністью
розуміються такі якості народу, що відображають свідомість і активність самороз<
витку його як нації шляхом збереження традиційних та створення на їхньому гру<
нті нових знань, тобто шляхом одночасного руху по вертикалі (від генерації до
генерації) та по горизонталі (на рівні однієї генерації чи особи). Така мобільність
не лише враховує вертикальний і горизонтальний рух в суспільстві, але й указує
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на два принципи розвитку — спадковість і новотворення, зумовлюючи шлях стано<
влення державотворчої нації, перетворення її з “колоніального” об’єкта на актив<
ний національний суб’єкт, яким стає творець власного розвитку.

Отже, мобільність нації пропонується як українська національна ідея. Про<
те вона певною мірою вбирає в себе елементи інших відомих ідеологічних докт<
рин державотворення — консервативної, ліберальної, національної, соціальної
тощо. Приміром, вона інтегрує шляхом вертикальних форм, тобто шляхом націона<
льного відродження такі характерні елементи консерватизму, як збереження форм
державного і суспільного життя. Водночас вона не протистоїть і лібералізму як
ідеології демократичних свобод, бо враховує активність по горизонталі — на рівні
вільної людини, конкуренції ідей, свободи слова, природного руху в суспільстві й
творення нових різновидів першооснови розвитку. Разом з тим вона несе у собі
навантаження національної, оскільки виступає проти денаціоналізації особистості
чи цілого народу [2, 71].

Проаналізована природа механізму мобільності нації, якою займаються вчені
(Богомолова Т. Ю., Тапіліна В. С. [1], Оксамитная С. Н. [2], Авраамова Є. М. [3]),
показує, що суспільний розвиток підкріплений природним процесом нагромаджен<
ня, використання й примноження інформації, формуванням індивідуального й сус<
пільного інтересу. Це диктує необхідність системного розуміння мобільності як
двоєдиного суспільного процесу розвитку, який одночасно базується на збереженні
набутого, відфільтрованого віками, і створення нового інтересу, де значне місце від<
ведене національній еліті — носію й генератору нових знань, ідей, проектів, неста<
ндартних і нетривіальних рішень.

Запропонована концепція мобільності як ідея саморозвитку нації вимагає по<
глибленого й широкого опрацювання різними фахівцями — політологами, соціоло<
гами філософами та ін. Проте вже сьогодні вона закликає їх усіх перестати бути
ресурсом для чужого творення, чітко визначатися стосовно ресурсного чи потен<
ційного статусу в процесах розвою молодої державності.

Врахування принципів спадковості й новотворення на шляху нашого держав<
ного розвитку не тільки допоможе вибрати його пріоритети, а й покаже при цьому
важливу відмінність між потенціалом та ресурсом, виявить різні механізми їх фор<
мування. Якщо спадковість розвитку забезпечується рухом досвіду, знань по вер<
тикалі, в результаті чого вони нагромаджуються у вигляді ресурсу (політичного,
соціального, економічного), то формування потенціалу й новотворення відбувається
по горизонталі. Тільки на базі нагромадженого якісного ресурсу створюється поте<
нціал для розв’язання різноманітних нагальних проблем сьогодення.

Отже, суттєвим моментом у концепції мобільності є формування елітою в сус<
пільстві вертикального інформаційного потоку й відповідна передача “низам”, що
завжди цікавило і продовжує цікавити політологів, соціологів. Вертикальне нагро<
мадження та передача інформації виступають як передумова активності по горизо<
нталі, необхідний її базис, розвиток елементів якого визначає статус суб’єкта чи
сукупний потенціал конкретної людської спільності загалом. “Вертикаль” кожного
як стартовий рівень власних досягнень — це комплексне питання й воно не в
останню чергу пов’язане з інтелектуалізацією того чи іншого суспільства, його
відкритістю як системи, державним устроєм, соціальним захистом тощо. Такий
підхід до розвитку спроможний не тільки вимірювати вертикаль кожного, й стан
розвитку суспільства, а також перевіряти правдивість і вірогідність його політич<
них, соціальних гасел, відповідати на питання “Куди йдемо?”, “Чи ми, відроджуємо<
ся, розвиваємося а чи ж не відроджуємось, а вироджуємося?” [3, 9].

Мобільність як українська ідея корисна для політологів і у плані вивчення
національної ролі вертикальних потоків у сучасному суспільстві, патріотично<
сті й доступності еліт, що їх формує, для широких верств народу, відкритості й
демократичності суспільних процесів і т. п. Саме ця концепція пояснює, що сього<
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дні в Україні зміни по вертикалі відбуваються повільно, бо йдуть еволюційним
шляхом і вимагають багато часу, зміни генерації, а то й не однієї. Водночас на
горизонтальному рівні можливі швидкі зміни, що може через приплив нових ідей
прискорити вертикальні процеси й рух у суспільстві.

Визначити історично певні формації розвитку людства можна не тільки на під<
ставі відносин чи за прилежністю засобів виробництва, правом матеріальної влас<
ності (до чого ми були привчені), а й за свободою особистості творити власність і
нею розпоряджатися, можливістю формувати у суспільстві вертикальні потоки,
беззастережно дотримуючись Конституції, вільним формуванням горизонтальних
каналів передачі й пошуку інформації, панування діалогу, а не монологу партійної
чи військової еліти, і т. д. Отже, суспільство, розвиваючись у просторі і часі, має
й інший вимір розвитку — вектор мобільності нації, окремої особистості.
Цей вектор — відображає, те, наскільки суспільство забезпечує природовідповід<
ність умов для розвитку кожного його члену, наскільки враховує шляхи творення
й руху, реалізує принципи наступності й новотворення. Рух уперед вимагає не
тільки освоєння континууму, нагромадження потенціалу, збільшення сили знань,
досвіду для прийдешніх генерацій. Критерій мобільності показує, наскільки конк<
ретна спільнота акумулює й творить правду, що, можливо, збігається з загальнолюд<
ськими цінностями, тобто наскільки цей розвиток адекватний поступові вперед,
враховує гідність й сутність людини, народу.

Чим різноманітніще суспільство, тим воно багатше і має більше шансів для
такого розвитку, для вибору його напрямку, тим більше використовує свою спад<
щину й активність сучасників, тим воно внутрішньо мобільніше й стабільніше
щодо зовнішнього динамічного світу.

Цивілізованість державотворення в Україні дедалі більше залежатиме від плю<
ралізму, альтернативності й змагальності національних ідей. Жодна така ідея не
може стати офіційною державною ідеологією. Проте кожна повинна акумулювати
світовий досвід у цій царині, віддзеркалювати суверенну волю українського народу
на невід’мне право самовизначення, формувати у свідомості громадян України по<
чуття державності, патріотизму й людської гідності, сприяти єднанню демократич<
них сил суспільства. Кожна ідея повинна враховувати специфіку поточного момен<
ту: нам треба творити державу й націю. Труднощі полягають саме в тому, що це,
як і багато іншого, слід робити паралельно, водночас будуючи й навчаючись майс<
терності будівничих. І тільки правильні засади й теоретичні концепції мо;
жуть зменшити практичні труднощі та помилки. Ідея мобільності нації має
всі підстави й права для розгляду в такому контексті: поволі, але впевнено,
тобто зі знанням справи.
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МОБИЛЬНОСТЬ НАЦИИ КАК УКРАИНСКАЯ ИДЕЯ

РЕЗЮМЕ

Воспроизведение невозможно без широких перемещений в обще<
стве, без мобильности. Мобильность — форма воспроизведения насе<
ления, нации: от ее результатов зависит характер динамики структу<
ры общества, создание и дальнейшее развитие государства.

Мобильность — циркуляция между правящим классом, политичес<
кой элитой и низшим классом. Стабильность правящей политической
элиты невозможна без мобильности нации.

В украинском обществе мобильность нации зависит от темпов
власти, от цели программ преобразования политической, социальной,
экономической жизни общества. На данном этапе развития украинс<
кая нация сама создает собственные ценности, систему норм, правила
поведения и самое главное, самостоятельное украинское государство.

Ключевые слова: мобильность, нация, создание государства, поли<
тическая элита, общество.
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СВІТОВИЙ ТЕРОРИЗМ: ВІХИ ІСТОРІЇ

Розглянуто основні етапи історії тероризму від прадавнього до су<
часного. Зроблено спробу знайти першоджерело цього явища шляхом
порівняння результатів історичних досліджень різних авторів, у різ<
них культурах та правових системах світу. Згадано, проаналізовано
приклади деяких з найбільш резонансних терористичних актів світо<
вої історії. Охарактеризовано основні види тероризму, наймогутніші
терористичні угруповання світу.

Ключові слова: тероризм, терористичне угруповання, терористич<
ний акт, національно<визвольний рух.

Вивчення проблем сучасного тероризму, з’ясування його змісту та основних
ознак вимагає від дослідників звернення до історії зародження та виникнення цьо<
го явища. Сьогодні існує багато точок зору відносно того, коли ж виник тероризм
як спосіб зведення політичних та інших рахунків, залякування чи нав’язування
своєї волі. Одні вважають, що особливого розповсюдження він отримав у другій
половині XX століття [3, 109], француз Е. Давід стверджує, що одразу после закін<
чення другої Світової війни тероризм у його сучасному вигляді тільки виник [3,
110]. Інші вважають, що виник тероризм як явище в епоху наполеонівських війн
(кінець XVIII ст.) [3, 107]. Треті запевнюють, що це сталося ще в I ст. до н. е.
(епоха зілотів<“ревнителів”), коли знаний Марк Юній Брут єдиним виходом для
реставрації республіки вважав вбивство Цезаря [3, 90]. Напевно, все ж таки вже
ніколи не вдасться дати однозначну та вичерпну відповідь на це запитання, настіль<
ки суперечливі дані про це існують у різних історичних джерелах, які в більшості
своїй заслуговують на довіру та повагу. Але проаналізувати різні точки зору на
проблему тероризму автор наважується.

За деякими джерелами, на Близькому Сході, в Індії та Китаї теро�
ризм існував ще за стародавніх часів. Наприклад, на території сучасного Ку<
рдистану в XI ст., в період хрестових походів арабського середньовіччя, виник
орден професійних вбивць — асасинів<ісмаїлітів. Ще в I ст. до н. е. в Палести<
ні діяли зілоти (“ревнителі”), можна згадати й про китайські таємні товарис;
тва, а також про ісламських хариджитів (VII ст.) та низаритів, які стали насту<
пниками ісмаїлітів.

Ісмаїлітів (асасинів) вважають справжніми, первісними винахідниками теро<
ру. Навіть саме слово “вбивця” в багатьох європейських мовах (в тому числі в
англійській) виникає від слова “асасін”. Це й недивно, адже асасіни<бійці (так
звані фідаї, тобто “ті, що жертвують собою”) могли скоїти які завгодно звірства
під впливом гашишу чи гіпнозу. Базувалося це об’єднання в Сирії, а існувало до
1256 р., коли змушено було поступитись силі монгольського хана Хулагу [13, 130].

Інші джерела відносять час виникнення тероризму до епохи варварс�
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тва, коли завойовники чужих земель не визнавали різниці між озброєними ворога<
ми (так званими комбатантами, від англ. combatant — той, що бере участь у війсь<
кових операціях) та мирним населенням. Подібна “практика” продовжувалась й в
епохи давнини та середньовіччя. Потім були так звані “малі (внутрішньодержав<
ні)” війни. Тенденція до нанесення несподіваних ударів у найбільш слабкі місця
супротивника (в основному, традиційно, — по жінках та дітях) міцніла: терористи
почали діяти тактично бездоганно.

Одним з перших терористичних угрупповань вважається секта сика0
ріїв (“кинджальників”), яка діяла в 66 — 73 рр. н. е. з метою визволення
Стародавньої Іудеї від володарства Римської імперії. Спеціалісти стверджують, що
сучасна Ірландська Республиканська Армія з 60<х рр. діє за аналогічною методи<
кою [10, 50]. Однак, за іншими даними, першу терористичну організацію з чітким
механізмом функціонування в 1879 р. створили “народовольці”, про яких мова
буде нижче [14, 70].

Найрадикальнішою формою ісламу, що породила зі своєї “пастви”
немало терористів, є вакхабізм, який виник в XVIII ст. за ініціативою Муха<
меда ібн Абдель Вакхаба. Вже тоді були передумови для хвилювання з боку циві<
лізованого Заходу, адже вакхабізм став першою державною релігією новостворе<
ного Саудівського королівства [6, 25].

Датою першого теракту в Російській імперії вважається 4 квітня
1866 р., коли “народник” (член підгрупи “Ад” згаданої вище терористичної органі<
зації “Народна воля”) Д. В. Каракозов намагався застрелити імператора Олек<
сандра II, але йому завадили реалізувати свій злочинний умисел.

Вже в 1878 р. був зроблений замах на градоначальника Петербурга (викона<
вицю — В. Засуліч — за певних причин потім виправдав суд присяжних під
головуванням А. Коні). Тоді ж був убитий місцевий шеф жандармерії [2, 88].

Але першим “справжнім” терористичним актом мав стати вибух залізничної
колії під Олександрівськом (сьогодні — Запоріжжя) у 1879 р., яким знову плану<
вали усунути Олександра II, але у ватажка терористів (А. І. Желябова) щось не
вийшло з батареями, підведеними до міни.

Надалі “епопея” з ліквідацією Олександра II стає цікавішою. Вже наступного
дня після вказаної події на царя скоїли третій замах, який вважається першим
в історії закінченим терактом. Цього разу залізничний потяг з царем “народ<
ники” планували підірвати під Москвою, це їм вдалося, але жертва залишилась при
цьому живою, бо завдяки щасливому випадку Олександр їхав в іншому потязі. В
1880 р. С. М. Халтурін замахується на російського імператора, заклавши під його
їдальнею динаміт, але цар знову опинився в іншому місці при вибуху. Та, нарешті,
1 березня 1881 р. сьомий замах на багатостраждального Олександра II виявився
вдалим: вибух завершив титанічні зусилля “народників” щодо повалення імпера<
тора з престолу, в якому вирішальну роль зіграла С. Л. Перовська — між іншим,
правнучка останнього українського гетьмана, К. Розумовського [14, 70]. В результа<
ті терористи досягли своєї мети: олександрівський проект перетворення Російсь<
кої імперії в конституційну державу так й залишився нереалізованим.

До речі, засновниками “Народної волі” були П. Я. Шевирьов та О. І. Ульянов.
Рівно за шість років після того, як з сьомої спроби ними все ж таки був вбитий
імператор Олександр II, тобто 1 березня 1887 р., “народники” провели свою остан<
ню операцію — “Друге 1<е березня”, метою якої була ліквідація Олександра III.
Операція закінчилась гучним провалом, а ця дата вважається останнім днем існу<
вання цієї терористичної організації [11, 1319].

Терактами також вважаються невдалий замах на прем’єр<міністра Росії
П. А. Столипіна в 1906 р. (вибух дачі) та його вбивство за п’ять років (хоча
останнє, за думкою В. П. Ємельянова, не можна віднести до акту тероризму, адже
воно було скоєне без небезпеки для оточуючих) [3, 31].
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У XIX ст. французькі ліві радикали (анархісти) створили так званий
“ексцитативний” (збуждуючий) тероризм, метою якого було отримати під<
тримку народу та підняти його на боротьбу з владою. Однак у ті заколотні часи
тероризм був недостатньо ефективним внаслідок відсутності інформаційних по<
тужностей, за допомогою яких терористи могли б донести до широких народних
мас свої гасла [13, 136]. В наш час цей різновид тероризму більш широко відомий
та поширений.

Найстаріше на цей момент, на думку деяких учених, суто терорис�
тичне угруповання — (Тимчасова) Ірландська Республиканська Армія
(ІРА) — виникла в 1905 (за іншими джерелами — в 1914) р. [13, 133]. Спочатку
її представники виступали за незалежність Ірландії, пізніше вони “переорієнтува<
лись” на вимоги щодо приєднання північної провінції Ольстер до складу Ірландсь<
кої Республіки. Існує думка, згідно з якою ця терористична група концентрує в
собі ознаки національного, релігійного та державного тероризму. За деякими
даними, в якості безпосереднього виконавця в ІРА використовують жінку. В тіс<
ному контакті з ІРА діє ще більш радикальна терористична організація — “Націо;
нальна армія визволення Ірландії”. Про розмах діяльності ІРА свідчить хоча б
той факт, що антитерористичне законодавство Великої Британії розвивалось саме
у відповідь на чергові “новації” у виконанні “республіканців” [12, 75].

28 червня 1914 р. в Сараєво серб Гаврила Принцип, член терористичної органі<
зації “Чорна рука”, вбиває австрійського ерцгерцога Франца<Фердинанда з дружи<
ною. Врешті<решт це відіграло свою вирішальну роль у початку першої Світової
війни.

Історичні дослідження показали, що до першої Світової війни терористич�
ними актами грішили ліві радикали (хоча куклуксклановці стояли на “пра<
вих” позиціях), між світовими війнами — ультраправі. Все це спостерігалось в
Європі. В другій же половині XX ст. епіцентр світового тероризму став
переміщатися до Азії та на Близький Схід, де діяли так звані “борці за неза<
лежність”. Поширення тероризму спеціалістами пояснювалося, серед інших при<
чин, великими темпами урбанізації населення; це стало особливо міцним підгрун<
тям для розвитку латиноамериканського тероризму.

Дослідження показали: існують усі підстави вважати, що до вбивства короля
Югославії Олександра та міністра закордонних справ Франції Барту через третіх
осіб в 1934 р. мають відношення перші особи нацистської Німеччини, адже загиб<
лі були внесені до секретного “чорного списку” небажаних, що зберігався в архи<
ві Головного управління імперської безпеки третього Рейху [13, 133]. І це посере<
дньо підтверджується наступними даними. Як відомо, справжня сутність деяких
так званих “національно<визвольних рухів” в усій своїй жорстокості проявилась
в ході другої Світової війни. Наприклад, члени “Хорватського революційного
братства”, прямо причетні до вищезгаданих подій 1934 р., в цей період активно
співпрацювали з німцями [8, 83].

Після першої Світової війни особливого значення набув демонстративний
ефект тероризму. В цей час на перший план вийшли його етнічні мотиви, на
відміну від, головним чином, класових мотивів їхніх попередників — російських
народовольців та есерів. Метою російських терористів було залякування класу,
що перебував при владі [7, 38], зараз же “в моді” провокаційний тероризм. Взя<
ти хоча б повітряну атаку на Нью<Йорк та Вашингтон 11 вересня 2001 р., ініційова<
ну “Аль<Каїдою” (“Базою”, “Основою”) чи кимось іншим, очевидно, щоб викликати
досить прогнозовану відповідну реакцію США та їх союзників (якою й стала опе<
рація США в Афганістані “Непорушна свобода”, а також наступна військова кам<
панія проти режиму Саддама Хуссейна в Іраку), що, в свою чергу, суттєво загост<
рить (й вже загострило) й без того небезхмарні відносини між двома світовими
цивілізаціями — арабською та “іншою”.
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1959 р. характеризується виникненням терористичної організації, яка разом з
ІРА до цього часу вважається найнебезпечнішим терористичним утворенням, —
іспанська ЕТА (“Країна басків і свобода”). Утворилась вона в результаті від’єд<
нання від Баскської націоналістичної партії (1950 р. заснування). Цікаво, що доки
активісти ЕТА боролися з фашистським режимом Франка (до його смерті в
1975 р.) за автономію своєї землі, вони мали досить істотну підтримку в Європі.
Однак потім, отримавши бажане, вони захотіли більшого (повної незалежності),
чим й підпали під всесвітнє несприйняття.

1967 — 1969 рр. характерні початком підвищення рівня насилля з боку терори<
стів. Практично одночасно в Перу, Уругваї, Бразилії, Аргентині, Німеччині, Італії,
Бельгії, Японії, Сирії, Палестині та інших країнах активізують свою злочинну діяль<
ність екстремістські терористичні організації. В 1967 р. виникає Народний
фронт визволення Палестини, за отримання автономії на французькій Корсиці
починає боротьбу “Асоціація корсиканських революціонерів” (з 1975 р. — “пат<
ріотів”), а рік до того за незалежність Бретані рішуче виступає “Фронт визволен;
ня Бретані — Бретонська національна армія” [8, 82]. З 1969 р. в Японії “поза
конкуренцією” стає місцева “Фракція Червоної Армії”, в Ірландії активізується
ІРА. До 1972 р. в Уругваї небезуспішно діяв Рух за національне визволення
(“Рух Тупамарос”). В 1971 р. в Ірландії різко погіршується обстановка, тому що
проти бійців ІРА починають працювати члени іншого терористичного угрупован<
ня — протестантської Асоціації оборони Ольстера (UDA). В 70<80х рр. Італія
страждала від терористичної деяльності мафії і так званих “Червоних бригад”
(діяли в 1970 — 1983 рр.), головним “здобутком” яких є вбивство Альдо Моро в
1978 р. Також в 70<х рр. “славу” собі здобував найнебезпечніший терорист
XX ст. — венесуелець Ілліч Рамірес Санчес (Карлос чи Шакал), який
займався своїм “ремеслом” виключно за гроші, тобто був найманцем. З 1995 р.
він відбуває довічне ув’язнення у Франції. І це тільки найбільш значні події вказа<
ного періоду, який найповніше характеризується висловом француза Ж. — К.
Шеснея: як він влучно підмітив, з 60<х рр. “тероризм перетворився в одну з найа<
ктивніших гілок міжнародної політики” [8, 84].

15 листопада 1976 р. виникла чергова терористична організація — “Фронт
національного визволення Квебека”, яка до цього часу бореться за відокремлення
цієї канадської провінції в самостійну державу. На щастя, вона не відрізняється
особливо радикальними способами “переконання”, можливо, тому що вже отрима<
ла суттєве розширення автономних привілеїв Квебека.

Цікаво, що в поширенні терористичних рухів в 60 — 80<х рр. певну роль
зіграли держави соціалістичного блоку (головним чином, звичайно, СРСР), що щед<
ро фінансували антиамериканські терористичні групи всього світу. Окрім того,
тільки після падіння “залізної завіси” стало відомо, що після закінчення другої
Світової війни деякі країни під “головуванням” США та СРСР посилено розробля<
ли біологічну зброю. Після 1972 р., коли більше ніж 100 державами було підписано
угоду про заборону цього виду озброєння (Конвенція про заборону біологічної та
токсинної зброї, яка стала першою в ланцюгу міжнародних угод про відмову від
зброї масового ураження), ці дослідження (в основному, на базі бактерій сибірсь<
кої виразки) велись уже під грифом “Цілком таємно”. Зараз є непідтверджена
інформація про те, що деякі терористичні групи самостійно проводять напрацюван<
ня та випробування біозброї; до них у 1995 р. приєднались 17 держав (в 1989 р.
їх було тільки 10). Окрім того, існує інформація про те, що в 50 — 60<х рр. СРСР
і США також разробляли засоби масового розповсюдження легеневої форми чуми,
а з 1980 р. в Радянському Союзі реалізовувалась програма щодо масового вироб<
ництва збуджувача віспи та створювалися програми його бойового застосування за
допомогою міжконтинентальних балістичних ракет [1, 7].

Новий вид тероризму — екотероризм — виник у 1980 р. Члени подібних
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терористичних груп чинили теракти під гаслами типу “В ім’я спасіння навколиш<
нього середовища — флори й фауни”. Він поширився, в основному, в США [9, 7].

23 жовтня 1983 р. у Бейруті (Ліван) відбулася історична подія, що призвела до
довгого та кровопролитного протистояння Америки з арабами, кінця якому, на жаль,
не видно й досі. В цей день був скоєний перший “відкритий” теракт арабів
проти громадян США: камікадзе підірвав свою завантажену вибухівкою ванта<
жівку, прорвавшись на ній на територію дислокації американських морських піхо<
тинців [6, 26].

У середині 80<х міць терористичних організацій досягла такого рівня, що вони
стали дозволяти собі підписувати офіційні договори про сумісну діяльність, як це
було, згідно з агентурними відомостями, між французькими та німецькими злочин<
цями в 1985 р. [5, 38]. В кінці десятиріччя число терактів почало зменшуватися
(вперше з кінця 60<х), але падіння соціалізму дало новий поштовх до розвитку
“правого” тероризму. Швидко розповсюджувався економічний (кримінальний)
тероризм (у стандартному вигляді виражався в наявності “активного” “даха” у
господарюючих суб’єктів), особливо “популярний” в Росії.

Анонімні теракти стали з’являтися в середині 90<х. Характерні вони тим, що
після їх здійснення, всупереч попереднім терористичним актам, ніхто не бере за
них на себе відповідальності й ні до кого не висуває жодних вимог [13, 146].

Весь світ бачив жахливі кадри, що неупереджено зафіксували результати по<
вітряної атаки на Нью<Йорк та Вашингтон 11 вересня 2001 р. Але цікаво, що ідею
використати літаки в якості тарана було висунуто зовсім не головними діючими
особами згаданої драми. За непідтвердженою інформацією, подібні дії планував
вжити А. Гітлер відносно Англії та Америки. А з найсвіжіших прикладів варто
згадати наступний. У 1994 р. терористи з ісламського GIA захопили в Алжирі
літак та сіли в Марселі для дозаправки пальним, з наміром летіти далі, у Париж.
Завдяки щасливому збігу обставин вдалося уникнути найстрашнішого: спецслу<
жби підозріло поставилися до того, що ісламісти вимагали втричі більше палива
(27 тон), ніж це реально було необхідно, щоб пролетіти по маршруту Марсель —
Париж. Щоб попередити найгірше, був відданий наказ штурмувати літак, після
успішного виконання якого від звільнених узнали, що поспішали вони не дарма,
адже в планах терористів значилось підірвати літак з паливом, що залишиться
в баках, над Парижем чи, в залежності від ситуації, протаранити ним Ейфелеву
вежу [13, 155].

На початку 1995 р. в Монреалі (Канада) було проведено конференцію про
проблеми боротьби з кібертероризмом. В ході обговорювання цього питання де<
легати прийшли до висновку, що першим випадком здійснення акту кібер�
тероризму слід вважати вибух у центрі міжнародної торгівлі (Нью�
Йорк, США) в 1993 р. Своє рішення вони аргументували тим, що в результаті
завданих цим вибухом руйнувань тисячі фірм певний час були позбавлені мож<
ливості користуватися своїми комп’ютерами, що ще в день теракту завдало їм
збитків на загальну суму 700 млн. дол. [4, 116]. Але реально несанкціоноване
втручання в нормальну комп’ютерну діяльність уперше було офіційно
зафіксоване ще в 1973 р., коли один аматор підключився до комп’ютерної мере<
жі Пентагону (Міністерства оборони США) ARPANET. Великого резонансу (слу<
хання справи відбувалось в одному з комитетів Конгресу США) набула діяль<
ність так званого “Клубу;414” — групи мілуокських підлітків, яка більше 60 разів
через TELENET відвідувала більш ніж серйозні секретні сайти різних американсь<
ких державних структур (в тому числі й комп’ютер ядерного центру США в Лос<
Аламосі) [3, 122].

Таким чином, протягом століть тероризм удосконалювався технічно, ідеологічно
та тактично, набував все нових й нових рис, але сутність цього явища залишилась
незмінною: шляхом здійснення жахливих за своєю жорстокістю та нелюдяністю
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терористичних актів звернути на себе увагу якомога більшої кількості людей світу,
посіяти в їхніх душах страх за своє благополуччя, переслідуючи тим самим свої цілі,
які в більшості випадків не афішуються. Багато людей поспішили назвати 11. 09.
2001 р. переломною датою в світовій історії, що стала початком “ери терору”. Не
беручись судити про обгрунтованість таких заяв, можна стверджувати одне: сучас�
на ситуація в світі не дає підстав для оптимізму, навпаки, вона дає під�
стави передбачувати зародження нового витку в розвитку світового теро�
ризму, наслідки якого можуть виявитися вже дуже швидко.
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МИРОВОЙ ТЕРРОРИЗМ: ВЕХИ ИСТОРИИ

РЕЗЮМЕ

Очевидно, следует продолжать изучение, анализ первопричин тер<
роризма: и в историческом плане, и под современным углом зрения;
как локальные террористические акты, так и комплексно. Ведь есть
все основания предвидеть зарождение нового витка развития мирово<
го терроризма.

Ключевые слова: терроризм, террористическая организация, тер<
рористический акт, национально<освободительное движение.
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ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ В КОЗАЦЬКОМУ ПРАВІ
УКРАЇНИ У ХVІ�ХVІІІ ст.

Статтю присвячено проблемі регулювання земельних відносин у
козацькій державі в ХVІ<ХVІІІ ст. нормами цивільного звичаєвого
права України, аналізу форм козацького землеволодіння, що побутува<
ли в цей період, а також питанню виникнення приватної власності на
землю в козацькій державі.

Ключові слова: звичаєве право, козацьке землеволодіння, коопе<
ративна власність, артіль, сябринне землеволодіння, приватна влас<
ність.

Досвід проведення земельних реформ як у нашій країні, так і за рубежем свід<
чить про неможливість імпровізаційних рішень та необхідність напрацювання чіт<
ких концепцій з урахуванням специфіки країни, оскільки земельна власність, бу<
дучи первісним джерелом багатства, є найважливішим об’єктом правового регу<
лювання.

На сучасному етапі одним з найважливіших і найскладніших є питання про
приватну власність на землю. І в цьому самому ключі цікавим є аналіз форм
козацького землеволодіння, що грунтуються на нормах цивільного звичаєвого
права України, позаяк деякі з них стали основою для виникнення приватної вла;
сності на землю.

Наприкінці ХVІ ст. козацтво, Запорізька Січ бере на себе функцію української
державності.

Протягом ХVІ<ХVІІІ ст. і майже до повної ліквідації Запорізької Січі (1775)
основною формою землеволодіння пересічного козака залишався хутір. Переяс<
лавське, Корсунське, Черкаське, Білоцерківське староства наприкінці ХVІ ст. були
козацькими хуторами. Ці землі козаки здобували займанщиною неосвоєних зе<
мель, частково — купівлею [1, 749].

В міру розвитку козацького землеволодіння серед козацтва виникає соціальна
диференціація. Проте майнова нерівність, що дедалі поширювалася серед козаків,
все<таки не призвела до феодальної форми господарства; це була нова форма гос<
подарства, яка істотно відрізнялася від феодальної.

Соціально<правова організація Запорізької Січі пройшла у своєму розвитку, на
думку М. Слабченка, три етапи: “1) від моменту початку виникнення запорізького
козацтва і до 1648 р., коли запорізьке козацтво мало картинно<контурний тип;
2) 1648<1709 рр. — коли на підставі окремих вироків, що повторювалися найчасті<
ше, виникає поняття прецеденту, і саме на підставі даного прецеденту виникає
норма звичаєвого права; 3) 1709<1775 рр. — коли вже фігурує писаний закон,
притаманний класовому суспільству [2, 287].

Водночас на всіх етапах свого існування Запорізька Січ керувалася не лише
нормами звичаєвого українського права, а й нормами польського, литовського,
руського права. Так, наприклад, на підставі Соборного Уложення (1649) вирішува<
лися питання про право власності на землю, про порядок користування й розподі<
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лу спільної власності, про строки давності на викуп землі, про давність як осно<
ву для одержання права власності на землю пересічних козаків і цілих громад.
Соборне Уложення 1649 р. розвивало норми Руської Правди та Литовського Ста<
туту, але за нових історичних умов, коли цивільні правовідносини були вже насті<
льки різноманітними, що не могли регламентуватися лише нормами звичаєвого
права, за яким своє право власності на землю обгрунтовувалося лише тим єди<
ним фактом, що першими землю зайняли їхні предки.

Вплив общинного способу володіння землею проявився у створенні в коза<
ків своєрідних артілей — промислових ватаг, які формувалися на основі двох
форм власності, що існували паралельно: кооперативні та приватні, які відрізня<
лися взаємовідносинами поміж їхніми членами. “Об’єднані спільною метою, влас<
ною корпоративною власністю на знаряддя праці, обраним всією ватагою бать;
ком, єдиною промисловою територією — така артіль й насправді було однією
сім’єю, навіть якщо там не було кревних родичів” [3, 13<14].

Поступово, в міру того, як збільшувався прошарок заможного козацтва, помітно
зростає роль приватної власності, що в подальшому призводить не лише до змін
в економічному устрої Січі, а й до ліквідації самого козацтва.

Протягом ХVІІ<ХVІІІ ст. істинними колонізаторами Лівобережної України
були не великі землевласники (такі як Вишневецькі, Обалківські, Холкевичі), а
козаки, хоч юридично вони не були фактичними власниками цих земель, і часто<
густо виявлялося, що земля належала великим власникам [4, 568].

Козаки не визнавали кріпацтва і дотримувалися рівності всіх членів громади.
Що ж до майнового права, то тут споконвічно рівність була формальною. Саме
поняття вільності означало волю козацтва розпоряджатися землею, встановлюва<
ти відносини користування нею, право власності, що його визначало козацьке
право. Січ ніколи не забороняла приватної власності, але разом з тим приватна
власність підривала підвалини воєнного права, очевидно, завдяки саме цьому по<
няття приватна власність було замінене на поняття вільності.

Наприкінці ХVІІІ ст. однією з найпоширеніших форм землеволодіння не
лише серед козаків, а й серед шляхти було сябринне землеволодіння, що його
низка дослідників розглядає як особисту форму володіння землею. Виникнен<
ня сябринного землеволодіння М. Слабченко пов’язував з займанщиною віль<
них земель, куди тікали і чужі, і родичі і ставали співвласниками величезних
земельних ділянок, які за нормами звичаєвого права завдяки праці, що безупин<
но в них вкладалася, визнавалися їхньою власністю [5, 286]. За сябринного зем;
леволодіння власник мав право на користування землею, мав і право голосу при
розподілі землі, тому найвірогідніше ця організація все<таки була більшою мірою
не родовою, а економічною. Сябри користувалися лише ідеальними частками, які
могли відчужувати, але зробити реальний розподіл вони могли тільки вийшовши
з союзу сябрів.

В українському праві особиста займанщина визнавалася достатньою підста<
вою для юридичного володіння, але, незважаючи на це, козацька старшина, намага<
ючись залишити за собою захоплені шляхом займанщини землі, беручи участь у
Генеральному описі Малоросії (що його провів граф П. А. Рум’янцев 1765 року)
прагнула того, щоб її землі увійшли до нього як власні, а не здобуті шляхом захо<
плення [6, 413].

У науковій літературі питання про існування приватної власності на землю
в козацькій державі спірне. Проте у ХVІІІ ст. гетьмани видали укази, згідно з
якими земельна власність козаків була їхньою приватною власністю. У 1729<
1731 рр. Д. Апостол провів “Генеральне слідство о маєтностях” з метою встано<
вити титул землеволодіння, згідно з яким підтверджувалася формальна уніфікація
поземельних прав шляхти і козацької старшини і фактично закріплювалася при;
ватна власність на землю козацької старшини [7, 360]. За Кирила Розумовського
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(1750<1764) було введено один титул землеволодіння: вічне і потомствене воло;
діння.

Отже, у ХVІ<ХVІІІ ст. в козацькій державі існували різні форми землеволодін;
ня, але з поглибленням майнової диференціації серед козацтва на момент ліквіда<
ції Росією Запорізької Січі основною формою землеволодіння козацької старши<
ни було приватне землеволодіння.

Визнаючи реальну необхідність існування сьогодні різних форм земельної вла;
сності, слід відзначити, що у питанні приватної власності середини немає: люди
або мають право на неї, або ні.
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В КАЗАЦКОМ ПРАВЕ
УКРАИНЫ В ХVІ�ХVІІІ вв.

РЕЗЮМЕ

Возникновение частной собственности на землю в казацкой дер<
жаве было связано с имущественной дифференциацией казачества,
происходившей на протяжении ХVІ<ХVІІІ вв. Основанием для полу<
чения прав на землю были нормы обычного права Украины.

Ключевые слова: обычное право, казацкое землевладение, коопе<
ративная собственность, артель, сябринное землевладение, частная соб<
ственность.
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ІСТОРИКО�ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ
ГРОМАДИ В УКРАЇНІ

Висвітлено питання територіальної громади, з точки зору її право<
вого забезпечення і тих нормативно<правових актів, які в наш час
існують в Україні для місцевого самоврядування. Приділено значну
увагу питанню історичного виникнення територіальної громади, яка є
основою місцевого самоврядування.

Ключові слова: територіальна громада, місцеве самоврядування,
муніципалізм, муніципальні права особистості.

Питання місцевого самоврядування активно вивчаються юридичною наукою вже
близько двохсот років. Теоретичні основи вчення про місцеве самоврядування було
закладено ще в першій половині ХІХ ст. представниками німецької юридичної шко<
ли. Історично першою була об´рунтована теорія вільної громади (теорія природних
прав громади), основні положення якої були сформульовані Туре в доповіді щодо
законопроекту про реформу місцевого управління у Національних зборах Франції
1790 р. та знайшли своє відображення в положеннях Конституції Бельгії 1831 року
щодо особливої “громадівської” влади. Теорія вільної громади базувалася на ідеях
природного права. Вона виходила з того, що право територіальної громади (звичайно,
територіальної громади “природної” адміністративно<територіальної одиниці) само<
стійно вирішувати свої справи має такий самий природний та невідчужуваний хара<
ктер, як і права та свободи людини. Територіальна громада визнавалася незалежною
від держави органічною корпорацією, що склалася природним шляхом, відповідно й
її право на місцеве самоврядування виводиться з природи територіальної громади
(належить громаді в силу її природи або дарується богом).

Що ж до України, то за часів Київської Русі різні форми місцевого самовряду<
вання (сільська, міська та регіональна) складаються та розвиваються на основі зви<
чаєвого права. Так, на рівні регіону елементи самоврядування знаходили свій
вияв у вічах. Для вічової організації управління характерним був більш<менш
чіткий розподіл повноважень між князем та вільним населенням регіону. Зокрема,
до відання князя відносилися: судочинство, адміністративне управління, податкова
політика. Віча відали питаннями війни і миру, закликали або виганяли князя, бра<
ли участь у формуванні адміністративних та судових органів тощо. Економічну
основу міського самоврядування становила міська корпоративна власність, у тому
числі й на землю. Міська громада самостійно встановлювала правила господарю<
вання, міські податки, платежі та інші повинності. Суб’єктом сільського самовря<
дування виступала сільська громада — верв, яка об’єднувала жителів кількох
сусідніх сіл. Мала землю у корпоративній власності, представляла своїх громадян
у відносинах з іншими громадами, феодалами, державною владою.

Після входження українських земель до складу Великого Князівства Литовсь<
кого елементи місцевого самоврядування, особливо в містах та містечках, отрима<
ли подальший розвиток у формі війтівства.

© О. О. Верлан, В. А. Малюська, 2005
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В цей час виникає досить складна система взаємовідносин між центральною
владою, власниками міст та міськими громадами, яка була обумовлена статусом
міста. Так, у великокнязівських містах поряд з органами самоврядування функціо<
нувала старостинська адміністрація — міський орган державної влади, — очо<
лювана старостою, який призначався центральною владою. Війтів обирали на мі;
ських вічах, що в документах отримали назву: громада, копа, купа1 . Юридизації
міське самоврядування у формі війтівства набуває з прийняттям Литовських ста<
тутів (1529, 1566, 1688 рр.), якими були узаконені міські віча.

Своєрідних форм набуває місцеве самоврядування за часів існування Україн<
ської козацької держави, що було обумовлено її полково<сотенним устроєм
(XVII — XVIII ст.). Полки та сотні одночасно були військовими та адміністратив<
но<територіальними одиницями і користувалися військово<адміністративним само<
врядуванням. Після підписання у 1654 року Договору між Україною та Московсь<
кою державою починається процес поступової ліквідації українських форм місце<
вого самоврядування. Так, після смерті гетьмана І. Скоропадського 3 липня 1722
року в Україні запроваджується так звана комендантська система, передбачала
адміністративний нагляд за діяльністю органів місцевого самоврядування з боку
російських комендантів. У 1764 році ліквідується Гетьманство, а в 1783 році магі<
стратські та ратушні суди замінюються судами “по учреждению о губерниях” та
скасовується полково<сотенний устрій. Після видання Катериною ІІ 21 квітня
1785 року “жалованой грамоты на права и выгоды городам Российской империи”
були створені нові станові органи міського самоврядування — міські думи. І
процес уніфікації форм місцевого самоврядування в Україні за російським зраз<
ком було завершено2  ХІХ — початок ХХ сторіччя характеризувався становлен<
ням в Україні загальноімперських форм місцевого самоврядування. Так, у 1838
році запроваджується станове самоврядування державних та вільних селян у
формі сільського товариства, що у 1861 році було поширено на всіх селян. Сіль;
ське товариство збігалося з сільською громадою і мало свою корпоративну вла<
сність, в тому числі й на землю. Найважливіші питання в сільському товаристві
вирішував сільський схід. Поточні справи вирішували обраний на сході сільський
голова та призначений сільський писар.

За часів УНР здійснено спробу реформувати місцеве самоврядування. Вже в
ІІ Універсалі Української Центральної Ради (20. 11. 1917 року) оголошувалося про
необхідність “вжити всіх заходів до закріплення й поширення прав місцевого само<
врядування, що являються органами найвищої адміністративної влади на місцях” [1,
68]. За Конституцією УНР від 29 квітня 1918 року конституційний лад України мав
базуватися на засадах принципу децентралізації: землям, волостям і громадам нада<
валися права широкого самоврядування (ст. 5). Ст. 26 Конституції закріплювала
принцип організаційної самостійності місцевого самоврядування: “Всякого
рода справи місцеві впорядковують виборні Ради і Управи громад, волостей і земель.
Їм належить єдина безпосередня місцева власть. Міністри УНР тільки контролюють
і координують їх діяльність, безпосередньо і через визначених ними урядовців, не
втручаючись до справ, тим Радам і Управам призначених, а всякі спори в ціх спра<
вах рішає Суд Української Народної Республіки” [2, 74].

Проте ці конституційні положення не були реалізовані. Нова історія місцевого
самоврядування в Україні починається після прийняття 7 грудня 1990 року Зако<
ну “Про Ради місцевих депутатів Української РСР та місцеве самоврядування”, де
місцеве самоврядування визначалося як “територіальна самоорганізація громадян

1 Звідси право міської громади збиратися на віча отримало назву копного права (прим.
автора).

2 Офіційно магдебурзьке право в Україні було скасовано в 1831 році (в Києві —
указом Миколи І від 23 грудня 1834 року). (прим. автора).
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для самостійного вирішення безпосередньо або через державні і громадські органи,
які вони обирають, усіх питань місцевого життя, виходячи з інтересів населення,
на основі законів Української РСР та власної фінансово<економічної бази”. При<
йняття Закону стало першою спробою трансформувати місцеві ради (які на той
час входили до єдиної системи органів державної влади) всіх територіальних рів<
нів в органи місцевого самоврядування. При цьому Закон виходив з теорії дуалі<
зму місцевого самоврядування, що знайшло своє відображення у визначеному ним
статусі місцевих рад — вони мали двоїсту природу: як органи місцевого само;
врядування і як органи державної влади.

Наступним кроком у становленні місцевого самоврядування в Україні стало
прийняття 26 березня 1992 року нової редакції Закону (в новій редакції він мав
назву Закон України “Про місцеві ради народних депутатів та місцеве і регіональ<
не самоврядування”), де намітився відхід від дуалістичної теорії та передбача<
лося впровадження інститутів місцевого і регіонального самоврядування. Місцеве
самоврядування розглядалося як територіальна самоорганізація для вирішення
безпосередньо або через органи, які вони обирають, усіх питань місцевого життя в
межах Конституції України, законів України та власної фінансово<економічної
бази. А регіональне самоврядування як територіальна самоорганізація громадян
для вирішення безпосередньо або через органи, які вони утворюють, питань місце<
вого життя. Територіальною основою місцевого самоврядування визначалися сіль<
рада, селище, місто, а регіонального — район, область.

Донедавна таке поняття, як територіальний колектив, не досліджувалося в жод<
ній із суспільствознавчих наук. У значному списку радянських монографій, при<
свячених проблемам колективу в його широкому розумінні, дослідженню такого
його різновиду територіальний колектив, приділяється незначне місце.

Зазначимо, що термін територіальний колектив не фігурує ні в Основному
Законі, який оперує поняттям “територіальна громада”, ні в чинному на момент
прийняття Конституції Законі України від 26 березня 1992 року “Про місцеві Ради
народних депутатів, місцеве і регіональне самоврядування”. В інших законопроек<
тних документах, зокрема проекті Закону України “Про місцеві Ради народних
депутатів” (1994 р.) [7, 26<58], законодавець користувався термінами “громадяни
України”, “трудящі всіх націй”, “громадяни, що мешкають на території” (статті 1, 2,
3), “населення адміністративно<територіальних одиниць” (ст. 15), не вводячи кате<
горію територіальний колектив, що, на нашу думку “розмивало” смислову ви<
значеність предмета закону. У проекті Закону України “Про державну владу і
місцеве самоврядування” (1994 р.) та в Конституційному Договорі між Верхов<
ною Радою України і Президентом України “Про основні засади організації і
функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період
до прийняття нової Конституції України” (1995 р.) [9, 133] термін територіаль;
ний колектив вживається для пояснення його ролі як первинного суб’єкта само<
врядування й етимологічної характеристики, як сукупності громадян, що мешкають
у селах (сільрадах), селищах і містах. Таке тлумачення територіального колек;
тиву було піддано критиці рядом науковців, котрі вважали, що ототожнення тери<
торіального колективу з населенням, громадянами, які мешкають на певній терито<
рії, веде тільки до рефлексії його територіальної визначеності. Закріплення в Кон<
ституції України (ст. 140) правового становища територіальної громади відпові<
дає не тільки сформованій міжнародній практиці, але й історичним традиціям
українського народу. Разом з тим існуючу потребу в докладнішій характеристиці
територіальної громади, що мала міститися в профільному законодавстві про міс<
цеве самоврядування, на наш погляд, практично реалізовано не було. Дефініція
територіальної громади, що міститься в Законі України від 21 травня 1997 року
“Про місцеве самоврядування в Україні”, практично повторює конституційне фор<
мулювання, за винятком хіба що акценту на постійне проживання жителів у ме<
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жах певної адміністративно<територіальної одиниці. Нарешті, інтереси конкрет�
ної особистості — члена територіальної громади — становлять його
муніципальні права у вузькому розумінні, які виникають у процесі ре�
алізації особою практично всіх своїх життєвих прагнень. При такій реалі<
зації конкретний житель виступає як суб’єкт<обєкт місцевого самоврядування,
концентруючи в собі і виявляючи зовні його демократичний заряд і позитивний
потенціал [10, 25<26].

Таке взаємне врахування всієї сукупності інтересів, що складаються на рівні
місцевого самоврядування і реалізуються у вигляді муніципальних прав особисто<
сті, їх взаємокомпромісність і гармонізація є гарантом існування і функціонування
системи місцевого самоврядування, толерантності і протекціонізму до неї центра<
льної влади держави. Таким чином, територіальна громада виступає природ�
ним і єдиним соціальним утворенням, що діє в просторових межах дер�
жави, у рамках якої реалізуються потреби та інтереси жителів певних
територій.
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ИСТОРИКО�ПРАВОВОЙ АСПЕКТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ОБЩИНЫ В УКРАИНЕ

РЕЗЮМЕ

В данной работе авторы освещают вопрос территориальной общи<
ны, с точки зрения истории ее правового обеспечения и нормативно<
правовых актов, которые в наше время существуют в Украине по
поводу местного самоуправления. Закрепление в Конституции Укра<
ины (ст. 140) правового статуса территориальной общины отвечает
не только сформированной международной практике, но и историчес<
ким традициям украинского народа.

Ключевые слова: территориальная община, местное самоуправ<
ление, муниципализм, муниципальные права личности.
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СУБ’ЄКТИВНІ ОЗНАКИ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ
В ПЕРШИХ УКРАЇНСЬКИХ КРИМІНАЛЬНО�

ПРАВОВИХ АКТАХ (1917�1918)

Досліджено проблему виникнення і розвитку ознак складу злочи<
ну: суб’єктивна сторона і суб’єкт злочину, а також їх роль у проце<
сі кваліфікації злочинів на перших етапах становлення української
державності у 1917<1918 рр.

Ключовi слова: суб’єктивна сторона, суб’єкт, злочин, умисна вина,
необережність.

Процес побудови демократичної правової держави в Україні супроводжується
різноманітними змінами в різних сферах громадського життя. Ці зміни не могли
не відбитися й у кримінальному законодавстві. Так, із прийняттям нового Криміна<
льного кодексу України змінилось багато пріоритетів існуючих тривалий час, як у
кримінальному законодавстві УРСР, так і у період становлення української держа<
вності. Ці зміни не могли не торкнутися і суб’єктивних ознак складу злочину
(суб“єктивна сторона та суб“єкт злочину). Але, аналізуючи сучасне кримінальне
законодавство, завжди цікаво більш детально знати, який шлях пройшло це законо<
давство, які раніше були визначення, сформулювання, принципи встановлення су<
б’єктивних ознак складу злочину, а також яким було законодавство про суб’єкт
злочину і т. п.

Суб’єктивна сторона складу злочину
У Росії ще з XVIII ст. діяло положення, за яким злочином визнавалося дія/

бездіяльність, зроблена при наявності не тільки об’єктивних, але і суб’єктивних
ознак, тобто навмисно або по необережності.

Уже до кінця XIX ст. склад злочину розглядався юристами як сукупність об’єк<
тивних і суб’єктивних елементів, у суспільно небезпечному діянні й все більш
важливого значення набував принцип вини. Вина визначалася, як певне психічне
ставлення особи до своїх дій і їхніх наслідків [1,160]. Ці положення головним
чином і лягли в основу утворення інституту вини і її форм, а також визначили
процеси подальшого розвитку вітчизняного кримінального законодавства.

Інакше характеризувалося визначення поняття вини в перших кримінально<
правових актах радянської України. Наприклад, за кримінальним законодавством
1917 –1922 років у певній частині України, винним визнавався той, хто зазіхав на
основи радянського ладу, на встановлений радянською владою правовий режим,
“бажаний і вигідний” для трудящих, на інтереси та права радянських громадян.

Однак, незважаючи на таке положення про вину, кримінальне законодавство
України з перших днів свого існування не визнавало об’єктивної осудності, оскіль<
ки законодавець того часу вважав його не властивим радянському кримінальному
праву за своєю природою. Про що свідчать і інші кримінальні закони, що виділяли
умисел і необережність як необхідні умови для встановлення наявності чи відсут<
ності вини. Так, наприклад, у постанові Наркомата юстиції “Про порядок введення
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в дію декрету про скасування успадкування” говорилося, що “особи, винні в уми<
сному неподанні відомостей, згаданих у статті 8 дійсної інструкції, або в затаюван<
ні і приховуванні успадкованого майна, неповідомленні про успадковане майно, що
знаходиться у них, чи особи, які взагалі навмисно з грубим недбальством перешко<
джають надходженню успадкованого майна у відання Рад депутатів, піддаються
кримінальному покаранню, встановленому за присвоєння державного надбання, а
також грошовому стягненню вартості зазначеного, прихованого і т. п. май<
на”[2,502].

Зазначений склад злочину вимагав у першому випадку наявності вини умисної,
а в другому — як умисної, так і необережної.

Досить цікавим уявляється факт, що в більшості радянських кримінальних за<
конів, перш ніж конструювалися санкції за конкретні злочини, досконально розкри<
вався соціально<політичний зміст кримінальної відповідальності осіб, винних у
здійсненні цих суспільно небезпечних діянь. Наприклад, декрет Ради Народних
Комісарів “Про введення державної монополії на оголошення” установлював
кримінальну відповідальність для власників газет, завідувачів видавництвами і
всіх службовців контор та експедицій за недотримання встановленого порядку
друкування всякого роду оголошень і афіш, за порушення безперервної роботи по<
ліграфічних підприємств і за заподіяння збитку цим підприємствам.

У п. 3 декрету підкреслювалося: “Власники газет, контор для прийому оголо<
шень, а також усі службовці в експедиціях і в яких би то не було підприємствах
подібного роду зобов”язані залишатися при своїй справі надалі до передачі її дер<
жаві в особі вищевказаних органів, відповідаючи за повний порядок її, за дотри<
мання безперервності в роботі підприємства, за здачу у видання Рад приватних
оголошень, грошових сум за прийняті оголошення і повний звіт із додаванням
виправдувальних документів.

Завідувачі видавництвами і підприємствами, що розміщують оголошення за
плату, і робітники та службовці цих підприємств зобов’язані негайно зібратися
для об’єднання спочатку в міські союзи, а потім у Всеросійський союз для орга<
нізації справи прийняття і розміщення в радянських виданнях приватних оголо<
шень” [3, 21].

Диспозиція і санкція в цьому декреті були сформульовані в такий спосіб:
“Винні в приховуванні документів або сум, а також у саботажі зазначених у

параграфі 3 і 4 заходів, караються конфіскацією всього майна і тюремним
ув”язненням до трьох років”[3, 21].

У багатьох декретах склади злочинів формулювалися таким чином, що неваж<
ко було відразу розпізнати, про яку провину (умисну чи необережну) йде мова.

Наприклад, у декреті Ради Народних Комісарів “Про організацію управління
поштово<телеграфною справою” був сконструйований склад так: “У випадку яв<
ного саботажу з боку поштово<телеграфних чиновників, а також яких<небудь
контрреволюційних виступів реакційної частини поштово<телеграфних чиновни<
ків, місцеві Ради робітничих і селянських депутатів уповноважуються вживати
найнещадніших і найрішучіших заходів придушення” [4, 781].

Текст декрету прямо вказує на наявність умисної вини, тому що саботувати або
вести контрреволюційну агітацію старі поштово<телеграфні чиновники могли тіль<
ки з повним знанням своїх дій.

У звертанні Народного комісара пошти і телеграфів “Про боротьбу із сабота<
жем вищих поштово<телеграфних чиновників”[5,373] указувалося на караність не
тільки злісного саботажу, що виявлявся головним чином з боку старих вищих
поштово<телеграфних чиновників (для цього злочину необхідна була умисна вина),
але і на караність зриву чи гальмування нормальної роботи поштово<телеграфних
установ з боку рядових службовців у результаті їхнього легковажного ставлення
до інтересів народу (у даному випадку передбачалася необережна вина).
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У декреті ВЦВК “Про обов”язкове навчання військовому мистецтву” [6, 954]
установлювалася кримінальна відповідальність за ухилення від обов’язкового на<
вчання військовій справі, а також передбачалася караність осіб, що проходили зага<
льне військове навчання, за недбале ставлення до виконання своїх обов’язків.

У першому випадку для кримінальної відповідальності була потрібна наявність
вини умисної, а в іншому — необережної.

Декретом Заради Народних Комісарів “Про торгові книги” [7, 858] власники
підприємств і приватні торговці зобов’язувалися вести торгові книги за встанов<
леною формою і пред’являти їх для перевірки в призначений термін відповідним
органам.

За явно неправдиву заяву про втрату книг, а також за зловмисне невиконання
вимог цього декрету встановлювалася кримінальна відповідальність. Указівка на
свідомість і зловмисність свідчила про те, що такі зазіхання могли відбуватися
тільки навмисно.

Декретом Ради Народних Комісарів “Про обкладання 5% податком торгових
підприємств, що постачають населення предметами особистого споживання і дома<
шнього побуту” [8, 779] вводилася кримінальна відповідальність за відмову в на<
данні щомісячних звітів і за повідомлення явно неправдивих відомостей, які не
викликають ніяких сумнівів про наявність у цьому злочині умисної форми вини.

Тимчасові правила “Про порядок виходу з російського громадянства осіб, які
проживають на території Російської Республіки і бажають взяти українське грома<
дянство, і про реєстрацію російських громадян, що проживають на території Укра<
їни” [9, 871] визначали, що винні в неправдивому свідченні “піддаються штрафу до
10000 карбованців або тюремному ув”язненню від 3 до 6<ти місяців, залежно від
ступеня вини”. Цей декрет цікавий тим, що для виникнення кримінальної відпові<
дальності вимагав наявності вини умисної і визначав розмір кримінального пока<
рання ступенем вини особи, що скоїла злочин.

Судові установи при кваліфікації вчиненного і призначенні винному виду і
розміру покарання за вчинене постійно враховували необхідність установлення
всіх ознак суб’єктивної сторони складу злочину. Так, у вироку Харківського місце<
вого народного суду від 1 квітня 1918 р. зазначалося “Суд установлює, що інкримі<
новане громадянину Куликову І. Д. діяння (знищування чужого майна) було вчи<
нено обдумано, а тому суд визнає його винним у цьому злочині і присуджує до
тюремного ув”язнення...” [10, 303]. У тих випадках, коли в результаті дії/бездія<
льності суб’єкта були наявні шкідливі наслідки, але була відсутня вина — криміна<
льна відповідальність не наставала. Прикладом звільнення від кримінальної відпо<
відальності при відсутності вини може служити справа Дмитрієва П. Д., розгляну<
та Харківськім місцевим народним судом у 1918 році. Дмитрієв, бажаючи поляка<
ти голубів, що сидять на заборі Авдєєва, кинув в них камінь. Камінь рикошетом
від забору потрапив у вікно будинку Авдєєва, і осколками скла було нанесене
тяжке тілесне ушкодження сину Авдєєва. У вироку в цій справі суд указав, що
Дмитрієв, кидаючи каменем у голубів, не бажав заподіяти шкоди своєму сусіду, а
тим більше нанести ушкодження хлопчику Авдєєва. Він не передбачав того, що
камінь може потрапити у вікно. У зв’язку з цим, місцевий народний суд указав:
“Оскільки ушкодження сину Авдєєва нанесене випадково, то Дмитрієв за цю дію
кримінальній відповідальності не підлягає” [11, 70].

Отже, із вищевказаного випливає, що в період, який розглядається, кримінальна
відповідальність визначалася визнанням особи винною в здійсненні певної суспі<
льно небезпечної дії/бездіяльності, тобто на визнанні в його діянні наявності
складу злочину.

Становлення інституту вини знайшло своє вираження в перших кримінальних
законах радянської влади, що свідчить про спроби встановлення принципу суворої
індивідуальної відповідальності за вчинене.
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Суб’єкт злочину і його ознаки
Одним із найважливіших питань кримінального права того часу було питання

про поняття суб’єкта злочину. У перші місяці існування нової влади кримінальне
право не містило узагальненого поняття про суб’єкт злочину, а також поняття не<
осудності.

Але аналіз деяких законодавчих актів дозволяє стверджувати, що ці питання були
розглянуті в радянському законодавстві 1917<1922 рр. Так, у декреті Ради Народних
Комісарів від 14 січня 1918 р. “Про комісії для неповнолітніх” [12, 994] говорилося, що
суди і тюремне ув’язнення для малолітніх і неповнолітніх скасовуються. Справи про
неповнолітніх обох статей у віці до 17 років, що вчинили суспільно небезпечні діяння,
підлягали віданню комісій у справах неповнолітніх. Отже, за законом суб’єктами зло<
чину могли виступати тільки ті особи, які скоїли злочин і досягли 17<літнього віку.
Цим шляхом йшла і судова практика досліджуваного періоду.

Є й інші визначення суб’єкта, у яких враховуються вже не вікові характеристи<
ки. Наприклад, законодавець досліджуваного періоду визначає суб’єкт злочину як
“особу, яка належить до скинутих класів”, як “агента імперіалістичної держави”, а
також як “трудящого, що скоїв злочин у зв”язку з переважанням у його свідомос<
ті пережитків капіталізму”[14, 75].

Але незважаючи на те, що кримінальні законі в 1917 — 1922 рр. не дають
яких<небудь узагальнених понять про суб’єкти злочину й осудності, законодавець
поступово, шляхом видання окремих декретів, присвячених конкретним складам
злочинів, виробляє ті загальні поняття про суб’єкти злочину, що згодом лягли в
основу наступних норм кримінального права.

Так саме як і про суб’єкти злочину, не було видано в досліджуваний нами
період узагальнених постанов і про неосудність. Хоча в першій половині 1918
року Народний комісаріат юстиції затвердив спеціальну інструкцію “про огляд
душевнохворих” [13, 303]. Відповідно до цієї інструкції для огляду душевнохворих,
які потребували необхідної опіки, створювалися лікарські комісії під головуванням
завідувача лікарським відділом місцевої Ради або його помічника. Рішення лікар<
ських комісій могли бути оскаржені зацікавленими особами в місцевому народно<
му суді за місцем проживання душевнохворої особи в місячний термін із моменту
визнання її душевнохворою. Народному суду надавалося право залишити скаргу
без наслідків чи розпорядитися через лікарський відділ про повторний огляд осо<
би, визнаної душевнохворою, у новій лікарській комісії в присутності місцевого
народного суду по скаргах на дії лікарів. Висновки, зроблені народним судом, були
остаточними й оскарженню не підлягали.

Розгорнуте визначення неосудності можна зустріти пізніше в “Керівних почат<
ках” 1919 долі, ст. 14 яких зазначала: “Судові і покаранню не підлягають особи,
що вчинили діяння в стані душевної хвороби чи взагалі в такому стані, коли не
усвідомлювали своїх дій, так саме, як і ті, хто хоч і діяв у стані душевної рівноваги,
але на момент виконання вироку страждає на душевну хворобу. До таких осіб
застосовуються лише лікувальні заходи і запобіжні заходи” [14, 101].

Як видно з аналізованих документів, радянський законодавець указував на на<
явність ознак складу злочину в діях винних осіб, що і вирішувало питання про
відповідальність цих осіб за вчинені ними суспільно небезпечні діяння. Доведе<
ність наявності ознак складу злочину тим самим вирішувало питання і про наяв<
ність вини у скоєному діянні.

На відміну від чинного сьогодні кримінального законодавства, аналізоване зако<
нодавство не виділяло склад злочину як необхідну й обов’язкову умову криміналь<
ної відповідальності. У той же час варто визнати, що наявність деяких елементів
складу (наприклад, суб’єктивної сторони) простежувалася в законодавчих визна<
ченнях злочину. Це і вирішувало питання про відповідальність осіб, які вчинили
суспільно небезпечні діяння.
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СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ
В ПЕРВЫХ УКРАИНСКИХ УГОЛОВНО�ПРАВОВЫХ АКТАХ

(1917�1918)

РЕЗЮМЕ

В процессе исследования установлено, что уголовное законодатель<
ство Украины (1917<1922 гг.) с первых дней своего существования не
признавало объективного вменения. В отличии от действующего уго<
ловного законодательства, анализируемое законодательство не выде<
ляло состав преступления как необходимое и обязательное условие
уголовной ответственности, хотя наличие некоторых елементов соста<
ва (например, субъективной стороны) прослеживаются в законода<
тельных определениях преступления.

Ключевые слова: субъективная сторона, субъект, преступление,
умышленная вина, неосторожность.
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НОРМИ ПРАВА ЯК РЕГУЛЯТОР СУСПІЛЬНИХ
ВІДНОСИН У ГАЛУЗІ ОСВІТИ

У статті розглядається проблема регулювання суспільних відносин
за допомогою норм права. Досліджено особливості регулювання сус<
пільних відносин у галузі освіти.

Ключові слова: норми права, суспільні відносини, освітні відноси<
ни, педагогічні відносини.

Правове забезпеченняери освіти є одне з найбільш актуальних завдань функці<
онування, розвитку та реформування цієї галузі в трансформаційний період, який
переживає нині українське суспільство. Дієвість правового поля освіти забезпечу<
ється узаконенням нормативно<правовими актами, що регулюють систему освіти,
усвідомленням учасниками освітньої діяльності важливості дій у межах закону,
вмінням адекватно використовувати наявні правові норми у практичній діяльнос<
ті і т. ін.. Все це робить актуальним дослідження феномену норм права як регуля<
тора суспільних відносин у галузі освіти.

Важливою складовою становлення правової, демократичної держави є реформи
у галузі освіти. Одним з напрямків цієї реформи є інтеграція багатьох наукових
галузей для вироблення загальних норм, принципів та нових категорій. У статті ми
ставимо за мету дослідити інтеграційні процеси взаємодії правової та педагогічної
науки. Продуктом такої інтеграції, на думку М. Ю. Федорової, М. І. Шкатулли, є
виникнення на стику двох наук нової галузі під назвою освітнє право [3, 3].

Дослідження проблеми взаємодії права та освітньої галузі, на нашу думку, слід
розпочинати з генезису та соціальної сутності поняття норми права, з аналізу
співвіднесення норми права та інших норм, з виявлення її місця у системі
суспільних відносин, соціальній діяльності людини.

Дехто з дослідників, наприклад, О. Ф. Скакун, умовно поділяє всі види норм на
дві групи: соціальні та технічні. За визначенням автора, технічні норми займа<
ють своєрідне місце у системі суспільного регулювання, вони регулюють відносини
між людьми та природою, технікою (людина — комп’ютер, людина — знаряддя
праці, людина — виробництво) [2, 284].

Соціальні норми О. Ф. Скакун визначає як норми, що регулюють відносини між
людьми та їх об’єднаннями, тобто як правила поведінки загального характеру, що
складаються у відносинах між людьми у суспільстві та забезпечуються різними
засобами соціального впливу. Серед різноманітних соціальних норм автор виділяє
ще й норми моралі, норми<звичаї, корпоративні норми та предмет нашого дослі<
дження — норми права. Соціальні норми утворюють єдину систему. У такій сис<
темі норми права співвідносяться з соціальними нормами як частина з цілим, бо
вони не є єдиною формою регулювання суспільних відносин [2, 283].

© М. І. Рябенко, 2005
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За визначенням Є. В. Бурлая, О. А. Лукашевої, О. Ф. Скакуна, Р. О. Халфіної
норми права — це загальнообов’язкові, формально<визначені правила поведінки
(зразки, еталони), санкціоновані державою у якості регуляторів суспільних відно<
син, які офіційно закріплюють ступінь свободи та справедливості відповідно до
суспільних, групових та індивідуальних інтересів населення держави, та забезпечу<
ються всіма засобами державного впливу.

Серед специфічних рис правових норм можна виділити: норми права, що мають
регулятивний характер; загальнообов’язкові правила поведінки; норми права, що
мають загальний характер, тобто обов’язкові для всіх учасників відносин, що регу<
люються цією нормою права; норми права, які закріплюють права та обов’язки
учасників суспільних відносин, а також юридичну відповідальність кожного грома<
дянина за недотримання норм права; запропоновані правила поведінки прийма<
ються у строго встановленому порядку, у відповідності з певною процедурою.

Найбільш суттєвою ознакою правової норми, на нашу думку, є її регулятивний
характер. При дослідженні механізмів нормативного регулювання виникає пи<
тання про об’єкт регулюючого впливу. У науково<методичній літературі, часто, та<
ким об’єктом називають суспільні відносини. Специфіка правової норми у цьому
випадку виділяється у результативному, нормативно<організаційному впливі на су<
спільні відносини для їх упорядкування, охорони, розвитку у відповідності з суспі<
льними потребами.

У сучасній суспільній науці об´рунтовано погляд на суспільство як на цілісний
соціальний організм — органічну систему. Звідси випливає, що іманентною та
важливою ознакою суспільства є організованість, упорядкованість суспільних від<
носин, що оберігають суспільне життя, тобто, об’єктивна необхідність їх соціально<
го регулювання.

Суспільні відносини — одна з надзвичайно важливіших форм існуючого люд<
ського досвіду, тому у суспільстві, особливо сучасному, матеріальне виробництво,
політична, моральна, духовна та правова діяльність здійснюється у реальності тіль<
ки за допомогою певних форм спілкування людей, передусім через систему суспі<
льних відносин [1, 30.]. Для суспільних відносин, як правило, характерна неоднора<
зовість повторення у більш<менш постійному складі, вони утворюють стабільну
форму соціальної взаємодії, придатну і прийняту відносно тривалий час для різних
індивідів.

Згідно з Законом України “Про освіту” освіта — основа інтелектуального, куль<
турного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави.

Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінно<
сті суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання
високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільно<
го вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потен<
ціалу народу, підвищення освітнього рівня народу, забезпечення народного госпо<
дарства кваліфікованими фахівцями.

Суспільні відносини, які складаються у цій галузі, складні та різноманітні. Нако<
вці юристи М. Ю. Федорова, В. І. Шкатулла виділяють такі основні групи суспіль<
них відносин, які існують у галузі освіти:

– відносини, що виникають між органами державної влади та освітніми закла<
дами;

– відносини, що супроводжують фінансове забезпечення діяльності освітніх за<
кладів;

– відносини, що пов’язані з утворенням освітніх закладів, їх реорганізацією та
ліквідацією;

– відносини, які виникають між освітніми закладами та викладачами;
– відносини, які виникають між освітніми закладами та особами, які навчаються

[3, 16].
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Аналіз юридичної науково<методичної літератури (В. В. Надвікова, М. В. Си<
тинська, М. Ю. Федорова, В. І. Шкатулла) дозволив нам помітити і зробити висно<
вок, що існують розбіжності у визначенні термінів освітні відносини та педаго;
гічні відносини [4].

Так, під освітніми відносинами можна розуміти сукупність педагогічних, тру<
дових, майнових, управлінських, фінансових та інших відносин, що складаються у
системі освіти між освітніми закладами та іншими закладами, також між цими за<
кладами і громадянами [4, 139].

М. Ю. Федорова визначає як педагогічні — відносини між особами, які навча<
ються, та освітніми закладами (вчителями, вихователями), що виникають у рамках
освітнього процесу при навчанні і вихованні особистості [3, 16].

З наведених визначень можна зробити висновок, що під освітніми відноси�
нами розуміють суспільні відносини, які охоплюють усю сферу освіти, регу;
люють будь;які відносини які виникають у освітній діяльності. Педагогічні
відносини можна розуміти як складову частину освітніх відносин, тобто
відносини, які виникають між суб’єктами освітньої діяльності (у більш вузь<
кому значенні).

М. І. Шкатулла на основі виділених груп суспільних відносин пропонує насту<
пні види відносин у сфері освіти: педагогічні, конституційні, трудові, управлін;
ські, майнові, соціальні, земельні, фінансові, сімейні і т. ін.. [5, 21] Перелічені
відносини складають предмет правового регулювання освітнього зако�
нодавства.

Освітні відносини — важлива категорія, яка включає відношення виховання та
навчання. Основними ознаками освітніх відносин можна назвати: участь у
таких відносинах осіб, які навчаються, педагогів, а також системи відносин між
ними у процесі реалізації права людини на освіту; відносини складаються і виявля<
ються у межах освітнього процесу; відносини спрямовані на навчання та вихован<
ня особистості [3, 17].

Норми права регулюють не всі суспільні відносини у галузі освіти, а тільки ті,
які відображають найбільш суттєві інтереси всіх учасників відносин: осіб, які
навчаються, освітніх закладів, громадських організацій, місцевих органів самовря<
дування, держави в цілому та і т. ін..

Сучасні норми права діють у таких сферах освіти:
– дошкільна освіта;
– загальна середня освіта;
– позашкільна освіта;
– професійно<технічна освіта;
– вища освіта.
Сфера освіти має врегульовуватись, перш за все, законом. Тільки тоді

вона буде цивілізованою. І отже — доцільною. Період незалежності України зна<
менується великою увагою до створення нормативно<правового забезпечення сфе<
ри освіти.

Закон України “Про освіту” (1991р.) є базовим законодавчим актом,
який регулює галузь освіти. Він містить норми права, що визначають основні поло<
ження, принципи освіти, регулює управлінські відносини у сфері освіти, дає понят<
тя системи освіти та визначає відносини, які виникають у цій структурі. Норми
цього закону містять також перелік учасників навчально<виховного процесу, вста<
новлюють правовий статус означених суб’єктів, забезпечують правову регламента<
цію відносин між учасниками цього процесу. На основі цього закону були створені
інші закони, які регулюють відносини в окремих конкретних сферах системи осві<
ти, зокрема, “Про професійно�технічну освіту” (1998р.), “Про загальну се�
редню освіту” (1999 р.), “Про дошкільну освіту” (2001 р.), “Про вищу осві�
ту” (2002 р.).
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Крім законів, суспільні відносини у галузі освіти регулюються також іншими
нормативно<правовими актами, а саме: Постановами Верховної Ради України, Ука<
зами Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України, Наказами
Міністерства освіти та науки України, іншими актами державних органів центра<
льної та місцевої влади. Особливу роль у процесі регуляції суспільних відносин у
галузі освіти відіграють локальні норми — внутрішні нормативні акти окре;
мих освітніх закладів.

Важливою складовою процесу розвитку держави є реформування галузі осві<
ти, тому, на нашу думку, перспективним є подальше дослідження процесу змін, по<
яви нових норм права та відмін існуючих. Норми права, що регулюють відносини
в освітянській галузі, повинні бути демократичними, тобто спонукати до творчості,
до вибору моделей та технологій навчання і виховання — вчителя і учня — не як
механічних виконавців певної часткової функції, а як особистостей у всій повноті
сприйняття і відтворення життя. Не менш важливим є процес переорієнтації зако<
нів у контексті миротворчості, толерантності, відкритості, обумовлений загальною
тенденцією світової соціокультурної трансформації. Внутрішній демократизм за<
конів має бути поєднаний з демократизмом зовнішнім — їх загальною зорієнто<
ваністю на миротворчість як світоглядний принцип нового світовлаштування, стра<
тегії розвитку людства як цивілізації. Нові норми права мають спрямувати осві<
тянську галузь на формування означеної риси світогляду як світогляду масового,
всеохоплюючого.
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НОРМЫ ПРАВА КАК РЕГУЛЯТОР ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

РЕЗЮМЕ

Развитие общественных отношений в сфере образования приводит
к необходимости интеграции различных отраслей науки, прежде все<
го — интеграции правовой и педагогической отрасли. Эффективная
регуляция общественных отношений в сфере образования возможна
только при активном исследовании проблемы образовательных пра<
воотношений.

Ключевые слова: нормы права, общественные отношения, обра<
зовательные отношения, педагогические отношения.
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ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ

1. Ïðîô³ëü æóðíàëó

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, російська.
1.4. До редакції подається:
1. Текст статті з анотацією — 1 примірник "роздруківки" з дискети; дискета.
2. Резюме українською/російською мовами — 1 примірник (див. далі).
3. Колонтитул.
4. Рекомендація кафедри або наукової установи до друку.
5. Відредагований і погоджений з редколегією текст статті, записаної на дис<

кеті у редакторі Word 6.0 або Word 7.0 (кегль 14, відстань між рядками 1,5 інтер<
вали), та один екземпляр "роздруківки" з неї.

2. Ï³äãîòîâêà ñòàòò³ — îáîâ’ÿçêîâ³ ñêëàäîâ³

Оригінальна стаття має включати:
1. Анотацію — мовою оригіналу статті.
2. Вступ.
3. Матеріали, методи і результати дослідження.
4. Висновки.
5. Список літератури (Література).
6. Резюме російською мовою (для українських текстів) або українською мовою

(для російських текстів).
7. Ключові слова (до п’яти) мовою оригіналу статті після анотації та мовою

резюме після резюме.
8. Колонтитул мовою оригіналу статті (на окремому аркуші, з прізвищем та

ініціалами автора).

3. Îôîðìëåííÿ ðóêîïèñó.
Îáñÿã. Ïîñë³äîâí³ñòü ðîçòàøóâàííÿ îáîâ’ÿçêîâèõ ñêëàäîâèõ ñòàòò³

3.1. Обсяг рукопису наукової статті (з урахуванням таблиць і підписів до них,
анотації, резюме, ключових слів, списку літератури) — не більше 10 сторінок ма<
шинопису, на сторінці до 30 рядків, 60 знаків у рядку ("роздруківка" з дискети
через 1,5 інтервали), оглядів — до 12 сторінок, рецензій — до 3 сторінок, 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 ступінь, вчене звання, посада.
3. Назва наукової установи (в тому числі відділу, кафедри, де виконано працю);

повна поштова адреса установи (за міжнародним стандартом, з поштовим індек<
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сом); телефон для співпраці з авторами (бажано домашній). Назва статті повинна
точно відбивати зміст праці, бути короткою (в межах 9 повнозначних слів,
містити ключові слова).

4. Назва статті. Вона 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.

7. Далі йде текст статті і список літератури (Література).
8. Резюме російською/українською мовою друкується на окремому аркуші

паперу. Під текстом резюме тією ж мовою друкуються ключові слова; якщо
текст статті російською мовою — резюме подається (як і ключові слова) мовою
українською; прізвище автора та ініціали — відповідно до мови резюме.

9. Рисунки, діаграми, таблиці разом з підписами та поясненнями до них розмі<
щуються у тексті статті.

10. Стаття повинна бути підписана автором (або авторами).

4. Ìîâíå îôîðìëåííÿ òåêñòó: òåðì³íîëîã³ÿ, óìîâí³ ñêîðî÷åííÿ, ïîñèëàííÿ

4.1. Автори несуть повну відповідальність за бездоганне мовне оформлення
тексту, особливо за правильну українську наукову термінологію (її слід звіряти
за фаховими термінологічними словниками).

4.2. Якщо часто повторювані у тексті словосполучення автор вважає за по<
трібне скоротити, — такі абревіатури при першому вживанні обумовлюють у дуж<
ках. Наприклад: селекційно<генетичний інститут (далі СГІ); локальні правові
акти (далі ЛПА).

4.3. Посилання на літературу подаються у тексті статті, обов’язково у квад;
ратних дужках, двома цифрами: перша цифра позначає номер праці у Літера;
турі, друга — сторінку цитованої праці, між цифрами кома. Наприклад: [2, 434],
[3, ст. 18] — якщо посилання на статтю закону.

5. Ë³òåðàòóðà

5.1. Список літератури (Література) друкується мовою оригіналу відпо;
відної праці. Він оформлюється згідно з ДОСТом і повинен містити назви праць,
на які посилається автор. Назви праць у списку літератури розташовуються за
порядком посилань у статті.

5.2. Назви праць у списку літератури оформлюються за правилами ВАКу (див.
"Бюлетень ВАК України", 1997, № 2, с. 29<31; "Бюлетень ВАК України", 2000, № 2,
с. 36<37; див. також оформлення посилань у цьому номері журналу).

Ось приклади кількох з цих обов’язкових правил.
Для монографій слід вказати: прізвище, ініціали автора (чи авторів), повну (без

будь;яких скорочень) назву праці, місце видання, видавництво, рік видання, загаль;
ну кількість сторінок праці.

Для періодичних видань: прізвище та ініціали автора, назву журналу (чи збірки)
без будь<яких скорочень, рік видання, том (випуск) і номер (або тільки номер),
першу і останню сторінку статті.

Наприклад: Новицкий И. Б. Основы Римского гражданского права. — М.,
1972. — 288 с.

Коломієць Л. І. Український ренесанс. У пошуках індивідуальності // Слово і
час. — 1992. — № 10. — С. 64<66.

(Особливу увагу звернути на розділові знаки).
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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 висновковими положеннями пра<
ці) подається російською/українською мовами, містить не більше 50 повнознач;
них слів і друкується на окремому аркуші (див. вище п. 3.2.6).

6.3. Колонтитул (короткий, не більше 50 знаків, або скорочений чи видозміне<
ний заголовок статті для друкування зверху на кожній сторінці тексту праці) по<
дається українською мовою разом з прізвищем та ініціалами автора на окремому
аркуші.

Редколегія має право редагувати текст статей, погоджуючи відреда�
гований варіант з автором, а також відхиляти рукописи, якщо вони не
відповідають вимогам. Рукописи статей, що прийняті до публікування, авторам
не повертаються.

* * *

Постанова президії ВАКу України про підвищення вимог до фахових
видань, внесених до переліків ВАК України (від 15.01.2003 р. № 7<05/1), Бюле;
тень ВАК  України №2, 2003 звертають особливу увагу авторів ВАКових жур<
налів про наявність у кожній з наукових статей цих видань таких обо�
в’язкових елементів:

1. Переконливі докази актуальності загальної наукової проблеми, якій при<
свячена стаття.

2. Зв’язок теми статті з важливим завданням теорії і практики науки
сьогодення.

3. Обов’язковий аналіз (стислий за обсягом, але не за змістом) останніх відо;
мих автору досліджень і публікацій, у яких уже започатковано дослідження
розглядуваної теми, на які автор спирається при написанні своєї праці.

4. Спеціальне формулювання нерозв’язаних раніше в науковій літературі
питань загальної наукової проблеми, якій присвячено статтю.

5. Чітке формулювання цілей, завдань статті.
6. Якнайглибше обгрунтування основних тез статті, в яких представлено

наукові результати праці автора.
7. Окремі аргументовані висновки про перспективи подальшого дослідження

проблеми у даному напрямку.
8. Про повноту виконань названих вимог ВАКу в статтях, рекомендованих до

друку у ВАКових виданнях, повинні свідчити наявні супровідні рецензії;реко;
мендації.
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