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ООН, зокрема ЮНЕСКО також виявились скоріше площадкою для дискусії ніж органом, який
може запропонувати консолідоване рішення.
На національному рівні окремих держав
великі розбіжності в регуляторних підходах
навіть у межах країн, що проявляється в
повній забороні клонування, забороні тільки
певного виду клонування, або взагалі відсутнє
правове регулювання цього питання. Також
констатовано багато з існуючих національних нормативних актів знаходяться в нестабільному стані, оскільки низка країн країни
розглядають положення про перегляд.
Ключові слова: клонування, репродуктивне
клонування, терапевтичне клонування, права
людини.

Стаття акцентує увагу на правовій природі клонування людини. Сучасний розвиток
науки, техніки, біомедицини та біології розширив можливості людини. Розвиток генетики призвів до можливості створення копії
живого організму. В правовій думці панує загальна думка – клонування юридично заборонена діяльність. Проте розвиток як медицини таке і правової ідеології сучасної доктрини
конституціоналізму ставить під сумність однозначність такого тлумачення.
Доведено, що правове регулювання залежить від виду клонування. Терапевтичне
клонування передбачає створення відповідного середовища штучними методами для
зародження та розвитку ембріону. Вони вирощуються з медичною ціллю, а не для повноцінного розвитку. Репродуктивне клонування
передбачає створення не тільки клітин, але
всього людського організму.
Правова сфера невизначено регулює відносини та можливості, що викликані таким
розвитком. Загалом не існує однозначних
міжнародних заборон до питання клонування. Ці заборони ґрунтуються на необхідності
захисту ідентичності людини для збереження
випадковості природного генетичного поєднання, що надає їй її свободу та унікальність,
а також запобігання її експлуатації.
Більшість норм міжнародного характеру
прийняті на початку тисячоліття, що вже
саме по собі говорить про потребу оновлення та
перегляду. Низка актів мають рекомендаційний характер, або знайшла підтримку незначної
кількості держав. Інституційні органи на рівні

Постановка проблеми
Швидкий прогрес в останні кілька десятиліть в галузі біотехнологій, що включають
соматичні клітини та генну терапію, дає великий потенціал в регенеративній медицині та в лікуванні генетичних дефектів. Ці досягнення потребують розуміння наукових
принципів, а також етичних та суспільних
наслідків, перш ніж ці технології можуть
бути застосовані клінічно. Однією з них є
клонування. В правовій думці панує загальна думка – клонування юридично заборонена діяльність. Проте розвиток як медицини
таке і правової ідеології сучасної доктрини
конституціоналізму ставить під сумність однозначність такого тлумачення. Тому потребує додаткового аналізу сфера правового
регулювання генної інженерії.
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нетики - це повний набір хромосом для кожної людини.
У сучасній молекулярній біології здатність маніпулювати молекулами ДНК називається клонуванням. Однак однієї копії
рекомбінантної ДНК недостатньо. Реплікація одного організму зазвичай використовується для збільшення кількості копій [1].
Це дозволяє клонувати (створювати копії)
живих істот.
Соматичний ядерний перенос (SCNT)
був успішно використаний у 1997 році для
створення клонованих овець Доллі. SCNT
- це техніка, коли ядро донорської яйцеклітини (яйцеклітини) видаляється та викидається і замінюється ядром із дорослої
соматичної клітини (тобто клітин шкіри,
жирових клітин і клітин печінки). Яйцеклітину стимулюють до поділу на бластоцисту
(ранній ембріон з не більше ніж 100 клітинами), що має ідентичний генетичний склад
з початковою донорською ядерною ДНК
(клоном). Одним із притягань SCNT є те,
що отримані плюрипотентні клітини матимуть такий же генетичний склад, як і пацієнт, оскільки пересаджене ядро несе ДНК
пацієнта. SCNT не передбачає розмноження, оскільки сперма не використовується в
техніці, а тому забезпечує альтернативний
метод отримання стовбурових клітин для
використання в терапії або в дослідженні.
Нині загальноприйнято виділяти дві
можливості клонування людини, яке називають терапевтичне та репродуктивне. Перше
передбачає створення відповідного середовища штучними методами для зародження
та розвитку ембріону. Вони вирощуються
з медичною ціллю, а не для повноцінного
розвитку. З таких ембріонів виокремлюють
стовбурові клітини. Їх цінність полягає в
тому, що вони є підґрунтям для створення
нових клітин, які необхідні людському організму. Ембріональні стовбурові клітини
- це недиференційовані клітини ембріона і
здатні породжувати всі тканини, що виявляються в організмі. При поділі вони мають
властивість примножувати будь-які спеціалізовані типи клітин.
Репродуктивне клонування передбачає
створення не тільки клітин, але всього людського організму.

Стан дослідження
Проблему правового регулювання прав
людини, що повязані з розвитком медицини
та біотехнологій піднімали багато науковців.
Останнім часом сфера дослідження у відчизняній доктрині значно активізувалася,
тому існують роботи як теоретичного, так і
галузевого спрямування. Значну увагу присвятили такі науковці як С. Булеца, І. Жаровська, Ю.Бисага, С.Сливка, С.Стеценко,
О. Скакун, В. Ковальчук та багато інших.
Проте проблематика залишається новою,
враховуючи широкомаштабність – малодослідженою.
Метою цієї наукової статті є аналіз міжнародного та національного досвіду держав
світу щодо правового регулювання питання
клонування людини.
Виклад основних положень
Одним з головних первинних напрямків генної інженерії є те, що генетична
інформація організована у вигляді генів,
утворених ДНК, які в деяких біотехнологіях можна маніпулювати для застосування
в різних галузях науки. В даний час генна
інженерія широко використовується в різних галузях медицини для отримання вакцин, моноклональних антитіл, тварин, які
можуть бути використані в якості моделей
захворювань або використовуватися як донори органів, генної терапії терапії, яка
спрямована на відновлення правильної
експресії генів у клітинах, що мають дефектну форму.
Геном вважається довгими ланцюгами
нуклеїнової кислоти, що містить інформацію, необхідну для формування організму,
що складається з малих субодиниць, які
називаються нуклеїновими основами, які є
спадковими. Таким чином, геном містить
повний набір ознак, які є спадковими. Геном можна функціонально розділити на
набори базових послідовностей, званих генами. Кожен ген відповідає за кодування
білка, а альтернативні форми називаються
алелями. Ген лінійної ланцюга має назву
хромосоми, і кожен ген займає певне місце,
місце. Тому сучасний погляд на генетику геÍàøå ïðàâî ¹ 1, 2020

6

Òóðÿíñüêèé Þ.². - Ùîäî ïðàâîâî¿ ïðèðîäè êëîíóâàííÿ ëþäèíè...

Стаття 1 Протоколу забороняє «будьяке втручання, спрямоване на створення
людини, генетично ідентичної іншій людині живою чи мертвою». Стаття 2 виключає
звільнення від цієї заборони (наприклад, з
міркувань безпеки населення, запобігання
злочинності, охорони здоров’я населення
або захисту прав і свобод інших осіб).
Ці заборони ґрунтуються на необхідності захисту ідентичності людини для збереження випадковості природного генетичного поєднання, що надає їй її свободу та
унікальність, а також запобігання її експлуатації.
Обсяг Протоколу стосується виключно
клонування людей. Тому не передбачається коментувати етичну прийнятність клонування клітин і тканин для дослідницьких
цілей і для використання в медицині, сфера,
в якій ці методи можуть виявитись цінними
інструментами [4]. Звернемо увагу на його
незначне поширення. Він був ратифікований лише 23 із 47 країн-членів Ради Європи.
У 2005 році на рівні Генеральної Асамблеї
ООН розроблено «Декларацію Об’єднаних
Націй про клонування людини» в п. b) вміщений заклик до держав-членів заборонити
всі форми клонування людей в такій мірі, в
якій вони несумісні з людською гідністю і
захистом людського життя [5]. Декларація
прийнята, але не одноголосно - 84 країни
проголосували «за», 34 проголосували проти і 37 утрималися. Вчені вказують, що Декларація неоднозначно сформульована [6],
тому отримала лише амбівалентну підтримку країн-членів ООН, тому цей документ
вважається занадто слабким інструментом
для того, щоб перешкоджати науково-дослідним заходам чи сприяти законним науковим починанням.
Враховуючи цей незадовільний результат, у 2008 році ЮНЕСКО (Організація
Об’єднаних Націй з питань освіти, науки
та культури) створила Робочу групу з розгляду можливості юридично обов’язкової
конвенції про заборону репродуктивного
клонування людини. Робочу групу складали
члени Міжнародного комітету з біоетики,
створеного в 1993 році в рамках Програми
ЮНЕСКО з біоетики. Він встановив, що недостатня ясність у міжнародному праві не

Правове регулювання клонування має
міжнародне підґрунтя.
Активно питання пов’язане з клонуванням розпочалося з прийняттям Конвенції
про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини (Конвенція
про права людини та біомедицину) у 2017
р. У першу чергу це визначення загального принципу, який міститься в ст. 2 оскільки
встановлено, що : «Інтереси та благополуччя
окремої людини превалюють над виключними інтересами усього суспільства або науки».
Також існує згадка про ембріони. «Якщо
законодавство дозволяє проводити дослідження на ембріонах in vitro, воно забезпечує належний захист ембріона. Вирощування ембріонів людини для дослідних цілей
забороняється» [2]
Загальна декларація про геном людини та права людини, яка прийнята у тому
ж 1997 р. визначає особливу цінність геному людини, оскільки унормовано, що він
«лежить в основі початкової спільності всіх
представників людського роду, а також визнання їх до гідності і різноманітності. Геном
людини знаменує собою надбання людства»
(ст.1) [3]. Стаття 11 вперше вводить пряму
заборону – «Не допускається практика, що
суперечить людській гідності, така, як практика клонування в цілях відтворення людської особини». Однак акцент також проводиться на необхідності вжиття міжнародних
заходів компетентними органами та державами, пропонується їм співпрацювати з метою виявлення такої практики і прийняття
на національному та міжнародному рівнях
для усунення гіпотетичного порушення законодавства.
Додатковий протокол до Конвенції про
захист прав людини і гідності людської істоти в зв’язку з використанням досягнень
біології та медицини, що стосується заборони клонування людських істот (ETS
N 168) є першим і єдиним міжнародним
правовим документом, розробленим у цій
галузі. Реагуючи на успішне клонування
ссавців, зокрема, шляхом розщеплення
ембріона та перенесення ядер, Рада Європи хотіла запобігти подальшому дрейфу
застосування цієї методики для людських
можливостей.
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допомагає цим державам ще формулювати
національні норми чи політику щодо клонування людей.
Першим звітом Робочої групи був проміжний звіт, опублікований у вересні 2008
року. Він рекомендував нову, обов’язкову
міжнародну конвенцію про заборону репродуктивного клонування людини[7]. Він
піддався різким дебатам, тому Робоча група
була більш обережною у своєму остаточному звіті від червня 2009 року. Вважаючи, що
впровадження нового міжнародного нормативного інструменту буде передчасним,
вона рекомендувала посилити глобальний
діалог як альтернативу [8].
Після 4-х років роботи та обговорень,
нездатність ЮНЕСКО досягти консенсусу
щодо того, чи бажана є Конвенція про заборону репродуктивного клонування людини, означала, що рішення проти конвенції
було прийняте за замовчуванням. У проекті
підсумкової заяви Робочої групи 2011 року
було зроблено висновок: «Чинні міжнародні
нормативні акти не можна вважати достатніми для вирішення викликів сучасних наукових розробок та захисту інтересів країн,
що розвиваються, які досі не мають певних
регламентів у цій галузі.”[9] До цього часу
ЮНЕСКО не просунулося жодного кроку
розпочати розробку договору.
На регіональному рівні також наявні
акти що стосуються клонування. П. г ст. 3
Хартії основних прав Європейського Союзу
забороняє репродуктивне клонування людей, вважаючи його елементом права на недоторканість особи [10].
Тепер звернемся до національної правової політики держав світу, яка актуалізується у світлі «реконструкції міжнародного
простору»[11, c.4]. Як зазначають багато
коментаторів, існують великі розбіжності в
регуляторних підходах навіть у межах країн, які вирішили створити відповідні закони та політику [12, c.301]. Жодна з країн не
прийняла однакових регуляторних заходів
щодо клонування, хоча ефект від тих, які
були прийняті в деяких країнах, дуже схожий. Є лише одна сфера регуляторної угоди
- поки що жодна юрисдикція не прийняла
законодавства, що дозволяє Репродуктивне клонування. Як наслідок, існують по суті
Íàøå ïðàâî ¹ 1, 2020

лише два регуляторні підходи до нього: заборона або регулююча тиша. Законодавча
тиша, як правило, означає, що такий вид
клонування є технічно законним у відповідній юрисдикції, хоча, якби це було зроблено, швидше за все, буде швидке реагування
на регулювання.
Терапевтичне клонування є джерелом
значних змін у регуляторній діяльності. Незважаючи на те, що такий вид діяльності заборонений у сімнадцяти країнах, які вивчаються, він може бути дозволений у приблизно тринадцяти інших країнах. Лише Бельгія та Великобританія навмисно прийняли
чи розширили законодавство з метою дозволу на створення клонованих ембріонів для
дослідження. Орган з ліцензування Великобританії фактично ще у 2004 р. видав свою
першу ліцензію на проведення такого виду
клонування[13]. Аналогічно дозвільні підходи, хоча і незаконодавчі, були прийняті Китаєм (який у серпні 2003 р. Видав Міністерські положення, що дозволяють клонувати
дослідження в терапевтичних цілях)] та Кореєю (де уряд ухвалює обмежені дослідження щодо обмежене соматичне дослідження
ядерної передачі).
За висновком провідних дослідників у
сфері медичного права Шон Д. Паттінсон
та Тімоті Колфілд, такі країни як Фінляндія, Греція, Ізраїль, Росія та Швеція, «дозволяють терапевтичне лише тому, що їх
законодавство має потенційні прогалини. Законодавство Греції є найяскравішим,
так закон 3089/2002 прямо забороняє «репродукцію людини» будь-яким методом
клонування, але терапевтичне клонування
не згадується. Це, мабуть, було навмисним,
оскільки положення, що дозволяє досліджувати ембріони дозволяє досліджувати
«запліднені яйцеклітини», які є надлишковими після допоміжного репродуктивного
лікування. Також, Пояснювальний меморандум законодавства проголошує - «заборонено лише репродуктивне клонування.
Таким чином, можна вважати, що терапевтичне клонування дозволено ...»[14]. Науковці акцентують, що на наявності суперечки міжнародного та національного права, оскільки Греція, яка ратифікувала як
Європейську конвенцію про права людини
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та біомедицину, так і її Додатковий протокол про клонування.
Мало того, що між країнами існує велика розбіжність і велика невизначеність щодо
обсягу діючих законів, багато з існуючих законів та політики знаходяться в нестабільному стані, оскільки низка країн країни розглядають положення про перегляд.
Приклад голландського законодавства,
Закон про ембріони 2002 року. Цей Закон
забороняє процедури, що проводяться з метою створення генетично однакових особин
людини, і забороняє створювати ембріони
для дослідження. І все-таки, с. 33 Закону дозволяє в майбутньому скасувати заборону на
створення ембріонів для дослідження. Так
само законодавство Канади говорить, що
парламентський перегляд закону необхідний протягом трьох років після проголошення.
Деякі країни, такі як Ізраїль, Нова Зеландія навіть прийняли обмежене часом
законодавство. Наприклад, ізраїльське законодавство зазначає, що протягом 5 років жодних втручань на клітини людини
не буде здійснюватися з метою клонування
людини або для створення людини за допомогою репродуктивних клітин, які зазнали
постійної навмисної генетичної модифікації
[15]. Крім того, Закон зазначає, що Міністр
охорони здоров’я може (після задоволення
ряду умов) дозволити створення людини за
допомогою використання генетично модифікованих клітин.

органи на рівні ООН, зокрема ЮНЕСКО
також виявились скоріше площадкою для
дискусії ніж органом, який може запропонувати консолідоване рішення.
На національному рівні окремих держав
великі розбіжності в регуляторних підходах
навіть у межах країн, що проявляється в повній забороні клонування, забороні тільки
певного виду клонування, або взагалі відсутнє правове регулювання цього питання.
Також констатовано багато з існуючих національних нормативних актів знаходяться
в нестабільному стані, оскільки низка країн
країни розглядають положення про перегляд.
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ion is dominated by the general opinion that
cloning is a prohibited activity. However, the
development of both medicine and the legal
ideology of the modern doctrine of constitutionalism calls into question the unambiguousness of such an interpretation.
It is proved that legal regulation depends
on the type of cloning. Therapeutic cloning involves the creation of a suitable environment by
artificial methods for embryo birth and development. They are grown for medical purposes,
not for full development. Reproductive cloning
involves the creation of not only cells but of the
entire human body.
The legal sphere is vaguely regulating the
attitudes and opportunities created by such
development. There are generally no clear international bans on the issue of cloning. These
prohibitions are based on the need to protect
human identity in order to preserve the chance
of a natural genetic combination, which gives it
its freedom and uniqueness, as well as to prevent its exploitation.
Most international norms have been adopted at the beginning of the millennium, which
in itself speaks to the need for renewal and
revision. A number of acts are either advisory
or have been supported by a small number of
states. Institutional bodies at the UN level, including UNESCO, have also proven to be more
of a platform for discussion than a body that
can propose a consolidated solution.
At the national level of individual states,
there are great differences in regulatory approaches, even within countries, which is manifested in a complete ban on cloning, a ban on
only a certain type of cloning, or no legal regulation at all. It’s also stated that many existing
national regulations are in an unstable state, as
a number of countries consider revising some
provisions.
Keywords: cloning, reproductive cloning,
therapeutic cloning, human rights.

The legal nature of human cloning
(international and national positions)
The article focuses on the legal nature of
human cloning. The modern development of
science, technology, biomedicine and biology
has expanded human capabilities. The development of genetics has led to the possibility of
making a copy of a living organism. Legal opin-
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У статті розглядаються основні положення функціонування системи електронного урядування на сучасному етапі розвитку
демократичних процедур. Доведено, що електронне урядування - це нове явище, яке покращує надання державних послуг громадянам,
покращує ефективність роботи державного
сектору та збагачує політичну відкритість,
та пов’язану з нею легітимність влади. Визначено наступні константи електронного
врядування.
Належне інформаційне забезпечення
управлінської діяльності, що має бути спрямоване на гарантування отримання інформації
адресатами в обсязі, в межах та у строки, достатні для якісного виконання функцій, покладених чинним законодавством на суб’єктів
інформаційних правовідносин.
Дуальність комунікації , яка породжує
новий соціально- правовий капітал, котрий
спрямований надати можливість людям та
групам будувати довіру і працювати разом з
урядами, що сприяє стимулюванню творчого
рішення проблем, з якими стикаються уряди та громади, дає можливість розширити
виробничі та споживчі потоки. Вказано, що
використання додатків та інструменти Web
2.0 дозволяють веб-сайтам уряду бути менш
однонаправленими в обміні інформацією та
більше підтримувати інтерактивну взаємодію та участь своїх користувачів.
Багаторівневість та широкопрофільність
системи електронного урядування. Вказано,
що важливо, щоб на місцевому рівні члени
територіальної громади на локальному рівні

мали вільний доступ до інтернет-спільнот,
що забезпечує участь місцевого населення у забезпеченні своєї життєдіяльності, а також
щоб урядування пропонувало широкий ряд послуг у різних сферах суспільного життя.
Інформаційна грамотність населення.
Комп’ютерна грамотність громадян виступає важливим елементом впровадження електронного врядування і для підвищення її рівня
саме держава повинна втілювати широкий
комплекс заходів.
Популяризація електронного урядування.
Досвід багатьох держав, щодо впровадження
врядування, що незалежно від розвиненості
країни та її інформаційних мереж доводить
потребу активного маркетингового впровадження їх можливостей.
Ключові слова: електронне урядування,
публічна влада, відкритість влади, конституціоналізм.
Постановка проблеми
Наші соціальні реалії та майбутнє переплітаються з цифровими технологіями, що
вимагають нових підходів до вирішення викликів участі громади, соціальної мобільності, роботи, дозвілля, освіти та розваг. Адаптація до цифрових середовищ, що швидко
змінюються, забезпечує безпрецедентні
можливості для переосмислення свого майбутнього, дають можливість знайти нові рішення проблем та функціонування владного
апарату в різних аспектах життя. «В усьому
світі уряди намагаються перетворити своє
суспільство з широким використанням ін11
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формаційно-комунікаційних технологій»[1,
p.1327]. Стало очевидним, що урядам країн
у всьому світі потрібно стати більш прозорими в їх процесах, щоб уникнути корупції
та захистити права особи, що спричинило
потребу в більшій кількості стратегій залучення громадян і більш глибоке вивчення
відкритих урядових рамок.
Електронне урядування - це нове явище,
яке покращує надання державних послуг
громадянам, покращує ефективність роботи
державного сектору та збагачує політичну
відкритість, та пов’язану з нею легітимність
влади. Поліпшення ефективності роботи
державного сектора є важливим аспектом
переваг електронного уряду та вирішує вимоги щодо скорочення видатку державного
бюджету. Європейський рівень конституціоналізму дозволяє говорити про потребу наявності стандартів для реалізації принципу
відкритості діяльності влади.

Належне інформаційне забезпечення управлінської діяльності. Як визначають провідні
науковці, під інформаційним забезпеченням розуміється «діяльність, організована
в межах управління і спрямована на проектування, функціонування й удосконалення інформаційних систем, які забезпечують
ефективне розв’язання завдань управління»
[2, с. 148]. Також цитований автор вказує,
що вказує, «з позицій теорії управління інформаційне забезпечення має бути спрямоване на гарантування отримання інформації
адресатами в обсязі, в межах та у строки,
достатні для якісного виконання функцій,
покладених чинним законодавством на
суб’єктів інформаційних правовідносин».
Дуальність комунікації. Інструменти Web
2.0, такі як блоги, Twitter, Facebook та вікі
для спільної роботи, можуть принести користь як уряду, так і громадянам, сприяючи
внутрішній та зовнішній участі, покращуючи стосунки та покращуючи прийняття. Незалежно від того, чи використовує урядовий
веб-сайт інструменти Web 2.0 або більш традиційні форми (вікна онлайн-чату та коментарів), або обидва – вказане є демонстрацією існування ключової стратегію - сприяння
взаємодії між громадянами та урядом та іншими установами, такими як інші рівні влади та неурядові групи.
Група турецьких науковців на чолі з М.
Йілдіз аналітично довели, що потенційні адміністративні та політичні вигоди від впровадження електронного уряду пропорційно
залежать від зручності використання цих
додатків [3, p.966].
Незважаючи на те, що риторика співпраці згори вниз не може знайти позитивного відгуку громадян, підхід знизу вгору
має більший успіх, оскільки соціальні медіа,
цифрові можливості та електронна пошта
є прикладами взаємодії громадян та участі
громадян. Комунікація породжує новий соціально- правовий капітал, котрий спрямований надати можливість людям та групам
будувати довіру і працювати разом з урядами, що сприяє стимулюванню творчого рішення проблем, з якими стикаються уряди
та громади, дає можливість розширити виробничі та споживчі потоки.

Стан дослідження
Проблемами удосконалення діяльності органів державної влади, легітимність та
відкритість публічного управління, реформування та демократизація публічно-правової сфери завжли є під пильною увагою
науковців в Україні. Слід відзначити значні доробки таких науковців як Ю. Бисаги,
О. Дніпров, І. Жаровської, В. Ковальчука,
О. Лізунової та багатьох інших. Однак зміни
в інформаційній сфері вимагають додаткового аналізу аспектів практичного впровадження електронного урядування як ефективного механізму демократизації політикоконституційної реальності.
Метою цієї статті є визначення основних
констант електронного урядування в сучасній доктрині конституціоналізму.
Виклад основних положень
На нашу думку, впровадження механізму електронного врядування в Україні потребує теоретичного аналізу основних необхідних постійних елементів(констант), які
слід вважати основними чинниками функціонування електронного урядування. До них
відносимо наступні.
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Один із способів втілення цієї риторики
в дію - через урядові веб-сайти. Більшість
урядів використовують домашню сторінку
веб-сайту або веб-портал як інтегрований
шлюз для обміну інформацією та послугами. В останні роки, однак, додатки та інструменти Web 2.0 дозволяють веб-сайтам
уряду бути менш однонаправленими в обміні інформацією та більше підтримувати
інтерактивну взаємодію та участь своїх користувачів [4, c.334]. Таким чином, веб -сайти електронного уряду розвиваються та
адаптуються завдяки розвитку інформаційних технологій.
Багаторівневість та широкопрофільність
системи електронного урядування. Комунікаційна стратегія, яка використовує кілька
каналів, принесе користь уряду, бізнесу та
громадянам. Однак урядові веб-сайти потрібно регулярно оновлювати, щоб мати
значення. Окрім урядових каналів, розповсюдження цифрових технологій, особистих веб-сайтів, блогів, форумів, вікі, соціальних та професійних мереж та акаунтів
у Twitter також важливо, щоб на місцевому рівні члени територіальної громади на
локальному рівні мали вільний доступ до
інтернет-спільнот, що забезпечує участь
місцевого населення у забезпеченні своєї
життєдіяльності.
Децентралізація передбачає вектор змін
в державному секторі через прагматичне
поєднання адміністративних, фіскальних
та політичних змін, які дозволять органам
місцевого самоврядування нести відповідальними за надання послуг, за ефективне
управління фіскальною службою та поведінку персоналу. І ці зміни в сприйнятій відповідальності потім матимуть вплив на ефективність та справедливість аспектів надання
послуг. Реформа децентралізації виправдані з політичного, економічного та соціального розвитку, тому для досягнення таких
бажаних результатів важливо зосередити
увагу на адміністративно-технічному потенціалі, необхідному для функціонування
регіональних органів влади. Особливо це
стосується рівня влади, який є найближчим
до місцевих громад - місцевого самоврядування. Державні службовці, які працюють в
органах місцевого самоврядування, повинні

ефективно та ефективно функціонувати в
своїх організаціях та громадах, а також у багаторівневій системі управління, до складу
якої вони входять. Продуктивність системи
та її здатність досягти запланованих результатів сильно визначається тим, як структурується, мотивується та ресурсується людський капітал. Постійне та цілеспрямоване
професійне навчання має вирішальне значення для розвитку та розбудови потенціалу.
Аналіз позитивного європейського досвіду та прогресивних технологій вказує на
те, що громадяни не схильні співпрацювати
з владою на найвищому рівні, проте кількість громадян, які активні в комунікації з
місцевими органами влади та самоврядування є набагато вижчою. Лінн Мандарано,
Махбубур Мієнар, Крістофер Штейнс вказують, що більшу активність громадян на
місцевому рівні можна пояснити недовірою
громадян урядові [5]. Проте, ми вважаємо,
що можливо існує і інша причина - локальні
органи вирішують питання, які актуальніші
для пересічної особи, ніж загальні стратегії
розвитку.
Важливо також, щоб урядування пропонувало широкий ряд послуг у різних сферах
суспільного життя. Наприклад, Чикаго пропонує своїм громадянам 281 публічний сервіс, розподілений на 256 сфер, а Curitiba 508
публічних послуг, розподілених по 26 сфер
[6, c.1452].
Інформаційна грамотність населення. Незважаючи на обіцянку цифрового майбутнього, певна неактивність або відсутність
реальних механізмів участі через використання новітніх технологій продовжують
залишатися проблемою. Комп’ютерна грамотність громадян виступає важливим елементом впровадження електронного врядування. До участі можуть входити люди, які
регулярно користуються цифровою системою технології у повсякденному житті, але
які не обізнані та кваліфіковані в тому, щоб
дозволити їм повну та справедливу участь у
громаді чи в цифровій економіці. Цифрова
неучасть може загрожувати соціальним та
сімейним зв’язкам, доступу до основних послуг, таких як банківська справа та освіта,
зменшили перспективи працевлаштування.
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Цифрове громадянство - це широкий
термін, який охоплює багато аспектів участі
та поведінки в Інтернеті, включаючи цифрову обізнаність, етичні кодекси поведінки,
політичну активність, особисті та інтереси,
орієнтовані на інтереси.
Для підвищення рівня інформаційної
грамотності Уряд України пропонує комплекс заходів. Так п. Плану заходів з реалізації Концепції розвитку електронного урядування в Україні, що затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22
серпня 2018 р. № 617-р вимагає від МОН,
Мінекономрозвитку, Мінкультури, Укрдержархів, Державне агентство з питань електронного урядування за 2018—2020 роки з
сприяти підвищенню готовності суб’єктів
звернення до отримання електронних послуг шляхом забезпечення:
розвитку відповідних електронних освітніх ресурсів та розроблення індивідуальних
модульних навчальних програм різних рівнів складності;
створення спеціальних місць для навчання громадян на базі мережі бібліотек,
архівів, громадських об’єднань;
розвитку системи дистанційного навчання, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами [7].
Аналіз веб-сайтів органів публічної влади різних рівнів, електронних ресурсів вищевказаних зобов’язаних суб’єктів, нажаль,
не дав нам можливості отримати доступ до
модульних навчальних програм для громадськості для підвищення інформаційної
грамотності.
Популяризація електронного урядування.
Досвід багатьох держав, щодо впровадження врядування, що незалежно від розвиненості країни та її інформаційних мереж доводить потребу активного маркетингового
впровадження їх можливостей. Як вказує
І. Жаровська «формування громадянського
суспільства та заохочення громадської активності визнано пріоритетним завданням
суспільнополітичного розвитку» [8, c. 242].
Досвід інших держав може вказувати на
незначну активність громадськості. Наприклад, репрезентативний є досвід Шрі-Ланки
щодо електронного уряду - “SMART People
SMART Island”, який діє в державі вже більÍàøå ïðàâî ¹ 1, 2020

ше пятирічного терміну. Проте рівень споживання послуг електронного уряду громадянами Шрі-Ланки становить 22,3%. Дослідження проведене ООН, підкреслило,
що 77,7% громадян не знають про послуги
електронного уряду в Шрі-Ланці, тому кофіцієнт електронними послугами є дуже низьким. Однак уряд щорічно інвестує понад
2000 мільйонів рупій (приблизно 2, 7 млн
доларів США – виділено нами – О. Романчук)
для впровадження електронного уряду [9,
c.1932].
Висновок
Електронне урядування - це нове явище,
яке покращує надання державних послуг
громадянам, покращує ефективність роботи
державного сектору та збагачує політичну
відкритість, та пов’язану з нею легітимність
влади. Визначено наступні константи електронного врядування: нНалежне інформаційне забезпечення управлінської діяльності, що має бути спрямоване на гарантування
отримання інформації адресатами в обсязі,
в межах та у строки, достатні для якісного
виконання функцій, покладених чинним
законодавством на суб’єктів інформаційних правовідносин; дуальність комунікації,
яка породжує новий соціально-правовий
капітал, котрий спрямований надати можливість людям та групам будувати довіру
та підтримувати інтерактивну взаємодію та
участь своїх користувачів; багаторівневість
та широкопрофільність системи електронного урядування, що передбачає впровадження механізму електронного врядування на всіх рівнях, включаючи локальний,
а також наявність широкого ряду послуг у
різних сферах суспільного життя; інформаційна грамотність населення; популяризація електронного урядування.
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tem at the present stage of development of
democratic procedures. E-government has
been proven to be a new phenomenon that
improves public service delivery to citizens,
improves public sector efficiency, and enhances political openness and the legitimacy
of government. The following e-government
constants are defined.
Adequate information support of management, which should be aimed at ensuring that
information is received by the addressees in an
amount, within a time frame, and is sufficient
for the qualitative performance of the functions
assigned by the current legislation to the subjects of the legal relationship.
The duality of communication, which generates new social and legal asset, aimed at empowering people and groups to build trust and
work with governments, which helps to stimulate creative solutions to the problems faced by
governments and communities, enables them
to expand their productive and consumer
flows. Applications and Web 2.0 tools are said
to allow government websites to be less unidirectional in sharing information and more supportive of interactive interaction and participation of their users.
Multilevel and wide-ranging of e-government system. It is stated that it is important at
the local level that members of the territorial
community at the local level have free access
to internet communities, which ensures the
participation of local people in providing their
livelihoods, and the government offers a wide
range of services in various spheres of public
life.
Information literacy of the population.
Computer literacy of citizens is an important element of the implementation of e-government
and in order to increase its level it is the state
itself that should implement a wide range of
measures.
Promoting e-government. The experience
of many countries regarding the implementation of governance, which, regardless of the development of the country and its information
networks, proves the need for active marketing
of their capabilities.

Romanchuk O.Z.
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THE CONSTANTS OF E-GOVERNMENT IN THE MODERN DOCTRINE OF
CONSTITUTIONALISM
The article deals with the basic provisions of functioning of the e-government sys-
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спублики и статьях 32-34 Закона Азербайджанской Республики «О Конституционном
суде» решение вопроса о принятии к производству или об отклонении принятия к производству запросов, обращений или жалоб,
направляется на заседания палат Конституционного суда, а решение вопроса обращения предусмотренного в статье 58.1 Закона
Азербайджанской Республики «О Конституционном суде», выносится на заседания
Пленума Конституционного суда.
Стороны (заявители) или заинтересованные субъекты могут быть заранее уведомлены о месте и времени проведения заседаний
палат и Пленума Конституционного суда о
принятии к производству запросов, обращений или жалоб. Только судьи соответствующей палаты могут присутствовать на
заседаниях палат Конституционного суда,
по поводу принятия к производству или отказа от принятия к производству запросов,
обращений или жалоб. Судьи палат, поочередно председательствуют на заседаниях
палат. При необходимости стороны (заявители), заинтересованные субъекты и другие
лица могут быть приглашены на заседания
палат Конституционного суда.
Вопрос о принятии к производству запросов, обращений или жалоб по вопросам,
предусмотренным частью III-VII статьи 130-й
Конституции Азербайджанской Республики, решается на заседаниях палат Конституционного суда. А вот заседания палат, в
свою очередь правомочны, если на них присутствуют как минимум трое судей. В то же

В статье проводится широкое исследование важной роли конституционного контроля
в период совершенствования судебной правовой
системы, рассматривается масштаб и последовательность дел в конституционном судопроизводстве, а также вопросы рассмотрения
по существу запросов, обращений и жалоб, и
особого конституционного производства.
Кроме того, в статье обсуждается важность доклада судьи-докладчика по существу
дела в конституционном судопроизводстве,
широких процессуальных прав председателя заседания Конституционного суда, были также
проанализированы имеющие важное значение
вопросы привлечения экспертов, свидетелей,
специалистов и переводчиков для участия в
конституционном судопроизводстве.
Ключевые слова: конституционное судопроизводство, запросы, обращения и жалобы,
поданные в конституционный суд, специальное конституционное производство, судья-докладчик, принятие решения Конституционным судом.
Следует отметить, что на этапе принятия конституционной жалобы к рассмотрению вначале принимается окончательное
решение о том, что жалоба заявителя должна быть рассмотрена или же отклонена Конституционным судом. Согласно статье 12-й
Внутреннего устава Конституционного суда,
после завершения подготовительного этапа
заседаний палат Конституционного суда,
предусмотренное в статьях III и VII статьи
130-й Конституции Азербайджанской РеÍàøå ïðàâî ¹ 1, 2020
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время вопросы, предусмотренные статьей
86-й, частью I статьи 88-й, статьей 102-й, частями II и III статьи 104-й, статьями 107-й
и 153-й Конституции Азербайджанской Республики, непосредственно рассматриваются на заседаниях Пленума Конституционного суда. По обращению, предусмотренному
в статье 58.1-й Закона Азербайджанской Республики «О Конституционном суде», Пленум правомочен в присутствии на его заседании не менее 6-и судей. Пленарное заседание Конституционного суда проводится
в соответствии с правилами, предусмотренными в части III статьи 12-й Внутреннего
устава Конституционного суда.
Палаты и Пленум Конституционного
суда выносят отдельное определение о допуске или отказе к рассмотрению каждого запроса, обращения или жалобы, и это
определение находит отражение в протоколе заседания Конституционного суда. Определения палат и Пленума Конституционного суда по запросу, обращению или жалобе
– должны быть обоснованы.
В случае отказа от предложения судьидокладчика – принятия к производству запроса, обращения или жалобы, он на основании обсуждений подготавливает текст
решения Конституционного суда – об отказе в принятии к производству запроса, обращения или жалобы. Если основания для
отказа в принятии к производству запроса,
обращения или жалобы не вполне ясны судье-докладчику, то судьи, проголосовавшие
за это определение, судье-докладчику представляют свои аргументы в письменном
виде.
В случаях, предусмотренных статьями 37.0.1, 37.0.2 и 37.0.5 Закона Азербайджанской Республики «О Конституционном
суде», после вынесения определения об
отказе принятия к производству жалобы
в Конституционный суд, жалоба поданная
тем же заявителем в сроки, указанные в
статьях 34.4.1 и 34.4.2 Закона, передается
в палату Конституционного суда Азербайджанской Республики. Если заявитель не изменяет оснований новой жалобы, поданной
по тому же предмету, Конституционный
суд Азербайджанской Республики выносит
определение об отказе принятия жалобы

к производству в Конституционный суд, и
после этого переписка с заявителем прекращается.
Определения палат и Пленума Конституционного суда о принятии или об отказе от принятия к производству Конституционном судом запроса или жалобы направляются не позднее, чем по истечении
семи дней со дня его принятия – сторонам
(заявителям) или заинтересованным субъектам, а вот определение о рассмотрении
обращения Милли Меджлиса Азербайджанской Республики по выяснению информации – о полной утрате Президентом
Азербайджанской Республики по состоянию здоровья способности исполнять свои
полномочия, направляется в тот же день.
Вместе с определениями о принятии к производству запроса, обращения или жалобы
в Конституционный суд, направлением
сторонам – запроса или жалобы, а заинтересованным субъектам документов другого
вида, их просят представить в Конституционный суд свои письменные мнения по
этому вопросу.
После предварительного рассмотрения
жалобы Конституционный суд на заседании одной из палат может вынести одно
из возможных определений: принятие жалобы к производству; отказ от принятия к
производству. По мнению В.О.Лучина и
О.Н.Дорониной, важность принятия этого
решения на расширенном заседании исходит из того, что распределение дел, принятых к разбирательству между палатами и
Пленумом суда, следует проводить именно
при широком обсуждении. С другой стороны, они отмечают, что эта процедура значительно замедляет ход конституционного
судопроизводства по жалобе, и считают,
что целесообразным было бы закрепление
в законе возможности палате вынесения
определений о принятии к производству
или отклонении жалобы, а распределение
дел, принятых к производству, возложить
на председателя Конституционного суда (8,
с.86).
Невозможность рассмотрения жалобы
Конституционным судом является основанием для отказа в принятии к производству
жалобы.
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Конституционный суд Азербайджанской
Республики может принять решение об отказе в принятии к производству жалобы в
нижеследующих случаях:
1) при несоответствии составления запроса, обращения или жалобы требованиям
настоящего Закона;
2) в случае, если вопрос не относится к
полномочиям Конституционного суда;
3) при подаче запроса, обращения или
жалобы органом или лицом, не обладающим таким правом;
4) в случае подачи запроса или обращения при отсутствии на заседании коллегиального органа, принявшего решение о его
подаче в Конституционный суд, кворума и
необходимого большинства голосов;
5) в случае, если не представлены документы, подтверждающие полное использование права обжалования судебного акта
или нарушение права обращения в суд;
6) при наличии решения Конституционного суда по вопросу.
В юридической литературе существуют
различные мнения по поводу возврата жалобы Аппаратом Конституционного суда и
уведомлении заявителя о том, что жалоба
не была составлена в соответствии с требованиями закона. По мнению некоторых авторов, Аппарат Конституционного суда может отказать в рассмотрении дела (4, с. 130),
в то время как другие авторы отмечают, что
Аппарат не может отказать в принятии обращения заявителя, он может только уведомлять, проверять наличие оснований для
рассмотрения дела в Конституционном суде,
а эти основания выявляются уже в ходе разбирательства, и только сам суд имеет такое
право (право отказа от рассмотрения дела)
(9, с.188-192).
Меры, осуществляемые для предварительного рассмотрения жалобы на первом
этапе конституционного судебного процесса, имеют особое значение для принятия
решения о том, принять ли ее к производству для рассмотрения в Конституционном
суде.
Специалисты Аппарата Конституционного суда определяют соответствие жалобы
следующим предварительным условиям,
для ее принятия к производству:
Íàøå ïðàâî ¹ 1, 2020

- подсудность жалобы полномочиям суда
в соответствии со статьей 130 Конституции
Азербайджанской Республики и статьей 3
Закона Азербайджанской Республики «О
Конституционном суде»;
- соответствие жалобы установленной законом форме;
- субъектность заявителя.
Если одно из этих требований не обеспечивается, Аппарат Конституционного
суда уведомляет заявителя о том, что его
обращение не соответствует требованиям
закона. Целью отправки такой информации
является не только информирование заявителя, но и прекращение всех действий, связанных с его обращением.
Практика показывает, что большинство
жалоб, поступивших в Конституционный
суд, фактически не относится к его полномочиям. В этих жалобах ставятся вопросы
пересмотра или отмены судебных приговоров и решений, запроса документов, наказание должностных лиц, проведение расследования, обеспечение исполнения тех или
иных правовых актов, помощь в получении
или разделении квартиры, разъяснения
по сущности законов и судебных решений.
Аппарат Конституционного суда может направить такие обращения по адресу полномочного государственного органа и об этом
должен уведомить заявителя. В целом, деятельность Аппарата служит для облегчения
последующей работы судей Конституционного суда по изучению обращений граждан.
Основания для возврата Аппаратом жалобы частично совпадают с основаниями
отказа палаты в принятии жалобы к производству, предусмотренными в статье 37.0.1
Закона «О Конституционном суде» (при несоответствии составления жалобы требованиям настоящего Закона).
Одной из особенностей конституционного производства выступает институт отзыва запросов, обращений и жалоб. Согласно статье 38-й Закона «О Конституционном
суде», при отзыве запроса, обращения или
жалобы, поданных в Конституционный суд,
до принятия их к производству Конституционного суда, данные запрос, обращение
или жалоба не рассматриваются в Конституционном суде. Конституционный суд Азер18
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байджанской Республики не требует указания причин отзыва запроса, обращения или
жалобы.
Таким образом, решение вопросов, обязательных для данного этапа, – установление подсудности дела Конституционным
судом, изучение материалов дела и подготовка заключения по его итогам, при отсутствии оснований для отказа о принятии
жалобы к производству – завершается вынесением определения о его принятии к производству.
После принятия решения о принятии
обращения к рассмотрению в Конституционном суде, производство дела переходит
к этапу его назначения для рассмотрения
на Пленуме Конституционного суда. По
мнению В.А.Кряжкова и Л.В.Лазарева, с
момента назначения дела к рассмотрению
и до соответствующих заседаний, осуществляются действия следующей направленности:
- установление обстоятельств, обладающих значением для правильного разрешения дела;
- установление руководящих конституционных и иных правовых положений;
- решение вопроса, связанного с составом лиц, участвующих в деле;
- установление доказательств, которые
должны быть получены от сторон и других
лиц (7, с.207).
Х.Б. Шейнин отмечает, что назначение
дела к рассмотрению является важным этапом конституционного судопроизводства, и
в ходе него решаются как минимум три вопроса:
1) установление уровня подготовки материалов дела к рассмотрению в судебном
заседании;
2) установление последовательности рассмотрения отдельных дел;
3) установление состава суда для рассмотрения дела (на заседании Пленума или в
одной из палат) (6, с.163).
Принятие запроса, обращения или жалобы для рассмотрения, ставит перед Конституционным судом обязательство совершить подготовительные дела. Н.В.Витрук
указывает, что подготовительный этап имеет целью обеспечение всех необходимых

условий для оперативного и эффективного
рассмотрения дела (5, с. 235).
В соответствии со статьей 15-й Внутреннего устава Конституционного суда, время и
дата рассмотрения конституционного дела
Пленумом Конституционного суда назначаются Председателем Конституционного
суда.
Порядок установления очередности рассмотрения конституционных дел Пленумом
Конституционного суда определен во второй части статьи 15-й Внутреннего устава.
Там указывается, что Председатель Конституционного суда при определении порядка рассмотрения конституционных дел
на Пленуме Конституционного суда должен
учитывать последовательность поступления
запросов, обращения и жалоб. В неотложных случаях председатель Конституционного суда может изменить порядок очередности рассмотрения дел. Однако разные сроки
изучения судьями обращений, различный
объем дел в палатах, замена судьи-докладчика и т.п. случаи, могут обусловить рассмотрение некоторых дел за более короткий
период времени и продление сроков рассмотрения других дел (2, с. 213-214).
Закон «О Конституционном суде», в зависимости от вида производства, после принятия дела к рассмотрению, устанавливает
различные сроки рассмотрения его по существу. Например, для запросов и жалоб,
связанных с вопросами, предусмотренными
в пунктах 1-7 части III статьи 130-й, частях
V и VII Конституции Азербайджанской Республики, а также для запросов и обращений по толкованию Конституции и законов,
–этот период должен составлять не позднее
60 дней с даты их принятия к производству;
не позднее 30 дней в связи со спорами о разделении полномочий (статьи 52, 53 и 60-я
Закона «О Конституционном суде»). Однако
по усмотрению Конституционного суда, эти
сроки могут быть продлены при необходимости и наличии реальных оснований.
В юридической литературе, при принятии решения о назначении конституционного дела для рассмотрения на Пленуме
Конституционного суда, предлагается указывать порядок очередности рассмотрения
этого дела (6, с.163). Это позволяет, с одной
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нению нескольких дел в едином производстве, обеспечивается полное и всестороннее
расследование всех существенных обстоятельств, имеющих отношение к делу, экономится время и достигается значительное
сокращение материальных и процедурных
затрат.
Целью подготовительного этапа заседания Пленума Конституционного суда является сбор доказательств в еще большем
объеме, по сравнению с гарантированием
условий рассмотрения дела оперативным
образом. Анализ практики, связанной с деятельностью Конституционного суда, а также
нормативных правовых актов, регулирующих проводимые судьей-докладчиком подготовительные действия, дает основание
для такого вывода. Судья-докладчик определяет предмет доказывания, встречается
со сторонами и заявителями (привлекает их
к сбору доказательств), запрашивает необходимые документы, организовывает проведение экспертиз, обращается к экспертам
за экспертным заключением, проводит проверки, устанавливает круг лиц вызываемых
на судебное заседание. Судья-докладчик является профессиональным судьей, поэтому
у него формируется собственное мнение об
исходе дела. Это мнение находит свое отражение в проекте решения Конституционного суда.
Все документы, связанные с запросом,
обращением или жалобой, хранятся у судьи-докладчика. После включения вопроса
в повестку дня Конституционного суда, первичные экземпляры запроса, обращения
или жалобы, все прилагаемые документы,
заключения, полученные по запросу, обращению или жалобе, копии требований и запросов, отправленных судьей-докладчиком,
ответы, полученные по запросам, экспертные заключения и мнения специалистов, а
также документы, дополнительно полученные на подготовительном этапе заседания
Пленума Конституционного суда, направляются в соответствующий отдел Аппарата
Конституционного суда для составления
конституционного дела и возврата всех документов судье-докладчику до начала заседания Пленума Конституционного Суда.
Материалы дел, рассматриваемых Консти-

стороны, учитывать с объективной стороны
подготовленность дела к рассмотрению, а
с другой стороны, исключает возможность
неоправданного продления или, наоборот,
ускорения рассмотрения дела.
Как известно, предметом рассмотрения
дела в конституционном производстве выступает нормативный правовой акт, договор или его часть, оспариваемые полномочия органов государственной власти,
нормы Конституции или закона, которые
должны толковаться. Дела по запросам, обращениям и жалобам, касающимся одного
и того же предмета (например, обращения,
направленные на проверку соответствия
конституции одного и того же акта или
толкование одной и той же нормы (норм)
Конституции), могут быть объединены в
едином производстве. Так, в соответствии
со статьей 17-й Внутреннего устава Конституционного суда, запросы, обращения
и жалобы по одному и тому же предмету,
Конституционный суд может объединять
в едином производстве. Вопрос же об объединении конституционных дел в единое
производство решается на заседании Пленума Конституционного суда до рассмотрения дела по существу, и об этом выносится
определение путем внесения соответствующих отметок в протокол. В соответствии
со статьей 21.0.7 Закона Азербайджанской
Республики «О Конституционном Суде»,
Председатель Конституционного суда может назначить одного или нескольких судей-докладчиков по данному вопросу.
Дела могут быть объединены в единое
производство, только если ни по одному
из них не было начато рассмотрение по
существу. Если по одному из дел, по тому
же предмету, уже начато рассмотрение в
судебном заседании, производство по другим делам, связанным с этим предметом,
не должно осуществляться. Орган или
лица, выступающие в качестве стороны в
каждом объединенном деле, сохраняют в
полном объеме свой правовой статус, даже
после объединения дел в едином производстве.
Объединение дел в единое производство должно осуществляться определением
Конституционного суда. Благодаря объедиÍàøå ïðàâî ¹ 1, 2020
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туционным судом, не передаются в другие
суды и организации.
Наряду с субъектами, указанными в статье 130-й Конституции Азербайджанской
Республики, другие государственные органы и должностные лица также могут быть
уведомлены о заседании Пленума Конституционного суда по делам о толковании Конституции Азербайджанской Республики.
Представители этих государственных органов, должностные лица или их представители могут быть заслушаны на заседании Пленума Конституционного Суда.
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«… шляхом справедливого, неупередженого
та своєчасного розгляду справ» [1; 2, с. 60] (ч.
1 ст. 2 Кодексу адміністративного судочинства
України, надалі – КАС України). Крім того,
забезпечення кожному громадянину права
на справедливий судовий розгляд визначено однією з головних цілей судової реформи
в Україні (п. 3 р. 3 Стратегії сталого розвитку
«Україна – 2020») [3].
Доцільно зазначити, що на сьогодні у
державі існують проблемні питання щодо
реалізації громадянами своїх прав на захист
в адміністративних судах, серед яких можна виокремити відсутність належної єдності
у судових процедурах, що, у свою чергу, викликано неузгодженістю між понятійно-категоріальними апаратами, які застосовуються
в адміністративному судочинстві України. З
цього приводу ми погоджуємося з В. Онопенком, який зазначив, що для завершення
судової реформи в Україні необхідно «…подолати роз’єднаність судової влади, а також уніфікувати процедури здійснення правосуддя
загальними та спеціалізованими судами» [4].
Саме єдність судової практики і єдині засади
організації та діяльності судів, що включають
принципи верховенства права, юридичної
визначеності та право на справедливий суд,
визнаються одними з основних засобів забезпечення єдності усієї системи судів загальної
юрисдикції України (ч. 4 ст. 17 Закону України «Про судоустрій і статус суддів») [5]. У свою
чергу, недостатній рівень єдності та послідовності судової практики трактується як перешкода для забезпечення права на справедли-

Стаття присвячена дослідженню спірних питань адміністративного судочинства,
що стосуються захисту прав та інтересів
фізичних і юридичних осіб у сфері публічноправових відносин. Зроблено висновок, що на
основі аналізу принципів та процесуальної
форми з урахуванням сучасних наукових підходів, адміністративне судочинство можна
вважати основним засобом захисту прав та
інтересів фізичних і юридичних осіб у сфері
публічно-правових відносин. Саме тому перспективи вдосконалення адміністративного
судочинства в Україні тісно пов’язані з перспективами вдосконалення його принципів
та процесуальної форми, що буде сприяти:
впровадженню додаткових гарантій фізичних
і юридичних осіб на справедливий суд; подоланню роз’єднаності судової влади; забезпеченню
оптимізації та уніфікації процедур здійснення
правосуддя загальними та спеціалізованими
судами на всіх його стадіях та в усіх інстанціях згідно з європейськими стандартами.
Ключові слова: адміністративне судочинство, судовий захист прав, публічно-правові
відносини, правосуддя, рішення у справі.
Постановка проблеми
В умовах євроінтеграційних процесів та
судової реформи, що відбуваються в Україні,
адміністративне судочинство, без перебільшення, можна вважати основним засобом захисту прав та інтересів фізичних і юридичних
осіб у сфері публічно-правових відносин від
порушень з боку суб’єктів владних повноважень. Цей захист повинен відбуватисяÍàøå ïðàâî ¹ 1, 2020
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як «правовідносини, що складаються під час
здійснення адміністративного судочинства».
Конституційний Суд України також включає до поняття «судочинство» процесуальні дії
як суду, так і учасників процесу, а також правові відносини між ними. Так, у його правових позиціях вказано, що «… види судочинства є процесуальними формами правосуддя
та охоплюють порядок звернення до суду,
процедуру розгляду судом справи та ухвалення судового рішення» [14].
Отже, можна зробити висновок, що основою поняття «адміністративне судочинство» є
процесуальна діяльність суду щодо розгляду
і вирішення адміністративної справи. У свою
чергу, смисловим вираженням поняття «адміністративний процес» є правовідносини, що
виникають між усіма учасниками процесу під
час здійснення цієї судової діяльності.
Розглядати правозахисну природу адміністративного судочинства неможливо без виокремлення його принципів, які становлять
врегульований спеціальними адміністративно-процесуальними нормами порядок діяльності адміністративних судів щодо послідовного розгляду та вирішення адміністративних
спорів певної категорії. Принципи адміністративного судочинства – це базисні, первісні засади його існування, які опосередковують
закономірність такого існування і взаємний
зв’язок цього явища з іншими правозахисними явищами [15]. Саме принципи адміністративного судочинства виступають основою захисту прав та інтересів фізичних і юридичних
осіб у сфері публічно-правових відносин від
порушень з боку суб’єктів владних повноважень. До загальних принципів адміністративного судочинства, закріплених Конституцією
України, належать: 1) рівність усіх учасників
судового процесу перед законом і судом; 2) забезпечення доведеності вини; 3) змагальність
сторін та свобода в наданні ними суду своїх
доказів і у доведенні перед судом їх переконливості; 4) підтримання публічного обвинувачення в суді прокурором; 5) забезпечення
обвинуваченому права на захист; 6) гласність
судового процесу та його повне фіксування
технічними засобами; 7) розумні строки розгляду справи судом; 8) забезпечення права на
апеляційний перегляд справи та у визначених
законом випадках – на касаційне оскарження

вий суд, у цілях усунення якої пропонується
виправити недоліки процесуального законодавства [6].
Аналіз останніх досліджень і публікацій
Відзначимо, що питання формування
та удосконалення адміністративного судочинства у різні часи досліджували у своїх працях такі вчені-адміністративісти, як:
Авер’янов В.Б., Битяк Ю.П., Бевзенко В.М.,
Бринцев В.Д., Демченко В.К., Кобилянський М.Г., Колпаков В.К., Коліушко І.Б.,
Комзюк А.Т., Кузьменко О.В., Куйбіда Р.О.,
Матвійчук В.К., Миколенко О.І., Пасенюк О.М., Педько Ю.С., Руденко А.В., Селіванов А.О., Тищенко М.М та ін.
Мета статті
Розглянути і проаналізувати адміністративне судочинство як основний засіб захисту
прав та інтересів фізичних і юридичних осіб у
сфері публічно-правових відносин з урахуванням сучасних наукових підходів з метою подолання роз’єднаності судової влади, а також
забезпечення уніфікації процедур здійснення
правосуддя загальними та спеціалізованими
судами згідно з європейськими стандартами.
Виклад основного матеріалу
Аналіз поняття «адміністративне судочинство» дає підстави стверджувати, що серед науковців не має єдиної думки щодо змісту даної
правової категорії. Окремі науковці розглядають адміністративне судочинство як систему
принципів та норм, які зумовлюють і регламентують порядок розгляду судом справ щодо
публічно-правових спорів (А.О. Селіванова)
[7]. Також існує думка розглядати адміністративне судочинство як процесуальний порядок
(форма) розгляду спорів судом, які виникають
в управлінській сфері (М.Г. Кобилянський,
В.К. Демченко [8, с. 65], А.В. Руденко [9, с. 14],
В.К. Матвійчук [10, с. 50]. Більшість учених
розглядає адміністративне судочинство як діяльність судових органів щодо відправлення
правосуддя у сфері управлінської діяльності
(А.Т. Комзюк, Ю.С. Педько, Д.В. Роженко)
[11, с. 49], [12, с. 45], [13, с. 834]. До речі, чинний КАС України аналогічним чином трактує
дане поняття, розмежовуючи його з поняттям
«адміністративний процес», який визначають
23
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Не можна надавати будь-яких привілеїв чи
обмежувати права учасників адміністративного процесу за ознаками раси, кольору шкіри,
політичних, релігійних та інших переконань,
статі, етнічного та соціального походження,
майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. Учасники адміністративного судочинства, у межах свого статусу, наділені рівними правами й обов’язками.
Суд не може змінювати обсяг процесуальних
прав чи обов’язків інакше, ніж визначено у
законі. Сторони адміністративного процесу
мають рівні можливості брати участь в адміністративному процесі особисто або діяти через
своїх представників. Принцип змагальності
застосовується там, де є рівноправні сторони.
На відміну від адміністративно-юрисдикційного процесу, якому принципове положення
диспозитивності не притаманне внаслідок відносин влади-підпорядкування, які супроводжують адміністративну юрисдикцію, ініціювання процедури розгляду справ у адміністративному суді є не волевиявленням владного
органу, а правом громадянина, яке він може
використовувати чи не використовувати [19].
І в цивільному, і в адміністративному судочинстві елементом змагальності є соціальноправова активність суду, яка спрямована на:а) роз’яснення особам, які беруть участь у справі, їхніх прав і обов’язків зі збирання і надання доказів; б) надання допомоги у збиранні
доказів; в) контроль суду за використанням
сторонами своїх правомочностей і виконанням покладених законодавством або судом
обов’язків [20]. Особливість адміністративного
судочинства щодо забезпечення змагальності полягає в активнішій ролі суду. На суд покладено обов’язок вживати передбачені законом заходи, необхідні для всебічного і повного
з’ясування обставин у справі, зокрема щодо
виявлення та витребування доказів з власної
ініціативи (частина четверта статті 11 КАС
України). По-перше, це дає змогу врівноважити можливості людини, яка зазвичай не обізнана з тонкощами юриспруденції, та суб’єкта
владних повноважень, а по-друге, предмет публічно-правового спору найчастіше стосується
публічних інтересів – тобто інтересів широкого
кола осіб. Суд повинен дослідити, як судове рішення може вплинути на ці інтереси, а не тільки
на інтереси осіб, які беруть участь у справі [17].

судового рішення; 9) обов’язковість судового
рішення [16]. Вказані конституційні принципи знайшли своє відображення і в КАС України. Так, у Конституції зазначено, що інші
засади судочинства можуть бути визначені у
відповідних законах (залежно від судової спеціалізації). Відповідно, щодо адміністративного судочинства, то у статті 7 КАС України закріплено основні принципи здійснення правосуддя в адміністративних судах, якими є:1) верховенство права; 2) законність;
3) рівність усіх учасників адміністративного
процесу перед законом і судом; 4) змагальність сторін, диспозитивність та офіційне
з’ясування усіх обставин у справі; 5) гласність і відкритість адміністративного процесу;
6) забезпечення апеляційного та касаційного
оскарження рішень адміністративного суду;7) обов’язковість судових рішень [1]. Крім того,
деякі науковці виокремлюють і інші принципи
адміністративного судочинства, які прямо не
зазначені в КАС, але випливають зі змісту його
норм. До таких принципів віднесено принцип
процесуальної економії, добросовісності, розумних строків, пропорційності [17, с. 240].
Принцип верховенства права має особливе значення в адміністративному судочинстві,
оскільки предметом розгляду в адміністративних судах часто є правові акти, які прийняли
органи влади стосовно громадян. Принцип
законності покладає на суд обов’язок розглядати і вирішувати справи на підставі закону
з урахуванням його цілей і у встановленому
порядку. Принцип законності закріплений у
частині другій статті 19 Конституції України
та частини першої статті 9 КАС України, відповідно до якого “органи державної влади та
органи місцевого самоврядування, їхні посадові особи і службові особи зобов’язані діяти
на підставі, в межах повноважень та у спосіб,
що передбачені Конституцією та законами
України”. У контексті адміністративного судочинства законність одночасно є: 1) вимогою до суду здійснювати усі процесуальні дії,
а також ухвалювати рішення у справі відповідно до закону (у широкому розумінні цього
слова); 2) критерієм перевірки рішень, дій чи
бездіяльності суб’єктів владних повноважень
[18]. Відповідно до статті 10 КАС України у
процесі адміністративного судочинства всі
учасники є рівними перед законом і судом.
Íàøå ïðàâî ¹ 1, 2020
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них і юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин, на нашу думку, є і порядок
здійснення процесуальної діяльності, тобто
його процесуальна форма. У юридичній літературі «процесуальна форма» характеризується як одне з основних понять юридичного
процесу і визначається наступним чином [24,
с. 182-187]: а) процесуальна форма – це чітко
регламентований законом порядок здійснення процесуальної діяльності; б) процесуальна
форма – це закріплена процесуальним правом
структура всього процесу і окремих його стадій, а також встановлені умови, послідовність
і порядок здійснення процесуальних дій;в) процесуальна форма – це встановлений законом порядок та умови здійснення окремих
процесуальних дій і всієї їх сукупності та офіційне закріплення їх ходу та результатів. На
відміну від попереднього, дане визначення
акцентує увагу на офіційному закріпленні результатів процесуальних дій; г) процесуальна
форма – це процесуальна процедура.
Разом з тим, розвиток адміністративного
судочинства вплинув на появу нових наукових думок щодо змісту адміністративно-процесуальної форми. Наприклад, В. Г. Перепелюк
визначає три елементи, що характеризують
зміст процесуальної форми адміністративного розгляду: 1) порядок його ведення, який
дозволяє проводити різницю між процесуальною діяльністю в судах та іншою схожою
діяльністю в органах публічної адміністрації (судовий порядок та адміністративний
порядок розгляду скарг); 2) методи адміністративного розгляду, що проявляється у
способах волевиявлення зацікавлених осіб
стосовно змісту рішення, процесуальних дій,
спрямованих на досягнення локальної мети і
розв’язання більш чи менш виокремленого в
рамках адміністративного процесу завдання;
3) форма прояву дій (актів) учасників адміністративного процесу та його організатора.
Вимоги до такого прояву полягають у переліку обов’язкових реквізитів письмових актів і
в системі умов вчинення усних актів. [25, с. 1418]. Якщо проаналізувати позицію вченого,
то можна зробити висновок, що особливістю
адміністративного процесу, як і будь-якого іншого юридичного процесу, є те, що він складається не тільки з дій суб’єктів, які безпосередньо ведуть процес, а й з актів поведінки

У свою чергу, принцип диспозитивності у класичному своєму вигляді наголошує
на обов’язку суду розглядати безпосередньо
ті питання, для вирішення яких звернулись
учасники правовідносин.
Особливим принципом адміністративного
судочинства є принцип офіційності. Завдяки
даному принципу суд має можливість за допомогою власної ініціативи визначити наявність
у нього всіх необхідних фактів, які є важливими для ухвалення об’єктивного рішення у
справі.
Прозорість і відкритість в адміністративному судочинстві забезпечує принцип гласності.
Зазначений принцип зобов’язує суд надати
доступ до матеріалів справи усім особам, зацікавленим у результатах розгляду. У свою чергу, відкритість судового процесу надає особам,
які не причетні до судової справи, право бути
присутніми на судових засіданнях. Відкритим
може бути лише усний судовий розгляд адміністративної справи. Усність судового розгляду означає безпосереднє заслуховування осіб,
які беруть участь у справі, свідків, експертів.
Усний судовий розгляд не властивий письмовому провадженню, у якому суд вирішує справу без проведення судового засідання на підставі наявних у справі матеріалів [21].
Зазначимо, що принципи адміністративного судочинства є нормативними. Це означає, що їх належить застосовувати, як і будьяке положення КАС України. Отже, дані
принципи є основоположними у процесі захисту прав та інтересів фізичних і юридичних
осіб у сфері публічно-правових відносин, а їх
втілення у адміністративне судочинство підвищує якість правосуддя і навпаки – ігнорування
веде до порушення права на судовий захист і,
як правило, до неправосудності судових рішень. Принципи є ціннісним орієнтиром для
надання тлумачення правилам адміністративного судочинства в разі їх застосування, а
також усунення у них прогалин [22]. Керуючись зазначеними принципами, суд як носій
публічної влади покликаний забезпечувати
справедливість, відстоюючи права і свободи
людини і громадянина, дотримуючись балансу приватних та публічних інтересів [23, с. 66].
Не менш важливим у контексті дослідження адміністративного судочинства як основного засобу захисту прав та інтересів фізич25
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інших учасників процесу. Такі дії мають свій
зовнішній вираз (форму). На прикладі адміністративного судочинства видно, що зовнішній вираз (форму) має не тільки діяльність
суб’єктів адміністративного процесу (форма та
вимоги до змісту судового рішення за результатами підготовчого провадження – ст. 183
КАСУ; форма та вимоги до змісту постанови
суду – ст.ст. 241, 246 КАСУ тощо), а також акти
поведінки інших учасників процесу (форма
та зміст адміністративного позову – ст.ст. 160
КАСУ, форма та зміст висновку експерта у галузі права – ст. 112 КАСУ тощо) [26 ].
Таким чином, на основі аналізу принципів та процесуальної форми з урахуванням
сучасних наукових підходів, адміністративне
судочинство можна вважати основним засобом захисту прав та інтересів фізичних і юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин. Саме тому перспективи вдосконалення
адміністративного судочинства в Україні тісно пов’язані з перспективами вдосконалення
його принципів та процесуальної форми, що
буде сприяти: впровадженню додаткових гарантій фізичних і юридичних осіб на справедливий суд; подоланню роз’єднаності судової
влади; забезпеченню оптимізації та уніфікації
процедур здійснення правосуддя загальними
та спеціалізованими судами на всіх його стадіях та в усіх інстанціях згідно з європейськими
стандартами.
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SUMMARY
The article is devoted to the study of controversial
issues of administrative court proceedings related
to the protection of the rights and interests of
individuals and incorporated persons in the
field of public legal relations. It is noted that
the administrative court proceedings, without
exaggeration, can be considered the main means
of protecting the rights and interests of individuals
and incorporated persons in the field of public legal
relations from violations by subjects of state power
in the context of integration processes and judicial
reform, which taking place in Ukraine.
It is emphasized that the basis of the concept of
“administrative court proceedings” is the procedural
activity of the court to consider and resolve an
administrative case. In turn, the meaning of the
concept of “administrative process” is the legal
relations that arise between all participants in
exercising of these judicial activities.
It is noted that the principle of dispositiveness
in its classic form emphasizes on the obligations of
the court to consider directly those issues for which
the participants of legal relations have applied.
A special principle of administrative justice is the
principle of formality. Due to this principle, the
court is able to determine, by its own motion, all the
facts necessary for an objective decision in the case.
It is concluded that the administrative court
proceedings can be considered the main means of
protecting the rights and interests of individuals
and incorporated persons in the field of public
legal relations based on the analysis of principles
and procedural form, taking into account modern
scientific approaches. That is why the prospects
for improving administrative justice in Ukraine
are closely linked to the prospects for improving
its principles and procedural form, which will
contribute to: introducing additional guarantees
for individuals and incorporated persons in
a fair trial; overcoming the disunity of the
judicial authority; ensuring the optimization and
unification of justice procedures by general and
specialized courts at all stages and in all instances
in accordance with European standards.
Keywords: administrative justice, judicial
protection of rights, public legal relations, justice,
decision in the case.
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У статті визначено поняття функцій
та принципів кадрової роботи в судовій системі. Принципи визначені як керівні засади та ідеї, що відображають синергію діяльності із кадрового менеджменту у сфері
судового адміністрування та положень законодавчих, підзаконних нормативних актів, які спрямовані на формування високоякісного суддівського корпусу та апарату
органів, що забезпечують здійснення правосуддя.
Функціями кадрової роботи судових
органів розуміються напрямки роботи з
кадрами (персоналом) судових органів, що
виражаються у процесах професійної орієнтації, прогнозування і планування кадрових потреб, добору, підготовки та розстановки кадрів.
При визначенні змісту принципів кадрової роботи в судовій системі та їх видів
необхідно виходити із декількох важливих
аспектів: (1) дуалістична публічна природа сутності принципів; (2) високі вимоги
до професіоналізму, поведінки та високий
рівень відповідальності потребують відповідного високоякісного кадрового обслуговування, що відображається на принципах
роботи органів та інституцій, які виконують кадрові функції; (3) на відміну від
сфери публічного адміністрування, у якій
кадрові процеси є її частиною, кадрова діяльність в судах не пов’язана зі здійсненням правосуддя.
Загально-правові принципи кадрової роботи спрямовані на забезпечення системи
Íàøå ïðàâî ¹ 1, 2020

судового адміністрування висококваліфікованими кадрами, їх професійного зростання. До таких принципів можна віднести:
законність; верховенство права; рівність;
гласність; публічність; неупередженість
(недопустимість існування конфлікту інтересів). Зазначені принципи характеризують універсальне правове бачення не
тільки працівників кадрових підрозділів, а
й напрямків кадрових функцій. Реалізація
загально-правових принципів має спільну
природу для будь-якого працівника судових
органів, незалежно від того, здійснює він
правосуддя, чи створює умови для роботи
судді.
Ключові слова: принципи, кадрова робота, судова система, підготовка суддів, професійна кваліфікація, гласність, рівність.
Важливими завданнями судової реформи є підготовка та впровадження організаційно-правових засад діяльності органів
судової влади, спрямованих на підвищення
ефективного використання кадрового потенціалу суду, вироблення дієвих методів
оцінювання якості надання судових послуг, регламентація прав і відповідальності
працівників суду, визначення рівня їх професіоналізму, тому важливим є розуміння
функцій кадрової роботи судових органів
та принципів, на яких вона базується [1,
с.176].
Поняття функцій та принципів в теорії
юриспруденції досліджували С.С. Алексєєв, О.В. Зайчук, М.С. Кельман, А.М. Ко28
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Під функціями кадрового роботи судових органів ми розуміємо напрямки роботи
з кадрами (персоналом) судових органів,
що виражаються у процесах професійної
орієнтації, прогнозування і планування кадрових потреб, добору, підготовки та розстановки кадрів. Ознаками функцій кадрової роботи у судових органах є:
1) мають об’єктивно-суб’єктивний характер – об’єктивність означає їх обумовленість закономірностями взаємодії суспільства і держави, а суб’єктивність вказує на
те, що вони реалізуються завдяки свідомості і волі людей, задіяних у кадровій роботі;
2) мають державно-владний характер,
тому що посадові особи. які здійснюють
функції кадрової роботи, наділенні державно-владними повноваженнями;
3) мають управлінський характер, тому
що є проявом управлінської діяльності;
4) обумовлені цілями й завданнями
управління;
5) мають безперервний характер тобто
це усталена предметна діяльність, що означає їх постійний характер на тривалому періоді існування держави.
З погляду І.О. Русанової та І.В. Юревич
судовому кадровому менеджменту притаманні наступні функції 1) вивчення ринка праці, відбір, призначення та прийом
персоналу; 2) ділова оцінка персоналу при
прийнятті, атестації, доборі та розстановці кадрів; 3) визначення заробітної плати і
пільг, оформлення трудового контракту; 4)
організація праці, розробка посадових інструкцій; 5) дотримання етики ділових відносин і корпоративної культури; 6) управління конфліктами і стресами; 7) оцінка
трудової діяльності, навчання, підвищення
кваліфікації і перепідготовка кадрів; 8) планування ділової кар’єри і управління службово-професійним зростанням; 9) управління нововведеннями у кадровій роботі;
10) управління поведінкою персоналу, дотримання дисципліни праці; 11) звільнення персоналу [6].
Таким чином підтримуючи думки вищезазначених вчених, можна виділити
наступні функції кадрової роботи в судах,
враховуючи особливості здійснення правосуддя:

лодій, А.С. Піголкін, О.В. Петришин,
П.М. Рабінович, О.Ф. Скакун, Ю.О. Тихомиров, М.В. Цвік та інші. Адміністративноправову характеристику зазначених понять
розглядали у своїх роботах: В.Б. Авер’янов,
Г.В. Атаманчук, Ю. П. Битяк, І.П. Голосніченко, Є.В. Додін, Т.Є. Кагановська,
С.В. Ківалов, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, М.Г. Мельник,
В.Н. Протасов, В. Д. Сорокин, С.Г. Стеценко та інші.
Мета статті полягає в з’ясуванні змісту
та видів функцій, а також принципів кадрової роботи в судовій системі.
Виклад основного матеріалу
Термін «функція» має багатоманітність
значень: 1) явище, яке залежить від іншого
явища, є формою його виявлення і змінюється відповідно до його змін; 2) призначення, роль чого-небудь [2, с.653]. В теорії
права під функціями розуміють – основні
напрямки впливу явища на суспільні відносини, в яких розкривається сутність цього
явища.
Можна говорити про те, що функції кадрової роботи судів є як проявом функцій
роботи судів взагалі, так і управління в судових органах.
Провідні спеціалісти у галузі судового
адміністрування пропонують таку класифікацію функцій судового кадрового менеджменту: планування, організація, робота з
кадрами, керівництво, контроль[3]. Представлена класифікація функцій судового
кадрового менеджменту стала основою багатьох досліджень, хоча до неї було внесено чимало доповнень, уточнень та змін[1,
с.180]. На думку Л. Д. Оліфіренко, кадровий менеджмент суду охоплює не тільки
функції, що традиційно пов’язуються з
кадровою роботою, а й знання, навички
та здібності, завдяки яким персонал суду
моделює принципи фахової поведінки, зокрема: результативність, продуктивність,
індивідуалізацію результатів та врахування
довгострокової перспективи під час прийняття рішень з кадрового менеджменту
суду [4], [5].
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Підґрунтям моделювання процесу якісного кадрового забезпечення, що стосується як судів як основної ланки системи органів судової гілки влади, так й інших структурних складових цієї системи є принципи
[10, с. 170].
При всій багатоманітності визначень
принципів права науковці одностайні в
тому, що принципи права – це ідеї, засади,
положення, які обумовлені об’єктивними
закономірностями розвитку суспільства,
розкривають сутність права як регулятора
суспільних відносин, міри справедливості,
рівності й свободи з метою досягнення правопорядку.
Загальноприйнятим є поділ принципів
права на загальні, галузеві, міжгалузеві та
принципи інститутів права. Загальними
принципами права є орієнтири, за якими
діє вся правова система держави. Галузеві принципи – це керівні ідеї, на яких базуються окремі галузі права. Міжгалузеві принципи визначають засади двох або
більше галузей права. Принципи інститутів права – це керівні ідеї, на яких базуються інститути галузей права.
На думку Л. Д. Оліфіренко кадровий
менеджмент суду, як складний, багатосторонній та специфічний аспект судової
влади, ґрунтується на основоположних
принципах державного управління, закладених у нормах адміністративного права,
зокрема, принципах єдності та оперативної
самостійності у прийнятті рішень, відповідальності за їх результати [1, с. 177].
Слушною є думка Т. Є Кагановської,
що принципи кадрового забезпечення державної служби повинні знайти свій прояв:
- у нормах адміністративного права, що
утворюють та регламентують діяльність
органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб.
Зокрема на тісний взаємозв’язок принципів державної служби з принципами адміністративного права, яке суттєво впливає
на регулювання державно-службових відносин, а також з принципами управління
(державного управління), яке, в свою чергу, впливає на формування системи принципів адміністративного права, вказує Ю.
П. Битяк [11, с. 11-12].

1) підбір кадрів – тобто комплектування судових органів висококваліфікованими
фахівцями. У теорії управління під підбором кадрів розуміють процес установлення придатності кандидатів і вибір із них
найбільш підготовлених для ефективного
виконання функціональних обов’язків. Головними завданнями при цьому вважають:
забезпечення об’єктивності при підборі кадрів; установлення певних механізмів для
гарантування прозорості і демократичності
процесу; визначення загальних кваліфікаційних вимог для бажаючих обійняти посаду; чітке регулювання порядку проведення
конкурсу (від оголошення про вакансію до
призначення на посаду за його результатами) [7, с.60]. Зміст процедури добору кадрів
становлять аналіз та оцінка особистісних
якостей претендента, а також формулювання висновку про ступінь його відповідності
вимогам конкретної посади [8, с. 24]. Так,
сутність процедури добору кандидата на
посаду судді місцевого суду полягає у виборі особи, яка є найбільш придатною для
здійснення функцій судової влади у сфері
публічно-правових відносин;
2) аналіз стану роботи з відбору, розстановки, зміцнення та збереження професійних кадрів;
3) планування потреб судових органів
– виражається у прогнозуванні кількості
вакантних посад, встановленні критеріїв
оцінки роботи, дозволяє більш чітко формулювати цілі діяльності судової установи
та використовувати систему показників,
що необхідна для подальшого контролю
результатів, забезпечує більш чітку координацію зусиль структурних підрозділів
апарату суду, що у свою чергу має зміцнити
взаємодію керівників цих підрозділів та керівника апарату суду[9, с. 280];
4) організація роботи суду полягає в
тому, що вона формує структуру судової
установи, а також забезпечує усім необхідним для її функціонування – персоналом,
матеріалами, устаткуванням, приміщеннями, грошовими коштами;
5) контроль – це процес забезпечення
досягнення цілей організації, який необхідний для з’ясування і вирішення кадрових проблем.
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- в адміністративному законодавстві,
яке є зовнішньою формою прояву адміністративно-правових норм;
- в управлінських правовідносинах, які
є формою реалізації повноважень суб’єктів
кадрового забезпечення [12, с. 33].
Підсумовуючи, можна сказати, що
принципи кадрової роботи судів – це обумовлені об’єктивним розвитком суспільних відносин, закріплені у нормативноправових актах беззаперечні вимоги, які
відображають сутність кадрового забезпечення судів, визначають його форми й методи, покликані реалізувати судами функції держави, що виражаються у здійсненні
правосуддя, захисті прав, свобод людини
й громадянина.
З огляду на викладене, можна визначити ознаки, які притаманні принципам кадрового забезпечення судів:
1) є керівними ідеями, беззаперечними
вимогами, засадами, на яких базується кадрова робота судів;
2) обумовлені об’єктивним розвитком
суспільних відносин, тобто залежать від реально існуючих політичних, економічних,
ідеологічних відносин, що склалися у суспільстві та впливають на роботу державних
органів взагалі та роботу органів суду зокрема;
3) закріплені в нормативно-правових актах, тобто набувають значення загальних правил поведінки, які мають
загальнообов’язковий, владний характер;
4) відображають сутність кадрового забезпечення суду демократичної держави;
5) визначають форми й методи кадрового забезпечення судів для досягнення
ефективної роботи органів суду;
6) їх мета – реалізація судовими органами функцій із здійснення правосуддя, захисту прав і свобод людини і громадянина.
Отже, можна запропонувати розподіл
принципів кадрової роботи судів 1) загальні принципи – це принципи, що є системою
координат в межах яких діють правові явища в державі, і виходять із загальних принципів права, 2) загально-управлінські, на
яких базується управлінська діяльність, 3)
спеціально-управлінські – на яких базується кадрова робота.

До загальних принципів можна віднести: верховенство права, законність, гуманізм, рівність, демократизм.
1) Принцип верховенства права, закріплений у статті 8 Конституції України як
загально правовий принцип. Він передбачає, що Конституція України має найвищу
юридичну силу, а закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі
Конституції України і повинні відповідати
їй.
2) Принцип законності закріплений ст.
19 Конституції України, у відповідності до
якої його зміст полягає у тому, що органи
державної влади, місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише
на підставі і в межах повноважень та у спосіб, що передбачений Конституцією та законами України. В діяльності судів це означає що: суд і суддя при винесенні рішення
діють на підставі спеціально дозвільного
принципу правового регулювання – «заборонено все крім того, що прямо дозволено
законом», а громадяни та об’єднання громадян можуть діяти на підставі загально дозвільного принципу – «дозволено все крім
того, що прямо не заборонено в законі».
3) Принцип гуманізму, передбачений
ст. 3. Конституції України, встановлює, що
людина, її життя і здоров’я, честь і гідність,
недоторканність і безпека визнаються в
Україні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності
держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави .
4) Принцип рівності означає, що всі
особи, незалежно від статі, майнового становища, національності, віросповідання
однаково захищаються законом, і в той же
час несуть однакову відповідальність перед
законом.
5) Принцип демократизму виражається
в тому, що в демократичній державі право
виражає волю народу. Закони приймаються парламентом, який обирається через
безпосередню форму демократії – вибори.
Друга група принципів – це вимоги, які
висуваються до управлінської діяльності.
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До них належать:
1) наукова обґрунтованість означає важливість і значимість систематизованих наукових знань про управління, які дозволяють своєчасно та якісно управляти поточною діяльністю організації, прогнозувати
можливі варіанти розвитку подій і у відповідності до цього розробляти стратегію і
тактику функціонування, грамотно реалізовувати постановку цілей і задач;
2) комплексність передбачає поширеність на всі сфери кадрової політики, тобто на орієнтацією управління персоналом
на законодавство про працю, забезпеченням умов для стабілізації кадрового складу
та мінімізації звільнень; облік поточної та
перспективної потреби організації в персоналі; додержання балансу інтересів організації та її працівників; залучення до співробітництва при реалізації кадрової політики
всіх заінтересованих сторін; максимальна
турбота про кожну людину окремо, повага
її прав та свобод;
3)
системність
означає
поширеність
найбільш
значущій
комплекс
взаємопов’язаних і взаємообумовлених
підсистем, наприклад, «підсистема безстрокового призначення», «підсистема підвищення кваліфікації працівників апарату
суду», «підсистема репутації», «підсистема оплати праці», що взаємодоповнюють
одна одну та забезпечують, серед іншого,
мотивування персоналу;
4) ефективність здійснення судового кадрового менеджменту полягає в тому, що
будь-які затрати на всі заходи та процеси
щодо добору та призначення працівників
судової системи повинні окупатися через
ефективні результати їх діяльності. Розробки менеджменту націлені на те, щоб працівники використовували весь потенціал,
всі можливості для підвищення продуктивності та якості роботи, щоб були зацікавленими у максимальній ефективності та оперативності роботи судової установи;
5) єдність має забезпечуватися однаковою кадровою політикою для працівників
суду, починаючи від підходів до підбору
та розстановки кадрів, та до максимальної
турботи про кожного працівника окремо,
поваги його прав та свобод [9, с.278].
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До третьої групи принципів, що визначають засади кадрової роботи, належать: 1)
принцип рівного доступу до служби полягає у тому, що громадяни України незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової і національної приналежності, статі, політичних поглядів, релігійних переконань, які одержали відповідну
освіту і професійну підготовку та пройшли
у встановленому порядку конкурсний відбір, або за іншою процедурою передбаченою чинним законодавством мають право
обіймати посади у суді;
2) принцип фаховості виражається у
тому, що особа, яка претендує на посаду
працівника суду повинна мати відповідну
освіту й професійну підготовку;
3) принцип політичної неупередженості є підкріпленням принципу професіоналізму без врахування політичних переконань; державні службовці мають неупереджено, своєчасно виконувати свої службові
обов’язки незалежно від своїх політичних
поглядів й переконань;
4) принцип універсальності полягає у
застосуванні однакових підходів до всіх
учасників відносин в сфері кадрового забезпечення;
5) принцип конкуренції забезпечує авторитетність професії [13, с. 39].
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SUMMARY
The article defines the concept of functions and
principles of personnel work in the judicial system.
The principles are defined as guiding principles
and ideas, reflecting the synergy of human resource
management activities in the field of judicial
administration and provisions of legislative, bylaw normative acts aimed at forming a high-quality
judicial body and apparatus of the bodies providing
justice.
The functions of the judicial work of the
judiciary are understood as the directions of work
with the personnel (staff) of the judicial bodies,
which are expressed in the processes of professional
orientation, forecasting and planning of personnel
needs, selection, training and placement of
personnel.
In determining the content of the principles
of personnel work in the judiciary and their types,
it is necessary to proceed from several important
aspects: (1) the dualistic public nature of the
essence of the principles; (2) high requirements
for professionalism, behavior and a high level of
responsibility require appropriate high-quality
staffing, which is reflected in the principles of
the work of bodies and institutions that perform
human resources functions; (3) Unlike public
administration, in which staffing processes are
part of it, staffing in the courts is not related to the
administration of justice. The general principles of
human resources work are aimed at providing the
judicial administration system with highly qualified
personnel, their professional growth. These
principles include: legality; Rule of Law; equality;
publicity; publicity; impartiality (inadmissibility of
conflict of interest). These principles characterize
the universal legal vision not only of employees
of human resources, but also areas of human
resources functions. The implementation of the
general principles of law is of a common nature
for any judicial officer, regardless of whether he or
she administers justice or creates the conditions for
a judge to work.
Keywords: principles, personnel work,
judicial system, training of judges, professional
qualification, publicity, equality.
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Статья посвящена исследованию особенностей заимствования зарубежного опыта
правового регулирования информационной деятельности органов прокуратуры. Автором
проанализирован ряд нормативно-правовых
актов международного и национального уровня, научные позиции и наработки
отечественных ученых в области информационного, административного и международного права.
В процессе исследования предпринята
попытка анализа категориального аппарата. Изучение существующих подходов к
пониманию определений «адаптация», «аппроксимация», «гармонизация», позволило определить их общие и отличительные
черты. Выявлено, что несмотря на наличие в нормативно-правовых актах всех
вышеупомянутых определений, очень часто
они употребляются как тождественные,
хотя имеют разные значения. В процессе
реформирования органов прокуратуры оптимальной является именно аппроксимация
– заимствования правовых норм, институтов, процедур, других элементов зарубежного
опыта правового регулирования информационной деятельности прокуратуры, с целью
повышения ее эффективности, с учетом исторических, социальных, ментальных и других особенностей украинского народа.
Отдельное внимание посвящено реформе
органов прокуратуры, происходящей в русле
адаптации украинского законодательства к
стандартам ЕС. Автор обращает внимание
на тот факт, что в отличии от ситуации с
Íàøå ïðàâî ¹ 1, 2020

органами прокуратуры, в процессе реформы
образования законодатель (при поддержке Конституционного суда) позволяет себе
игнорировать рекомендации Венецианской
комиссии. Это создает прецедент, что позволяет надеяться на учет национальных
интересов в процессе дальнейшего реформирования органов прокуратуры.
Ключевые слова: прокуратура, реформирование, международный опыт, аппроксимация, адаптация, гармонизация, информационное право, Венецианская комиссия.
Обґрунтування обраної
теми дослідження
Європейський вектор розвитку України обумовлює необхідність проведення
комплексу заходів, спрямованих на формування в нашій державі таких правових, інституційних конструкцій, які відповідають
високим стандартам країн-учасниць ЄС.
Численні реформи, які не оминають практично жодної галузі, неможливі без активного вивчення, врахування, запозичення
передового зарубіжного досвіду. Водночас,
з огляду на історичні передумови, соціальні, економічні, політичні реалії сьогодення,
мова не може йти про просте копіювання
того чи іншого досвіду, насадження готової «ефективної» моделі. Без належного вивчення, врахування численних національних особливостей, той механізм, який дає
високі результати в одній країні, може не
лише не призвести до бажаного зростання,
але й погіршити стан справ у іншій.
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Все це обумовлює потребу дослідження
особливостей адаптації, апроксимації зарубіжного досвіду правового регулювання інформаційної діяльності органів прокуратури та специфіки гармонізації вітчизняного
законодавства до стандартів ЄС.

пейськими Співтовариствами та їх державами-членами, ратифікованій Верховною
Радою України у 1994 році, застосовуються
такі характерні для норм права ЄС терміни як «адаптація» (статті 53, 77), «зближення» (статті 51, 76), «наближення» (стаття
60), «встановлення еквівалентних норм»
(стаття 60) та «гармонізація» (статті 93, 129,
149, 150, 174 з Договору про Співтовариство) [1]. З огляду на це, доволі слушною
видається думка С. В. Вишновецької, яка
звертала свою увагу на питання правильності застосування термінів «наближення»
та «зближення» в контексті приведення
законодавства України у відповідність до
законодавства ЄС, посилаючись на відмінності їх семантики [2]. Адже, наприклад,
словник української мови трактує слово
«наближатися, наближуватися» як переміщення одного об’єкта в напрямку до іншого: «переміщатися на ближчу віддаль до
кого-, чого-небудь» [3, с. 17-18]. Натомість
слово «зближатися, зближуватися» визначається як зустрічний рух кількох об’єктів:
«переміщатися, рухатися, сходитись», або
як процес досягнення певного уподібнення: «встановлювати зв’язок, знаходити взаєморозуміння, вступати у взаємодію; ставати схожим, спорідненим» [4, с. 445-446].
Отже, коли мова заходить про внесення до
українського законодавства змін, покликаних привести його у відповідність до законодавства ЄС, доречнішою буде дефініція
«наближення» (з огляду на те, що зустрічного руху з боку законодавства ЄС, чи навіть окремих країн-учасниць ЄС, до законодавства України явно не передбачається).
Не додає однозначності трактування дефініцій і вітчизняний законодавець. У ряді
нормативно-правових актів процес внесення змін до законодавства України, з метою
приведення його у відповідність до законодавства ЄС, визначається як «адаптація»
(з англ. adaptation – адаптація, пристосовування) [5]. При цьому сама дефініція «Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу» може визначатися як «процес зближення та поступового
приведення законодавства України у відповідність до законодавства Європейського
Союзу» [6]. А може розглядатися і як «пер-

Метою статті є дослідження особливостей запозичення зарубіжного досвіду правового регулювання інформаційної діяльності органів прокуратури в контексті відмінності дефініцій «апроксимація», «адаптація» та «гармонізація».
Аналіз попередніх досліджень
і публікацій
Проблематиці запозичення іноземного досвіду правового регулювання інформаційної діяльності органів прокуратури
в процесі їх реформування, присвячували
свою увагу ряд вітчизняних вчених. Підґрунтям для даного дослідження стали
окремі ідеї, напрацювання таких дослідників як: В. І. Литвиненко, В. В. Лушер,
С. В. Мазурик, А. М. Подоляка, С. А. Подоляка, В. С. Цимбалюк. Окрім того, в процесі дослідження враховано напрацювання
дослідників проблематики апроксимації зарубіжного досвіду та законодавства, серед
яких: С. В. Вишновецька, П. М. Рабінович,
С. Р. Станік Т. С. Яровой. Водночас, висока
динаміка реформаційних процесів, в поєднанні з відсутністю єдиної наукової концепції інформаційної діяльності органів прокуратури майбутнього, обмовлює потребу дослідження існуючих проблем запозичення
провідного зарубіжного досвіду.
Основний зміст дослідження
Розгляд особливостей апроксимації зарубіжного досвіду регулювання діяльності
органів прокуратури, доречно розпочати з
уточнення дефініції «апроксимація». Необхідність уточнення термінології обумовлена поширенням близьких за змістом (але
все ж – зовсім не ідентичних) визначень,
як у чинному законодавстві так і серед наукової спільноти. Мова йде про дефініції
«адаптація», «апроксимація» та «гармонізація». Так, зокрема, в Угоді про партнерство
і співробітництво між Україною і Євро35
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ший етап тривалого процесу наближення
національної системи права, включаючи
також правову культуру, доктрину та судову і адміністративну практику, до системи
права Європейського Союзу відповідно до
критеріїв, що висуваються Європейським
Союзом щодо держав, які мають намір приєднатися до нього» [7, с. 168]. З огляду на
семантичне наповнення, ми схильні вважати вірним другий підхід. Водночас, у такому разі «адаптація», як «початковий етап
наближення», є складовою «апроксимації»,
як більш тривалого процесу, що супроводжується докорінними змінами.
Термін «апроксимація» теж не лишився
поза увагою вітчизняної наукової спільноти Так, зокрема, С. Р. Станік вживає термін
«апроксимація» у значенні наближення законодавчих актів України до правової системи Євросоюзу і вказує на апроксимацію
як на творче використання (перейняття)
норм європейського права [8, с. 29]. Водночас, частина юристів, які присвячували
увагу досліджуваному питанню, надавали
перевагу терміну «гармонізація». До цього
терміну, зокрема, вдається Н. Р. Малишева,
яка характеризує гармонізацію законодавства України з законодавством ЄС як таку,
що обумовлена необхідністю адаптувати
національну правову систему України до
правового простору Європи [8, с. 89]. Схожу позицію висловлює, П. М. Рабінович,
який уточнює, що гармонізація (гармонізування) – це процес приведення законодавства України у відповідність до правових
систем провідних міжнародних організацій Європи [8, с. 255]. Більш слушним, на
нашу думку, є зауваження В. І. Муравйова,
який нагадує, що «здійснюючи гармонізацію, Україна повинна враховувати, що цей
процес має однобічний характер, оскільки
йдеться не про взаємні кроки з обох сторін
щодо узгодження своїх правових норм, а
тільки про зміни в українському законодавстві з метою його гармонізації з нормами
Євросоюзу» [9, с. 266]. Підтримує таку позицію і Т. С. Яровой, додаючи при цьому,
що «у рамках співпраці України з ЄС не
йшла і не йде мова про якісь зміни у законодавстві ЄС, спрямовані на рух назустріч
Україні. Українські науковці застосовують
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термін «гармонізація» для позначення однобічного процесу наближення внутрішнього законодавства з боку України до законодавства ЄС, хоча деякі з них і говорять
про «зближення», а не «наближення» [9, с.
157].
Дефініції «адаптація» та «гармонізація»
вживаються в різних значеннях і в затвердженій у 2005 році «Методиці визначення
критеріїв євроінтеграційної складової державних цільових програм», відповідно до
якої, адаптація законодавства (зближення)
– це процес приведення законів України та
інших нормативно-правових актів у відповідність із «acquis communautaire» (acquis
communautaire – правова система ЄС, яка
включає акти законодавства ЄС (але не обмежується ними), прийняті в рамках ЄС,
спільної зовнішньої політики та політики
безпеки, співпраці у сфері юстиції та внутрішніх справ). Натомість, «гармонізація»
(приведення у відповідність) – це процес
приведення національних стандартів у відповідність із стандартами ЄС [10]. Хоча,
як можна помітити, автори Методики теж
схильні ототожнювати «зближення» та «наближення», що ми вважаємо не коректним.
Можна погодитися з К. В. Ященко,
яка розглядає гармонізацію законодавства
України до законодавства ЄС як складову частину адаптації. Термін «адаптація»,
на думку дослідниці, вживається у більш
широкому значенні, ніж «наближення законодавств» і охоплює не тільки проведення гармонізації та уніфікації законодавства України з законодавством ЄС, але
й здійснення всього комплексу заходів,
необхідних для приведення законодавства
України у відповідність до вимог нормативно-правових актів ЄС [11, с. 57]. В такому
контексті «адаптація» та «апроксимація»
видаються тотожними дефініціями. Водночас, вони відрізняються за своєю метою.
Як слушно зазначає з цього приводу Т. С.
Яровой, «метою адаптації є приведення вітчизняного законодавства у відповідність
до законодавства зарубіжного (або міжнародного, чи, скажімо, європейського). Натомість метою апроксимації є запозичення
тих чи інших елементів зарубіжного (або
міжнародного, чи, скажімо, європейського)
36
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законодавства для оптимізації відповідного
національного законодавства [12, с. 158].
Також цікавою є думка М. В. Лушнікової,
відповідно до якої, правова рецепція – це
процес запозичення національною правовою системою правових цінностей, норм,
інститутів, процедур, інших іноземних і
міжнародних елементів правових систем
з урахуванням рівня економічного і соціального розвитку держави, її історичних
традицій, правового менталітету, правової
культури [13, с. 421]. Ми підтримуємо такий підхід до визначення дефініцій адаптація, апроксимація та рецепція. Однак, змушені констатувати, що у контексті реформування правоохоронної системи України
в цілому та органів прокуратури зокрема,
доречно вести мову саме про адаптацію зарубіжного та міжнародного досвіду, тоді як
нам хотілося б спостерігати апроксимацію.
Наразі міжнародно-правові стандарти
стосовно прокурорської діяльності та статусу прокурорів закріплені низкою нормативно-правових актів, зокрема: Рекомендацією Rec(2000)19 щодо ролі прокуратури в
системі кримінального судочинства, ухваленою Комітетом міністрів Ради Європи 6
жовтня 2000 р. [14], Рекомендацією Парламентської Асамблеї 1604 (2003) щодо ролі
прокуратури в демократичному суспільстві, керованому верховенством права, численними звітами Європейської Комісії «За
демократію через право» та Рекомендацією
CM/Rec(2012)11 щодо ролі державних прокурорів за межами системи кримінального
судочинства, прийнятою Комітетом міністрів Ради Європи 19 вересня 2012 р. (Рекомендація CM/Rec(2012)11) [15] та іншими.
Певно, саме органи прокуратури, як
жодні інші, відчувають на собі наслідки
впровадження зарубіжного досвіду. За усталеною у вітчизняній законотворчій діяльності традицією, значну кількість змін, що
відбулися у процесі реформування органів
прокуратури, в тому числі – системне скорочення функцій прокуратури та обмеження
повноважень прокурора, було обґрунтовано вимогами Ради Європи, зокрема численними висновками та рекомендаціями Європейської Комісії за демократію через право
(Венеціанської комісії). Дійсно, ще у Висно-

вку від 12-13 червня 2009 р. з приводу нагальної (на думку європейських експертів)
потреби скорочення функцій прокуратури,
зазначалося наступне: «Венеціанська комісія вже кілька разів висловлювала свою
думки щодо чинного Закону України «Про
прокуратуру». Закон від 5 листопада 1991
р. і законопроект від 14 липня 2000 р. коментувалися двома доповідачами Комісії
(CDL(2001)128 і 134). По ще одному законопроекту Комісія затвердила свій висновок 8-9 жовтня 2004 р. (CDL-AD(2004)038).
Пропоновані поправки до Конституції стосовно органів прокуратури були досліджені у висновку Комісії, прийнятому 13-14
жовтня 2006 р. (CDL-AD(2006)029)» [16].
Тобто Закон України «Про прокуратуру»
від 5 листопада 1991 року, зазнавав систематичної критики Венеціанської комісії,
яка передусім була орієнтована на необхідність обмеження повноважень прокурора.
Як зазначалося у вже згаданому Висновку
(від 12-13 червня 2009 р.) «У своїх попередніх висновках Венеціанська комісія вельми критично висловлювалася щодо закону
про органи прокуратури в Україні. Комісія
зазначила, що закон передбачає прокуратуру як «дуже потужний інститут, функції
якого значно перевищують обсяг функцій,
виконуваних прокурором у демократичній
правовій державі». Цей інститут був названий прокуратурою радянського штибу
(CDL-AD(2006)029. пп. 3 і 4)» [16]. Ці та інші
висновки Венеціанської комісії були враховані в процесі розробки чинного Закону
України «Про прокуратуру» [17], який значно обмежив функції органів прокуратури
та повноваження прокурора, в тому числі –
стосовно права затребувати та отримувати
інформацію від органів державної влади,
органів місцевого самоврядування та підприємств, організацій, незалежно від форм
власності (що було обумовлено усуненням
функції «загального нагляду»).
Такий підхід вітчизняного законодавця
видається цілком обґрунтованим. Незважаючи на дискусійність тих чи інших рішень,
і навіть на можливі негативні наслідки від
їх впровадження, стратегічний курс нашої
держави на європейську інтеграцію вимагає врахування не лише вимог, але й ре37
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надто помітна без належного аналізу. Мова
йде про такі формати запозичення досвіду
як «адаптація», «апроксимація», «гармонізація», «рецепція».
Хоча в численних нормативно-правових актах та наукових працях ідеться саме
про апроксимацію зарубіжного досвіду
правового регулювання діяльності органів
прокуратури, наразі має місце не а апроксимація, а радше адаптація такого досвіду,
оскільки даний процес характеризується
односторонніми змінами вітчизняного законодавства в напрямку його пристосування до відносно усталеного законодавства
ЄС в цілому та країн-учасниць ЄС зокрема.
В ідеалі ж, апроксимація зарубіжного
досвіду правового регулювання інформаційної діяльності прокуратури, має являти собою запозичення правових норм,
інститутів, процедур, інших елементів зарубіжного досвіду правового регулювання
інформаційної діяльності прокуратури, з
метою підвищення ефективності діяльності
органів прокуратури України, з урахуванням історичних, соціальних, ментальних та
інших особливостей українського народу.

комендацій таких поважних інституцій як
Рада Європи та Венеціанська комісія зокрема. Однак, викликає здивування той факт,
що у інших випадках (наприклад – у процесі реформування системи освіти) законодавець дозволяє собі ігнорувати рекомендації
Венеціанської комісії, знаходячи, при цьому, підтримку Конституційного суду України. Про що, зокрема, йдеться у Висновку
Венеціанської комісії 6-7 грудня 2019 р.):
«5 вересня 2017 року Верховна Рада прийняла Закон про освіту [18], який у своїй
статті 7 регулює використання мов в освіті. Стаття 7 (що відображена у статті 21 Закону про державну мову) встановлює різні
режими навчання мов та мовами корінних
народів України, офіційних мов ЄС та мов
національних меншин, які не є офіційними
мовами ЄС. У своєму висновку 2017 року
щодо статті 7 Закону про освіту (далі: «висновок 2017 року») Венеціанська комісія
рекомендувала властям замінити статтю 7
на більш зважене та чітке положення. Крім
того, Комісія дійшла до висновку, що менш
сприятливе поводження з російською та іншими мовами, держави яких не є членами
ЄС, важко обґрунтувати та порушує питання дискримінації. Однак Конституційний
Суд України своїм рішенням № 10-r/2019
від 16 липня 2019 року оголосив Закон,
включаючи статтю 7, недискримінаційним,
а отже, конституційними [19, с. 7]. Таким
чином, практика врахування рекомендацій
Венеціанської комісії українським законодавцем не є послідовною, що є ще одним
свідченням складності, неоднозначності
проблематики апроксимації зарубіжного
досвіду правового регулювання діяльності
правоохоронних органів у цілому та органів прокуратури зокрема.
Лишається сподіватися, що спільні зусилля вітчизняних науковців, політиків та
активної частини громадськості дозволять
нам перейти від адаптації зарубіжного досвіду правового регулювання інформаційної діяльності прокуратури до його апроксимації.
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PROBLEMS OF APPROXIMATION
OF FOREIGN EXPERIENCE OF LEGAL
REGULATIONS OF INFORMATION
ACTIVITY OF PROSECUTOR’S OFFICES
The article is devoted to the study of peculiarities of borrowing foreign experience
of legal regulation of information activity of
prosecutor’s offices. The author analyzes a
number of normative-legal acts of international and national level, scientific positions
and achievements of national scientists in the
field of information, administrative and international law.
In the course of the research an attempt
was made to analyze the concept apparatus.
Studying the existing approaches to under39
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standing the definitions of “adaptation”, “approximation”, “harmonization” allowed us to
identify their common and distinguishing features. It is revealed that despite the presence
in the legal acts of all the above definitions,
very often they are used as identical, although
they have different meanings. In the process
of reforming the prosecutor’s office, the approximation is optimal – borrowing legal
norms, institutes, procedures, and other elements of foreign experience of regulating the
information activity of the prosecutor’s office
in order to increase its efficiency, taking into
account historical, social, mental and other peculiarities of the Ukrainian people.
Particular attention is paid to the reform
of the prosecution bodies, which is in the process of adapting Ukrainian legislation to EU
standards. The author draws attention to the
fact that, unlike the situation with the prosecuting authorities, in the process of education
reform the legislator (with the support of the
Constitutional Court) allows himself to ignore
the recommendations of the Venice Commission. This creates a precedent that allows one
to hope for national interests to be taken into
account in the process of further reform of the
prosecuting authorities.
Key words: prosecutor’s office, reform, international experience, approximation, adaptation, harmonization, information law, Venice Commission.

АНОТАЦІЯ
Статтю присвячено дослідженню особливостей запозичення зарубіжного досвіду правового регулювання інформаційної діяльності
органів прокуратури. Автором проаналізовано
ряд нормативно-правових актів міжнародного та національного рівня, наукові позиції та
напрацювання вітчизняних вчених у галузі
інформаційного, адміністративного та міжнародного права.
В процесі дослідження здійснено спробу
аналізу понятійного апарату. Вивчення існуючих підходів до розуміння визначень «адаптація», «апроксимація», «гармонізація», дозволило визначити їх спільні та відмінні
риси. Виявлено, що незважаючи на наявність
у нормативно-правових актах всіх вищезазначених дефініцій, дуже часто вони вживаються як тотожні, хоча мають різні значення.
У процесі реформування органів прокуратури
оптимальною є саме апроксимація – запозичення правових норм, інститутів, процедур,
інших елементів зарубіжного досвіду правового
регулювання інформаційної діяльності прокуратури, з метою підвищення її ефективності,
з урахуванням історичних, соціальних, ментальних та інших особливостей українського
народу.
Окрему увагу присвячено реформі органів
прокуратури, що відбувається в руслі адаптації українського законодавства до стандартів
ЄС. Автор звертає увагу на той факт, що на
відміну від ситуації з органами прокуратури, у
процесі реформи освіти законодавець (за підтримки Конституційного суду) дозволяє собі
ігнорувати рекомендації Венеціанської комісії.
Це створює прецедент, що дозволяє сподіватися на врахування національних інтересів у
процесі подальшого реформування органів прокуратури.
Ключові слова: прокуратура, реформування, міжнародний досвід, апроксимація, адаптація, гармонізація, інформаційне право, Венеціанська комісія.
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ності суб´єктів публічного адміністрування
дедалі предметніше використовуються норми-принципи та норми-цілі. У цих нормах
приписи держави не конкретизовані, а мають оціночний характер.
За умов кардинальних перетворень,
нормативно-правової сфери адміністративного права для забезпечення ефективної реалізації аднімістративної діяльності є вкрай
важливим виважене та правильне використання оціночних понять, які є невід’ємною
складовою адміністративного розсуду.
Проблема постає в тому, що без єдиної
науково-теоретичної концепції щодо оціночних понять, без сформованої та науково
обґрунтованої теорії неможливо буде їх виважене та ефективне використання у правозастосовній діяльності.

Статья посвящена определению сущности оценочных понятий через призму анализа мнений различных ученых юристов отечественной и зарубежной юридической мысли.
При отсутствии взвешенного подхода к определению оценочных понятий в правоприменительной деятельности, их толкование
представляет определенные трудности для
субъектов правоприменения. Разнообразие и
широта сферы применения оценочных понятий в административном праве намного
больше, чем в других отраслях права, а поэтому требует обобщения и определенной стандартизации. Сделан вывод о необходимости
систематического анализа административно-правовых норм, а также внедрение практики стандартизации их применения правоприменительными органами.
Ключевые слова: оценочные понятия,
административное усмотрение, дискреция,
толкование, нормотворчество, провоприменение

Метою даної публікації є питання щодо
правильного тлумачення оціночних понять суб’єктами правозастосування, адже
досі відсутні чітко визначені принципи оцінювання даних понять. Можливість неоднозначного тлумачення оціночних понять
може призвести до створення можливостей., при яких перевага буде надаватись
суб’єктивному принципу застосування адміністративного розсуду, а не принципу законності, доцільності або неупередженості,
що неминуче призводить до зловживання
повноваженнями.
Отже проблематика оціночних понять
адміністративного розсуду органів публічної адміністрації була і залишається однією

Постановка проблеми
Постійні правові перетворення, які мають місце в нашій країні насамперед спрямовані на удосконалення правової системі із
реалізацією верховенства права.
Динамічний характер виконавчо-розпорядчої діяльності, її різноманітність та
мінливість вимагає розширеного простору
в правовому регулюванні дозволеної поведінки й можливих варіантів її наслідків.
У процесі реалізації такого положення та з
огляду на нього, у правозастосовній діяль41
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із дискусійних, як для правової спільноти,
так і для правозастосовників.

це елемент правозастосовної діяльності,
який характеризується певною свободою
суб’єкта публічної адміністрації, органу чи
посадової особи, у правовому вирішенні
того чи іншого питання, яка надається з метою прийняття раціонального, мотивованого і обґрунтованого рішення у справі, в межах визначених нормами права, а тому невідривно пов’язаний із оціночними поняттями,
кількість яких в сучасних правових актах не
зменшується.
Оскільки в сучасному правознавстві в дослідженнях диспозитивної поведінки учасників правовідносин не вичерпується використання авторами понять «розсуд» та «дискреція» та їхніх похідних. Поряд з ними,
часто із синонімічними значеннями автори
вживають оціночні поняття, якими правозастосовники користуються при прийнятті
рішень, а саме «альтернатива», «згідно бачення», «вибір», «вирішення», «волевиявлення», «на думку», «межі», «переконання»,
«повноваження», «на погляд», «рішення», а
також їхні похідні, та інші слова та словосполучення. Таким чином, у правовій науці сформувалось в цілому єдине розуміння
сутності розсуду та дискреції як правових
феноменів. Її призначення полягає в тому,
щоб в ситуації повної або відносної невизначеності в законі правозастосовник міг би з
низки правомірних альтернатив вибрати
оптимальне рішення, яке дозволить найбільш ефективно і справедливо реалізувати
намір законодавця щодо тієї частини правовідносин у яких розсуд (дискреція) виступає правовим регулятором по оптимізації
управлінського впливу, у тому числі коли
правова система не містить чітких механізмів вирішення колізій, однак виникає потреба оперативно та гнучко відреагувати на
специфіку окремих юридичних фактів, ситуацій та правовідносин у цілому.
Щоб з’ясувати сутність категорії «оціночні поняття», необхідно проаналізувати деякі
точки зору науковців-юристів щодо даного
питання. Адже підґрунтям удосконалення
нормативно-правової бази країни є ретельний аналіз вітчизняної та міжнародної правової доктрини.
В. Ігнатенко вважав, що оціночними є
такі поняття, у змісті яких узагальнені «ти-

Актуальність даної проблематики також
обумовлюються суттєвим зростанням принципового значення тлумачення нормативно-правових актів у процесі правотворення і
правозастосування. Невід’ємною складовою
усієї системи нормативно-правових актів завжди було і залишається адміністративне
законодавство, яке відрізняється значним
обсягом, ускладненим змістом, розмаїттям
зовнішніх форм вираження, розпорошеністю, що й обумовлює певні складнощі у нормотворенні, а відповідно, й тлумаченні.
Ступінь дослідженності
У вітчизняній науковій думці оціночним
поняттям окрема увага не приділялася, на
відміну від кримінально-правової або цивільно-процесуальної наук. Можна згадати фундаментальні наукові праці М. Бару,
О. Степанової та ін. (у трудовому праві),
М. Панова, В. Кудрявцева та ін. (у кримінальному праві). Щодо адміністративноправової наукової літератури, то можна
виділити низку фундаментальних робіт за
авторством В.Б. Авер’янова, С.С. Алексєєва,
Д.М. Бахраха, В.А. Біленко, В.А. Біленко,
Д.К. Василяка, В.К. Колпакова, Т.О. Коломоєць, С.А. Рєзанова.
Отже що стосується наукової обґрунтованності в адміністративно-правовій науці
стосовно дослідження оціночних понять в
контексті застосування адміністративного
розсуду огранами публічної адміністрації, то
у наявності прогалина.
В юридичній літературі оціночні поняття – це поняття, зміст яких недостатньо чи
взагалі не визначено теорією права. [14].
Одним з аспектів вирішення проблеми
застосування розсуду (дискреції), і відповідно захисту прав та свобод громадян, які порушені під час реалізації дискреційних повноважень, є визначення його нормативної
основи. Основним способом законодавчого
закріплення адміністративного розсуду в законодавстві є використання оціночних понять.
Оціночні поняття невідривно пов’язані
із поняттям адміністративний розсуд, адже
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пові ознаки певних правозначимих явищ»
[5, с.9]. Необхідно зауважити, що саме в
радянський час закладено фундамент подальших досліджень феномена оціночних
понять, проте визначення їх змісту, характерне для того періоду, все ж таки недостатньо повне й деякі суттєві ознаки оціночних
понять не враховувались вченими [10, c.93].
В. Косович вважає, що оціночно-правове
поняття – це виражена в юридичній нормі
абстрактна характеристика соціальної (особистої, групової тощо) значущості реальних
або потенційних фактів, що має бути неодмінно конкретизована пі час його застосування чи реалізації, завдяки чому забезпечено юридичне реагування держави на всі
індивідуалізовані факти, яким притаманна
зафіксована в юридичній нормі значущість
[7, с.43].
Автор дотримується схожої думки М.І.
Бару, який визначає, що з погляду законності бажано не тільки скрупульозне уточнення самого поняття, а й встановлення
повного переліку випадків, що підпадають
під те або інше поняття. І тільки при неможливості вичерпати усі випадки, охоплювані
цим поняттям, можна обмежитися приблизним переліком [2, с.105].
Як слушно зауважує С.А. Резанов предмети і явища, що позначаються через оціночні поняття, неможливо типізувати навіть
у самому загальному плані, і тому такі оціночні поняття лише орієнтують правозастосувача, визначаючи загальний напрямок
його оціночної діяльності. До їх числа відносяться формулювання «у необхідних випадках», «у виняткових випадках», «у випадках,
що не терплять зволікання», «як правило».
Роль такого роду оціночних понять у адміністративно-правовій нормі може бути різноманітною. [11, с.167].
Доволі суттєво надає визначення оціночним поняттям О. Веренкіотова. На підставі аналізу думок учених з указаної теми
[2, с.30-33]. формулює власну дефініцію
оціночних понять у широкому та вузькому розуміннях. Зокрема, оціночне поняття
права – це закріплене в нормах права уявлення (абстрактна думка), що відображає в
собі різні емпіричні властивості явищ шляхом закріплення їх право значущих типів і

зумовлює здійснення на його основі індивідуального піднормативного регулювання та
конкретизації суспільних відносин чи самостійного оцінювання конкретної ситуації з
боку суб’єктів правозастосування (широке
розуміння). Оціночне поняття нормативноправового акта – це закріплений у нормі права загальний припис, зміст якого не містить
чітко визначеної, завершеної системи ознак,
що зумовлює здійснення індивідуального
під нормативного регулювання суб’єктом
правозастосування шляхом вільного оцінювання в межах конкретної правозастосовної
ситуації (вузьке розуміння) [3, с.14].
В свою чергу критерії оцінки фактів і
явищ, позначених оціночними поняттями,
дає практика, їх можна знайти, лише знаючи умови конкретної ситуації [11, с.167].
Отже, оціночні поняття дають правозастосовнику в межах, що припускаються законом, можливість адміністративного розсуду,
вільної оцінки фактів.
У підримку думки про взаємозв’язок
оціночних понять та адміністративного розсуду правозастосовника висловлюється С.
Черноус, визначаючи даний феномен, як закріплене в нормі права поняття, зміст якого не містить чітко визначеної, завершеної
системи ознак, що зумовлює здійснення
його конкретизації в кожному окремому індивідуально визначеному випадку на розсуд
правозастосовувача [15, с.28].
Російський науковець Д. Левіна дає досить влучне визначення оціночному поняттю, як закріпленому в нормах права поняття, що характеризує найбільш загальні
властивості різних предметів, явищ, дій,
процесів., спеціально не конкретизоване законодавцем з метою надання такої можливості суб’єкту, що застосовує право шляхом
вільного оцінювання. [9, с.9]. Але з даного
визначення автоматично постає питання
щодо меж вільного оцінювання, а також неможливості закріплення в нормативному
акті відповідальності за зловживання можливістю «вільного» оцінювання правової ситуації.
У адміністративному праві, розглядаючи
особливості оціночних понять, закріплених
у КпАП, такі автори, як Т.О. Коломоєць,
В.А. Біленко розглядають їхні функції, які
43
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відображають сутність таких понять, а отже
відображають ознаки цього правового явища [6, с.82]. Вони зазначають, що оціночні
поняття у адміністративно-правовому регулювання покликані охопити будь-які життєві ситуації задля досягнення мети правозастосування, а отже виконують функцію
нормативного регулювання. Крім того, до
функцій оціночних понять науковці відносять функції відображення, фіксації, прогнозування, передавання правової інформації,
індивідуального нормативного регулювання, яка поєднує, з одного боку, певну самостійність суб’єкта правозастосування, а, з
іншого боку, – певні обмеження абсолютної
самостійності. Отже, з аналізу викладених
функцій приходимо до висновку, що в адміністративно-деліктному праві акцент також
зміщується у бік застосування імперативного методу при здійсненні правозастосовної
діяльності з використанням таких понять.
Існує думка, що розвиток права йде
шляхом звуження кола оціночних понять у
праві. Але яким би досконалим не було право, воно не може повністю обійтись без оціночних понять, зважаючи на обмеженість
можливостей визначеного тлумачення юридичних фактів.
Але зважаючи на розмаїття адміністративного права, велика кількість понять
тлумачиться «вільно» або на розсуд правозастосовника. Зокрема, в матеріальному адміністративному праві на прикладі окремих
нормативно-правових актів, можна виділити наступні: «консультативно-дорадчі функції», «шанобливо», «висока культура спілкування», «забезпечення ефективної роботи»,
«творчість у роботі», «справедливе і шанобливе ставлення», «належні для високопродуктивної роботи умови праці»,«вчинок
державного службовця, який порочить його
як державного службовця або дискредитує
державний орган, у якому він працює», «неповна службова відповідність», «ділові якості особи», «виняткові випадки», «державні
службовці, які досягли найкращих результатів у роботі, виявляють ініціативність»,
«принципова незгода», «етичні перешкоди»,
«достатні матеріальні умови для незалежного виконання службових обов’язків», «особливі трудові заслуги» та інші (ст.ст.2,5, 10,
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11, 14, 19, 23, 27, 31, 33 Закону України від
10 грудня 2015 року «Про державну службу»), певні неоднозначні та нечіткі поняття та ознаки в назвах органів центральної
виконавчої влади містяться й в Указі Президента України від 09 грудня 2010 року
«Про оптимізацію системи центральних
органів виконавчої влади»: «інфраструктура», «агентство», «енергоефективність», «з
питань кіно», «управління зоною відчуження», «з питань праці» тощо (зміст та сутність
зазначених термінів та назв державних органів або ж не зафіксовані чинним законодавством, або дають підстави для довільного
тлумачення завдань та функцій відповідних
органів), і це далеко не повний перелік нормативних актів у цій сфері та оцінних понять у них [8, с.188-189].
Оціночні поняття можуть іноді знижувати ефективність адміністративної діяльності і навіть сприяти порушенням законності. Це відбувається у тому випадку, коли
межі розсуду, встановлені оціночними поняттями, дуже широкі. У результаті частка
суб’єктивного моменту істотно зростає, –
створюються сприятливі умови для відхилення від точного змісту закону [13, с.11].
Наприклад, проаналізувавши Кодекс
України про адміністративні правопорушення, маємо велику кількість таких понять. Виходячи із сфери їх застосування неправомірне або некоректне їх тлумачення
посадовою особою органів публічної адміністрації може негативним чином впливати
на дотримання принципу законності застосування адміністративного розсуду, а саме
на ступінь захисту прав та свобод особи або
вирішення справи по суті. Серед оціночних
понять, які можна зустріти - «суспільні шкідливі наслідки», «доцільно», «напіввільні умови», «правосвідомість», «неправомірна вигода», «заінтересованість», тощо.
Наведені особливості оціночних понять
базуються на теоретичних доробках, у яких
до основних ознак оціночних понять учені
відносять такі: зміст правових оціночних
понять не визначається в нормах законодавства; оціночні поняття, що містяться в
нормах права, є сукупністю узагальнень різноманітних предметів, явищ, дій, процесів;
оціночні поняття в праві фіксують найбільш
44

Áààäæè Í.À. - Äî äèñêóñ³¿ ùîäî îö³íî÷íèõ ïîíÿòü â àäì³í³ñòðàòèâíîìó ïðàâ³

загальні ознаки узагальнених в них явищ;
конкретизація правових оціночних понять,
визначення явищ і фактів навколишньої
дійсності, що входять в обсяг оціночного поняття, стосовно до передбаченої законодавцем ситуації в процесі правозастосування
здійснюється шляхом їх оцінки; визначення
змісту правових оціночних понять в процесі
їх застосування залежить від правосвідомості особи, яка застосовує правову норму [12,
с.215–221].
Підсумовуючи, необхідно зазначити,
що саме удосконалення адміністративного
законодавства є чинником стабілізації суспільних відносин, що може бути досягнуто
в результаті раціонального використання
оціночних понять права, дослідження яких
має велике науково-практичне значення.
На сьогоднішній день правова невизначеність поняття і особливостей застосування адміністративного розсуду у діяльності
органів публічної адміністрації обумовлює
тенденцію зростання порушень прав та свобод фізичних та юридичних осіб в адміністративно-публічних відносинах, тож окремі питання для з’ясування сутності та меж
його застосування вирішуються судами.
Конкретизація оціночних ознак у процесі правозастосовчої діяльності вимагає систематичного аналізу адміністративно-правових норм і практики їх застосування правозастосовними органами, постійного обліку
протиріч, які виникають у даній сфері. Це,
в свою чергу, необхідно для вдосконалення
правотворчої роботи, підтримки відповідності між змістом закону про адміністративну процедуру та реальними потребами суспільства.
Крім того, задача вирішення цих проблемних питань полягає в широкому використанні різноманітних способів нормативного врегулювання застосування оцінних
понять.
У результаті було досягнуто висновку,
що необхідно не тільки скоротити кількість
і різноманітність оціночних понять в нормативних актах, оскільки, як було зазначено
вище, це створює сприятливі умови для зловживання правом при можливості неоднозначного тлумачення оцінних понять при
вирішенні певної справи, а також й закрі-

пити безпосередньо в законодавстві тлумачення окремих оціночних понять, що заслуговує на увагу з боку правотворчих органів.
В свою чергу це дозволить стандартизувати
практику їх застосування та уникнути чисельних правозастосовчих помилок
В результаті дослідження встановлено,
що один із методів удосконалення тлумачення та використання оціночних це повна
або часткова відмова законодавця від використання таких понять з метою більш ефективного дотримування принципу законності при складанні базису для застосування,
наприклад, певного виду адміністративного
стягнення або іншого виду адміністративної
санкції. Зрозуміло, що такі випадки підпадають до категорії радикальних мір, і матимуть місце лише у виключних випадках,
тоді, коли не можливо уникнути негативних
наслідків після застосування оціночних понять.
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АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена визначенню сутності оціночних понять через аналіз думок різних
вчених правників вітчизняної та зарубіжної
юридичної думки. За відсутності виваженого підходу до визначення оціночних понять у
правозастосовній діяльності, їх тлумачення
становить певні труднощі для суб’єктів правозастосування. Розмаїття і широта сфери
застосування оціночних понять в адміністративному праві є набагато більшими, ніж в
інших галузях права, а тому потребує узагальнення та певної стандартизації. Зроблено висновок про необхідність систематичного аналізу адміністративно-правових норм, а також впровадження практики стандартизації
їх застосування правозастосовними органами.
Ключові слова: оціночні поняття, адміністративний розсуд, дискреція, тлумачення,
нормотворення, правозастосування

SUMMARY
The article defines the meaning of the
phenomenon of value judgments through the
analysis of law scientists of national and foreign
juridical thought. Wherein the balanced approach
towards the unified definition of the value
judgment is absent nowadays, their interpretation
during the legislating process causes certain
difficulties for the subjects of law enforcement. The
variety and wide range of the application of value
judgments in administrative law is more profuse
than in any other sphere of law. The analysis of
various sources, for its part, gives us the possibility
to consider the application of value judgments
either in doctrinal researches or law-making and
law-enforcement activity. It’s worth mentioning
that in current conditions there is fundamental
rethinking of doctrinal legal regulations
concerning administrative process (relating to its
understanding, circumstantial, legal basis etc.),
which in future will serve as the ground to the
future legislation, in the first place for all codified
acts. Therefore, we pay so much attention to the
grounded critical analysis of value judgments in
administrative procedure, including the analysis
of the prerequisites of their existence that provides
elaborating relevant important recommendations
pertaining to probable improvement of their
application in future for the sake of guarantying the
effectiveness of administrative procedure activity.
This article offers some propositions as for
probable variants of enhancement of application
of value judgments in law-making and lawenforcement activity.
Key words: value judgments, administrative
discretion, discretion, interpreting, legislating
(making laws), law enforcement
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Постановка проблеми
Розвиток у сучасному суспільстві гуманістичних та дитиноцентричних цінностей
призводить до розуміння проблеми охорони та захисту прав дітей, а також до розробки механізмів їхнього забезпечення.
Виключення із суспільних відносин практики насильства над дитиною є запорукою
гармонійного розвитку особистості, а головне те, що в майбутньому молоде покоління само уникатиме жорстокості до своїх дітей.
Багатьом видається, що порушення
прав дітей – це поодинокі, кричущі випадки, пов’язані з насильством та які властиві
лише певним соціальним категорія (з важким економічним становищем, розладами
психіки або низьким рівнем освіти батьків). Однак реальна картина, на превеликий жаль, виглядає по-іншому. Порушення прав дітей, і це стверджують більшість
дослідників у галузі ювенального права,
– це складне системне соціокультурне явище, яке відображає ступінь зрілості суспільства, соціального, економічного та психічного благополуччя кожного його члена.

В статье осуществлен анализ развития
и становления международного права в
сфере охраны и защиты прав детей. Исследовались источники ювенального права от
первичного представления о правах ребенка
в Античные времена, до формирования на
современном этапе устойчивой системы
международных нормативно-правовых актов. Приведены примеры понимания прав
детей в доиндустриальной период. Объясняются причины активизации развития
идей охраны и защиты прав ребенка и растущий интерес к этой проблеме в начале
ХХ в. влияниемм на гражданское население
последствий Первой мировой войны. Приведена хронология принятия международных нормативно-правовых актов в сфере
охраны и защиты прав детей.
Сделан вывод, что развитие международного права относительно охраны и защиты прав детей указывает на то, что
нынешнее его состояние это результат
длительного и довольно противеречивого
становления. Повышенный интерес общества к решению проблемы охраны и защиты прав детей свидетельствует о развитии
ценностей детства, забота о подрастающем поколение на международном уровне.
Ключевые слова: ребенок, права, свободы, интересы ребенка, ювенальная политика, обеспечение прав и свобод ребенка,
охрана прав ребенка, Конвенция о правах
ребенка.

Рівень наукової розробки проблеми
Питання правового забезпечення, охорони та захисту прав дітей ґрунтовно розробляли як зарубіжні, так і вітчизняні дослідникии В.І. Абрамов, А.С. Автономов,
Н.О. Архіпова, Т.В. Бачинський, І.В. Волошина, О.І. Волокітенко, І.В. Волощук,
А.М. Грищук, О.М. Дручек, О.Є. Журавель,
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Т.Л. Кальченко, Т.Г. Корж-Ікаєва, С.П. Коталейчук, Н.М. Крестовська, О.М. Кудрявцева, О.О. Лазоренко, Н.В. Лесько, О.В. Максименко, І.Л. Михайлова,
В.Ю. Москалюк, О.В. Нікітенко, Н.М. Онищенко, Р.М. Опацький, Н.М. Опольська,
С.Г. Поволоцька, Ж.М. Пустовіт, С.А. Саблук, Є.П. Филипенко, О.В. Черевач,
І.В. Швець, О.А. Шульц та інші.

стали об’єктом гуманного ставлення та спеціального правового захисту [4, с.103].
Ранні історичні суспільства, що існували на території України теж мали примітивні уявлення про право дитини. Сімейні
правові традиції тогочасних племен, визначали повну належність батькам дитини
його життя [5, с.253].
У часи Середньовіччя соціальне становище дитини набуває більш чітких рис у
порівнянні з давнім часом і все більше формалізується. Становленню феномену прав
дитини все більше сприяє релігійний фактор [1, с.43]. Християнство та іслам сприяють гуманізації соціального сприйняття
права дитини, хоча гендерна нерівність,
особливо в майновому сегменті правових
відносин, існувала ще довго.
Варто відзначити, що розвиток філософії про права дитини невід’ємно
прив’язаний до феномену прав та свобод
людини, що почали формуватись ще в античні часи, однак сучасне розуміння цього
явища розпочинається лише у пізньому середньовіччі. З розвитком писаного права
норми, направлені на охорону та захист
прав дітей, починають закріплюватись у
писаних джерелах. Так, у тексті Салічної
правди передбачався інститут опіки батька
над дитиною. В судебнику Альфреда Великого, англійському кодексі ІХ століття,
містилося положення про охорону ненародженої дитини, а також норми відповідальності за вбивство дитини [6].
Вітчизняній науці відомий перший випадок правового забезпечення гарантій
прав і свобод дітей ще за часів існування
Київської Русі (тобто з кінця IX до середини XIII ст.). Зокрема, у тексті Руської правди містились норми, що захищали права
дітей при спадкуванні [7, с.37].
Однак у правових нормах, закріплених
у писемних правових пам’ятках Київської
Русі, дитина визначалась виключно як
суб’єкт майнових і немайнових прав. Водночас вказані норми мали становий характер, що повністю відповідало тогочасним
стандартам права в цілому. Давньоруська
традиція правового забезпечення захисту прав і свобод дитини під час відносин
із дорослими певною мірою зберігалася і в

Виклад основного матеріалу
Захист прав людини є однією з найважливіших галузей сучасного міжнародного
права, його історія сягає у далеке в минуле,
а процес становлення складався не просто.
Перші правові норми, направлені на регулювання прав дитини, були присутні в національному праві античної Греції та Римської держави, однак з позиції сучасності
можуть нас шокувати своїм варварством.
Наприклад, давньогрецька правова
традиція щодо поводження з дітьми не
передбачала не лише покарання, а навіть
суспільного осуду за залишення напризволяще новонародженої дівчинки від якої
позбувались родини, у яких народилося
кілька дівчаток [1, с.39].
Давньоримська рання суспільно-правова традиція, що мало чим відрізнялась
від традиції еллінської, відзначалося більш
жорстким порядком поводження з дітьми
у родині. Тут влада батька над дітьми була
абсолютною, він міг позбутись дитини викинувши її або вбити шляхом удушення. У
той же час дитина народжена від римських
громадян не могла бути предметом купівлі-продажу [2, с.148].
У Китаї необмежена влада на дітьми, як
сімейно-правова традиція, панувала з давніх часів майже до середини ХІХ століття.
Батько мав право продавати дітей, окрім
старшого сина, що користувався низкою
переваг перед іншими дітьми [3].
У доісламській Аравії позбутись небажаних дівчаток шляхом залишення в пустелі, чи закопуванням у землю, також вважалось суспільно прийнятним вчинком.
Лише з приходом ісламу такі вчинки стали
характеризуватись як злочин, соціальний
статус дітей значно підвищився, а самі діли
Íàøå ïðàâî ¹ 1, 2020
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довгий час. У правовому сенсі дитини не
існувало зовсім, а в окремих державах, де
в законодавчих актах йшлося про дитину,
вона сприймалася як власність свого батька, і ставлення до неї було таким же, як до
іншої власності.
У XVIII столітті, в епоху Просвітництва, діти стали розглядатися як окрема
соціальна група.
Перетворення, викликані європейськими революціями XIX сторіччя, створили
передумови для суспільного розуміння і
розгляду прав дітей, їх захисту від рабства,
економічної експлуатації, свавілля батьків.
Так, у Великобританії в 1833 році була заборонена робота на фабриках дітям, які не
досягли 9 років, а в 1842 році були введені
обмеження щодо роботи дітей в шахтах. У
1896 році в Німеччині законом передбачається покарання батькам, які знущаються
над своїми дітьми або мало про них піклуються. У 1899 році в США створюються
перші ювенальні суди, оскільки до цього
діти розглядалися судом нарівні з дорослими. Шведська письменниця і педагог-реформатор Еллен Кей оголошує в 1900 р ХХ
століття століттям дитини [11]. Дитина перестала сприйматися як власність батьків
і стала частиною держави, а її завданням
було готуватися до справжнього дорослого
життя.
Перехід людства до індустріального
суспільства глибоко змінив як побут так і
світогляд людей. Виникли матеріалістичні ідеології, пов’язані із секулярними тлумаченням історії та утопіями, досягнення
яких повинно було здійснюватись за допомогою організованих бюрократичних
структур. Що безумовно вплинуло на розвиток ювенального права. У цей період, заявили про себе принципово нові тенденції
в осмисленні суспільної ролі дитини, перегляду методик і проблем виховання дитини у ранньому віці [1, 47].
Значний поштовх у напрямку розвитку
ідей охорони та захисту прав дитини здійснили своїм впливом на цивільне населення наслідки Першої світової війни, формуючи зростаючий інтерес до проблеми
охорони та захисту дітей в більшості країн
Європи та Північної Америки.

Статутах Великого князівства Литовського
[8, с.73].
«Пакти й Конституції законів та вольностей Війська Запорозького», укладені 5
квітня 1710 р. у Бендерах, відомі як Конституція Пилипа Орлика, містили згадки про можливість закріплення гарантій
прав дитини. Діти визнавались особливим
суб’єктом права на освіту, а при православних церквах мало здійснюватись навчання
дітей. Кодифікований акт правових норм
різного походження від 1743 року, що діяли на Лівобережній Україні після її приєднання до Росії «Права, за якими судиться
малоросійський народ», містив норми, що
закріплювали права дитини під час здійснення правосуддя, а саме неповноліття
людини визнавалося як пом’якшуюча обставина при вчиненні злочину. «Зібрання
малоросійських прав» унормував кодифікований акт 1807 року, який врегулював
більшість цивільних відносин, уперше
визначив поняття «неповнолітня особа» –
хлопці віком до 18 років і дівчата віком до
13 років, та інститути відносин, під якими
ми сьогодні розуміємо правоздатність та
дієздатність [9, с.52].
У Новому світі, перш за все у Сполучених Штатах Америки, до таких актів слід
назвати Декларацію незалежності 1776
року, Конституцію США 1787 року, Білль
про права 1789 року.
У Франції в результаті досягнень Великої французької революції права людини
ґрунтувались таким прогресивним на той
час актом як Декларація прав людини і
громадянина 1789 року. Хоча власне концепція прав людини та основних свобод
як правових категорій виникла у Європі
у XIII столітті. Філософія прав людини та
основних свобод сформульована в творах
видатних мислителів Гуго Гроція, Джона
Локка, Едмонда Бурка, Томаса Пейна та
інших [10, с.83].
Під час свого розвитку людство не відразу прийшло до розуміння того, що дитина є повноцінним членом суспільства,
яка потребує спеціальної охорони і піклування, включаючи належний правовий захист. Дитина не розглядалася як представник окремої соціальної категорії досить
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У 1919 році Лігою Націй був створений
Комітет дитячого благополуччя. Він займався розробкою заходів, які необхідно
було прийняти щодо безпритульних дітей,
рабства, дитячої праці, торгівлі дітьми та
проституції серед неповнолітніх.
При цьому, одну з головних ролей в
розробці соціальних стандартів захисту дітей в той період відіграють неурядові організації, особливо Міжнародний союз порятунку дітей (Save the Children International
Union), заснований безпосередньо після
закінчення першої світової війни британської вчителькою і правозахисницею
Еглантайн Джебб (Eglantyne Jebb).
Початком міжнародно-правової співпраці у галузі прав дитини вважають створення 1923 р. Міжнародної спілки захисту
дітей [12, с.34]
У 1924 році за пропозицією Міжнародного союзу порятунку дітей в Женеві
Лігою Націй була прийнята Декларація
прав дитини. Декларація стала першим
міжнародно-правовим документом у сфері
охорони прав та інтересів дитини, вперше сформулювала цілі і принципи захисту
його прав. Сприйняття дитини як категорії макросоціальної знайшло своє відображення у Декларації 1924 року. Однак без
диференціації права в залежності від віку
людини: «Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах»
(ст.1) [13].
Женевська Декларація прав дитини
сформулювала чотири принципи, які були
покладені в основу міжнародно-правового
захисту дітей:
перший принцип: дитині повинна надаватися можливість нормального розвитку (матеріального і духовного). Голодна
дитина повинна бути нагодована, хворій
дитині необхідно надати догляд, порочні
діти повинні бути виправлені, сиротам і
безпритульним дітям повинно бути надано
прихисток і все необхідне для їхнього існування;
другий принцип: дитина повинна бути
першою, хто отримає допомогу при небезпеці;
третій принцип: дитині повинна бути
надана можливість заробляти кошти на ісÍàøå ïðàâî ¹ 1, 2020

нування, але вона повинна бути відгороджена від усіх форм експлуатації;
четвертий принцип: дитина повинна
виховуватися з усвідомленням того, що її
кращі якості будуть використані на благо
наступного покоління.
Женевська Декларація прав дитини
втратила правову основу в 1946 р, після
розпаду Ліги Націй. Але вже в 1948 р. Організація Об’єднаних Націй прийняла Загальну декларацію прав людини, в якій
проголошується, що всі діти мають право
на особливе піклування і допомогу.
Але, на жаль, декларація не змогла
згуртувати держави для міжнародного
співробітництва в цій галузі, головним чином, через відсутність єдиних принципів
взаємодії і механізмів реалізації норм. Держави зверталися до цієї декларації лише
фрагментарно з окремих питань в галузі
охорони прав дитини. Відтак міжнародний захист прав дитини як система правових норм ще довго не міг сформуватися
[14, с.10].
Як складова частина захисту прав людини система міжнародного захисту прав
дитини склалася лише після Другої світової війни в рамках Організації Об’єднаних
націй, одним з основоположних принципів
якої було проголошення поваги до прав і
свобод людини без будь-якої дискримінації. Цей принцип був закріплений в преамбулі Статуту цієї організації [15].
10 грудня 1948 року Генеральною
Асамблеєю ООН була прийнята Загальна
декларація прав людини, в преамбулі до
якої йдеться, що визнання людської гідності, рівних і невід’ємних прав є основою свободи, справедливості та загального миру [16]. В ході подальшого розвитку
прав людини відбулося виділення у цій
галузі окремих інститутів, одним з яких в
сучасному міжнародному праві є інститут
міжнародно-правового захисту прав дитини.
Виділенню міжнародно-правового захисту прав дитини сприяло подальше проголошення Декларації прав дитини 1959
року, прийнятої Генеральною Асамблеєю
ООН. Декларація стала спеціальним документом, вперше повністю присвяченим
50

Ñòàðè÷åíêî À.Î. - Àñïåêòè ñòàíîâëåííÿ ì³æíàðîäíîãî ïðàâà...

їх захисту. Був потрібен єдиний міжнародний документ, який з’єднав би в собі весь
попередній досвід нормотворчості і нові
уявлення про захист прав дитини. Таким
документом стала Конвенція про права
дитини, прийнята 20 листопада 1989 року
Генеральною Асамблеєю ООН резолюцією
№44/25 [19]. Конвенція стала плодом десятирічної роботи багатьох фахівців. Перший проект Конвенції був представлений
в Комісію з прав людини ООН в 1978 році.
У розробці документа брали участь не
лише представники держав і міжурядових
організацій структури ООН, але й учені, а
також неурядові організації, але тільки через десять років, 20 листопада 1989 року
Генеральна асамблея ООН схвалила резолюцію № 44/25, прийнявши тим самим
Конвенцію про права дитини. У день відкриття Конвенції для підписання, 26 січня
1990 року, її підписала 61 країна, що стало
свого роду рекордом серед нормативноправових актів підписаних в один день.
Вважається, що Конвенція про права дитини близька до того, щоб стати першим у
світі міжнародним договором з прав людини, який ратифікують усі країни світу.
Ухвалення Конвенції стало значною
подією у сфері охорони та захисту прав дітей: дитина вперше стала розглядатися не
лише як об’єкт, який потребує спеціального захисту, але і як суб’єкт права, якому надано повний перелік прав людини.
У порівнянні з Декларацією про права
дитини 1959 року, яка містила 10 коротких, декларативного характеру положень,
які іменувалися принципами, конвенція
складається з статей, які враховують практично всі моменти, пов’язані з життям і
становищем дитини в суспільстві. Конвенція про права дитини не тільки розвиває
і конкретизує положення Декларації прав
дитини, але і йде далі, стверджуючи, що
держави, які до неї приєднуються, несуть
юридичну відповідальність за свої дії щодо
дітей [1].
Конвенція, що складається з 54 статей,
охоплює як громадянсько-політичні, так і
соціально-економічні та культурні права
дітей з моменту народження і до досягнення повноліття (18 років), якщо націо-

правам дітей, преамбула якої зазначала,
що дитина внаслідок її фізичної і розумової
незрілості, потребує спеціальної охорони і
піклування, включаючи належний правовий захист як до, так і після народження.
У Декларації йдеться про недопущення щодо дітей дискримінації за будь-якими
ознаками; про право дитини на нормальний розвиток; про право на отримання
освіти. Відповідно до Декларації дитина
повинна бути захищена від жорстокості
та експлуатації; їй має надаватися право
на належне харчування, житло, розваги і
медичне обслуговування. Один з принципів Декларації встановлює обов’язок суспільства здійснювати особливе піклування про дітей, неповноцінних у фізичному,
психічному або соціальному відношенні.
Останній принцип присвячений питанням
виховання дитини [17]. Таким чином. Декларація прав дитини 1959 року сформулювала принципи, на яких має базуватися державна політика щодо забезпечення
прав дитини.
7 грудня 1965 року на 1390-му пленарному засіданні ООН була прийнята Декларація про розповсюдження серед молоді
ідеалів миру, взаємної поваги і взаєморозуміння між народами. Декларація ґрунтується на наступних документах: Загальної
декларації прав людини, резолюції 1572
(XV) Генеральної Асамблеї від 18 грудня
1960 р Декларації про надання незалежності колоніальним країнам і народам,
Декларації ООН про ліквідацію всіх форм
расової дискримінації, резолюції 110 (II)
Генеральної Асамблеї від 3 листопада 1947
р засуджує всі види пропаганди, що має на
меті або здатної створити або посилити загрозу миру, а також Декларації прав дитини [18].
Але незважаючи на продуктивність
і багатоаспектність нормотворчої діяльності в сфері охорони та захисту прав дитини, до кінця 70-х рр. стало очевидним,
що існуючі норми з прав людини вже не
є більше адекватними для того, щоб відповідати спеціальним потребам дітей. До
того ж з часу прийняття Декларації прав
дитини були вироблені нові підходи, що
стосуються концепції прав дітей та методів
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участь у вирішенні всіх питань, які стосуються їх, з урахуванням віку та зрілості. Разом з тим, наголошується на необхідності
розробки та здійснення програм, спрямованих на сприяння конструктивної участі
молоді в процесах прийняття рішень на
місцевому та національному рівнях [21].
На думку О.М. Дручек, з прийняттям
«Стратегії Ради Європи з прав дитини на
період 2016-2021 рр.» [22] можливо вести
мову про початок п’ятого етапу розвитку
міжнародної системи захисту прав і свобод
дитини. Стратегія містить норму про те,
що діти в державах-членах РЄ мають право користуватися всіма правами людини,
гарантованими Європейською конвенцією
захисту прав людини і основних свобод,
Конвенцією про права дитини та іншими міжнародно-правовими актами з прав
людини. Згідно Стратегії, завданням для
РЄ та країн-членів є – зробити зазначені
права реальністю для всіх дітей. Стратегія
закріплює пріоритетні напрями для гарантування прав дитини на найближчі п’ять
років, а саме: 1) рівні можливості для всіх
дітей; 2) участь всіх дітей; 3) життя, вільне від насильства для всіх дітей; 4) правосуддя, доброзичливе до всіх дітей; 5) права
дитини в цифровому середовищі. Значення Стратегії для України полягає у тому,
що нею визначається зміст державної ювенальної політики та скеровуються зусилля
щодо її реалізації [23, с.36].

нальним законодавством не передбачено
більш ранній вік досягнення повноліття.
З прийняттям Конвенції було введено ряд
нових прав дитини: на виживання і розвиток (ст.6), на збереження індивідуальності
(ст.8), на право вільно висловлювати свої
погляди (ст. 12), на неучасть у військових
діях (ст.38), на фізичне і психологічне відновлення і соціальну реінтеграцію жертв
зловживань та експлуатації (ст.39). У Конвенції особливо обумовлена роль засобів масової інформації: держави-учасниці
зобов’язані сприяти засобам масової інформації у поширенні інформації і матеріалів,
корисних для дитини в соціальному і культурному відношенні, щоб дитина мала доступ до інформації з різних національних
і міжнародних джерел. Держави учасники зобов’язуються «широко інформувати
про принципи і положення Конвенції як
дорослих, так і дітей». Ідеї Конвенції безпосередньо стосуються загальнолюдських
проблем. Її називають «Великою хартією
вольностей для дітей», «Світовою Конституцією прав дитини». Передбачається, що
стандартами, встановленими Конвенцією,
стануть користуватися всі ті. хто зацікавлений у вирішенні проблем, пов’язаних зі
здоров’ям, розвитком і захистом дітей.
Конвенція, як усіма визнаний і авторитетного документа, буде виступати на захист дітей в усьому світі [20, с.76].
Важливе значення серед міжнародноправових актів, направлених на охорону та
захист прав дітей, має документ, затверджений Генеральною Асамблеєю ООН S-27/2
«Світ, сприятливий для дітей». У ньому
глави держав і урядів зобов’язалися, діючи
на національному рівні, завершити те, що
залишилося незавершеним в порядку денному Всесвітньої зустрічі на вищому рівні.
Крім того, вони взяли на себе зобов’язання
також вирішити інші нові питання, що має
життєво важливе значення в інтересах дітей. Зокрема, одним із принципів наголошується на необхідності прислухатися до
дітей і забезпечити їх участь. Оскільки діти
і підлітки є творчими громадянами, здатними надати допомогу в побудові кращого
майбутнього для всіх, необхідно поважати
їх право висловлювати свою думку і брати
Íàøå ïðàâî ¹ 1, 2020

Висновок
Порівняльно-історичні дані про розвиток міжнародного права щодо охорони
та захисту прав дитини вказують на те, що
нинішній його стан є результатом тривалого і досить суперечливого становлення.
Підвищений інтерес суспільства до вирішення проблеми охорони та захисту прав
дітей свідчить про розвиток цінностей дитинства, турботи про підростаюче покоління на міжнародному рівні.
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SUMMARY
The article deals with the development of
international law in the field of children’s rights
protection. The conception of the rights of the child
has been researched in the sources of law since
ancient times to the present stage with a stable
system of international legislation. Examples of
the pre-industrial understanding of the rights of
children have been provided. Intensification of the
children rights protection and the growing interest
to this problem in the early twentieth century has
been explained by the impact of the World War I
on the civilian population. The chronology of the
adoption of international legislation on protection
of children’s rights has been given. The principles
of the Geneva Declaration of the Rights of the
Child, 1924 have been analyzed. The norms on
children rights in the Universal Declaration of
Human Rights, 1948 have been outlined. The
basic principles of the Declaration of the Rights of
the Child, 1959 have been elucidated. Examples
of other international legislation in the field of
protection of children’s rights and their basic
principles have been outlined. The Convention on
the Rights of the Child, 1989 has been analyzed, its
fundamental norms have been compared with other
juvenile acts of international law.
It has been concluded that the development of
international juvenile law and its current status
is the result of a long and rather controversial
formation. Increased public interest in protection of
children’s rights shows the development of childhood
values and care of the younger generation at the
international level.
Keywords: child, rights, freedoms, interests of
the child, juvenile policy, protection of the rights
and freedoms of the child, Convention on the
Rights of the Child.

АНОТАЦІЯ
У статті здійснено аналіз розвитку та
становлення міжнародного права у сфері охорони та захисту прав дітей. Досліджувались
джерела ювенального права від первинного
уявлення про права дитини в античні часи,
до формування на сучасному етапі стійкої системи міжнародних нормативно-правових актів. Наведено приклади розуміння прав дітей
в доіндустріальний період. Причини активізації розвитку ідей охорони та захисту прав дитини та зростаючий інтерес до цієї проблеми
на початку ХХ ст. пояснюються впливом на
цивільне населення наслідків Першої світової
війни. Наведено хронологію прийняття міжнародних нормативно-правових актів у сфері
охорони та захисту прав дітей.
Зроблено висновок, що розвиток міжнародного права щодо охорони та захисту прав
дітей вказує на те, що нинішній його стан є
результатом тривалого і досить суперечливого становлення. Підвищений інтерес суспільства до вирішення проблеми охорони та
захисту прав дітей свідчить про розвиток цінностей дитинства, турботи про підростаюче
покоління на міжнародному рівні.
Ключові слова: дитина, права, свободи,
інтереси дитини, ювенальна політика, забезпечення прав і свобод дитини, охорона прав
дитини, Конвенція про права дитини.
22. Стратегія Ради Європи з прав дитини (2016-2021) URL: http://la-strada.org.ua/
ucp_mod_news_list_show_607.html.
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як суб’єкта забезпечення прав і свобод дитини [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид.
наук : 12.00.07 / О.М. Дручек; Одес. держ.
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завдання протидії, здійснюють цілеспрямований та системний вплив на правовідносини, які виникають з питань реалізації прав на
землю, забезпечення її охорони та раціонального використання, державного управління
та дотримання земельного законодавства,
а також на конкретних осіб – їх учасників.
Поряд з тим, протидія правопорушенням у
сфері земельних правовідносин в Україні є
досить об’ємною та комплексною правовою,
суспільно-політичною, соціальною, економічною категорією, здійснюється на декількох рівнях та за різними напрямами впливу.
Саме тому, з огляду на наведені характеристики протидії правопорушенням у визначеній сфері, доцільно розглядати не окремих її
суб’єктів, а їх цілісну систему, розкривати їх
взаємозв’язок та місце кожного у здійсненні
комплексу взаємопов’язаних адміністративно-правових, організаційних, ідеологічних,
стимулюючих заходів.

В статье акцентировано внимание на
том, что сегодня понятие «субъекты административно-правового
противодействия
правонарушениям в сфере земельных правоотношений» не получило должного доктринального изучения - значительное количество научных работ освещает особенности
смежной категории - «субъекты административно-правовой профилактики правонарушений» в различных сферах общественной жизни. Учитывая приведенное, автором
освещены позиции ученых по системе приведенных субъектов и отмечено критерии,
которые используют авторы для выделения
соответствующих видов. В дальнейшем проанализированы особенности правового регулирования статуса субъектов противодействия правонарушениям в сфере земельных
правоотношений, выделены особенности предоставленных им полномочий и юрисдикции.
На основании исследованного материала
сформированы авторские выводы и определена система субъектов административного
противодействия правонарушениям в сфере
земельных отношений.
Ключевые слова: государственное управление, административно-правовое регулирование, административно-правовая охрана,
земельные правоотношения, субъекты противодействия, правонарушение.

Аналіз останніх досліджень
і публікацій
На сьогодні поняття «суб’єкти адміністративно-правової протидії правопорушенням
у сфері земельних правовідносин» не отримало належного доктринального розкриття
– значна кількість наукових праць висвітлює
особливості суміжної категорії – «суб’єкти адміністративно-правової профілактики правопорушень» у різних сферах суспільного
життя. Зокрема, визначена проблематика
була предметом розгляду таких учених, як
Г.А. Аванесов, О.М. Бандурка, О.П. Беца,

Постановка проблеми
Суб’єкти протидії правопорушенням у
сфері земельних відносин в Україні втілюють
нормативні та програмні положення, цілі,
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К.Л. Бугайчук, І.П. Голосніченко, Є.В. Додін, М.М. Дорогих, О.П. Клюшніченко,
А.Т. Комзюк, Я.Ю. Кондратьєв, В.М. Кудрявцев, Д.М. Лук’янець, Г.М. Міньковський,
О.М. Музичук, Л.Л. Попов, О.І. Остапенко,
Н.П. Христинченко та ін.

можна звести у такі групи: суб’єкти загального управління профілактикою правопорушень (Верховна Рада України, Президент
України, Кабінет Міністрів України, місцеві
державні адміністрації, місцеві ради народних депутатів та їх виконавчо-розпорядчі
органи); функціональні міжгалузеві суб’єкти
управління профілактикою правопорушень
(координаційні комітети всіх рівнів, координаційні наради керівників правоохоронних органів при відповідних прокурорах);
суб’єкти галузевого управління профілактикою правопорушень (до цієї групи належать
відповідні галузеві органи виконавчої влади); суб’єкти управління громадських профілактичних організацій [3, с. 7-8].
З наведеними вище позиціями вчених
доцільно погодитися та відзначити їхню актуальність у контексті нашого дослідження.
Звертаємо увагу на влучність висловленого
погляду А.Р. Лещук щодо того, що саме особливості управлінського впливу на негативні
явища суспільного життя – адміністративні
правопорушення та суспільні відносини, що
пов’язані з ними, – визначають роль і місце
кожного суб’єкта в системі профілактики адміністративних правопорушень. Водночас
зауважуємо, що науковці доходять спільного висновку щодо того, що суб’єкти профілактики адміністративних правопорушень
функціонують у різних масштабах та виконують різні завдання, здійснюючи конкретно
визначений вплив на суспільні відносини. З
наведеного можуть бути запропоновані два
найбільш очевидні висновки: таких суб’єктів
існує досить велика кількість та їхній масив
може бути підданий класифікації за відповідними масштабами, завданнями, роллю
у профілактиці, а також за іншими критеріями. Вважаємо, що схожі принципи можна
застосувати і при дослідженні власне системи
суб’єктів протидії правопорушенням у сфері
земельних правовідносин.
У наведеному контексті зауважимо, що
окремі суб’єкти публічного адміністрування уповноважені вживати найбільш загальні заходи адміністративно-правової протидії земельним правопорушенням. А саме,
до повноважень Верховної Ради України,
з-поміж іншого, належить затвердження загальнодержавних програм економічного,

Не вирішені раніше проблеми
Теоретиками адміністративного права на
сьогодні надзвичайно мало уваги приділено
розкриттю особливостей суб’єктів протидії
правопорушенням у сфері земельних відносин в Україні, не здійснено комплексних
напрацювань з наведеного питання, не висвітлено, насамперед, специфіки побудови
системи таких суб’єктів. Саме тому проведення такого дослідження є актуальним та нагальним.
Метою даної статті є визначення системи
суб’єктів протидії правопорушенням у сфері
земельних відносин в Україні.
Виклад основного матеріалу
О. М. Макаренко зазначає, що суб’єкти
профілактики правопорушень, загалом,
виступають як система або сукупність державних органів, громадських організацій і
окремих громадян, які цілеспрямовано здійснюють на різних рівнях і в різних масштабах керівництво, планування заходів щодо
попередження правопорушень, управління
цими заходами, їх безпосереднє виконання
чи забезпечення їх виконання, та відповідно
до виконуваних завдань мають певні права і
обов’язки, а також несуть відповідальність за
досягнення суспільно-значимих цілей у сфері профілактичної діяльності [1, с. 59].
Н.С. Васильєва, характеризуючи особливості профілактики правопорушень у сільському господарстві, наполягає на тому, що
сьогодні у нашій державі є досить велика
кількість її суб’єктів. До них входять як державно-владні суб’єкти, так і різноманітні громадські організації та громадяни, які діють
на добровільних засадах. При цьому повноваження органів державної влади на вчинення профілактичних заходів мають бути закріплені у відповідних нормативно-правових
актах [2, с. 65]. На думку О. М. Литвинова,
усі суб’єкти профілактики правопорушень
Íàøå ïðàâî ¹ 1, 2020
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Міністрів України, як і Верховна Рада України, у напрямі протидії порушенням у сфері
земельних відносин забезпечує вжиття найбільш загальних та стратегічних заходів, що
спрямовані, насамперед, на попередження
таких порушень, чітке регулювання земельних правовідносин, унормування та координацію державного управління у визначеній
сфері.
Реалізацію загальностратегічних заходів
протидії правопорушенням у сфері земельних правовідносин, проте ще більш вузькоспеціалізовано за відповідними напрямами,
також забезпечують міністерства. Відтак,
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства за постановою
Кабінету Міністрів України «Питання Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства» від 11.09.2019 №838 є
головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує: формування та реалізує державну аграрну політику, державну політику у сфері сільського
господарства; формування та реалізацію державної політики у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних
відносин, землеустрою, у сфері Державного
земельного кадастру, державного нагляду
(контролю) в агропромисловому комплексі в
частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх
категорій і форм власності, родючості ґрунтів
[7].
Міністерство енергетики та охорони довкілля за постановою Кабінету Міністрів
України від 18.09.2019 №847 «Про внесення
змін до деяких постанов Кабінету Міністрів
України» є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, серед
завдань якого є забезпечення формування
державної політики у сфері: охорони та раціонального використання земель (з-поміж
іншого). Серед повноважень міністерства визначено: погодження проєктів земле-устрою
щодо організації і встановлення меж земель
оздоровчого, рекреаційного призначення,
земель водного фонду та водоохоронних зон,
щодо відведення земельних ділянок у зоні відчуження та зоні безумовного (обов’язкового)
відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської

науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля
[4], а тому, з огляду на наведене, вона на найбільш загальному рівні вживає заходи щодо
протидії правопорушенням у сфері земельних правовідносин, а зокрема, шляхом прийняття законів та формування системи національного законодавства визначає єдині та
загальнообов’язкові правила поведінки учасників земельних правовідносин, основи правового статусу та особливості повноважень
органів публічної адміністрації у сфері управління земельними правовідносинами, адміністративні процедури протидії земельним
правопорушенням, форми діяльності публічної адміністрації у визначеній сфері. Також
Верховна Рада України затверджує загальнодержавні програми розвитку у різних сферах
суспільного життя, чим закріплює найбільш
загальні ідеологічно-програмні заходи протидії земельним правопорушенням. Зазначене підтверджується і положеннями Закону
України «Про охорону земель» від 19.06.2003
№962-ІV (далі – Закон №962- ІV): до повноважень Верховної Ради України в галузі
охорони земель належать: визначення засад
державної політики в галузі використання
та охорони земель; затвердження загальнодержавних програм щодо використання та
охорони земель;вирішення інших питань у
галузі охорони земель відповідно до Конституції України [5].
Кабінет Міністрів України як вищий орган у системі органів виконавчої влади забезпечує розроблення і виконання загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, культурного розвитку,
охорони довкілля, а також розроблення, затвердження і виконання інших державних
цільових програм, а також спрямовує та координує роботу міністерств, інших органів
виконавчої влади, здійснює контроль за їх діяльністю [6]. За Законом №962- ІV, до повноважень Кабінету Міністрів України в галузі
охорони земель, крім уже наведених вище,
належать: розробка і затвердження в межах
своїх повноважень нормативно-правових актів у галузі охорони земель; установлення порядку проведення моніторингу земель; вирішення інших питань у галузі охорони земель
відповідно до закону [5]. Як бачимо, Кабінет
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катастрофи; формування мережі дослідних
земельних ділянок та ділянок з еталонними
ґрунтами для ведення моніторингу земель на
національному рівні та ін. [8].
Окремі загальні повноваження у напрямі протидії правопорушенням у сфері земельних правовідносин належать обласним
радам, а зокрема, забезпечення реалізації
державної політики щодо використання та
охорони земель; участь у реалізації загальнодержавних програм щодо використання та
охорони земель на відповідній території; затвердження та участь у реалізації регіональних програм щодо використання та охорони
земель, підвищення родючості ґрунтів [5].
Також у напрямі протидії правопорушенням у сфері земельних правовідносин
реалізують владні повноваження суб’єкти
спеціальної компетенції, які здійснюють спеціально-правові та правозастосовні заходи
адміністративно-правової протидії. До них
належить Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру (далі –
Держгеокадастр) та її територіальні органи.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 14.01.2015 №15 «Положення про
Державну службу України з питань геодезії,
картографії та кадастру», Держгеокадастр
є центральним органом виконавчої влади,
діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через
Міністра розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства і який реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних
відносин, землеустрою, у сфері Державного
земельного кадастру, державного нагляду
(контролю) в агропромисловому комплексі
в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель
усіх категорій і форм власності, родючості
ґрунтів. Слід відзначити, що Держгеокадастр здійснює як загальні заходи протидії
– участь у формуванні державної політики у
сфері земельних правовідносин (внесення на
розгляд Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства пропозицій
щодо забезпечення формування державної
політики у визначеній сфері), узагальнення
практики застосування з окреслених питань,
міжнародне співробітництво. Також ДержÍàøå ïðàâî ¹ 1, 2020

геокадастр здійснює такі спеціально-правові
заходи протидії правопорушенням у сфері
земельних правовідносин, як державний нагляд (контроль) за дотриманням земельного
законодавства [9].
Зокрема, за інформацією з офіційного
сайту Держгеокадастру у період з 17 по 21
лютого 2020 року Управліннями з контролю
за використанням та охороною земель, що
діють у складі Головних управлінь Держгеокадастру в областях, здійснено 529 заходів
державного нагляду за використанням та
охороною земель, за результатами яких виявлено 389 порушень земельного законодавства. За вказаний період нараховано шкоду,
заподіяну внаслідок самовільного зайняття
земельних ділянок, використання земельних
ділянок не за цільовим призначенням, зняття родючого шару ґрунту без спеціального
дозволу загальною сумою 989 174 грн [10].
Також Держгеокадастр вживає інші спеціально-правові заходи протидії правопорушенням у сфері земельних правовідносин,
які полягають у специфічних видах діяльності публічної адміністрації, що спрямовані на
впорядкування земельних правовідносин,
організацію і управління адміністративними процедурами реалізації прав на землю та
інших видів земельних правовідносин: обстежує земельні ділянки, які підлягають рекультивації, та видає спеціальні дозволи на
зняття та перенесення ґрунтового покриву
земельних ділянок, здійснює державну реєстрацію земельних ділянок, обмежень у їх
використанні; веде поземельні книги та видає витяги із Державного земельного кадастру про земельні ділянки, проводить в установленому законодавством порядку державну експертизу програм і проєктів з питань
землеустрою та інше [9].
Також Держгеокадастр уповноважений
вживати і правозастосовні заходи протидії
адміністративним правопорушенням у сфері
земельних правовідносин – тобто заходи індивідуально-правового характеру, які спрямовані на припинення вже безпосередньо
вчиненого правопорушення у досліджуваній сфері, притягнення винних осіб до відповідальності. Зокрема, зазначений суб’єкт
складає протоколи про адміністративні правопорушення та розглядає справи про адмі58
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здійснення державного управління, публічного адміністрування у різних сферах суспільних відносин, вжиття заходів застосування права в інших галузях суспільного життя.
Зокрема, серед таких суб’єктів можна відзначити районні ради, сільські, селищні, міські
ради, місцеві державні адміністрації, а також
суди.

ністративні правопорушення, накладає адміністративні стягнення [9]. За Кодексом України про адміністративні правопорушення
від 07.12.1984 №8073-Х, зазначений суб’єкт
уповноважений розглядати справи про адміністративні правопорушення, визначені
статтями 52-53-4, 54-56 [11]. Поряд з тим,
за статтею 158 Земельного кодексу України,
Держгеокадастр уповноважений розглядати
земельні спори щодо меж земельних ділянок
за межами населених пунктів, розташування
обмежень у використанні земель та земельних сервітутів [12].
Державна екологічна інспекція (далі –
Держекоінспекція) відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 19.04.2017
№275 «Про затвердження Положення про
Державну екологічну інспекцію» є центральним органом виконавчої влади, діяльність
якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра енергетики та захисту довкілля. Серед завдань
Держекоінспекції здійснення у межах повноважень, передбачених законом, державного
нагляду (контролю) за додержанням вимог
законодавства, зокрема, щодо охорони земель [13]. У напрямі вжиття правозастосовних заходів Держекоінспекція уповноважена складати протоколи про адміністративні
правопорушення та розглядати справи про
адміністративні правопорушення, накладати
адміністративні стягнення (статті 52 – 53-1,
53-3 – 54 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 №8073-Х);
пред’являти претензії про відшкодування
шкоди, збитків і втрат, заподіяних державі
внаслідок порушення законодавства з питань, що належать до її компетенції; вживати
в установленому порядку заходи досудового
врегулювання спорів, виступати позивачем
та відповідачем у судах [13].
Також серед досліджуваних суб’єктів
функціонують такі, що наділені загальною
компетенцією, які здійснюють окремі спеціально-правові та правозастосовні заходи
адміністративно-правової протидії. Особливістю правового статусу окреслених суб’єктів
є те, що вони попри вжиття спеціально-правових заходів протидії правопорушенням у
сфері земельних правовідносин володіють
широким колом інших повноважень щодо

Висновки
Підсумовуючи вищезазначене, пропонуємо визначити систему суб’єктів протидії правопорушенням у сфері земельних правовідносин, виділивши наступні групи: 1) суб’єкти
протидії правопорушенням у сфері земельних правовідносин загальної компетенції,
які здійснюють стратегічні та ідейно-цільові
заходи адміністративно-правової протидії
(Верховна Рада України, Кабінет Міністрів
України, Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства, Міністерство енергетики та захисту довкілля, а також
обласні ради); 2) суб’єкти протидії правопорушенням у сфері земельних правовідносин
спеціальної компетенції, які здійснюють спеціально-правові та правозастосовні заходи
адміністративно-правової протидії (Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру та Державна екологічна
інспекція України, а також їхні територіальні
органи); 3) суб’єкти протидії правопорушенням у сфері земельних правовідносин загальної компетенції, які здійснюють окремі спеціально-правові та правозастосовні заходи
адміністративно-правової протидії – управління у сфері земельних правовідносин, координація діяльності щодо охорони земель,
участь у погодженні проєктів землеустрою та
інші заходи (районні ради, сільські, селищні,
міські ради, місцеві державні адміністрації,
громадські інспектори, судові органи).
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SUMMARY
The article focuses on the fact that today
the concept of “subjects of administrative and
legal counteraction to offenses in the field of
land relations” has not received proper doctrinal
disclosure - a considerable number of scientific
works highlights features of a related category “subjects of administrative and legal prevention of
offenses” in different spheres of public life. In view
of the above, the author outlines the positions of
scientists on the system of the above subjects and
outlines the criteria used by the authors to identify
the relevant species. The peculiarities of the legal
regulation of the legal status of the subjects of
counteracting offenses in the field of land relations
are analyzed in the next section, and the features of
their powers and jurisdiction are singled out. Based
on the material examined, the author’s conclusions
were drawn up and the system of subjects of
administrative counteraction to the offenses in the
field of land relations was outlined.
Keywords:
public
administration,
administrative and legal regulation, administrative
and legal protection, land relations, subjects of
counteraction, offenses.

АНОТАЦІЯ
У статті акцентовано увагу на тому, що
на сьогодні поняття «суб’єкти адміністративно-правової протидії правопорушенням у
сфері земельних правовідносин» не отримало належного доктринального розкриття –
значна кількість наукових праць висвітлює
особливості суміжної категорії – «суб’єкти
адміністративно-правової
профілактики
правопорушень» у різних сферах суспільного
життя. Зважаючи на наведене, автором висвітлено позиції науковців щодо системи наведених суб’єктів та відзначено критерії, які
використовують автори для виділення відповідних видів. Надалі проаналізовано особливості правового регулювання правового статусу
суб’єктів протидії правопорушенням у сфері
земельних правовідносин, виокремлено особливості наданих їм повноважень та юрисдикції.
На підставі дослідженого матеріалу сформовано авторські висновки та окреслено систему
суб’єктів адміністративної протидії правопорушенням у сфері земельних відносин.
Ключові слова: державне управління, адміністративно-правове регулювання, адміністративно-правова охорона, земельні правовідносини, суб’єкти протидії, правопорушення.
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пление посредством природы, путем уничтожения, или качественного ухудшения
биологической основы бытности человека
убивает самого человека.
Видимо, нет надобности особого доказательства мысли о том, что экологическое
преступление нарушает право человека
жить в здоровой окружающей среде. Это
право нашло свое отражение в статье 39
Конституции Азербайджанской Республики
и в других основных законах нового суверенного государства (1)
Одним из важных признаков экологического преступления является и его предмет.
В качестве экологического преступления
могут выступать различные компоненты
(элементы) естественной среды, например
рыбы, звери, пернатые и другие. Одна из
особенностей состоит еще в том, что эти
компоненты (элементы), несомненно, для
своего существования не изолированы от
природной среды средством человеческого
труда, то есть они находятся в естественных
условиях, например рыбы в естественных
водоемах, или дикий лес.
Поэтому элементы естественной среды, хотя и могут аккумулировать в себе в
определенной степени человеческий труд,
элементы, оставшиеся в естественной среде
или же внесенные в эту среду (искусственно выращенные и выпущенные в водоемы
моллюски и др.) для выполнения функций
восстановления, могут считаться предметом
экологических преступлений. Таким образом, можно сказать, что по своему предмету

В статье указывается, что в Уголовном
кодексе и в других нормативно-правовых актах Азербайджанской Республики отсутствует определение экологического преступления.
Ключевые слова: Кодекс, уголовный,
опыт, развитие, элемент.
Экологические преступления, оставаясь
выразителем одной из важных проблем развития государств на современном этапе, оказывает отрицательное влияние всей системе
общественных отношений и общественному
сознанию. К сожалению, эти проблемы решаются преимущественно с теоретической
точки зрения, потому что ее практическое
решение требует различных, а в первую
очередь, финансовых и интеллектуальных
затрат.
Опыт развития современных государств,
в том числе созданных на постсоветском
пространстве новых суверенных государств,
показывает, что отношение общества и государства к проблеме защиты окружающей
среды, являющейся одним из важных условий существования человека, меняется
очень медленно и непоследовательно, хотя
демократические изменения позволяют более гласно, активно и эффективно обсуждать
этот вопрос, осуществлять в жизнь взаимовыгодные и равноправные сотрудничества
государств в этой сфере.
В концепции современного правового
преступления речь идет не только об общественной безопасности экологического преступления, но и о том, что подобное престу61
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других водных животных, на зверей и птиц,
незаконная вырубка деревьев и некоторые
другие действия относятся к экологическим
преступлениям особого характера.
Еще один важный момент состоит в том,
что понятие экологическое преступление,
отраженное в законодательстве прямо или
косвенно, связывается с понятиями состава видов группы экологических покушений. Обобщенный признак этих понятий
охватывает и объединяет в себя признаки
отдельных видов состава преступлений в
сфере защиты природы, в том числе те, которые связаны с загрязнением вод. Этот момент следует учитывать при самой общей
характеристике обобщенных объективных
и субъективных элементов и признаков каких-либо экологических преступлений с целью их юридического (правового) анализа в
необходимых случаях.
К другим особенностям вида объектов
экологических преступлений можно отнести особые (или же специфичные) однотипные комплексные отношения, возникающие в широкой сфере взаимосвязей между
обществом и природой, например, рациональное использование природой, охрана
окружающей среды, обеспечение экологической безопасности и др.
Следующая особенность состоит в том,
что экологическое правовое правило также
является составным элементом этого социального объединения. В современной юридической науке под экологическим правовым правилом понимается регулируемые
правовыми нормами, а также уголовным
правом, административным правом, входящими в общенациональную правовую систему, и совокупность отношений в сфере
взаимосвязей компонентов системы общественно-естественных вопросов, регулируемых нормами других сфер права.
Например, по структуре законодательства, все нормы диспозиции (статьи 247261), связанные с охраной природы уголовного кодекса Азербайджанской Республики,
считаются естественно бланкетными нормами. Это значит, что при определении элементов состава соответствующего экологического преступления ссылаются на нужные, применяющие право законодательные

экологические преступления отличаются от
преступлений против гражданского права.
Исходя из вышеизложенного и учитывая
неразрывную связь деятельности общества,
формирование рыночных отношений и развитие самого государства с окружающей
средой, факт разумного использования природы, а также необходимость превращения
природы не ради интереса самого человека
и в его благотворительную деятельность
(не наносящей вреда природной середе),
можно давать нижеследующее определение
экологическим преступлениям, являющихся одним из особых видов преступлений
против общественной безопасности и общественного правопорядка.
Под экологическим преступлением подразумеваются противоправные поступки
(действие или бездействие), носящие общественно-опасный характер, создающие опасность различным общественным отношениям, связанным с защитой и использованием
окружающей природной среды, также отношениям, гарантирующим экологическую
безопасность, и запрещенные нормами закона преступления.
Учитывая объект (предмет) и соответствующие признаки противоправных поступков, экологические преступления можно подразделять на следующие виды: а) экологические преступления общего характера
и б) экологические проблемы частного характера. Подобное деление в принципе соответствует мнениям и подходам о вопросах
дифференциации экологических преступлений в доктрине современного уголовного
права (2, с. 296). Например, нарушение правил защиты (охраны) окружающей среды
при выполнении работ; нарушение правил
оборота экологически опасных вещеcтв и
отходов; нарушение ветеринарных правил
и установленных правил борьбы против болезней растений и вредителей; нарушение
правил охраны и использования недр, нарушение правил охраны рыбных запасов и некоторых других относятся к экологическим
преступлениям общего характера.
Все виды загрязнения окружающей
природной среды (воды, водоемов, водных
источников, атмосферы (воздуха), морской
среды), почвы, незаконная охота на рыб и
Íàøå ïðàâî ¹ 1, 2020
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акты, а в большинстве случаях – на нормативные акты, имеющие силы ниже закона.
Это, с одной стороны, в значительной степени усложняет процесс правового применения этих норм уголовного права, с другой,
от субъектов требуется совершенное знание
правовых основ ниже закона. В этом смысле
экологическое право как самостоятельная
область и часть общенациональной правовой системы охватывает широкий нормативный материал.
Особенно следует отметить, что бланкетная основа, органически входящая в содержание норм уголовного права, имеет значение
как неотделимый составной элемент, определяющий признак соответствующего экологического преступления. Этот фактор важен для
обязательной ссылки на соответствующую
статью (части, пункта) нормативно-правового
акта, нарушенного со стороны лица, обвиняемого правоохранительным органом.
Естественно, что при невыполнении этого требования практическая деятельность
уполномоченных лиц правоохранительных
органов лишается легитимности. Ясно, что
применение какой либо нормы, связанной с
не указанием нарушения законодательства
об охране природы и охраной окружающей
среды уголовного права означает не соблюдение принципа законности, отраженного в
статье 5 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.
В современной юридической науке правомерно за основу берется то, что понятие
экологическая безопасность, можно сказать,
входит в структурное содержание объекта экологических преступлений. По этому
поводу особый интерес представляет мысли украинского ученого С.Б.Гавриша. По
мнению профессора, глубоко и всесторонне
охарактеризовавшего это понятие, экологическая безопасность, являясь объектом
охраны уголовного права, есть инертное состояние окружающей человека природной
среды. Это обеспечивает безопасность жизни и здоровья людей, экологических систем
с таким условием, чтобы приемлемый риск
технологий бол в пределах допустимого
(для всех людей) или же лимитных качеств
(для обслуживающего персонала) возможного оптимума (4, с. 147).

По общепринятому мнению, экологическая безопасность каждого суверенного
государства является первоочередным объектом не только для государства, но и для
общества, потому что негативное экологическое положение представляет очень большую безопасность, в том числе и для генетического фонда нации. Поэтому неслучайно,
что государства используют практику принятия соответствующих нормативных актов, регулирующих особые вопросы, встречающихся в сфере защиты окружающей
природной среды. Подобная практика касается всех природных компонентов. Это подтверждает и Закон Азербайджанской Республики «Об особо охраняемых природных
территориях и объектах» от 24 марта 2000
года (5). Подобные объекты не только богатство нашего государства, с аксиологической
точки зрения, они представляют также особую экологическую, научную, культурную
и эстетическую ценность. Таким образом,
правовая природа или сущность вида объектов экологических преступлений как общественные отношения окружающей среды, основывающиеся на соответствующие
правовые нормы в сфере материальных элементов, экологического правового правила
и охраны безопасности есть совокупность
разных элементов.
В современной юридической литературе пока не имеются специальные исследования, посвященные видам конкретных
групп экологических преступлений, в том
числе и причинам преступного загрязнения
вод. При частном анализе фактов и условий,
связанных с загрязнением вод, уголовноправовых средств, применяемых в борьбе
против этого вида экологических преступлений, этот факт следует учитывать.
Недостаточное исследование критериев
причинной связи экологических преступлений, например, по степени влияния и времени продолжительности, создает определенные трудности в классификации подобных
связей. Поэтому в свое время о представлениях многозначности следствия (говоря о
многозначности, во-первых, всегда вытекает
несколько выводов; во-вторых, при изменении условий по одной причине, или же по
разным причинам могут произойти разные
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щей среды, объектах подобных преступлений, нанесенного ущерба (вреда) и здоровье
человека, вытекающих последствиях для
общества и государства.
В соответствии со статьей 7 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики и
уголовным кодексам бывших союзных республик под преступлением подразумевается общественно-опасный поступок (действие или же бездействие), направленный
на покушение прежнего общественного и
государственного устройства, общественной системы, собственности, личность, различные права (политическое, трудовое,
имущественное и др.) граждан, а также социалистическим правовым правилам (положениям). Содержание этого понятия разъясняет положение о том, что в юридической
литературе того периода предлагались различные варианты понятия преступности в
сфере охраны окружающей среды, например, это общественно-опасное явление, выраженное в захвате, уничтожении (искоренении) и повреждении природного ресурса.
Как видно, в разных аналогичных определениях преступлений в сфере охраны
природы недостаточно отражена проблема
преступного загрязнения вод, их различных видов и составных частей. Это дает нам
основание высказать мнение о том, что в вышеизложенном определении имеются определенные недостатки.
Борьба против экологических преступлений, в том числе преступлениями (особенно с учетом негативных последствий
подобных преступлений для жизни, здоровья человека и окружающей его природной среды) в сфере загрязнения вод имеет
значение для социально-общественного и
экономического развития государств, в том
числе в осуществлении общечеловеческих,
международных правовых, конституционных принципов современного уголовного
права, в современном переходном периоде
для переоценки объема и содержания криминализации поступков (действий или же
бездействий), отвечающих состоянию правового сознания государств и преступности.
Для состава экологических преступлений первостепенное значение представляет
деление их на категории, отнесение мало-

последствия) В.Н. Кудрявцев писал, что эти
выводы в сфере правоохранения представляет определенный интерес для влияния причинности и может завершиться разными вариантами экологического правонарушения
(6, с. 81). В связи с постоянным отсутствием процесса криминогенной причинности,
естественно, что этот процесс с учетом социального уровня находит свое окончательное
отражение в определенном количестве противозаконных актов и действий, составляющих понятие экологическое преступление.
Таким образом, преступное загрязнение вод,
как один из различных видов экологического преступления, обладает соответствующими признаками, отражающими влияние причинности в сфере экологического поведения.
Механизм связи событий еще в большей степени проявляется в возникновении
именно обуславливающих их признаков и,
как отмечено в другом исследовании В.Н. Кудрявцева, осознание последствия – условие
для осознания его детерминантов. Это, по
всей вероятности, является характерным и
значительным фактором для всех преступлений, в том числе и для экологических
преступлений. Однако с учетом последствий экологических преступлений, взятых в совокупном виде, обладают определенными особенностями и характерными
штрихами. Можно сказать, что независимо
от разнообразия видов и последствий экологических преступлений они как один из
элементов социальной действительности
являются одним из видов противоправных
поступков; они имеют своеобразную правовую природу и характерные штрихи.
В этом аспекте большое значение представляет исследование вопросов применения уровня и состава, соответствующих уголовно-правовых норм, структуры подобных
преступлений, нанесенного реального вреда (ущерба) экологической преступности,
как фактора, отрицательно влияющего на
окружающую среду, определения последствий подобных преступлений для социально-экономического развития государства. В
имеющейся литературе в аспекте правоохранительной деятельности имеются общие
и специальные положения о составе экологических преступлений, охране окружаюÍàøå ïðàâî ¹ 1, 2020
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опасных преступлений к более опасным
(особенно тяжким) преступлениям с учетом
разной степени покушения и неосторожности поступка, например, при определении
характера уголовной ответственности и соответствующей санкции.
Деление преступлений на категории как
общественно-опасные поступки (действие
или бездействие), покушающиеся лишь на
окружающую среду и ее компоненты, важно
не только для экологических преступлений,
но в целом для уголовного законодательства. Потому что оно дает возможность, например, ликвидировать списки постоянно
меняющихся и разных по объему преступлений, также реально руководствоваться
классификацией поступков (действия или
бездействия), в том числе определить виды
и объем санкций за экологические преступления. Определение, данное понятию преступление в статье 14 Уголовного кодекса
Азербайджанской Республики, отличается
по качеству и новое с принципиальной точки зрения. В этой статье отмечено, что «по
этому кодексу под угрозой наказания умышленное совершение запрещенного общественно-опасного поступка (действенного
или бездейственного) считается преступлением (пункт 1-ый); несмотря на формальное
наличие признаков какого-либо поступка
(действенного или бездейственного), предусмотренного уголовным законом, однако
малозначительный поступок (действенный
или бездейственный), не считающийся общественно-опасным, то есть не наносящийся вреда личности, обществу или же государству, или не создающий опасность нанесения ущерба не считается преступлением
(пункт 2-ой)».
Таким образом, определение преступления, данное в действующем Уголовном
кодексе Азербайджанской Республики, в
целом отражает современную теорию и
практику уголовного права; в этой сфере
соответствует мировым стандартам и опыту
прогрессивно-демократического развития
цивилизованных правовых государств.
Следует отметить, что при анализе содержания экологического преступления в
современном уголовном праве, при определении его правовой природы и харак-

терных сторон, наряду с общественной
опасностью запрещенного поведения учитывается также экологичность этого поступка. По широко распространенному
мнению среди авторов, которые исследуют
разные вопросы экологического преступления, экологический характер преступления можно определить на основе ряда
признаков и с учетом понятия экологически значимое поведение. Правомерно
учитывается, что экологический характер
того или иного правонарушения, или отнесение его к экологическим преступлениям должно основываться на социальную и
естественную закономерность взаимосвязи
между обществом и природой. Экологичность должна отражать также уровень развития государства, различные виды человеческой деятельности, состояние науки и
технологий и другие факторы.
Для выяснения правовой природы понятия экологического преступления большой интерес представляет вопрос экологически значимого поведения. Говоря о таком
поведении, подразумевается совокупность
идеально обусловленных волевых действий
отдельных людей или же коллективов,
пользующихся окружающей средой и внёсшие изменения, касающиеся защищаемых
законом общественных интересов.
В данном случае особенность состоит в
том, что перечисленные признаки сравнимы с общими признаками преступлений в
сфере охраны окружающей среды и преступления превращают в экологические преступления. Естественно, что подобные преступления возникают при использовании
объектов окружающей среды, в процессе
хозяйственной деятельности человека при
соответствующих действиях по отношению
к элементам (вода, воздух, земля и др.), являющихся неотделимой частью окружающей среды. Этот признак конкретизирует
экологические преступления и виды противоправных влияний на природную среду,
например, загрязнение воды и водоемов.
Эти преступления могут возникать в процессе изучения природных объектов, при
использовании не целесообразных и не экономных технологий, способных оказывать
негативное влияние на здоровье человека,
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загрязнением атмосферы веществами, отрицательно влияющими на его состояние.
Как известно, общественная опасность
– социально-политическая характеристика
правонарушения, противоправный поступок же юридическое выражение этой особенности правонарушения. Одна из особенностей состоит в том, что оба признака
представляют большой интерес для осознания правовой природы экологических
преступлений и их влияния на социальное
развитие государства и общества. Они (оба
признака) необходимы как в определении
мер борьбы против различных экологических преступлений, так и в разработке эффективных положений об уголовно-правовой ответственности за подобные правонарушения.
Следует согласиться и с мнением
Ю.Демидова. Он отмечал, что для понимания сущности общественной опасности
исключительное значение представляет, с
методологической точки зрения, такое примечание К.Маркса: преступная сущность
поступка заключается не в покушении на
леса как материальному богатству, а в его
покушении на хребет государства – права
собственности (7, с. 149). В условиях ухудшения экологического состояния повсюду
покушение на леса как природного объекта независимо от отношения собственности,
естественно, представляет общественную
опасность.
Наряду с этим, общественная опасность, характерная экологическим преступлениям, обладает и качественными, и количественными характеристиками. Каждая
из этих характеристик определяется рядом
положений. Например, качественная характеристика, как правило, определяется
характером социальных ценностей, поставленных против этого негативного поступка
(действия или же бездействия), таким же
образом этим поступком – различия между
действительными интересами и возможностями общества, личности, государства.
Кроме того, качественная характеристика
может определиться всем содержанием поведения; при определении же состава экологического преступления – всеми признаками (объект, субъект преступного поступÍàøå ïðàâî ¹ 1, 2020

ка, объективные и субъективные стороны)
этого состава преступления. Неслучайно,
что по широко распространенному мнению, например, загрязнение водоема по
неосторожности по сравнению с совершением этого поступка умышленно, даже при
одинаковом объеме нанесенного ущерба,
считается поступком, более меньшей общественной опасности. В связи с качественной характеристикой общественной опасности экологических преступлений следует отметить, что эта характеристика дает
возможность сопоставлять (сравнивать)
однотипные преступления, а в некоторых
случаях – отдельные подгруппы различных экологических преступлений друг с
другом. Такая оценка общественной опасности, например, может выражаться в ее
степени, а в аспекте законодательства находит свое отражение в санкциях за совершенный противоправный поступок, или
же в содержании уголовно-правовой ответственности.
Верная оценка общественной опасности
экологических преступлений и ее качественных и количественных характеристик является одним из важных и вовсе непростых
вопросов современного уголовного права.
Кроме того, отражение общественной опасности в норме зависит от ряда факторов, например от техники законодательства, применяемой в творчестве уголовного права, от
осознания актуальных интересов общества
и других. В тоже время законодательное отражение общественной опасности – важное
условие эффективности уголовно-правовой
ответственности и для изучения признаков
состава экологических преступлений с социально-правовой точки зрения.
Противоправность различных видов
экологических преступлений создает сложное правовое положение. Поэтому при наличии запутанной противоправности может
сложиться такая ситуация, когда состав преступления и ответственность за него может
регулироваться нормами разных сфер права (например, экологическое право, водное
право, земельное право, уголовное право и
другие), учитывающего применение соответствующих санкций за состав преступления и ответственность за это.
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Одна из особенностей экологических
преступлений состоит в том, что данная им
правовая оценка, как правило, бывает изменчивой; иногда общественная опасность
этих преступлений не воспринимается одинаково. Наличие соответствующих криминогенных признаков и специфический объект экологических преступлений создает
условие для решения этой проблемы.
С точки зрения развития положений
уголовного права об экологических преступлениях определенный научный интерес
представляют мысли авторов, затрагивающих вопроса объектов уголовных покушений в сфере охраны окружающей среды.
По мнению некоторых авторов, в частности,
Ю.Мельниковой и В.Д.Пакутина, в качестве
объекта экологических преступлений особенно следует отметить выгоду защиты природы. Этот объект, являясь единым для всех
преступлений против природы, учитывает
сохранение качества и количества естественного условия в таком состоянии, что люди
как биологические и социальные существа
могли оставаться и живыми, и развиваться
по пути социального прогресса (8, с. 25).
Как видно, эта группа преступлений и
состава преступлений с точки зрения уголовного права считается самостоятельным
видом правонарушений и поэтому в действующем Уголовном кодексе Азербайджанской Республики и других новых суверенных государств экологические преступления правомерно составляют отдельную
главу. В этих кодексах имеются подробные
и рациональные нормы, определяющие состав и содержание преступного покушения
(отдельных видов покушений) на окружающую человека природную среду, нормы,
определяющие преступно-правовую ответственность за подобные поступки, в том
числе за загрязнение вод, водоемов, других
естественных объектов и ресурсов, за преступное покушение на отдельные элементы
окружающей среды, например, в современных условиях развития государств за браконьерство, уничтожение или повреждение
природных памятников.
Можно сказать и то, что подобные нормы об экологических преступлениях, отраженные в соответствующих главах уго-

ловных кодексах новых суверенных государств, закономерно и диалектически усиливают систему запретов уголовного права,
связанные с покушениями на окружающую
природную среду, ее элементы; какие-либо
повинные поступки (действенные или бездейственные), нанесшие серьезный ущерб
(вред) общественным отношениям, связанным с рациональным использованием
окружающей среды, являющейся одним из
важных условий развития жизнедеятельности человека и государства объявляются поступками, наказуемыми как преступление.
Учитывая этот список объектов преступных покушений на окружающую природную среду можно указать определенные
критерии и требования уголовного права,
составляющие понятия, состав и соответствующие признаки экологических преступлений. Самые важные среди них – это
объект, субъект, субъективная сторона этого
вида преступления (цель и мотив, реально
раскрывающие содержания обвинения), в
том числе объективная сторона этого вида
преступления.
Виды ответственности уголовного права
и сравнение их с административными, или
каким-либо другим видом ответственности
требует проведения специального исследования. Однако в действующем законодательстве, например, достаточно положений,
составляющих состав покушения на элементы экологического преступления или же
окружающей человека природной среды,
учитывающих отличительные признаки, относящиеся результатам поступка (действенного или бездейственного).
В действующем законодательстве дифференциация предусмотренной ответственности, как правило, верно учитывает характер
и особенности противоправного поведения
субъекта, различные степени общественной
опасности за экологические преступления.
Еще одна из особенностей состоит в том, что
требования норм уголовного права, определяющие определенные запреты (ограничения) о преступлениях этого типа, направляется на проведение соответствующего
анализа и конкретного противоправного
поступка, и причины, условия их порождающие.
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менения их естественного свойства определяет ответственность.
Непосредственный объект преступления составляет охрана запасов воды и ее
закрытой экосистемы. Предмет преступления – надземные или подземные воды, источники снабжения питьевой воды, животный и растительный мир, запасы рыб, леса
и сельское хозяйство. Под надземными водами подразумеваются воды, имеющиеся
постоянно или временно в надземных объектах. Надземные воды подразделяются
на течения и водохранилища над ними, а
также на надземные водоемы. К надземным
водным течениям относятся постоянно движущиеся надземные водные объекты, а надземным водным водохранилищам – реки,
водохранилища над ними, родники, каналы
перераспределения водных запасов между
бассейнами и комплексно используемые.
Надземными водоемами называются надземные водные объекты (например, озера,
водохранилища, болота и др.), воды в которых в естественных или же искусственных
впадинах замедленно обмениваются.
Под понятием подземные воды понимаются воды в водных объектах под нижним
пластом земли, в том числе минеральные
воды, например, подземные водные бассейны, подземные залежи воды и естественный
выход подземных вод и др.
Объективная сторона преступления выражается в поступках (действиях или бездействиях), приводящих к загрязнению, исчерпанию, или же изменению природных
свойств надземных или же подземных вод,
источников снабжения питьевой воды. Под
загрязнением воды понимается впитывание
надземных, или же подземных источников
снабжения воды загрязняющими веществами, что приводит к изменению химического, или же других природных качеств вод,
возникновению недопускаемых смесей,
вредных для живого царства.
Важное условие верной оценки поступка – это определение нанесения значительного ущерба животному или растительному
миру, рыбам и другим водным биоресурсам,
лесному или сельскому хозяйству. Такой
ущерб может выражаться в уничтожении
определенных видов животных и растений,

Вышеизложенные дают основание говорить о том, что все экологические проблемы, являясь достаточно специфичными,
носят реальный характер, состоящий действительного наличия конкретного противоправного поступка и его своеобразных
свойств.
Одна из особенностей действующего
Уголовного кодекса Азербайджанской Республики и других государств, являющихся членами СНГ, состоит в том, что в этих
кодексах отражены нормы, направленные
на предотвращение покушений на экологические выгоды. Эти покушения обладают и
характером поступка (действия или бездействия), и степенью высокой общественной
опасности по тяжкости результатов.
Другая особенность заключается в том,
что в ныне действующих уголовных кодексах при определении экологических уголовно-правовых запретов, придавая преимущество особым нормам, в тоже время не
отказываются и общие нормы. Например, в
28-ой главе Уголовного кодекса Азербайджанской Республики под названием «Экологические преступления» объединяются
пятнадцать статей. В этих статьях предусмотрена правовая ответственность за пятнадцать противоправных поступков в сфере охраны окружающей природной среды.
В зависимости от непосредственного объекта и предмета (компонента) покушений
в кодексе все экологические преступления
делятся на общие (покушение на природу
в целом) и частные (покушение на определенные компоненты окружающей среды).
Вместе с тем, в Уголовном кодексе Азербайджанской Республики в связи с нарушением нижеследующих положений имеются
три уголовно-правовые нормы за общие
экологические преступления: нарушение
положений охраны (защиты) окружающей
среды при выполнении работ – статья 247,
нарушение правил оборота экологически
опасных веществ и отходов – статья 248,
нарушение ветеринарных правил и определяемых правил борьбы против болезней
и вредителей растений – статья 249. За
загрязнение воды (источников воды) (статья 250 УК) влияние на воду (источников
воды), за различные незаконные формы изÍàøå ïðàâî ¹ 1, 2020
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выводе земель из сменного посева из-за загрязнения.
Преступление опосредованно характеризуется покушением. Обвиняемый осознает незаконное влияние на воду (источникам
воды), предвидит результаты общественной
опасности, хотя, не желая, сознательно допускает их свершения.
Достигшее шестнадцатилетнего возраста физическое, сознательное лицо может
быть субъектом этого преступления.
Как известно, одним из требований современного уголовного права заключается
в том, чтобы положения, связанные с охраной окружающей среды, определились
в виде нормативных правовых актов и обладали соответствующей правовой силой.
В концептуальном аспекте научные рекомендации, не вошедшие в правовые нормы,
независимо от их степени исследования в
юридической литературе не могут считаться природоохранными положениями. По
своему содержанию природоохранные положения, как правило, отличаются от общих и частных положений безопасности.
Ответственность за нарушение подобных
положений предусмотрена в отдельных статьях современного уголовного права.
В целом факторы, создающие условия
обострению экологического положения,
являющиеся по своим результатам отрицательными и опасными, оказали серьезное
влияние на развитие современного уголовного права, и, подобное влияние продолжается; эти факторы в свою очередь порождают необходимость усиления имеющихся
средств правовой охраны окружающей природной среды, в том числе уголовно-правовой охраны и создания новых средств. Наличие в специальных разделах (главах) действующего в настоящее время Уголовного
кодекса норм, определяющих ответственность за разные виды покушений на окружающую природную среду, подтверждает
это мнение.
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перебували, фактично, у «замкненому» просторі, в одному приміщенні, житлі.
Таким чином, численні виклики породжує нова континентальна реальність, характерними ознаками якої стають: ускладнення соціальних структур та соціальних
зв’язків, зміна роду людської діяльності та
взаємодії, планетарні спалахи інфекційних
недуг, які однозначно можна класифікувати спланованим актом БІОТЕРОРИЗМУ
всесвітнього масштабу (виділено авторами).
Від адекватної відповіді на них залежить
як майбутнє конкретної особи, так і буття
спільнот, народів, людства в цілому.
Одним із таких викликів є насильство в
сучасному світі. За даними американського
Центру Всеосяжного Миру (CSP), у всьому
світі нараховувалося майже чотири десятки
збройних конфліктів та війн, у яких брали
участь 28 держав. Одна з таких війн триває
в Україні. Шість мільйонів людей у нашій
державі, за даними ООН, потерпають від
різних видів насильства [1].

Исследовано негативный феномен насилия, направления жизнедеятельности,
которое пагубно влияет на развитие общественных отношений. Сделана попытка
сформировать отдельные предложения и рекомендации, имеющие значение для совершенствования соответствующей юридической
практики в Украине. Обращено внимание
на особенности, специфику насильственных
действий (в частности, сексуального, домашнего насилия), в условиях вспышки инфекционных болезней (пандемии) как в Украине,
так и планетарного масштаба.
Ключевые слова. Насилие, физическое насилие, сексуальное насилие, домашнее насилие, экономическое насилие, психологическое
насилие, биотерроризм.
Постановка проблеми
Проблема насильства залишається актуальною, адже насильство – явище поширене,
яке зустрічається в усіх сферах життєдіяльності людини. За попередніми інформативними даними, під час оголошеного весною
карантину в Україні зросла кількість насильства, зокрема, сексуального, домашнього. Пояснюється це тим, що члени сім’ї цілодобово
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Стан дослідження
У науці кримінології, кримінального
права, філософії права, дослідженню окресленого явища приділяють чимало уваги.
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Інтерес науковців у ніші, зокрема, кримінально-правової доктрини у цьому аспекті
є очевидним, адже відповідні насильницькі діяння, в основному, посягають на життя чи здоров’я особи. Проте, вчені поняття
насильства, зазвичай, розглядали у межах
аналізу конкретного злочину, здебільшого
щодо окремих його аспектів.
Відповідні дослідження здійснювали,
зокрема, Л. А. Андрєєв, Ю. М. Антонян,
Р. А. Базаров, Ш. Б. Байрамів, В. Е. Берестова, О. І. Бойцов, В. І. Борисов, С. В. Бородін, Л. П. Брич, І. О. Бандурка, О. І. Бугера, В. О. Владіміров, Б. В. Волжинікін,
В. Г. Гончаренко, Л. В. Горбунова, В. К. Грищук, О. Б. Грязнова, Д. О. Гниліцька,О. В. Губанова, О.М. Гумін, І. І. Давидович,
А. В. Двойменний, Ф. М. Джавадов, А. О. Джужа, В. В. Єраксіна, С. О. Загороднюк, О. М. Ігнатов, К. І. Ілікчієва, К. В. Катеринчук,
Л. Н. Кирюхіна, І. Я. Козаченко, М. І. Коржанський, Г. К. Костров, С. М. Коч,
А. Н. Красиков, Г. А. Крігер, Н. Ф. Кузнєцова,
М. О. Ковальова, С. С. Косенко, Л. Г. Козлюк,
В. М. Куц, Р. О. Левертова, Л. В. Левицька,
Т. Д. Лисько, А. С. Лукаш, Л. М. Ларченко,
Ю. І. Ляпунов, П. С. Матишевський, П. П. Михайленко, С. Б. Мєлєшев, А. М. Мартиросян,
Д. П. Москаль, О. Ю. Мошицька, Л.А. Наконечна, В. О. Навроцький, Б. С. Нікіфоров, В. І. Осадчий, М. І. Панов, А. О. Пінаєв, Е. П. Побігайло, С. П. Репецький,О. С. Рябчук, Р. Д. Сабіров, О. І. Санталов,
М. М. Сенько, В. І. Сімонов, О. В. Синєокий,
М. О. Сємикіна, М. В. Стерехов, Н. С. Таганцев, В. П. Тихий, І. С. Тишкевич,
В. І. Ткаченко, А. П. Тузов, І. Я. Фойницький,
М. І. Хавронюк, О. М. Храмцов, С. В. Чмут,
С. Д. Шапченко, О. Б. Шигоніна, Т. Г. Шувалова, С. Н. Шпаковський та інші. Водночас, у
кримінологічній теорії, кримінальному праві, філософії права досі не вирішеною є низка важливих і дискусійних питань.

Виклад основного матеріалу
дослідження
Аналіз ситуації, що склалась у сучасному світі показує, що насильство продовжує
відігравати свою деструктивну роль у соціальних практиках і людській взаємодії: в
міжособистісних і групових відносинах, в
агресивних діях військових блоків і завоюваннях, військових заколотах, репресивних
державно-політичних стратегіях і, звичайно, в міжнародному тероризмі. Оскільки чисто правовий контроль проявів насильства
у будь-якій формі виявляється малоефективним, це, безперечно, актуалізує його подальший науковий аналіз і сутнісне викриття, результати якого мають імплементувати
у громадську свідомість.
На цих підставах, чинні юридичні механізми, разом із всебічним соціальним контролем, зможуть більш ефективно стримувати
зростання насильницьких практик і агресивних поведінкових стереотипів. Адже суспільство і держава припускає (легітимізує)
насильство й примус лише у формі санкцій
щодо злочинців або злісних порушників соціальних норм, які склалися і виправдані
культурно-історичною традицією та правом. Феномен насильства завжди викликав
суттєвий інтерес у науковців, що призвело
до формування багатоманітних теорій у соціології, психології, філософії права, політології, конфліктології, кримінології тощо [2].
Термін насильство найчастіше трактується як відносини між людьми, що базуються на застосуванні сили, що перешкоджає самозахисту потерпілого через очевидну асиметрію можливостей (фізичних,
моральних).
Мета насильства – заподіяння шкоду
жертві, опосередком болю, страждання,
приниження, під загрозою здоров’я та життя потерпілого.
У широкому тлумаченні поняття насильства, зазначає А. Гусейнов, воно є синонімом
морального зла і включає в себе, поряд з
убивством, брехню, лицемірство та інші моральні деформації. Таке широке розуміння
насильства є цінним саме тому, що привертається увага до його морального виміру.
Разом з тим, воно має два недоліки:
1) втрачається власний зміст насильства;

Метою статті є дослідження негативного
феномену насильства, напряму життєдіяльності, який згубно впливає на розвиток суспільних відносин. Зроблено спробу сформувати окремі пропозиції і рекомендацій, що
мають значення для вдосконалення відповідної юридичної практики в Україні.
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2) його заперечення набуває форми безсилого моралізування. Моралізаторський
абсолютизм є однією з основних причин,
через яку ідеї ненасильства сьогодні не знаходять так само належного відгуку в суспільстві, як і дві тисячі років тому, коли вони,
власне, і виникли. За такого підходу до проблеми, виключається саме питання щодо
будь-яких випадків морально виправданого
застосування насильства [3, с. 35].
Насильство як асоціальне явище не тільки формує трагічні обставини для багатьох
людей, але й створює криміногенні ситуації, які передують кримінальним правопорушенням проти безпеки, здоров’я і життя
людини, що в цілому руйнує фундамент стабільності суспільства. У юридичній науці насильством вважаються умисні дії суб’єктів,
спрямовані на спричинення болю і фізичної
шкоди іншим особам, які піддаються психофізичному тиску (наприклад, погроза розправи) або умисним тілесним ушкодженням
(травми, поранення, смерть); на міжособистісному (колективному) рівні – це хуліганство, розбій, бандитизм, тероризм, вбивства
тощо. Подібні дії та санкції відповідальності
за них кваліфікуються нормами закону як
злочини [2].
Важливим чинником, який призводить
до поширення насильства в суспільстві, є
ціннісна дезорієнтація сучасної людини. Регрес гуманності, нетерпимість і жорстокість
людей починаються з дезінтеграції внутрішнього світу особистості, вакууму духовності.
В умовах суспільної атомізації та фрагментації, «нова людина» з легкістю може змінювати як типи діяльності, так і цінності, ідеали,
переконання. Вона «хворіє» на «моральну
сліпоту», стає байдужою і нечутливою до
проблем інших осіб.
У розумінні насильства важливими є два
моменти:
а) те, що одна воля підпорядковує собі
іншу;
б) те, що це відбувається внаслідок фізичного примусу, застосовуваного ззовні
впливу [4]
Засадничою вважаємо диспозицію, подану Л. Шнейдером: «Агресія – це будь-яка
дія, яка має за мету спричинення фізичного або психічного збитку іншому суб’єкту;
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агресивна поведінка – така, при якій мають
місце «згубні» для жертви наслідки; агресивність – це властивість особистості, що має
вираз у готовності до агресивної поведінки»
[5, с. 91].
На нашу думку, агресія – це активна одномоментна дія (часто під впливом психосоматичних факторів), яка має на меті завдання шкоди іншій особі, а насильство – це
перманентний стан поведінки особистості.
Здебільшого агресія виникає як реакція
суб’єкта на фрустрацію і супроводжується емоційним станом гніву та ворожості.А власне готовність суб’єкта до агресивної
поведінки вже розглядається як стійка риса
особистості – агресивність [6, с. 5].
Погоджуємось з визначенням поняття
«насильство», запропонованим В. Христенком: «Насильство – це форма прояву психічного і фізичного примусу стосовно однією із
взаємодіючих сторін, що змушує цю сторону
робити що-небудь усупереч своїй волі, бажанням, потребам» [7, с. 69].
Насильство – це процес, який не
з’являється зненацька, а є певним циклом
дій, мета – ескалація сили.

Рис. 1.1. Циклічність насильства
Насильство, зазвичай, викликане втратою контролю над агресивною поведінкою
суб’єкта, почуттям безпорадності та сили й
запланованої чи імпульсивної поведінки.
Насильство, як вид злочинної діяльності,
визначають три базові чинники:
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насильства. Одним із заходів такої протидії
стала Конвенція Ради Європи «Про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами» (Стамбульська конвенція), що була
відкрита для підписання 11 травня 2011
року [8].
Необхідність дотримання Україною своїх міжнародних зобов’язань зумовлює потребу в імплементації відповідних положень
Конвенції в національне законодавство, що
має завершитися створенням ефективних
інструментів протидії насильству щодо жінок та домашньому насильству.
Відповідно до ст. 36 Конвенції, Сторони
вживають необхідних законодавчих або інших заходів для забезпечення криміналізації таких форм умисної поведінки:
а) здійснення, без згоди, вагінального,
анального або орального проникнення сексуального характеру в тіло іншої особи з
використанням будь-якої частини тіла або
предмета;
b) здійснення без згоди інших актів сексуального характеру з особою;
с) примушування іншої особи до здійснення без згоди актів сексуального харак-

- потенційно можлива безкарність діянь
злочинця;
- насильство відповідає його потребам, їх
задоволенню;
- злочинна поведінка порушує добробут
та права потерпілого.
Чинне законодавство виокремлює фізичне насильство, домашнє насильство, сексуальне насильство, економічне насильство,
психологічне насильство.
Моніторинг різних наукових платформ
дає можливість погодитись із трактуванням
насильства, запропонованого В. Христенком: «Насильство – це форма прояву психічного і фізичного примусу стосовно однією із
взаємодіючих сторін, що змушує цю сторону
робити що-небудь усупереч своїй волі, бажанням, потребам» [7, с. 69].
Згідно з рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), насильство поділяється на три основні типи:
1) насильство проти себе самого (самонаправлене насильство);
2) міжособистісне насильство;
3) колективне насильство.
Світова спільнота тривалий час опікується питаннями протидії будь-яким видам

Рис. 2.1. Динаміка кримінальних правопорушень протягом 2015 - 2019 років.
За результатами офіційної статистичної інформації
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теру з третьою особою. При цьому, Згоду повинно бути надано добровільно як
результат вільного волевиявлення особи,
отриманого в контексті супутніх обставин.
Динаміка насильницької злочинності
протягом попередніх п’яти років характеризується синусоїдними амплітудами коливань, найвище значення припадає на 2016 р.
(592,604 тис.).
Найвищий відсоток розкриття насильницьких злочинів за період 2015 –2019 років, спостерігається у 2018 р. та становить
25,57%. Мінімальний – у 2016 р. – 23,34%
(рис. 2.2).
За офіційними даними Генеральної
Прокуратури, відносний показник злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи, що виявлені органами
Національної поліції, у загальній структурі
кримінальних правопорушень, становить
0,176237%, що, безсумнівно, не відображає
реальної картини (рис. 2.3). Адже, зазвичай,
більшості сексуальних злочинів притаманна
висока ступінь латентності.
До прикладу, згідно з уже згадуваним
джерелом офіційної статистики, зґвалтування, поряд з іншими сексуальними злочина-

ми, має тенденцію до зниження (понад 40 % за
попередні 10 років). У зв’язку з цим, статеві
злочини можна віднести до високолатентних, де частка прихованих – майже 90 %. Відомими причинами виникнення латентності зазначеного виду кримінальних правопорушень є соціальна незахищеність жертви,
сором, страх, невпевненість в об’єктивності,
неупередженості кримінального провадження.
Наше дослідження підтверджується даними National Centre for Victims of Crime
(Національний центр допомоги жертвам
насильства), майже 33% жінок (тобто кожна третя) до досягнення повноліття, як мінімум раз, зазнавали сексуального насильства. Аналогічна статистика серед чоловіків
шокує не менше – жертвами сексуального
насильства є більше 16% (тобто приблизно
кожен шостий). Найчастіше зґвалтувань зазнають підлітки, за статистикою, одна з чотирьох дівчат і один з шести хлопців можуть
зазнати сексуального насильства, перш ніж
їм виповниться 18 років [10].

Рис. 2.2. Аналіз кримінальних правопорушень та їх розкриття
у 2015 - 2019 роках [9].
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Рис. 2.3. Структура кримінальних правопорушень у 2019 році
За результатами офіційної статистичної інформації Генеральної прокуратури [9].
чи недоторканність, фінансово-економічні
інтереси. Вчиняється шляхом діяння, незалежно від того, чи воно усвідомлюється
адресатом, опосередком заподіяння больових відчуттів, страждання, приниження й,
відповідно, спричинення фізичної, психіч-

Висновки
Таким чином, насильство, у будь – яких
проявах, – це завжди протиправний умисний вплив різної типології (фізичний, сексуальний, економічний, психологічний), на
фізичну цілісність та/або особисту свободу
іншого суб’єкта, на його статеву свободу
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АНОТАЦІЯ
Досліджено негативний феномен насильства, напряму життєдіяльності, який згубно
впливає на розвиток суспільних відносин. Зроблено спробу сформувати окремі пропозиції
і рекомендації, що мають значення для вдосконалення відповідної юридичної практики в
Україні. Звернуто увагу на особливості, специфіку насильницьких діянь (зокрема, сексуального, домашнього насильства), в умовах спалаху інфекційних хвороб (пандемії) як в Україні,
так і планетарного масштабу.
Ключові слова. Насильство, фізичне насильство, сексуальне насильство, домашнє насильство, економічне насильство, психологічне насильство, біотероризм.

SUMMARY
The negative phenomenon of violence, the
direction of life activity, which has a detrimental
effect on the development of social relations, is
investigated. An attempt has been made to formulate
specific proposals and recommendations that are
relevant for the improvement of an appropriate
legal practice in Ukraine. Attention is paid to the
peculiarities and specifics of violent actions (in
particular, sexual, domestic violence), in conditions
of an infectious disease outbreak (pandemic), both in
Ukraine and on a planetary scale.
Keywords. Violence, physical violence, sexual
abuse, domestic violence, economic violence,
psychological violence, bioterrorism.
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ної, особистісно – моральної, фінансово-економічної шкоди.
Неможливо оминути увагою висновок,
хоч і дотичний до окресленої проблематики,
але надзвичайно актуальний у сьогоднішній
час: стосовно негативного феномену – біотероризму, різновиду колективного насильства. На платформі біотероризму, умисного
розповсюдження планетарного спалаху інфекційних хвороб, з метою ураження максимальної, абсолютно невизначеної кількості жертв, обвалу сталих фінансово-економічних інституцій, можна розглядати всі згадані ознаки насильства у своїй сукупності.
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бливого значення набуває інструментарій
кримінальної юстиції, який використовується для протидії формам поведінки,
суспільна небезпека яких (узагальнено)
полягає у створенні умов для подальшого
поширення інфекції.
Не останню роль у цьому процесі відіграє кримінальне законодавство, зміни до
якого були внесені одночасно з першими
законодавчими кроками, спрямованими
на протидію розвитку пандемії в Україні.
Разом з тим, зміни до кримінального законодавства, а також до норм галузевих законів та правил, до яких відсилають бланкетні диспозиції кримінального закону,
вносяться швидко і не завжди з належним
опрацюванням, що обумовлює актуальність питання їх детального аналізу.
О. Мурашин справедливо підкреслює,
що основними імпульсами законотворчості є суспільно значуща проблема, гостра
соціальна ситуація, невирішені питання,
те, що має велике значення для більшості
людей, для держави в цілому. Мистецтво
законотворчості в тому і полягає, зазначає
автор, щоб, по-перше, вчасно, а по-друге,
точно, адекватними правовими засобами відреагувати на суспільний «виклик»,
«зняти» гостроту ситуації [1; 179]. Далі
ми спробуємо проаналізувати, наскільки
адекватно та коректно законодавець відреагував на такий суспільний виклик, як
пандемія коронавірусу, у сегменті кримінально-правового регулювання.

Статья посвящена анализу последних
тенденций законодательного определения
и регламентации нарушения санитарных
правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений. Законодатель в условиях распространения пандемии коронавирусной болезни (COVID-19)
принял ряд мер по совершенствованию уголовной ответственности за действия, предусмотренные статьей 325 Уголовного кодекса, изложив ее в новой редакции. Впоследствии это
решение получило статус временного закона
со сроком действия три месяца. В результате возникли вопросы относительно использованных инструментов законотворчества,
поскольку нечеткость правового регулирования в этом случае может привести к потере надлежащего уровня правовой определенности и нарушению принципа верховенства
права. Кроме того, уточнения требуют отдельные аспекты «восстановления» нормы
уголовного кодекса в ее предыдущей редакции,
и ее обратной силы. На основании анализа
действующих норм уголовного законодательства и научных позиций предложен возможный путь совершенствования уголовного права в этом сегменте.
Ключевые слова: криминализация, инфекционная болезнь, обратная сила уголовного закона, законодательная техника.
В умовах стрімкого зростання кількості інфікованих на коронавірусну хворобу у
світі та запровадження режимів карантину і надзвичайної ситуації в Україні осо77
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Метою цієї роботи є аналіз останніх
підходів законодавця до корегування криміналізації порушення санітарних правил
і норм щодо запобігання інфекційним
хворобам та масовим отруєнням та визначення можливих шляхів вдосконалення
правового регулювання в цій сфері з точки зору теоретичних підходів до криміналізації суспільно небезпечних діянь та законодавчої техніки.
Проблеми криміналізації суспільно небезпечних діянь, а також вдосконалення
техніки законотворення у сфері кримінального права, не зважаючи на те, що
вони досить детально піддані аналізу у
роботах І.М. Гальперіна, О.А. Герцензона,
П.Ф. Гришаніна, П.С. Дагеля, Ю.А. Демидова, М.І. Загороднікова, Г.А. Злобіна,
І.І. Карпеця, В.Й. Квашиса, С.Г. Келіної,
М.І. Ковальова, B.C. Комісарова, О.І. Коробєєва, В.М. Кудрявцева, Н.Ф. Кузнецової,
Д.О. Балобанової, Ю.В. Бауліна, В.І. Борисова, В.К. Грищука, О.М. Костенка,
О.М. Литвака, М.І. Мельника, В.О. Меркулової, А.А. Митрофанова, В.О. Навроцького, В.В. Сташиса, В.Я. Тація, В.О. Тулякова,
П.Л. Фріса, М.І. Хавронюка, В.І. Шакуна та
інших вчених, залишаються актуальними.
Отже, пунктом 3 Розділу І Закону
України від 17 березня 2020 року № 530IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на
запобігання виникненню і поширенню
коронавірусної хвороби (COVID-19) [2]»,
статтю 325 Кримінального кодексу України було викладено в такій редакції:
«Стаття 325. Порушення санітарних
правил і норм щодо запобігання інфекційним
хворобам та масовим отруєнням
1. Порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним хворобам, а також масовим
неінфекційним захворюванням (отруєнням) і
боротьби з ними, якщо такі дії спричинили
або завідомо могли спричинити поширення
цих захворювань, карається штрафом від тисячі до трьох
тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох
Íàøå ïðàâî ¹ 1, 2020

років, або позбавленням волі на той самий
строк.
2. Ті самі діяння, якщо вони спричинили
загибель людей чи інші тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від
п’яти до восьми років».
Насправді, потреби у викладенні всієї
статті у новій редакції не було, оскільки
зміни полягають лише у:
1) використанні терміну «інфекційні
хвороби» замість «інфекційні захворювання» у диспозиції частини першої, а також
у
2) підвищенні розміру штрафу та введенні позбавлення волі на строк до трьох
років до переліку покарань у санкції цієї ж
частини першої.
Варто зауважити, що відповідно до Закону України від 30 березня 2020 року№ 540-IX «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку
з поширенням коронавірусної хвороби
(COVID-19)» [3] (набрав чинності 2 квітня
2020 року) пункт 1 розділу II «Прикінцеві положення» Закону України № 530-IX
було викладено викласти в такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня його
опублікування.
Пункти 3, 4, 5 та 10 розділу I цього Закону діють протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону».
Оскільки Закон №530 був опублікований в газеті Голос України та набрав чинності 17 березня 2020 року, це означає,
що:
1) з 17 березня по 2 квітня 2020 року
викладення статті 325 КК в новій редакції
було необмеженим у часі рішенням законодавця про зміну змісту правової норми;
2) починаючи з 3 квітня 2020 року
рішення про викладення статті 325 КК в
новій редакції набуває статусу тимчасового закону (розрахованого на дію протягом
певного періоду), отже, пункт про викладення статті 325 КК у новій редакції діятиме до 18 червня 2020 року.
З цього випливає як мінімум два питання:
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1) необхідність визначення механізму
відновлення дії статті 325 КК в редакції до
набрання чинності Законом №530;
2) необхідність (за умови «відновлення» дії попередньої редакції статті 325
КК) визначення правових наслідків втрати чинності/припинення дії редакції статті 325 КК у версії Закону №530, зокрема,
в частині поширення дії «відновленої» редакції статті 325 КК на період дії її тимчасової версії в контексті механізму зворотної сили кримінального закону.
Насамперед, варто пригадати правову позицію Конституційного Суду, викладену в Ухвалі про відмову у відкритті
конституційного провадження у справі
за конституційним поданням 102 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності)
Закону України «Про внесення змін до
Конституції України», Закону України
«Про внесення зміни до розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону
України «Про Конституційний Суд України» [4].
Суд зазначив, що положення закону
про внесення змін до Конституції України після набрання ним чинності стають
невід’ємною складовою Конституції України окремими її положеннями, а сам закон вичерпує свою функцію. З набуттям
чинності Законом № 2222-IV його положення, оскаржені суб’єктом права на конституційне подання, є фактично положеннями Конституції України, прийнятої 28
червня 1996 року, яка діє в редакції Закону №2222-IV.
Аналогічна логіка застосована Судом і щодо внесення змін до закону, а не
Конституції: «положення Закону № 79-V,
оскаржені суб’єктом права на конституційне подання, є фактично положеннями
розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Конституційний Суд України» в редакції Закону
№ 79-V.
Отже, якщо норми закону про внесення змін до іншого законодавчого акту не
можуть бути предметом перевірки на конституційність (на відміну від «первісного»
законодавчого акту, до якого були внесе-

ні зміни, в редакції, визначеній ними), то
слід вважати некоректним з точки зору
юридичної техніки визначати період дії
певної норми закону про внесення змін до
іншого законодавчого акту.
Якщо є потреба повернутися до попередньої редакції, то це може виглядати як
новий закон про викладення норми в тій
редакції, яка потрібна законодавцю, і цей
закон про внесення змін (можливо – про
повернення до попередньої редакції норми) мав би набувати чинності в той день,
який визначений кінцем періоду дії тимчасової її редакції.
В іншому рішенні Суд висловив таку
позицію: однак зазначені положення Закону № 1616, крім пункту 3 розділу ІІ
„Прикінцеві положення“, з набранням
чинності цим Законом стали частиною інших законів і вичерпали свою дію. Таким
чином, вони не можуть бути предметом
розгляду у Конституційному Суді України‚ а отже, відповідно до пункту 3 статті
45 Закону України „Про Конституційний
Суд України“ конституційне провадження підлягає припиненню [5].
Щоправда, у рішенні Суду від
30.09.2010 року [6] зазначено таке: Конституційний Суд України виходить з того,
що визнання неконституційним Закону
№2222 у зв’язку з порушенням процедури
його розгляду та ухвалення означає відновлення дії попередньої редакції норм
Конституції України, які були змінені, доповнені та виключені Законом №2222. Це
забезпечує стабільність конституційного
ладу в Україні, гарантування конституційних прав і свобод людини і громадянина,
цілісність, непорушність та безперервність дії Конституції України, її верховенство як Основного Закону держави на всій
території України.
На наш погляд, фраза про те, що Суд
виходить з того, визнання неконституційним Закону №2222 у зв’язку з порушенням
процедури його розгляду та ухвалення означає відновлення дії попередньої редакції норм
Конституції України, які були змінені, доповнені та виключені Законом №2222, свідчить про необхідність ухвалення рішення
парламенту про таке відновлення.
79

Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

Також нагадаємо, що, відповідно до
частини шостої статті 90 Регламенту Верховної Ради України, законопроект може
передбачати внесення змін лише до тексту первинного законодавчого акта (закону, кодексу, основ законодавства тощо), а
не до закону про внесення змін до цього
законодавчого акта [7].
Що стосується КК, то раніше ми вже
стикалися зі схожою ситуацією стосовно
«антикорупційних» змін до Кодексу. Тоді
1 січня 2011 року набули чинності закони
про викладення певних норм, у тому числі КК у нових редакціях, а 5 січня набули
чинності закони про втрату чинності законів про внесення змін. Зокрема, М.І Хавронюк справедливо зазначав, що після 1
січня 2011 року повернення до попередньої редакції відповідних кодексів повинно було відбуватися у вигляді внесення
до цих кодексів змін [8]. Погоджуючись
із вченим, ми робили уточнюючий висновок, що із викладенням статті Особливої
частини КК в новій редакції її попередня
редакція фактично припиняє свою дію і
набуває статусу такої, що втратила чинність. У свою чергу, втрата чинності новою редакцією статті КК не поновлює автоматичну чинність редакції попередньої,
принаймні Конституція України та чинне
законодавство не дають для такого висновку правових підстав [9].
Отже, в ситуації, яка склалася, проаналізуємо правові наслідки такої складної
законодавчої конструкції, обраної законодавцем у контексті протидії коронавірусу.
Зауважимо, що решта пунктів Розділу І Закону №530, тимчасовість яких
була згодом визначена Законом №540,
стосується нових спеціальних норм у Податковому та Митному кодексах, а також
Закону «Про Державний бюджет України
на 2020 рік». Ці пункти із самого початку запроваджували тимчасові норми, і це
було прямо зазначено в їх тексті1. Закон

№540 лише визначив чіткий період їх дії.
Із втратою ними чинності, очевидно, діятимуть загальні положення відповідних
нормативних актів, або правове регулювання певних вузькоспеціалізованих правових відносин припинеться із зникненням потреби у цьому.
Із статтею 325 КК ситуація інша, адже
постає питання про те, яке кримінальноправове регулювання діятиме після 18
червня, коли припиниться дія норми про
викладення статті 325 КК у новій редакції.
З одного боку, ані Закон №530, ані Закон №540 не дають підстав для висновку,
що законодавець бажав би декриміналізувати порушення санітарних правил і норм
щодо запобігання інфекційним хворобам
та масовим отруєнням, тим більше в умовах пандемії, оголошеною ВООЗ.
З іншого боку, зазвичай у випадках,
коли норма Особливої частини КК викладається в новій редакції, її попередня версія втрачає чинність.
Це відповідає загальній логіці побудови правового регулювання. Зокрема,
Правила оформлення проєктів законів та
основні вимоги законодавчої техніки (Методичні рекомендації, розроблені в Апараті Верховної Ради України) [10] зазначають наступне: «З метою усунення колізій у законодавстві в частині восьмій статті 90 Регламенту Верховної Ради України
вимагається, щоб у прикінцевих положеннях законопроекту було визначено перелік законодавчих актів, до яких вносяться
зміни або які втрачають чинність. Наприклад, у Законі України “Про адвокатуру
та адвокатську діяльність” розміщено перелік законодавчих актів, до яких вносяться зміни у зв’язку з прийняттям нового Закону. Ця вимога не поширюється
на законопроєкти про внесення змін до
русної хвороби (COVID-19) звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з
ввезення на митну територію України лікарських
засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню,
локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), перелік
яких визначено Кабінетом Міністрів України»

Наприклад: «4. Підрозділ 2 розділу XX «Перехідні
положення» Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13-17, ст.
112) доповнити пунктом 71 такого змісту:
«71. Тимчасово, для здійснення заходів щодо
запобігання виникненню і поширенню коронаві1
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законів або визнання законів такими, що
втратили чинність».
І хоча чинна редакція Регламенту такої норми не містить, висновок про те,
що закон про внесення змін до інших законів не повинен містити положення про
перелік норм, що втрачають чинність, базується, як видається саме на розумінні
того, що попередні редакції відповідних
норм втрачають свою чинність і окремої
вказівки про це не потрібно. Ці самі Методичні рекомендації містять наступне:
для полегшення застосування норм і виключення різнотлумачень кожне нормативне положення має бути чітко викладено та сформульовано таким чином, щоб не
виникало сумніву щодо строку дії в часі.
Якщо закон або його окремі норми не обмежені в дії часом, то ніяких застережень
щодо цього давати не треба. У разі якщо
закон або його окремі норми приймаються з обмеженим строком дії, то про це слід
обов’язково зазначити у законі, нормі.
Якщо дія закону обмежена в часі, необхідно визначити, яка редакція закону буде
чинною (у разі коли таким законом вносяться зміни до інших законодавчих актів
і їх дія обмежена в часі).
Ще декілька років тому вчені, аналізуючи іноземний досвід, зазначали, що, наприклад, Міжінституційна угода про загальні правила щодо забезпечення якості
проєктування європейського законодавства від 22 грудня 1998 року містить стислий виклад п’яти груп правил підготовки
проєктів актів законодавства Європейського Союзу Четверта група правил визначає порядок внесення змін до нормативних актів. Кожна зміна має бути чітко
висловлена, її текст повинен включатися
до акта. При цьому перевага має надаватися викладенню у новій редакції цілісних положень (статей, частин) актів, аніж
замін або виключення окремих речень,
словосполучень або слів [11; 22].
У цьому контексті цікавими є положення статті 57 проекту Закону «Про нормативно-правові акти» (реєстр. №7409),
який було прийнято за основу в першому
читанні ще у травні 2011 року [12]. Нагадаємо, що, як влучно зазначено у висновку

Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради до цього законопроєкту, основою для його підготовки
став Закон України «Про нормативноправові акти» від 18 листопада 2009 року
№ 1729-VI, відхилений парламентом 29
червня 2010 року за результатами його
повторного розгляду із пропозиціями
Президента України від 22 грудня 2009
року, тобто можна стверджувати, що цей
проєкт містить основні тенденції наукової
та експертної думки щодо правил нормотворення, які рано чи пізно набудуть статусу законодавчого акту.
Зокрема, варто взяти до уваги наступні правила, визначені у законопроєкті:
нормативно-правовий акт діє безстроково,
якщо в його тексті не визначено інше.
Строк дії може бути визначено для всього
нормативно-правового акта або для окремих
його положень.
Дія нормативно-правового акта припиняється внаслідок:
1) закінчення строку дії, якщо такий
строк визначено в його тексті…
Суб’єкт нормотворення може тимчасово
зупинити дію нормативно-правового акта або
його окремих положень.
Дія нормативно-правового акта або його
окремих положень, зупинених суб’єктом нормотворення на визначений ним термін, автоматично відновлюється після закінчення
цього терміну.
Отже, логіка полягає в тому, що автоматично відновлюється дія тих положень,
які були зупинені суб’єктом нормотворення на визначений ним термін. І якщо з
урахуванням положень Законів №№530
та 540 можна говорити про припинення
дії норми про викладення статті 325 КК в
новій редакції внаслідок закінчення строку цієї дії, визначеного у Законі №540, то
питання із інтерпретацією цього випадку
як тимчасового зупинення дії попередньої
редакції статті 325 КК не є таким очевидним.
Таким чином, з метою уникнення ризику декриміналізації порушення санітарних правил і норм щодо запобігання
інфекційним хворобам та масовим отруєнням через нечітке правове регулювання
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тимчасової зміни редакції відповідної норми, варто внести зміни до закону №540,
якими чітко визначити редакцію норми,
що діятиме після спливу трьохмісячного
терміну дії тимчасового закону.
Друге питання, поставлене вище, стосується наслідків «відновлення» дії попередньої редакції статті 325 КК, зокрема в
контексті порівняння двох варіантів санкцій частини першої.
Законом №530, нагадаємо, санкція
частини першої статті 325 КК була викладена в такій редакції:
карається штрафом від тисячі до трьох
тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох
років, або позбавленням волі на той самий
строк.
До цього вона мала і, можливо (за умови відновлення дії її попередньої редакції), матиме такий вигляд:
карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
Як зазначив Конституційний Суд,
стаття 58 Конституції України 1996 року
закріплює один з найважливіших загальновизнаних принципів сучасного права
– закони та інші нормативно-правові акти
не мають зворотної дії в часі. Це означає,
що вони поширюють свою дію тільки на
ті відносини, які виникли після набуття
законами чи іншими нормативно-правовими актами чинності. Закріплення названого принципу на конституційному
рівні є гарантією стабільності суспільних
відносин, у тому числі відносин між державою і громадянами, породжуючи у громадян впевненість у тому, що їхнє існуюче
становище не буде погіршене прийняттям
більш пізнього закону чи іншого нормативно-правового акта.
Принцип незворотності дії в часі поширюється також на Конституцію, яка є
Основним Законом держави (Преамбула
Конституції України).
Виняток з цього принципу допускається лише у випадках, коли закони та інші
нормативно-правові акти пом’якшують
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або скасовують відповідальність особи (частина перша статті 58 Конституції
України) [13].
Відповідно до КК України (статті 3 –
5), закони України про кримінальну відповідальність, прийняті після набрання
чинності цим Кодексом, включаються до
нього після набрання ними чинності.
Злочинність і караність, а також інші
кримінально-правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення
цього діяння.
Закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння,
пом’якшує кримінальну відповідальність
або іншим чином поліпшує становище
особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають
покарання або відбули покарання, але мають судимість.
Якщо після вчинення особою діяння,
передбаченого цим Кодексом, закон про
кримінальну відповідальність змінювався
кілька разів, зворотну дію в часі має той
закон, що скасовує злочинність діяння,
пом’якшує кримінальну відповідальність
або іншим чином поліпшує становище
особи.
З урахуванням зазначеного постає питання про те, яким чином застосовуватиметься зворотна сила відновленої редакції
статті 325 КК. Про сенс її запровадження
на три місяці, напевно, говорити не варто,
це, очевидно, непродумане рішення, яке
є прикладом необґрунтованої правотворчості.
Отже, якщо на момент відновлення дії
попередньої редакції санкції частини першої
статті 325 КК будуть особи, щодо яких вироки не набудуть законної сили, покарання їм
має призначатися з урахуванням відновленої
більш м’якої санкції.
Якщо ж певні вироки набудуть законної сили, то керуватися слід статтею 537
КПК та частиною четвертою статті 74 КК:
призначена засудженому міра покарання, що перевищує санкцію нового закону,
знижується до максимальної межі пока82
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рання, встановленої санкцією нового закону. У разі якщо така межа передбачає
більш м’який вид покарання, відбуте засудженим покарання зараховується з перерахуванням за правилами, встановленими частиною першою статті 72 КК.
При цьому, варто було б використати досвід Закону України №4025 від 15 листопада 2011 року «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення
у сфері господарської діяльності» [14], у
якому законодавець чітко виклав правила
заміни покарань внаслідок застосування
нового, більш гуманного закону, в тому
числі у випадку призначення покарання
за правилами сукупності2.

Таким чином, це могли б бути такі правила:
1. Призначений засудженому розмір
штрафу за вчинення злочину, передбаченого
частиною першою статті 325 Кримінального кодексу України, підлягає зниженню до максимального розміру, встановленого санкцією
частини першої статті 325 Кримінального
кодексу України в редакції цього закону.
2. Призначене засудженому покарання
у виді позбавлення волі за вчинення злочину,
передбаченого частиною першою статті 325
Кримінального кодексу України, підлягає заміні на покарання у виді обмеження волі за
правилами, встановленими частиною першою статті 72 Кримінального кодексу України. Остаточний строк покарання у виді обмеження волі, призначений за правилами
цієї статті, не повинен перевищувати максимальний строк покарання у виді обмеження волі, встановлений санкцією статті 325
Кримінального кодексу України в редакції цього Закону.
3. Особам, що відбувають покарання у
виді позбавлення волі, призначене за сукупністю злочинів, за вчинення один або кількох з
яких згідно з цим Законом виключається призначення покарання у виді позбавлення волі,
невідбута частина покарання підлягає заміні
на обмеження волі тільки у випадку, якщо за
такий злочин було призначене більш суворе
покарання з числа покарань за злочини сукупності.
Подальші дослідження в цьому напрямі повинні, очевидно, полягати у детальному аналізі змісту кримінально-правової
заборони, передбаченої статтею 325 КК,
з урахуванням бланкетного характеру її
диспозицій, інтенсивної законотворчої діяльності у сфері протидії інфекційним захворюванням та практики її застосування
в період протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).

2
«2. Особам, що відбувають покарання у виді громадських чи виправних робіт, арешту, обмеження
чи позбавлення волі за вчинення злочинів, за які
цим Законом передбачається встановлення основного покарання лише у виді штрафу, невідбута
частина покарання знижується до відповідного
розміру штрафу. Розмір штрафу особам, що відбувають покарання у виді позбавлення волі, визначається, виходячи із строку невідбутого покарання
шляхом його перерахунку за правилами, встановленими частиною п’ятою статті 53 Кримінального
кодексу України. Розмір штрафу особам, що відбувають покарання у виді громадських чи виправних
робіт, арешту або обмеження волі, визначається,
виходячи із строку невідбутого покарання шляхом
його перерахунку на покарання у виді позбавлення волі за правилами, встановленими частиною
першою статті 72 Кримінального кодексу України,
та наступного перерахунку за правилами, встановленими частиною п’ятою статті 53 Кримінального
кодексу України.
3. Особам, що відбувають покарання у виді громадських чи виправних робіт, арешту, обмеження чи
позбавлення волі, призначене за сукупністю злочинів, один або кілька з яких згідно з цим Законом карається основним покаранням лише у виді штрафу,
невідбута частина покарання знижується до відповідного розміру штрафу тільки у випадку, якщо за
такий злочин було призначене більш суворе покарання з числа покарань за злочини сукупності.
Таке ж правило застосовується при вирішенні питання щодо зниження покарання до відповідного
розміру штрафу особам, які відбувають покарання,
призначене за сукупністю вироків.
У випадку, якщо покарання у виді громадських або
виправних робіт, арешту або обмеження волі було
знижене судом до штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,
воно не може бути в наступному замінено на пока-
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АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена аналізу останніх
тенденцій законодавчого визначення та регламентації порушенню санітарних правил і
норм щодо запобігання інфекційним хворобам
та масовим отруєнням. Законодавець в умовах поширення пандемії коронавірусної хвороби (COVID-19) вжив низку заходів щодо вдосконалення кримінальної відповідальності за
дії, передбачені статтею 325 Кримінального
кодексу, виклавши її в новій редакції. Згодом це
рішення набуло статусу тимчасового закону з
терміном дії три місяці. Внаслідок цього виникли питання щодо використаних інструментів законотворчості, оскільки нечіткість
правового регулювання в цьому випадку може
призвести до втрати належного рівня правової визначеності та порушення принципу
верховенства права. Крім того, уточнення потребують окремі аспекти «відновлення» норми кримінального кодексу в її попередній редакції та її зворотної сили. На підставі аналізу чинних норм кримінального законодавства
та наукових позицій запропоновано можливий
шлях вдосконалення кримінального права у
цьому сегменті.
Ключові слова: криміналізація, інфекційна хвороба, зворотна сила кримінального закону, законодавча техніка.

SUMMARY
The article is devoted to the analysis of the latest
tendencies of legislative definition and regulation
of violation of sanitary rules and norms concerning
prevention of infectious diseases and mass
poisoning. The legislator, in the context of the spread
of a pandemic coronavirus disease (COVID-19),
has taken a number of steps to improve criminal
liability for the actions provided for in Article 325
of the Criminal Code, outlining it in a new version.
Subsequently, this decision became a temporary law
with a period of three months. As a result, questions
have arisen as to the tools of lawmaking used, since
the lack of clarity in legal regulation in this case could
lead to the loss of the proper level of legal certainty
and to the breach of the rule of law. In addition,
clarification is needed with regard to some aspects of
the «restoration» of the norm of the Criminal Code
in its previous version, and its retroactive effect. On
the basis of the analysis of the current norms of the
criminal law and scientific positions, a possible way
of improving the criminal law in this segment was
suggested.
Keywords: criminalization, infectious disease,
retroactive effect of criminal law, legislative
technique.
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Criminal law science divides the features
of the criminal structure into the following
four groups:
a) features characterizing the object of the
crime;
b) features characterizing the objective aspect of the crime;
c) features characterizing the subject of the
crime;
d) features characterizing the subjective
aspect of the crime.
The first two groups of features are called
objective features of the crime, and the second
two groups of features are called subjective
features. The elements of the crime assume a
generalized notion of the listed elements, and
the sum of these (elements) creates a specific
criminal composition (3, pp. 117-118).
Before defining the object of the crime of
hooliganism, let’s take a general look at the
object of the crime. Because in the criminallegal analysis of any norm, including the norm
related to hooliganism, in the Special Part of
the Criminal Code of the Republic of Azerbaijan, the object of the crime, as an element of
the crime, is in the first place. In general, the
object of the crime is of special importance
in criminal law. That is why the problem of
determining the object of a crime has always
been in the focus of the theory of criminal law.
Firyulin K.A rightly notes that the clarification
of the object of the crime allows to determine
the social and legal nature of the crime, to reveal its socially dangerous consequences, to
answer questions about the scope of the crimi-

The Criminal Code, as a regulated system
of legal norms, performs its warning and
educating functions by protecting the social
values and public relations established by the
Constitution of the Republic of Azerbaijan.
The Criminal Code carries out these functions
by imposing criminal sanctions (1, p. 21).
According to the first part of Article 63 of
the Constitution of the Republic of Azerbaijan,
the draft of which was prepared under the
leadership of national leader Heydar Aliyev
and adopted in a nationwide referendum on
November 12, 1995, everyone has the right
to the presumption of innocence. Everyone
charged with a criminal offense shall be
presumed innocent if there is no valid court
decision and if his guilt has not been proved
in accordance with the law in a public trial (2).
It is important to determine the nature of the
crime in order to prevent the violation of the
rights, freedoms and inviolability of the individual established by the Constitution of the
Republic of Azerbaijan.
A crime is a set of objective and subjective features specified in the criminal law,
which characterizes a socially dangerous act
as a crime. In addition to the elements of the
crime, the expression of the elements of the
crime is often used in the legal literature. An
element of a crime is a structural part of the
crime, a group of elements that correspond
to different aspects of the act (object, objective aspect, subject, subjective aspect), which is
considered a crime by law. The elements of the
crime also indicate the elements of the crime.
Íàøå ïðàâî ¹ 1, 2020
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nal law, the definition of the crime and its distinction from similar crimes (4, p. 254).
In the theory of criminal law, the object
of the crime is formulated differently. For
example, a textbook on the general part
of Soviet Criminal Law, published in 1925,
states that the object of the crime is public
relations protected by the coercive apparatus
(5, p. 129). These ideas were in line with the
Marxist-Leninist teaching.
Indication of public relations as an object
of crime was also reflected in the Criminal
Code of the Azerbaijan SSR adopted in 1960.
Thus, according to Article 7 of the mentioned
Code, a socially dangerous act (action or
omission), under the criminal law that
infringes on the social structure of the USSR,
its political and economic system, socialist
property, personality, political, labor, property
and other rights and freedoms of citizens, as
well as other socially dangerous acts violating
the rules of socialist law, provided for in the
criminal law, was considered a crime.
The Criminal Code of the Republic of
Azerbaijan of 30 December 1999 reflected
peace and security of mankind, human and
civil rights and freedoms, property, economic
activity, public order and public safety, environment, as well as the constitutional structure of the Republic of Azerbaijan as the object
of the crime (Criminal Code Article 2.1).
According to Zdravomıslov B.V the object
of the crime is public relations, which are
protected by criminal law, which are damaged
by crime or can be significantly damaged (6, p.
110). Agayev I.B. giving a similar definition to
the object of the crime, shows that the object
of the crime is socially significant values,
interests and wealth protected by criminal
law, intended by the crime and, as a result,
harmed or threatened with real harm. The
author notes that in the theory of criminal law
it is accepted to classify criminal objects on two
bases:
- for the degree of generality of socially
significant values, interests and wealth
protected by law;
- for the importance of the object in the
description of a specific crime.
The following objects can be stated
according to the degree of generality of

socially significant values, interests and wealth
protected by law;
- General object of the crime;
- Generic object of the crime
type of object of the crime;
- the direct object of the crime (7, p. 76).
As can be seen, the study of the concept of
the object of the crime, its general and specific
features, its place in the system of criminal
law categories is of particular importance.
We would like to note that the first research
on the object of crime in the legal literature
dates back to the end of the XVIII century.
This was due to the fact that at that time one
of the most important categories of criminal
law, the criminal component, began to acquire
important procedural significance.
The direct object of the crime of
hooliganism is public order. Because Article
221 under the title «Hooliganism» of the
Criminal Code of the Republic of Azerbaijan,
which came into force on September 1, 2000,
states: 221.1. “Hooliganism, that is the deliberate actions roughly breaking a social order,
expressing obvious disrespect for a society, accompanying with application of violence on
citizens or threat of its application, as well as
destruction or damage of another’s property
shall be punished by a fine in the amount of
from one thousand manat up to three thousand manat or corrective works for the term
up to one year or imprisonment for the term
up to one year or imprisonment for the term
up to one year.
221.2. The same act:
221.1.1 committed by group of persons or
repeatedly;
221.1.2. committed with resistance to representative of the authority, acting as on protection of a social order or stopping infringement of a social order or with resistance to
other person shall be punished by corrective
works for the term up to two years or restriction of liberty for the term up to three years or
imprisonment for the term from one year up
to four years.
221.3. “The actions, envisaged in the Articles 221.1 or 221.2 of this Code, committed
with application of a weapon or subjects used
as the weapon against the victim using force or
destruction or damage of another’s property
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shall be punished by imprisonment for the
term from two years up to six years”
It is necessary to state that a public order
is a system of rules of conduct and coexistence
formed in a society, determined by customs
and traditions, moral norms, as well as the current legislation. According to Article 221.1 of
the Criminal Code, roughly breaking of social
order is an evaluative concept and expresses
the importance of the violation. Expressing
obvious disrespect for a society has been added to this notion. This feature is considered a
necessary element of hooliganism.
Roughly breaking of social order actions
are the actions that constitute a prejudicial violation of the rules of coexistence and conduct
established between people in society, which
cause significant harm to public or private interests. For example, disruption of a cultural,
religious or other public event, disturbing the
peace of citizens at night, etc. (1, p. 670).
A gross violation of public order, expressed
in obvious disrespect for society, is an act of
the perpetrator that endangers the normal
life and activities of citizens, departments, enterprises and other organizations, and causes
fear and anxiety.
Violence should be understood as beatings, damage to health, as well as other acts of
violence that physically affect the victim. The
threat of violence during hooliganism is the
expression of intent to use physical force in
words or actions. Liability for a threat arises
when there are real grounds for the implementation of this threat.
Destruction of another’s property means
complete loss of economic and historical value
of the property, and damage is the fact that
the property does not fully or partially correspond to its purpose, but is damaged to the
extent that it can be restored.
The motive for the crime of hooliganism
is to prove that the perpetrator is an exceptional person in the minds of an unknown
group of people and is fundamentally different from others. The subjective aspect of this
crime is a direct conspiracy. The perpetrator
realizes that his actions are a gross violation of
public order by openly disrespecting the society, and foresees and wishes that as a result
of these actions the health of the victim may
Íàøå ïðàâî ¹ 1, 2020

be harmed or the property of another person
may be destroyed or damaged. The absolute
condition of the subjective aspect of hooliganism is the motive of this crime. Deliberate attempts to set oneself up against public order,
to demonstrate one’s power, to incite scandal,
and to take revenge on individuals who try to
prevent obscenity are the basis of the motive.
The acts of Hooliganism committed by
group of persons or repeatedly, committed
with resistance to representative of the authority, acting as on protection of a social order or stopping infringement of a social order
or with resistance to other person are defined
in the Article 221.2 of the Criminal Code.
On March 23, 2004, the Plenum of the Supreme Court of the Republic of Azerbaijan adopted Decision No. 1 “On Judicial Practice in
Cases of Hooliganism” consisting of 13 paragraphs. The Preamble of the Decision states:
“Article 221 of the Criminal Code of the Republic of Azerbaijan, which came into force on
September 1, 2000, provides for liability for
hooliganism in a significantly different context
than previous Criminal Code. New descriptive
features were added to this article, and for
the first time, intentional infliction of grievous bodily harm with intent to commit hooliganism was included in the Criminal Code
as a descriptive feature of Articles 126.2.4 and
127.2.3, respectively. Legislative innovations,
as well as the fact that active actions, which
are a necessary feature of the objective aspect
of the crime of hooliganism, lead to the commission of a number of other crimes, resulting
in an ideal or real set of crimes and thus the
emergence of criminal law competition led to
the study of the practice of applying the new
criminal law on hooliganism by the courts.
Discussing the results of the generalization
of judicial practice in cases of hooliganism, the
Plenum of the Supreme Court of the Republic
of Azerbaijan notes that although substantive
and procedural law is generally applied correctly by the courts of the republic, there are
serious violations in judicial practice.
The Plenum of the Supreme Court of the
Republic of Azerbaijan adopt this Decision in
order to establish a unified judicial practice in
cases of hooliganism and ensure uniform and
correct application of the laws”.
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Paragraphs 1-3 of the same decision state:
“Courts must take into account that, in accordance with Article 221.1 of the Criminal Code,
biased actions of a guilty person grossly violating public order and expressing disrespect
to society are punishable only by the use of
force against citizens and or under the threat
of such coercion, as well as in the event of the
destruction or damage of another’s property.
Article 296 of the Code of Administrative
Offenses of the Republic of Azerbaijan stipulates that the violation of public order and actions that are clearly disrespectful to society
are not accompanied by the use or threat of
use of force against individuals or the destruction or damage of another’s property respectively, leads to administrative liability for petty
hooliganism.
It should be explained that in the sense of
Article 221 of the Criminal Code, which defines liability for hooliganism, public order
means a system of rules of conduct and coexistence established in society by customs and
traditions, moral norms, as well as current legislation.
Acts that grossly violate public order are
defined as actions that cause significant harm
to public or private interests or are intentional
violations of the rules of coexistence and behavior established in society.
Obvious disrespect for society means that
the perpetrator is clearly indifferent to public
order, obviously disregarding the rules of conduct, disregarding the norms of morality and
decency, and actions that affect the interests of
many people or any member of society.
The courts should draw attention to the
need to distinguish hooliganism from other
similar crimes. It should be explained that
beatings, damage to health, damage to property that occur in a family, in apartment, between relatives, on the basis of personal relations, as well as in a dispute or dispute initiated by the victim, without gross violation of
public order and open disrespect for society
and other similar acts are not considered hooliganism and, if there are grounds for it, are
characterized by relevant articles of the Criminal Code that provide for liability for crimes
against the person or for other crimes. “If
such actions, initiated on the basis of personal

relations, later turn into acts of gross violation
of public order and blatant disrespect for society, then the person’s actions can be considered hooliganism”.
Paragraphs 5 and 6 of the Decision of the
Plenum of the Supreme Court of the Republic of Azerbaijan dated March 23, 2004 state:
“When distinguishing the crime of hooliganism from the crime of intentional homicide
with intent to commit hooliganism, intentional
infliction of grievous or less serious harm to
health, the courts must take into account that
hooliganism is a dangerous act of the perpetrator if the intent to commit hooliganism is
manifested as a motive”.
Therefore, the actions of a person who
has committed the crime of intentional homicide with intent to commit hooliganism,
or intentional infliction of grievous bodily
harm,respectively must be described in Articles 120.2.2 or 126.2.4 or 127.2.3 of the
Criminal Code. In this case, in addition to the
commission of any of the above crimes, if it
is established that the accused has committed
other intentional acts that cause gross violation of public order and open disrespect for
society, that person’s actions must be described
as a cumulative offense under Article 221 of
the Criminal Code. It should be explained
that as hooliganism committed by resisting a
government official or other person who is responsible for maintaining public order or preventing the violation of public order is fully
covered by the dispositions of Article 221.2.2
of the Criminal Code, there is no need for additional recommendations with other articles
of the Criminal Code.
A government official under Article
221.2.2 of the Criminal Code means all officials who have the authority to prevent violations of public order. Other persons are those
who are unauthoritative person obliged to
perform public duties or participate in the
protection of public order in connection with
the performance of a civic duty; Fulfillment
of the duty to maintain public order means
to carry out post-patrol services on the streets
or in public places, demonstrations, pickets,
rallies, performances, mass events, the elimination of the consequences of accidents and
natural disasters.
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Resistance to the use of physical force that
does not endanger the life and health of a
government official after the cessation of hooliganism (for example, in connection with the
arrest of an offender) cannot be considered a
descriptive feature of hooliganism and should
be described as Articles 221.1 and 315.1 of the
Criminal Code as a whole (8).
We consider it necessary to note that the
main features of the act of hooliganism are
summarized in the criminal law. However, in
the works of researchers-investigators and in
the practice of investigation and trial, these
features have been concretized in some way. It
is generally accepted that the direction, activity, and timing of the actions of a person can
testify to a gross violation of the public order.
It is impossible to disagree with such considerations. However, it should also be taken into
consideration that the correct conclusion that
this violation does not belong to a gross violation of the public order can only be considered in the analysis of all cases of violation of
the law.
Since hooliganism consists of criminal acts
with different episodes, not only the nature
of the hooligan’s behavior, but also the time,
place and other circumstances of its commission, the direction of the action against one or
more persons, the stubbornness of the hooligan and other features that may be specific to
each case, can also have a significant impact on
the legal assessment of those actions. All of this
suggests that the investigative and judicial authorities must accurately identify and carefully
assess all the facts of a gross violation of public order. Such an assessment is based on the
requirements of the law, as well as the theoretical provisions put forward by the scientific
community of criminal law. Undoubtedly, the
concept of law developed in the practice of the
investigative-prosecutorial and judicial bodies
is not insignificant here.
It should be borne in mind that the nature
of hooliganism is largely determined by the
properties of the object of the trespass. However, it should not be overlooked that not all of
the perpetrators’ actions at this time, but some
of them, were directed at the public order. In
other words, in order to influence the object of
the crime under consideration, it is not necesÍàøå ïðàâî ¹ 1, 2020

sary to take arbitrary actions, but only actions
that violate the public order in an objective
way. For example, such actions as deception of
citizens, falsification of documents and so on
cannot be assessed as actions that damage the
object of hooliganism (9, pp. 63-64).
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SUMMARY
The article states that the definition of the
immediate main object of hooliganism as public order
naturally follows from the disposition of article 221
of the Criminal Code of the Republic of Azerbaijan,
in which violation of public order is the central link
of criminal responsibility.
Key words: Code, law, article, criminal, health,
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В статье указывается, что определение непосредственного основного объекта
хулиганства как общественного порядка
естественно вытекает из диспозиции статьи
221 Уголовного кодекса Азербайджанской
Республики, в которой нарушение общественного порядка выступает центральным
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В рамках даної науково-правничої статті автор розглянув усі необхідні складові національного кримінологічного та правоохоронного досвіду окремих держав Європи та
Північної Америки із попередження проявів
вуличної злочинності. Розглядаючи вказане,
автори звертаються до наукових праць окремих вітчизняних та зарубіжних фахівців із
даної кримінологічної проблематики.
Констатовано, що формулювання та реалізація заходів із завчасного попередження
всіх відомих проявів вуличної злочинності є
актуальним, нагальним завданням для всіх
держав Європи та Північної Америки.
Акцентовано увагу на тому, що кримінологічна проблема відтворюється як проблема
дитячої, підліткової, а також «бідної», «неблагополучної» злочинності. Причому вона
є надзвичайно притаманною державам/суспільствам, які відносяться до розвинутих у
соціально-економічному плані та іншому.
Заходи, які вживаються в розвинутих
країнах для попередження такої злочинності, зводяться, по-перше, до якомога раннього
усунення шкідливих соціально-економічних,
культурних, політичних та інших факторів,
які сприяють системно-перманентному відтворенню вуличної злочинності. По-друге,
такі заходи носять профілактично-виховний
та роз’яснювально-освітній характер. Потретє, вживаються класичні правоохоронні
практики. По-четверте, великого значення
має ефективна співпраця правоохоронних
органів із представниками громадськості
(громадськими, релігійними організаціями),
Íàøå ïðàâî ¹ 1, 2020

працівниками системи соціального забезпечення.
У рамках тих чи інших заходів із попередження вуличної злочинності, попередження
віктимізації суспільства від дій її представників особливого значення надається проблематиці застосування засобів особистої самооборони, зокрема ліберальної чи, навпаки,
заборонної політики у сфері реалізації права
громадян на володіння вогнепальною та іншою зброєю. Моделі такої політики надають
вищенаведені як позитивні, так і «дзеркальні» негативні результати. Однак подолання
проблеми вуличної злочинності залежить від
злагоджених зусиль всього суспільства.
Ключові слова: вулична злочинність,
види вуличних злочинів, національний досвід
попередження вуличної злочинності, окремі
держави Європи та Північної Америки.
Усі без виключення кримінальні злочини, незалежно від видів та масштабів цих
протиправних діянь, а також конкретних
обставин та способів їх вчинення, відображають природні цілі злочинних посягань
як таких. Ними є оволодіння чужою рухомою та нерухомою власністю, замах на позитивний психоемоційний стан (політичні
злочини, тероризм), фізичну недоторканність, здоров’я та життя людей.
Отже, мова йде про те, що офіційні правоохоронні органи, громадські інституції
та науковці-правники мають докласти всіх
необхідних та можливих сукупних зусиль
заради якомога широкого викорінення на92
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ном, кримінальні злочини, які вчиняються, скажімо так, переважно «публічно», «на
людях», «серед білого дня», «не приховуючись», «відкрито».
У середньому, по всіх країнах світу, вулична злочинність розподіляється на наступні «галузево-цільові сегменти» (подається в авторському перекладі з мови-оригіналу джерела): «У структурі вуличної злочинності крадіжки складають 12 %, а якщо
виділити окремо кишенькові крадіжки, то
їх виявиться 6 %, пограбування – 14 %, розбої – 12 %, хуліганство та вандалізм – 19 %,
зґвалтування та інші сексуальні дії – 10 %,
вбивства – 7 %, завдання шкоди різної тяжкості здоров’ю – 12 %. Решта 8 % припадає
на викрадення автомобілів, кримінальнокаральні дорожньо-транспортні злочини,
побиття, пов’язані із кримінальними бійками» [6, c. 67-68].
Великого значення має і кримінологічний портрет пересічного вуличного злочинця. Так, Л.М. Прозументов та Н.М. Рачкова
пишуть (подається в авторському перекладі
з мови-оригіналу джерела): «Вуличні злочинці – це, як правило, молоді люди у віці
від 18 до 25 років із антисуспільною установкою, яка сформувалася на фоні вживання алкоголю та наркотиків. При цьому,
попре те, що особи, які скоїли злочини на
вулицях, є найбільш економічно активною
частиною населення, вони у переважній
своїй більшості ніде не працюють і не навчаються. Ті, хто мали роботу на момент
вчинення злочину, є представниками низькокваліфікованих професій» [7, c. 25].
Засновуючись на тому, що вулична злочинність є соціальним явищем, яке відтворює свої суто соціальні (соціально-економічні, морально-ціннісні) причини та
складові, боротьба із нею постає у вигляді,
насамперед, попередження тих негативних
соціальних чинників, які її породжують.
Таким чином, насамперед мова йде про
профілактичні антикриміногенні дії, яким
у державах Європи та Північної Америки
приділяється велике значення у боротьбі із
вуличною злочинністю.
Так, В.К. Григорян зазначає (подається в авторському перекладі з мови-оригіналу джерела): «Протягом останніх двох

віть і тієї злочинності, яку умовно можна
віднести до «злочинності низького побутового рівня».
На нашу думку, саме вулична злочинність і є яскравим прикладом щойно наведеної нами авторської, безумовно, дещо
штучної кримінологічної дефініції [1].
Сучасна вулична злочинність є гострою,
невирішеною соціальною проблемою переважної більшості держав, незалежно від
їхньої етнічної, конфесійної та географічної
належності, досягнутого рівня соціальноекономічного розвитку, виду політичної
системи тощо.
Основними категоріями, які визначають і схожість, і, навпаки, унікальність
національного досвіду окремих держав
Західної Європи та Північної Америки у
боротьбі із вуличною злочинністю, є: 1) загальне поняття про вулицю – місце вчинення кримінальних злочинів, яке безпосередньо обумовлює власне обставини їхнього
вчинення; 2) найрізноманітніші заходи, дії
із попередження тих чи інших вуличних
злочинів, реагування на їхній тій чи іншій
стадії.
Усі інші важливі предметні категорії, –
наприклад, конкретні види вуличних злочинів, матеріальні, соціальні та психологічні наслідки їхнього вчинення, моральнопсихологічний настрій вуличних злочинців
та їхніх жертв тощо, – обумовлюються саме
цими двома показниками. В українському
законодавстві не існує нормативізованого
визначення вулиці, зокрема у її суто кримінологічному вимірі.
Таким чином, саме структурно-функціональний підхід відтворює необхідний нам
предметно-кримінологічний вимір поняття «вулиця». Факт або ж стан того, що «вулиця є сферою з невизначеним набором потенційних учасників» говорить про те, що
«учасниками» такої сфери потенційно можуть бути і люди із злочинними намірами,
які вони («публічно», «на вулиці») втілюють
у конкретні злочинні дії. У свою чергу, саме
«вуличність», публічність і обумовлюють
всі вищевказані другорядні, підпорядковані, суміжні категорії даної кримінологічної проблематики. І, отже, під вуличними
злочинами нам слід розуміти, таким чи93
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десятиліть у західноєвропейських країнах
та США, Канаді і Японії активно розвиваються теорія та практика попередження
злочинів. При цьому кримінологи західних
країн воліють вести мову не про попередження злочинності як соціального явища, а
лише про її обмеження, стримуючий вплив
на конкретні криміногенні чинники та обставини. Тим не менше, в практичному
аспекті попередження злочинів робиться
дуже багато. Передбачається, що попередження не може бути ефективним, якщо
воно не організовано на систематичній і
скоординованій основі і не включає заходів
із покращення життя населення, удосконалення кримінального правосуддя» [4, c.
272-273].
Сказане в надзвичайно великій мірі стосується проблеми вуличної злочинності, котра, як ми щойно зазначили, є, скажімо так,
з одного боку, «злочинністю з боку юнацтва
та молоді», а з іншого, «злочинністю людей
без освіти, людей низької кваліфікації та
малого заробітку».
В узагальненому вигляді комплексний
національний досвід Федеративної Республіки Німеччина (надалі – ФРН) у боротьбі
із вуличною злочинністю можна звести до
наступного (подається в авторському перекладі з мови-оригіналу джерела): «1) Збір
інформації, планування, виконання та оцінка програм із попередження вуличних злочинів; 2) Координація діяльності поліції та
інших органів, які працюють у цій сфері;3) Забезпечення участі населення; 4) Співробітництво із засобами масової інформації;
5) Науково-дослідницька робота; 6) Співробітництво із законодавчими органами,
які визначають політику у сфері боротьби
із злочинністю; 7) «Навчальна підготовка»
[4, c. 273].
Так, перший із вказаних пунктів передбачає оперативну широку роботу, зокрема
агентурні дії у колах вуличної злочинності.
Змістом другого пункту є взаємодія правоохоронних структур із органами опіки над
неповнолітніми особами, із дитячими притулками, батьківськими комітетами, молодіжними радами, центрами психологічної
та постнаркотичної реабілітації неповнолітніх осіб тощо. Згідно з третім пунктом
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залучення населення до активної допомоги силам поліції є надзвичайно важливим
елементом протидії вуличній злочинності.
Великого профілактичного значення має і
відповідний внесок ЗМІ, які сприяють широкій гласності цієї проблеми.
Ефективна боротьба із вуличною злочинністю має будуватися на фундаментальній та прикладній науковій основі. Власне і
без зрозумілого та максимально досконалого кримінального та адміністративного законодавства неможливо подолати вуличну
злочинність.
Ефективне застосування всіх вказаних
інструментів не є можливим без проходження працівниками поліції ґрунтовної
навчально-професійної підготовки та перепідготовки. Власне кримінальне покарання через засудження вуличного злочинця
є крайньою мірою. Тому всі вказані попереджувальні дії повинні сприяти якомога
меншому застосуванню норм та санкцій КК
ФРН.
Що стосується такого важливого пункту
як участь громадян у підтриманні правопорядку на вулицях, то подібні дії широко та
успішно практикуються в Сполучених Штатах
Америки (США) та Канаді. Так, В.К. Григорян
зазначає з цього приводу наступне (подається
в авторському перекладі з мови-оригіналу
джерела): «У деяких штатах (США. – Прим.
авт.) участь громадян у зміцненні правопорядку дозволило знизити кількість пограбувань на 30 %. Тут (у США. – Прим. авт.)
використовується винагорода за інформацію, яка має оперативно-профілактичне
значення. У Канаді широко практикується
участь громадян у патрулюванні. Діючи разом із поліцією, громадські патрулі знижують страх перед злочинцями та підтримують відчуття безпеки. У ряді випадків створюються так звані контрольні пости коло
виявлених зон підвищеної злочинної активності, особливо у нічний час» [4, c. 274].
Також заходи із попередження вуличної злочинності, які приймаються та діють
у США, засновані, з одного боку, на загальній для всіх держав характеристиці цієї
проблеми, а з іншого, на важливій особливості внутрішнього життя цієї країни. Під
першою розуміється те, що вулична зло94
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чинність є злочинністю дітей, юнацтва та
молоді. Друга ж полягає у тому, що США
є багатонаціональним, багаторасовим суспільством. Саме тому сучасна Федеральна
програма оздоровлення американського
суспільства передбачає: 1) Формування
ненасильницьких установок та навичок у
підростаючого покоління; 2) Підтримка
місцевих общин у справі попередження насильства; 3) Викорінення насадження расової та культурно-національної ворожнечі;
обмеження розповсюдження зброї серед
громадян; 5) Ідеологічне та матеріальне
стимулювання оздоровлення сімейного образу життя; 6) Рекомендації засобам масової інформації щодо скорочення реклами
насильства та проведення пропаганди, яка
сприяє скороченню насильства; 7) Проведення наукових досліджень, присвячених
виявленню умов, у яких попередження
злочинів здійснюється найбільш успішно
[4, c. 275-276].
Іншими заходами, які вживаються у
США для попередження вуличної злочинності та боротьби із нею, є (подається
в авторському перекладі з мови-оригіналу джерела): «Попередження: відноситься
до заходів, які попереджують приєднання
людей до вуличних банд. Попередження частіше за все фокусується на молодих
людях та приділяє більше уваги ситуаційним причинам злочинності та меншу увагу
умовам, які формують криміногенну мотивацію. Втручання: прагнення відволікти
членів вуличної банди, які досі не скоїли
серйозних кримінальних злочинів, від їхнього образу життя. Численні програми із
втручання передбачають координацію правоохоронних органів із громадськими або
релігійними організаціями. У рамках цих
програм надається можливість освіти, професійної підготовки в якості стимулів для
виходу із банди. Придушення: кримінальне переслідування членів банди» [8, c. 282].
Серед численних американських правоохоронних структур слід окремо згадати
про стратегію боротьби із вуличною злочинністю, яка реалізовується Федеральним
Бюро Розслідувань США (надалі – ФБР).
Так, сучасний американський дослідник Дебора Лем Вайзел зазначає з цього

приводу наступне (подається в авторському перекладі з мови-оригіналу джерела):
«Метою загальнодержавної стратегії ФБР
по боротьбі із вуличними бандами, відомої як Розслідування, засноване на «теорії
впливу оточення», має на меті ідентифікацію, підрив та остаточну ліквідацію банд,
чия діяльність відтворює злочинні складові. Будучи стислою, ця стратегія ФБР
реалізується у співробітництві з іншими
федеральними та місцевими правоохоронними службами. Вона становить боротьбу
із головними в країні вуличними бандами,
які розповсюджують наркотики, які становлять суттєву загрозу американському
суспільству. Стратегія імплементується через тривалі, багатовекторні, координовані
розслідування, що допомагає здійснювати
наступне успішне судове переслідування»
[10, c. 40].
Тактика ФБР із розслідування діяльності вуличних банд, що також є діями попереджувального характеру, передбачає наступне (подається в авторському перекладі
з мови-оригіналу джерела): «Першим кроком у розслідуванні діяльності будь-якої вуличної банди є ознайомлення із наявними
оперативними даними заради оцінки структури групи, характеру членства та протиправної діяльності. Таким чином, здійснюється попереднє розслідування через огляд
відомчих матеріалів, доступних та закритих матеріалів, та через призначення інформаторів у такій злочинній групі, що допоможе отримати інформацію про окремих
членів та їхні злочинні дії. На цьому етапі
слідчий намагається виявити індивідуальні
та групові майнові цінності, а також майнові інтереси банди. На наступному етапі
слідчі намагаються встановити місця зборів
банди, методи спілкування між учасниками
банди та матеріальні об’єкти, завдяки яким
банда скоює злочинні їхні дії. Це робиться
через застосування різноманітних слідчих
технік. На цьому етапі слідчий оцінює та
визначає всю кримінальну групу, підприємства, які можуть бути об’єктом розслідування, та потенційно можливі злочинні дії
банди» [10, c. 42].
Великого значення має і первинна профілактична робота в рамках американських
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лухняності, яка ведеться силами поліції,
школи, громадських організацій; вживаються заходи для усунення умов для здійснення злочинів» [4, c. 277].
Узагальнюючи заходи, спрямовані на
ефективне попередження всіх вказаних
проявів вуличної злочинності, неможливо
оминути і гостру проблематику легалізації
володіння вогнепальною зброєю цивільним населенням.
Такий політико-законодавчий крок інституту держави, як вважають прихильники легалізації та права потенційних жертв
вуличних злочинів на самооборону, зміг би
суттєво скоротити чисельність таких вуличних злочинів як завдання тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, зґвалтування, вбивства, пограбування, хуліганство. Противники ж даного кроку, навпаки, прогнозують широкий неконтрольований сплеск насильства у вигляді вуличної,
побутової стрілянини.
Міжнародне ставлення до цього питання слід розглядати під кутом зору наявності різних міждержавних, міжнародно-регіональних моделей. Так, Е.Л. Сидоренко
стверджує, що на теперішній час виділяються англо-американська, західноєвропейська, східноазійська, соціалістична та
інші системи. У рамках типових регіональних систем існують субрегіональні кримінологічні групи. Наприклад, в англо-американському типі виділяються американська та британська кримінологічні моделі
[9, c. 140].
Так, «цивільний обіг» вогнепальної
зброї у США регулюється згідно Поправки
№ 2 до Конституції США від 1791 року [14]
та Федеральним законом США «Про контроль над вогнепальною зброєю» від 1968
року [13]. Зміст вказаної з Поправкою є наступним (подається в авторському перекладі з мови-оригіналу джерела): «Оскільки
добре організована поліція є необхідною
для безпеки вільної держави, право народу
на зберігання та носіння зброю не повинно
порушуватися» [14].
Вказаний Закон, у свою чергу, встановив суворі обмеження на продаж зброї,
передбачив необхідність отримання федеральної ліцензії на її виробництво, імпорт

освітніх закладів того чи іншого рівня.
Так, у США офіцери поліції реалізовують
у середніх школах програму «Курс спротиву вуличним бандам». Вона передбачає
13-тижневий курс, який виявляє всі небезпеки приєднання до вуличних банд. Зміст
Програми зосереджено на розвитку позитивних пізнавально-поведінкових навичок,
соціальних навичок, здатності відмовляти,
навичок правильного вирішення конфліктних ситуацій [11].
Іншим прикладом американської подібної програми превентивного характеру є
Програма превенції. Вона є спрямованою
на попередження антисоціальної поведінки серед хлопчиків віком від 7 до 9 років,
належать до груп із низьким соціально
економічним статусом та які зіткнулися із
протиправною поведінкою у дитячих виховних закладах [11].
Практика союзу між правоохоронними
органами та небайдужою, сміливою, фізично та морально підготовленою громадськістю активно застосовується і в Об’єднаному
Королівстві Великої Британії та Північної
Ірландії (надалі – Великобританія). Так,
населення цієї держави активно залучається до співробітництва із поліцією (патрулювання, чергування у найбільш криміногенних районах). Для представників громадськості практикується безплатна видача
«поліцейського» обмундирування (без знаків розрізнення та службової атрибутики),
засобів радіозв’язку, дубинок, наручників,
і навіть зброї для «бойового» патрулювання на поліцейських автомашинах. Уся ця
діяльність отримує моральну і матеріальну
підтримку суспільства і держави [4, c. 275].
Схожі із американським стратегія і тактика попередження вуличної злочинності
діють і в тій чи іншій неєвропейській та неамериканській країні, наприклад, у Японії.
Так, Григорян В.К. зазначає (подається в
авторському перекладі з мови-оригіналу
джерела): «Для попередження (в Японії.
– Прим. авт.) первинної злочинності (яка
частіше за все має форму саме вуличної
злочинності. – Прим. авт.), зокрема, виявляються та підлягають індивідуальному виховному впливу складні підлітки у школі;
здійснюється широка пропаганда законосÍàøå ïðàâî ¹ 1, 2020
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та торгівлю, запровадив заборону на імпорт
неспортивної зброї, визначив категорії громадян, яким зброя не може бути продана,
обмежив продаж автоматичних та напівавтоматичних зразків тощо [12].
Саме американський досвід обмеженої
легалізації вогнепальної зброї свідчить про
те, що такий захід має як позитивний, так і
негативний підсумок. Наприклад, у період
з 1973 по 1990 рр. кількість одиниць приватної вогнепальної зброї збільшилася на
73 %, причому кількість вбивств зменшилася на 8,5 %, зґвалтувань – на 5 %, нападів
– на 7 % [9, c. 140]. Однак, у свою чергу,
у 1982 році доля вбивств із використання
вогнепальної зброї складала 60 % [9, c. 140].
Власне легалізація права цивільних осіб
на володіння вогнепальною зброєю залежить від політичної ініціативи самих законодавчих зібрань штатів США. Американські дослідники підрахували, що якщо б усі
штати, які до 1992 року все ще не мали законів про право громадян на носіння зброї,
прийняли б їх в 1992 році, можна б було
щороку попереджати 1570 вбивств, 4177
зґвалтувань та більш 60 000 випадків фізичного насильства [9, c. 141].
Законодавство США у сфері права на
володіння цивільними особами вогнепальною зброєю та власне обмеження такого
права включає й інші нормативно-правові
акти: Федеральний Закон «Про попередження злочинів, пов’язаних із ручною вогнепальною зброєю» від 1993 року (так званий Закон Брейді) [9, c. 141] та Федеральний Закон «Заборона сенатора Лаутенберга» від 1996 року [12].
Дещо інший кримінологічний та нормативно-правовий досвід у контексті вказаного заходу із протидії вуличній злочинності має Великобританія. «Законодавчий
акт «Про вогнепальну зброю» від 1997 року
заборонив у Великобританії обіг крупнокаліберних мисливських рушниць, пістолетів
та револьверів, а на придбання спортивних
пістолетів розповсюдив дозвільний (ліцензійний) порядок. Обмеження обігу озброєнь призвело до позитивних кримінологічних результатів. З 1997 року у Великобританії відмічається стійка тенденція зниження злочинності. Якщо у 1996 році було

зареєстровано 19 351 злочин, то в 2009 році
– 10 687, тобто на 45 % менше. Порівняно
із 1997 роком, рівень злочинності знизився на 36 %. Беручи до уваги стабільну та
послідовну динаміку спаду злочинності на
фоні росту міграції і нелегального експорту
зброї, цей показник зниження можна назвати безпрецедентним [9, c. 140-141].
Однак і в рамках вказаної британської
моделі, яка є протилежною по відношенню
до американської, вжиті законодавчі заходи відтворили зворотний ефект – збільшення кількості насильницьких дій з боку
вуличної злочинності по відношенню до
законослухняних громадян. Так, попри зафіксоване зниження індексної та насильницької злочинності, в період з 1997 по
2003 рр. рівень вбивств у Великобританії
зріс більш ніж на 40 % [9, c. 142].
Таким чином, як ми бачимо, ані американська, ані британська модель державної
політики по відношенню до обігу зброї серед цивільного населення не можуть бути
соціальною панацеєю у справі повного недопущення кількості вуличних нападів,
поранень, вбивств, вуличних озброєних
пограбувань. При ширшому дозволі на використання зброї у цілях самозахисту знижується рівень вуличних злочинів, проте
зростає чисельність випадків «стрілянини»
як такої. Заборона ж володіння вогнепальною зброєю цивільними особами, у свою
чергу, через інші причини також призводить до віктимізації суспільства «в умовах
вулиці».
Що ж стосується стану справ у ФРН, то
там жорсткі заходи органів державної влади із заборони розповсюдження вогнепальної зброї призвели до розвитку нелегального, «чорного ринку» та жодним чином не
впливали на динаміку насильницьких злочинів у німецькому суспільстві [9, c. 142].
Іншим феноменом, гідним науковокримінологічної уваги, є культура ставлення тих чи інших народів до інституту права, правопорядку. У таких країнах рівень
вуличної злочинності є традиційно дуже
низьким. Наприклад, більше чверті громадян Швейцарської Конфедерації (надалі –
Швейцарія) володіють вогнепальною зброєю. До того ж, у цій державі не прийнято
97

Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

Ця кримінологічна проблема відтворюється як проблема дитячої, підліткової, а
також «бідної», «неблагополучної» злочинності. Причому вона є надзвичайно притаманною державам/суспільствам, які відносяться до розвинутих у соціально-економічному плані та іншому.
Заходи, які вживаються в розвинутих
країнах для попередження такої злочинності, зводяться, по-перше, до якомога
раннього усунення шкідливих соціальноекономічних, культурних, політичних та
інших факторів, які сприяють системноперманентному відтворенню вуличної злочинності. По-друге, такі заходи носять профілактично-виховний та роз’яснювальноосвітній характер. По-третє, вживаються
класичні правоохоронні практики. Почетверте, великого значення має ефективна
співпраця правоохоронних органів із представниками громадськості (громадськими,
релігійними організаціями), працівниками
системи соціального забезпечення.
У рамках тих чи інших заходів із попередження вуличної злочинності, попередження віктимізації суспільства від дій її
представників особливого значення надається проблематиці застосування засобів
особистої самооборони, зокрема ліберальної
чи, навпаки, заборонної політики у сфері реалізації права громадян на володіння вогнепальною та іншою зброєю. Моделі такої політики надають вищенаведені як позитивні,
так і «дзеркальні» негативні результати.
Однак подолання проблеми вуличної
злочинності залежить від злагоджених зусиль всього суспільства.

жодного загальнонаціонального закону
про дозвіл чи заборону цивільного володіння зброєю. Проте насильницька, озброєна
вулична злочинність характеризується достатньо низькими показниками [9, c. 143].
Достатньо близьким до Швейцарії є досвід попередження вуличної злочинності
у країнах Скандинавії, відносне криміногенне благополуччя яких також є результатом соціально-економічної та культурної
політики державної влади. Так, північноєвропейська (скандинавська) система кримінологічної профілактики заснована на
оптимальному співвідношенні демократії,
соціальної політики та громадської довіри.
Попередження злочинності (зокрема, безумовно, і вуличної. – Прим. авт.) включає
в себе здійснення великомасштабних соціальних заходів із підвищення рівня та якості життя, створенню рівних можливостей
для отримання освіти, медичної допомоги
та інших послуг, підтримки соціальновразливих категорій населення [9, c. 143].
Зокрема, у Королівстві Швеція політика
дозволеної, власне необхідної самооборони
зосереджена на застосуванні не справжньої
вогнепальної зброї, а пристроїв, конструктивно подібних до зброї, а також холодної, метальної, газової та сигнальної зброї,
окремих механізмів (затворів, глушників,
барабанів тощо) [9, c. 143]. На сьогодні вогнепальною зброєю у Швеції володіють 15 %
населення, при цьому рівень вбивств не перевищує 1,3 на 100 000 населення, а озброєних вбивств – 0,18 [9, c. 143].
У свою чергу, всі держави пострадянського простору також дозволили своїм
громадянам використання газової зброї самооборони, а в Молдові, Литві, Латвії та
Естонії навіть дозволено володіння вогнепальною короткоствольною нарізною зброєю [5, c. 64].
Таким чином, виходячи із всього наведеного та розглянутого, ми доходимо наступних предметних висновків.
Формулювання та реалізація заходів
із завчасного попередження всіх відомих
проявів вуличної злочинності є актуальним, нагальним завданням для всіх держав
Європи та Північної Америки.
Íàøå ïðàâî ¹ 1, 2020
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SUMMARY
Within the bounds of the given law study paper
the author considered all necessary elements of the
national criminological and law enforcing experience
of particular European and Northern America states
in preventing street crime. Considering the given
subject-matter aspects the author was using scientific
papers of some national and foreign experts in this
criminological field.
It is stated that the formulation and
implementation of measures for the early prevention
of all known manifestations of street crime is an
urgent, urgent task for all states of Europe and
North America.
Attention is focused on the fact that the
criminological problem is reproduced as the
problem of children’s, teenagers, as well as «poor»,
«dysfunctional» crime. Moreover, it is extremely
inherent in states / societies that are developed in
socio-economic terms and other.
Measures taken in developed countries to prevent
such crime are reduced, firstly, to the early elimination
of harmful socio-economic, cultural, political
and other factors that contribute to the systemic
permanent reproduction of street crime. Secondly,
such measures are preventive and educational and
explanatory and educational in nature. Thirdly,
classic law enforcement practices are used. Fourthly,
effective cooperation of law enforcement agencies
with representatives of the public (public, religious
organizations), workers of the social security system
is of great importance.
In the framework of various measures to prevent
street crime, the prevention of victimization of society
from the actions of its representatives, particular
importance is attached to the issue of using
personal self-defense tools, in particular a liberal or,
conversely, forbidden policy in the field of exercising
citizens’ right to own firearms and other weapons.
Models of such a policy have the above positive and
«mirror» negative results. However, solving the
problem of street crime depends on the coordinated
efforts of the whole society.
Key words: street crime, types of street crimes,
national experience in preventing street crime,
particular European and Northern America states.
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Статья посвящена исследованию международных стандартов формирования относимых доказательств, применяемых в практике отечественных судов. С точки зрения
указанных стандартов анализируется практика судов первой инстанции в части оценки
относимости доказательств и отражения
ее результатов в судебных решениях. В контексте международных стандартов формирования относимых доказательств определяются особенности оценки доказательств с
точки зрения их относимости, осуществляемой судами апелляционной инстанции, и
мотивировки оснований признания доказательств относимыми/неотносимыми в их
судебных решениях. Приводятся отдельные
правовые позиции суда кассационной инстанции в части обоснованности оценки относимости доказательств, осуществленной
судами первой и апелляционной инстанций.
С учетом практики отечественных судов
определяются особенности применения ими
международных стандартов формирования
относимых доказательств.
Ключевые слова: стандарты доказывания, международные стандарты доказывания, стандарты формирования относимых
доказательств, относимость доказательств,
относимые доказательства, национальные
суды.
Вступ
Міжнародні стандарти формування належних доказів знайшли закріплення у вітчизняному кримінальному процесуальноÍàøå ïðàâî ¹ 1, 2020

му законі та широке використання у практиці національних судів. Впровадження
вказаних стандартів доказування у вітчизняне кримінальне процесуальне законодавство відбулося з прийняттям чинного
КПК України, який закріпив поняття належних доказів (ст. 85), поклав на суб’єктів
доказування обов’язок здійснення оцінки
доказів із точки зору їх належності (ч. 1
ст. 94 КПК України) і врегулював окремі
питання, пов’язані з формуванням належних доказів стороною захисту, потерпілим,
представником юридичної особи, щодо
якої здійснюється провадження, доведенням сторонами кримінального провадження належності доказів перед судом і
відображенням мотивів визнання окремих
доказів неналежними в ухвалі суду апеляційної інстанції (ч. 2 ст. 92, ч. 3 ст. 93 і п. 2
ч. 1 ст. 419) [13].
У доктрині кримінального процесу дослідженню поняття та змісту стандартів доказування й особливостей їх застосування
у судовій практиці присвячена істотна увага вчених-процесуалістів. Зокрема, вказана проблематика розкривається у працях
В.Д. Басая, В.В. Вапнярчука, І.В. Гловюк,
В.О. Гринюка, В.А. Завтура, С.О. Ковальчука, В.І. Мариніва, М.А. Погорецького, Х.Р. Слюсарчук, А.С. Степаненка,
В.М. Трофименка, О.Г. Шило та інших
вітчизняних і зарубіжних вчених. Проте,
науковці лише фрагментарно звертаються
до дослідження особливостей застосування вітчизняними судами напрацьованих у
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практиці Європейського Суду з права людини стандартів формування достатньої
сукупності належних, допустимих і достовірних доказів.
Постановка завдання
Метою статті є розкриття на основі
практики вітчизняних судів особливостей
застосування міжнародних стандартів формування належних доказів.
Результати дослідження
Загальні положення стосовно здійснення оцінки доказів закріплені у ч. 1 ст. 94
КПК України, згідно з якою слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується
на всебічному, повному й неупередженому
дослідженні всіх обставин кримінального
провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності,
допустимості, достовірності, а сукупність
зібраних доказів – з точки зору достатності
та взаємозв’язку для прийняття відповідного процесуального рішення [13]. Наведена норма значною мірою корелюється
зі сформованим ЄСПЛ міжнародним стандартом доказування, відповідно до якого
оцінка доказів з точки зору їх належності
виступає обов’язком національних судів.
У практиці вітчизняних судів належність доказів оцінюється під час судового
розгляду в першій інстанції та апеляційного провадження. Подання доказів сторонами кримінального провадження зобов’язує
суди першої та апеляційної інстанцій безпосередньо дослідити їх і надати оцінку
кожному з них з точки зору належності
шляхом з’ясування їх значимості для встановлення фактів/обставин кримінального
провадження та відобразити результати
цієї оцінки у судовому рішенні.
Тягар доказування належності доказів,
з огляду на норму ч. 2 ст. 92 КПК України,
покладається на сторону, що їх подає [13].
Стосовно сторони захисту такий підхід законодавця пояснюється наданням їй, як і
потерпілому та представнику юридичної
особи, щодо якої здійснюється провадження, права збирати доказів шляхом здійснення дій, які здатні забезпечити подан-

ня суду належних доказів (ч. 3 ст. 93 КПК
України) [13] та відповідає міжнародному
стандарту доказування, який передбачає
покладення на сторону захисту тягаря доказування належності доказів, які подаються нею або про отримання яких нею
заявлено клопотання.
Відповідно, суди першої та апеляційної інстанцій вправі визнати досліджений
у ході судового розгляду доказ належним
за умови доведення стороною кримінального провадження, яка подала його суду,
відповідності цього доказу вимогам ст. 85
КПК України. І, навпаки, невиконання
стороною кримінального провадження
обов’язку підтвердити належність поданого нею доказу призводить до визнання
його неналежним.
Як свідчать результати дослідження судової практики, вирішуючи питання про
належність доказів, переважна більшість
судів першої інстанції наводить у своїх судових рішеннях докази, які підтверджують наявність/відсутність тих або інших
обставин, які становлять предмет доказування у кримінальному провадженні. При
цьому одні суди констатують належність
наявних доказів у цілому, вказуючи на те,
що вони містять у собі фактичні дані, які
логічно пов’язані з тими обставинами, що
підлягають доказуванню в справі та становлять предмет доказування [1; 9; 10].
Інші суди, здійснюючи оцінку досліджених
ними у ході судового розгляду доказів, визначають належність кожного з них шляхом чіткої вказівки на встановлені за його
допомогою ті або інші обставини, які входять у предмет доказування у конкретному кримінальному провадженні [2; 6; 8].
Аналіз наведених позицій у контексті норм
кримінального процесуального закону дозволяє стверджувати, що саме остання з
них чітко відповідає вимогам як ч. 1 ст. 94
КПК України, в якій належність доказів
закріплюється як їх індивідуальна властивість, так і ч. 3 ст. 370 КПК України, яка
пов’язує обґрунтованість судових рішень з
об’єктивно з’ясованими обставинами, які
підтверджені доказами, дослідженими під
час судового розгляду та оціненими судом
відповідно до ст. 94 КПК України [13].
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Оцінюючи докази із точки зору їх належності, національні суди, керуючись ст.
85 КПК України, не лише встановлюють
їх прямий або опосередкований зв’язок з
обставинами, що підлягають доказуванню
у кримінальному провадженні, та іншими
обставинами, які мають значення для кримінального провадження, але й визначають можливість використання оцінюваних
доказів для встановлення достовірності
чи недостовірності, можливості чи неможливості використання інших доказів. Так,
Кагарлицький районний суд Київської області під час судового розгляду справи №
368/94/18 (провадження № 1-кп/368/25/19)
дослідив документ – лист-інформацію Кагарлицького відділення поліції Обухівського ВП ГУ НП в Київській області за №
738/109/1009.1/01-19 від 25.02.2019 р. (том
№ 2, а. с. 35), в якому вказувалося, що відповідно до Книги нарядів Кагарлицького
відділення поліції Обухівського ВП ГУ НП
України в Київській області (інвентарний
№ 105 від 05.09.2017 р.) на добове чергування 28.09.2017 р. до складу слідчо-оперативної групи заступили: слідчий ОСОБА_25, оперуповноважений ОСОБА_12
та експерт-криміналіст ОСОБА_32. Надаючи оцінку цьому доказу у вироку від
18.06.2019 р., суд визнав його неналежним
для підтвердження вини обвинуваченого
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст.
309 КК України. Поряд із цим, суд вказав
на належність цього доказу для спростування показань свідка ОСОБА_15 , який,
з його слів, нібито був експертом під час
проведення обшуку в домогосподарстві
обвинуваченого ОСОБА_1. Як вбачається
з вищевказаної довідки, експертом у складі
слідчо-оперативної групи, яка виїздила на
місце обшуку, була інша особа – експерткриміналіст ОСОБА_32, що підтвердили у
судовому засіданні слідчий ОСОБА_25, допитаний як свідок, і свідок ОСОБА_17 [4].
У разі визнання доказів неналежними
суди першої інстанції наводять мотиви такого рішення. Так, Кагарлицький районний суд Київської області визнав у вироку від 18.06.2019 р. у справі № 368/94/18
(провадження № 1-кп/368/25/19) низку
доказів, поданих стороною обвинуваченÍàøå ïðàâî ¹ 1, 2020

ня неналежними, у тому числі й витяг з
ЄРДР від 28.09.2017 р. (том № 1, а. с. 62),
стосовно якого зазначив, що суд не вважає
його належним доказом для підтвердження винуватості обвинуваченого ОСОБА_1
у вчиненні ним злочину, передбаченого
ч. 2 ст. 309 КК України. Свою позицію суд
обґрунтував тим, що вказаний доказ доводить лише ту обставину, що реєстратор, у
розумінні ЄРДР, – начальник слідчого відділення Кагарлицького відділення Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_30 – формально дотримався положень
ст. 214 КПК України, у частині внесення
до ЄРДР відомостей – рапорту оперуповноваженого Кагарлицького відділення
Обухівського ВП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17,
так як у вищевказаному рапорті містяться
ознаки вчинення злочину, передбаченого
ч. 1 ст. 309 КК України, проте, суд ще раз
наголошує на тій обставині, що існування
такого витягу з ЄРДР ніяким чином не підтверджує факт вчинення цього правопорушення саме обвинуваченим ОСОБА_1 [4].
Крім того, результати дослідження судової практики свідчать про визнання
судами першої інстанції доказів неналежними у частині, що виходить за межі висунутого обвинувачення, зазначеного в обвинувальному акті, якщо їх використання
може призвести до погіршення становища
обвинуваченого. Зокрема, Саксаганський
районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у вироку від 05.07.2018
р. у справі № 214/770/18 (провадження №
1-кп/214/458/18) вказав, що враховуючи
вимоги ч. ч. 1 і 3 ст. 337 КПК України, він
вважає, що показання свідка ОСОБА_18
у тій частині, що ОСОБА_12 направляв
пістолет на ОСОБА_17, що ОСОБА_12 говорив ОСОБА_17, що якщо їм не надати
гроші, то ОСОБА_17 піде наступного дня
на роботу з однією ногою, що напад був
вчинений як на неї, так і на ОСОБА_17,
є неналежним доказом, оскільки вказані
обставини виходять за межі обвинувачення, висунутого обвинуваченим, можуть
бути підставою для зміни обвинувачення,
що погіршить становище обвинувачених,
а тому показання свідка ОСОБА_18 у цій
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частині не враховує [7].
Як і суди першої інстанції, суди апеляційної інстанції надають оцінку доказам із
точки зору належності за умови їх безпосереднього дослідження під час апеляційного розгляду. Як відзначає С.О. Ковальчук,
здійснена судом першої інстанції оцінка
доказів не виступає обов’язковою для суду
апеляційної інстанції, оскільки останній,
ґрунтуючись на результатах безпосереднього дослідження доказів, вправі дати
їм власну оцінку. У разі, якщо судом апеляційної інстанції дослідження доказів не
проводилося, здійснювана ним оцінка доказів обмежується їх оцінкою судом першої
інстанції [11, с. 387] та повинна відповідати
їй. Така позиція узгоджується з правовими позиціями, які свого часу висловлювалися Верховним Судом України у ч. 5 п.
5 постанови Пленуму від 15.05.2006 р. №
1, відповідно до якої виходячи з принципу безпосередності дослідження доказів,
апеляційний суд не вправі дати їм іншу
оцінку, ніж та, яку дав суд першої інстанції, якщо їх не було досліджено під час апеляційного розгляду справи [16]. Поряд із
вказаною постановою Пленуму, наведена
позиція використовувалася Верховним Судом України у його судових рішеннях (зокрема, постанові від 21.01.2016 р. у справі
№ 5-249кс15) [15]. На сьогодні до питання
оцінки судом апеляційної інстанції доказів, отриманих під час судового розгляду
судом першої інстанції та безпосередньо
недосліджених у ході апеляційного провадження, звертається Верховний Суд,
який, зокрема, у постанові від 17.05.2018
р. у справі № 480/1877/16-к (провадження
№ 51-3047км18) відзначає, що згідно з доктринальними положеннями кримінального процесуального права при апеляційному перегляді у суду не виникає обов’язку
досліджувати всю сукупність доказів із дотриманням засади безпосередності, якщо
він по-новому (інакше) не тлумачить докази, отримані в суді першої інстанції, однак
якщо апеляційний суд переоцінює хоча б
один доказ, здобутий у суді першої інстанції, він повинен безпосередньо дослідити
всі інші докази з дотриманням вимог ст. 23
КПК України [14].

Надання судом апеляційної інстанції за
результатами безпосереднього дослідження доказів їх оцінки із точки зору належності, відмінної від наданої їм оцінки судом
першої інстанції, пов’язане зі встановленням ним неповноти судового розгляду та
невідповідності висновків суду першої інстанції фактичним обставинам кримінального провадження як підстав для скасування або зміни судового рішення судом
апеляційної інстанції (п. п. 1 і 2 ст. 409, ст.
ст. 410 і 411 КПК України). Так, під час судового розгляду справи № 7558/3591/15-к
(провадження № 11-кп/824/72/2018), Київський апеляційний суд за клопотанням
прокурора безпосередньо дослідив наявні
в матеріалах кримінального провадження
докази, у тому числі й документи і висновки експерта, визнані судом першої інстанції неналежними із тих мотивів, що
вони не несуть доказової інформації щодо
особи, яка вчинила злочин. Суд апеляційної інстанції не погодився з таким висновком суду першої інстанції та визнав у
вироку від 28.12.2018 р. зазначені докази
належними, з огляду на наступне. Зокрема, відомість обліку закріплення зброї,
затверджена командиром в/ч 3027 ОСОБА_18, підтверджує належність потерпілому ОСОБА_4 автомата АКС-74 НОМЕР_1,
який був викрадений та в подальшому виявлений поблизу місця, де був затриманий
ОСОБА_1. Згідно з висновком балістичної
експертизи від 12.02.2015 р. № 105, предмет, схожий на автомат, що був вилучений
11.02.2015 р. під час огляду місця події по
вул. Вишгородській, 21 у м. Києві, є військовою вогнепальною зброєю – нарізним
автоматом «АКС-74», НОМЕР_1, калібру
5,45х39 мм, виробництва СРСР та придатний до стрільби. Висновком товарознавчої експертизи від 20.02.2015 р. № 79тв
встановлена залишкова вартість bluetoothгарнітури марки «Jabra Talk», яка станом
на 11.02.2015 р. могла становити 594 гривні. Аналізуючи дані докази, суд звернув
увагу на встановлені під час судового розгляду обставини, сукупність яких беззаперечно вказує на причетність ОСОБА_1
до вчинення інкримінованих йому злочинів. У першу чергу, суд відзначив схожість
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прикмет особи, яка за показаннями свідків
ОСОБА_6 та ОСОБА_7, вчинила крадіжку,
та ОСОБА_1 під час затримання. Шляхом
експертного дослідження слідів папілярних узорів, знайдених на дверях автомобіля «Mercedes Vito», встановлено, що ці
двері відчиняв ОСОБА_1. До затримання
обвинуваченого свідок ОСОБА_17 також
бачив особу, одягнену в світлу кутку і темні
штани, яка несла предмет, схожий на автомат. Саме на підставі його показань одразу
ж було затримано ОСОБА_1. Поряд з ним
було знайдено викрадений автомат, а при
ньому bluetooth-гарнітуру, яка належить
потерпілому і знаходилась в автомобілі.
Працівники поліції ОСОБА_12 та ОСОБА_13, які здійснювали затримання ОСОБА_1, вказали, що під час наближення до
підозрюваних чоловік в білій куртці відкинув якийсь предмет, а при його затриманні
за декілька метрів на залізній решітці виявили автомат, серійний номер якого відповідав номеру тієї зброї, яка була закріплена за ОСОБА_4. Сукупність поданих стороною обвинувачення доказів спростовує
показання свідків ОСОБА_19, ОСОБА_20
та ОСОБА_21, на які посилається сторона захисту в обґрунтування невинуватості
ОСОБА_1, у зв’язку з чим суд апеляційної
інстанції не бере їх до уваги. З урахуванням викладеного, суд скасував виправдувальний вирок Подільського районного
суду м. Києва від 19.09.2017 р., ухвалений
щодо ОСОБА_1, та ухвалив новий вирок,
яким ОСОБА_1 визнав винним у вчиненні
злочинів, передбачених ч. 1 ст. 262, ч. 1 ст.
263, ч. 2 ст. 185 КК України [5].
Особливу увагу національні суди звертають на належність доказів, які подаються
стороною захисту, та вправі відмовити їй у
поданні доказів або задоволенні клопотання про їх отримання лише у разі визнання
таких доказів неналежними. Так, Голосіївський районний суд м. Києва у вироку
від 18.04.2016 р. у справі № 752/15787/15-к
(провадження №: 1-кп/752/168/16) визнав
неналежними подані стороною захисту докази – висновок спеціаліста і документи
(топографічні карти). При цьому суд вказав, що як доказ стороною захисту надано висновок спеціаліста від 11.12.2015 р.
Íàøå ïðàâî ¹ 1, 2020

№ 277/15, виконаний спеціалістом ОСОБА_53 на запит сторони захисту, а також
переглянутий відеозапис роз’яснення зазначеного спеціаліста в обґрунтування позиції на предмет того, що військовослужбовцю Збройних Сил України ОСОБА_14
смертельне вогнепальне поранення голови могло бути заподіяне кулею діаметром
0,5 – 0,6 см., тобто вогнепальною зброєю,
в якій використовуються боєприпаси з кулями вказаного діаметру як, наприклад,
автомат Калашникова і його модифікації,
а не боєприпасами, спорядженими снарядом (кулею), діаметр якої може бути в
межах 0,8 – 1,0 см., як зазначено у висновку експерта, який наданий стороною обвинувачення, тобто смертельне поранення
ОСОБА_14 не міг заподіяти ОСОБА_54,
який був озброєний гвинтівкою «Винторез». Однак, враховуючи ті обставини, що
конкретно ОСОБА_9 та ОСОБА_10 не обвинувачуються у вбивстві ОСОБА_14, а їм
було пред’явлено обвинувачення, яке знайшло своє підтвердження в суді, у вчиненні терористичного акту за попередньою
змовою групою осіб, наслідком якого стала
смерть ОСОБА_14, вищезазначений висновок ніяким чином не спростовує докази
сторони обвинувачення на предмет того,
що саме дії терористичної групи, до складу якої наряду з іншими невстановленими
військовослужбовцями Збройних Сил Російської Федерації входили обвинувачені,
призвели до загибелі військовослужбовця
92-ї окремої механізованої бригади ОСОБА_14. Надані стороною захисту карти з
відміткою розмежування та існування у
зв’язку з цим позиції на предмет того, що
опорний пункт «Фасад» 92-ї окремої механізованої бригади Збройних Сил України
знаходився на території, де не повинен
був знаходитися за Мінськими домовленостями, суд до уваги не бере та відкидає
як неналежні докази, оскільки вони непрямо підтверджують існування обставин,
що підлягають доказуванню у зазначеному
кримінальному провадженню, а дотримання Мінських домовленостей не є предметом зазначеного судового розгляду [3].
У разі відмови стороні захисту у поданні доказів або задоволенні клопотання про
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їх отримання національні суди повинні навести мотиви такого рішення, що відповідатиме гарантіям справедливого судового
розгляду, закріпленим ст. 6 Конвенції про
захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 р., ратифікованої Законом України від 17.07.1997 р. [12]. На це
свого часу звернув увагу Верховний Суд
України, який у постанові від 21.01.2016 р.
у справі № 5-249кс15 вказав, що під час судового розгляду в суді апеляційної інстанції сторона захисту після допиту потерпілої
ОСОБА_9 і спеціаліста ОСОБА_10 клопотала про відтворення аудіозапису їх показань у суді першої інстанції, оскільки, на її
переконання, зазначені особи змінили свої
показання. Захисник також просив неодмінно допитати свідка ОСОБА_7 (про допит свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_8 сторони
судового провадження клопотань не заявляли), оскільки вважав, що її показання є
ключовими і висвітлюють істину у справі.
Незважаючи на те, що кожен факт причетності особи до вчинення злочину та винності має бути підтверджений повнотою
зібраних доказів, а переконливість кожного доказу доводиться у змагальній процедурі безпосередньо перед тим складом
суду, який дає цьому доказу юридично значущу оцінку, апеляційний суд відхилив вимоги захисту без зазначення мотивів свого
рішення. Апеляційний суд не допитав свідків ОСОБА_7 і ОСОБА_6 та відхилив їх показання як такі, що свідчать на користь обвинуваченого… Поза будь-яким сумнівом,
хоч апеляційній інстанції належить давати
оцінку різним зібраним показанням, так
само як і визначати доцільність використання тих, що їх хотів навести захисник,
проте глибшого аналізу не зроблено, а
ОСОБА_3 визнано винним на підставі тих
показань, які викликали достатні сумніви
у місцевого суду щодо обґрунтованості висунутого проти ОСОБА_3 обвинувачення,
і який на підставі цих показань мотивував
його виправдання. За таких умов відмова
апеляційного суду заслухати свідка ОСОБА_7, всупереч клопотанню адвоката щодо
цього, та інша оцінка показань її та ОСОБА_6 без їх безпосереднього допиту суттєво обмежило право обвинуваченого на

захист. Суд звертає увагу на те, що провадження у суді апеляційної інстанції проводилося через дванадцять років з моменту
вчинення злочину, який було інкриміновано ОСОБА_3, а відтак кожний доказ (докази) мав бути чи не найголовнішим для
встановлення істини у справі, тому відмова
суду заслухати свідка ОСОБА_7 межувала
з несправедливістю… Беручи до уваги виключно специфічні обставини цієї справи,
Суд вважає, що право на захист зазнало такого обмеження, що засуджений ОСОБА_3
був позбавлений можливості скористатися
справедливим судом, що суперечить положенням пунктів 1 та 3(d) статті 6 Конвенції
[15].
Рішення про визнання доказів належними/неналежними приймаються судами
під час ухвалення судових рішень, в яких
ними відображаються висновки з питання
належності/неналежності доказів. У разі визнання доказів неналежними суди першої
інстанції зобов’язані навести у них мотиви
такого рішення. Зазначений обов’язок судів першої інстанції ґрунтується на нормах
п. п. 1 і 2 ч. 3 ст. 374 України, відповідно
до яких у мотивувальній частині вироку у
разі визнання особи виправданою зазначаються мотиви, з яких суд відкидає докази
обвинувачення, а у разі визнання особи
винуватою – мотиви неврахування окремих доказів [13]. Суди апеляційної інстанції зобов’язані навести мотиви визнання
доказів належними/неналежними у разі
надання їм оцінки, що відрізняється від
оцінки суду першої інстанції. Так, згідно з
ч. 2 ст. 420 КПК України, по-перше, вирок
суду апеляційної інстанції повинен відповідати загальним вимогам до вироків, а подруге, у ньому зазначаються у тому числі
мотиви ухваленого рішення [13], у тому
числі щодо визнання доказів належними/
неналежними. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст.
419 КПК України, у мотивувальній частині
ухвали суду апеляційної інстанції підлягають зазначенню мотиви визнання окремих
доказів неналежними [13].
Висновки
Проведене дослідження практики національних судів свідчить, що вони здійсню-
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ють оцінку належності доказів з урахуванням міжнародних стандартів формування
належних доказів. Відповідно до вказаних
стандартів, національні суди, по-перше,
визнають оцінку доказів із точки зору їх
належності своїм обов’язком, по-друге, забезпечують покладення на сторони кримінального провадження тягаря доказування належності доказів, які ними подаються, по-третє, з’ясовують значимість
доказів для встановлення фактів/обставин
кримінального провадження, по-четверте,
забезпечують використання доказів для
підтвердження достовірності чи недостовірності інших доказів, по-п’яте, піддають
оцінці з точки зору належності як наявні
докази, так і докази, які подаються стороною захисту або про отримання яких нею
заявлено клопотання, по-шосте, відмовляють стороні захисту у поданні доказів або
задоволенні клопотання про їх отримання
лише у разі визнання таких доказів неналежними, по-сьоме, вказують на неприпустимість відмови стороні захисту у поданні доказів або задоволенні клопотання
про їх отримання без обґрунтування неналежності доказів, по-восьме, відображають
результати оцінки доказів із точки зору їх
належності та її мотиви в ухвалюваних судових рішеннях.
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АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена дослідженню міжнародних стандартів формування належних
доказів, які застосовуються у практиці вітчизняних судів. Із точки зору вказаних стандартів аналізується практика судів першої
інстанції щодо оцінки належності доказів і
відображення її результатів у судових рішеннях. У контексті міжнародних стандартів
формування належних доказів визначаються особливості оцінки доказів із точки зору їх
належності, здійснюваної судами апеляційної
інстанції, та мотивування підстав визнання
доказів належними/неналежними в їх судових
рішеннях. Наводяться окремі правові позиції
суду касаційної інстанції у частині обґрунтованості оцінки належності доказів, здійсненої
судами першої та апеляційної інстанцій. Із
урахуванням практики вітчизняних судів визначаються особливості застосування ними
міжнародних стандартів формування належних доказів.
Ключові слова: стандарти доказування,
міжнародні стандарти доказування, стандарти формування належних доказів, належність доказів, належні докази, національні
суди.
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SUMMARY
The article is devoted to the research of the
international standards for formation of the relevant
evidences which are applied in practice of domestic
courts. From the standpoint of these standards, the
practice of the courts of first instance in assessing
the relevance of evidences and reflecting its results
in court decisions are analyzed. In the context of the
international standards for the formation of relevant
evidences, the specifics of the assessment of evidences
in terms of their relevance by the courts of appeal
and the reasons for the recognition of evidences as
relevant/irrelevant in their judicial decisions are
determined. Certain legal positions of the court of
cassation in the part of the validity of the assessment
of the relevance of the evidences made by the courts
of first instance and courts of appeal are cited.
Taking into account the practice of national
courts, the peculiarities of the application by them
the international standards for formation of relevant
evidences are determined. It is substantiated that, in
accordance with these standards, the national courts,
firstly, to recognize the assessment of evidences in terms
of its relevance as their duty, secondly, to ensure that
the burden of proving of the relevance of evidences
produced by them is placed on the sides of criminal
proceedings, thirdly, to determine the importance
of evidences to establish the facts/circumstances of
criminal proceedings, fourthly, to ensure the use of
evidences to confirm the reliability or unreliability of
other evidences, fifthly, to evaluate from the point
of view of relevance both the available evidences
and the evidences submitted by the defence side or
for receipt of which it has made the petition, sixthly,
to refuse the defence party to present evidences or
satisfy the petition to receive it only if such evidences
is considered irrelevant; seventhly, to point out the
inadmissibility of the refusal to the defence side in
the submission of evidences or in the satisfaction of
the petition for its receipt without justification of the
irrelevance of the evidences, eighthly, to reflect the
assessment of evidences in terms of their relevance
and its motives in the court decisions decided by them.
Keywords: standards of proof, international
standards of proof, standards for formation of
relevant evidences, relevance of evidences, relevant
evidences, national courts.
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Стаття присвячена типології кримінального радикалізму. За спрямованістю
агресії виділено екзоагресивний, ендоагресивний та змішаний радикалізм. За формою
прояву – вербальний та синтетичний. В
залежності від ідейною основи запропоновано розрізняти політичний, релігійний,
ксенофобний, субкультурний та змішаний
типи кримінального радикалізму. Політичний кримінальний радикалізм виявляється
багатоплановим, у зв’язку з чим може бути
репрезентований такими підтипами за критерієм ідейного базису: правоідеологічний
(архаїчний, націоналістичний), лівоідеологічний, анархістський, антиглобалістський,
«зелений», антикримінальний радикалізм. В
залежності ж від спрямованості діяльності
виділяються такі підтипи політичного кримінального радикалізму: радикалізм-бунт
(антидержавний радикалізм) і радикалізмтерор (державний радикалізм: терор, державний тероризм, злочини агресії).
Ксенофобний радикалізм має такі підтипи: антисемітизм, расизм, та мігрантофобний радикалізм. Серед підтипів субкультурного радикалізм виділено такі:
1) молодіжно-субкультурний (радикалізм
футбольних фанатів, рух скінхедів тощо);
2) кримінально-субкультурний. Останній, в
свою чергу має ще два підтипи: а) внутрішньо-субкультурний, який проявляється всередині угрупувань засуджених та пов’язаних
зі спробами змінити тюремний устрій, окремі інститути, норми, ієрархічну структуру,
передбачену відповідною субкультурою; б) зоÍàøå ïðàâî ¹ 1, 2020

внішньо-субкультурний, що виражає протистояння з іншими контркультурами, нормосистемами, порядками.
За функціями в політичному процесу виділено такі типи кримінального радикалізму:
«революційний рух», політичні репресії, політичний терор, кримінальний сепаратизм,
тероризм (поліфункціональний політикокримінальний феномен), вандалізм. Запропоновані типи кримінального радикалізму
не є вичерпними та можуть доповнюватись,
набувати інтегративних рис в залежності
від ситуацій, конкретного суб’єктивного змісту злочинних дій, використанням їх ефектів
суб’єктами політики тощо.
Ключові слова: кримінальний радикалізм, типологія, ідеологія, спрямованість,
прояв, функція.
Актуальність теми
Кримінальний радикалізм, будучи багатовимірним феноменом, характеризується
вельми строкатою палітрою своїх проявів.
Останні різняться за характером, спрямованістю, методами, ідеологічним обрамленням тощо. Звісна річ, навряд чи можливо
перерахувати всі можливі прояви кримінального радикалізму, хоча б на тій підставі, що останній в межах кримінологічної
доктрини і практики відноситься до різновидів злочинності, а, відтак, має властивість
мінливості, виявляє значний соціально конструктивістський сегмент своєї природи.
Водночас, принципова пізнавальна цілісність цього феномену, яка складає необхід108
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ну гносеологічну передумову для такого ж
цілісного, системного підходу у справі протидії його відтворенню, диктує необхідність
у її структуруванні. Без структурування як
способу ускладнення (через деталізацію)
знання про радикалізм неможливо забезпечити подальший пізнавальний рух та, відповідно, ефективну кримінально-превентивну
практику. Серед методів структурування
знання про процеси і явища в науці широко
поширеним є типологія.
Теоретико-прикладні проблеми протидії кримінальному радикалізму досліджувались у працях О. М. Бандурки,
Ю. Б. Данильченка, В. О. Глушкова,
С. Ф. Денисова, В. П. Ємельянова,
А. Ф. Зелінського, Н. А. Зелінської,
О. М. Костенка, О. М. Литвинова,
Г. В. Маляр, Ю. В. Орлова Є. Л. Стрельцова
та інших вчених.Однак кримінологічна типологія й до сьогодні здійснена не була.
Мета статті – виділити, описати та пояснити основні кримінологічні типи кримінального радикалізму.
Виклад основного матеріалу
Здійснені нами аналіз та узагальнення
наявних кримінологічних, соціологічних,
політологічних розробок проблем радикалізму у тих чи інших його проявах, дискурсивних системах, а також судової практики,
інформаційних повідомлень у засобах масової інформації та комунікації дозволяє запропонувати таку топологію кримінального
радикалізму.
І. За спрямованістю агресії:
1) екзоагресивний, що виражає спрямованість дій радикала (радикалів) на представників інших соціальних груп, утворень (органи державної влади, місцевого самоврядування, міжнародні організації, окремих
посадових осіб чи суспільства в цілому);
2) ендоагресивний (аутоагресивний) – не
вельми поширений тип радикалізму, який
полягає у вчиненні явно аутодеструктивних практик, яким передують злочинні дії.
Наприклад, захоплення заручників з подальшим висуненням завідомо невиконуваних вимог з подальшою провокацією правоохоронців на фізичне знищення. Такий ба-

гатоходовий суїцид змістовно тяжіє фактично до жертовного акціонізму (центрованість
на собі, злочинна самопожертва як соціальний жест), але лише в тих випадках, коли не
поєднаний із реальним заподіянням шкоди
життю і здоров’ю, майну конкретних потерпілих. В іншому випадку мова має йти про
змішаний тип кримінального радикалізму.
3) змішаний радикалізм, що виявляється
у специфічній комбінації аутогресивності та
екзоцентрованості злочинних дій. Такою є
діяльність терористів-смертників.
ІІ. За формами прояву:
1) вербальний кримінальний радикалізм,
що є різновидом кримінальних практик
дискурсивних за своєю сутністю. Як слушно
зауважує Ю. В. Орлов, навіть поверхневий
аналіз природи та різновидів злочинності
доводить, що існує певний її сегмент, що
відтворюється передусім в діяльності, суспільно небезпечні результати якої настають
внаслідок розгортання закономірностей інформаційної причинності. Перш за все, – це
низка злочинів, які вчиняються шляхом закликів, пропаганди й інших подібних дій:
публічні заклики до насильницької зміни чи
повалення конституційного ладу (ч. 2 ст. 109
КК України), заклики до вчинення дій, що
загрожують громадському порядку (ст. 295
КК України), пропаганда війни (ст. 436 КК
України), пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів (ст. 436-1 КК України) та
ін.[1, с. 27].
Важко не погодитись із тим, що інформаційна властивість діянь також може мати
суспільно небезпечний характер, соціально
деструктивний потенціал, слугувати свого
роду пусковим механізм, «пусковою причиною» або ж інформаційним сигналом, за
яким слідуватиме негативна (небажана, небезпечна) адаптація з боку інших складових
соціальної системи, а надто в контексті розуміння радикалізму як реакції дезадаптації.
Її цільова природа – адаптувати середовище
під запити суб’єкта такої реакції. В цьому
сенсі вербальний радикалізм постає цілком
природною реакцією;
2)синтетичний кримінальний радикалізм
як інтеграціяфізико-енергетичної та інформаційної властивості злочинно-радикальної
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діяльності. Слід відмітити важливу особливість кримінального радикалізму: навіть
коли він проявляється переважно у взаємодії в системі фізичної матерії, чим спричиняється безпосередня, найближча, видима
шкода охоронюваним кримінальним законом суспільним відносинам, обов’язково в
наявності й віддалений ефект, що зумовлюється сигнальною властивістю фізичної шкоди. Остання має певний смисл, закодований
у цілі, системі цілепокладання. Ані вчинення вибухів, підпалів, пострілів, ані групового порушення громадського порядку чи
організації масових заворушень, захоплення державних або громадських будівель чи
споруд тощо не є самоціллю, а тому й відповідні діяння не можуть в кримінологічному
аспекті розглядатися як функціонально завершені кримінальні практики. В іншому
разі існує загроза наразитися на неадекватність розуміння детермінаційного процесу й
факторів кримінального радикалізму, неадекватність стратегій і заходів протидії його
відтворенню.
ІІІ. За ідейною (ідеологічною) основою:
1) політичний радикалізм, що є найбільш
поширеним і в ідеологічній основі якого
знаходяться ті чи інші концепти організації,
орієнтації й використання політичної (здебільшого державної) влади. В залежності
від конкретного ідеологічного змісту в такому типі кримінального радикалізму можуть
бути виділений підтипи:
–правоідеологічний (архаїчний, націоналістичний). Правий радикал, орієнтуючись
на ґрунтовні, кардинальне перетворення існуючого суспільства, переконаний, що країну необхідно повернути – якщо знадобиться, то і шляхом застосування сили – на «істинний шлях», відродити традиційні ідеали
і цінності. У нього сильна прихильність до
минулого поєднується ізпрагнення змінити
status-quoта зі справжнім новаторством в громадській діяльності[2, с. 254].
Для того, щоб не плутати цей специфічний традиціоналізм правих радикалів
з традиціоналізмом консерваторів, деякі
дослідники пропонують його називати архаїзмом. Традиціоналізм консерватизму
спрямований на збереження існуючих відносин. Консерватизм з’являється тоді, коли
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здавна існуючий порядок починає відчувати тотальну загрозу, але ще існує і здається
тим, хто його захищає, життєздатним і найкращим. Архаїки з’являється тоді, коли цей
порядок повністю або майже повністю знищений і відродження його потребує виправлення нового порядку, переукладення суспільного устрою наново в ім’я ідеалу, який
настільки ж неприйнятний для дійсності, як
і ідеї найбільш крайніх, спрямованих у майбутнє утопістів. Консерватизм прагне зміцнити існуючий лад, архаїзм – знищити його.
Саме тому ці дві орієнтації непримиренні.
Об’єднує їх лише те, що обидві вони звертаються до минулого як до єдиного джерела
зразків, необхідних сучасному суспільству.
Консерватизм послідовно антиреволюційний, архаїзм – в залежності від обставин –
революційний або контрреволюційний, але
неодмінно радикальний[3, с. 390].
Таким чином, архаїзм – це той же правий радикалізм, але який з’являється тоді,
коли соціальні групи або класи, що повстали
проти status-quoнамагаються зобразити свої
прагнення до повернення втраченого як
повернення до минулого або ж його воскресіння, для чого створюють революційнотрадиціоналістські ідеології[4, с. 14]. Через
це націоналістичний та архаїчний види радикалізм нами поміщені в єдиному політичному підтипі – правий радикалізм;
–лівоідеологічний радикалізм має в своїй
основі відповідні політичні ідеології «лівого» толку. Їх – доволі широкий спектр: від
комунізму до фемінізму як ідеології-руху.
Ліві радикали – послідовні антитрадиціоналісти. Їх ідеал, який був пов’язаним з історичним минулим, національно-державною
традицією, конструюється досить умоглядно, волюнтаристськи-раціоналістично і цілком спрямований у майбутнє. Їх суспільний
ідеал – щось зовсім нове, абсолютно незвідане, що не має аналогів в історії[4, с. 14], але
неодмінно пов’язане із соціальної справедливістю на засадах рівності. Остання, проте, розуміється невельми однозначно, часто
взагалі без визначених критеріїв, хоч якогось філософського обґрунтування;
– анархістський радикалізм, репрезентований групою ідеологічно різнорідних течій,
яких, втім, об’єднує ідея спротиву центра-
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лізованій державі. Інститут держави сприймається анархістами як абсолютно функціонально надлишковий апарат концентрації влади та несправедливого примусу.
Максимальна децентралізація та влада місцевих громад, побудованих за мережевим
принципом – основа анархістської ідеології;
– антиглобалістський радикалізм, який по
суті є ідеологічно-синтетичним, інтеграційним та націлений на протидію тенденціям
глобалізації у економічному, політичному,
культурному (проти мультикультуралізму,
експансії агресивних культур в умовах зіткнення цивілізації) вимірі;
– «зелений» радикалізм ґрунтується на
ідеології-русі, що набирає інтенсивності на
фоні погіршення екологічного стану на планеті, може виражатися в умисному знищенні
або псуванні майна, що належить експлуатаційним організаціям (нафто-, газодобувним,
лісозаготівельним,
рибно-промисловим
тощо), груповому порушенні громадського
порядку тощо.
– антикримінальний радикалізм, будучи
фактично оксюмороном, тим не менш виражає рух спротиву криміналізованій владі.
Поширений в окремих країнах пострадянського простору (в тому числі й України:
злочини, які вчинялися під час Революції
Гідності, «сміттєва люстрація» тощо),
Близького Сходу, Латинської Америки,
Африки.
В свою чергу, політичний радикалізм, як
зазначалося в першому підрозділі цієї роботи, в залежності від спрямованості щодо
об’єкту «держава» поділяється на ще два
підтипи:
а) радикалізм-бунт, спрямований проти
утримувачів державної влади, політичного
істеблішменту чи афілійованих з ним політичних акторів – олігархів;
б) радикалізм-терор (державний радикалізм): терор, державний тероризм, злочини
агресії.
Про ці типи радикалізму мова в цій роботі вже йшла. Натомість доцільно акцентувати увагу на тому, що до проміжних, сурогатних форм державного радикалізму, який
тяжіє до державного тероризму, є позасудові
й позавоєнні вбивствавід імені держави та за
наказом вищих посадових осіб держав. Як

правило, подібні вбивства вчиняються під
гаслами боротьби з міжнародним тероризмом. Так, зокрема, був позбавлений життя
Усама бан Ладен, Абу Бакар аль-Багдаді,
діяльність яких пов’язувалась з функціонуванням тих чи інших організацій, визнаних
у США й низці інших (але не всіх, безумовно) країн терористичними. Один з останніх
подібних випадків – позбавлення життя
американськими військовими іранського
генерала К. Сулеймані[5; 6 та ін.], що відбувалося у позасудовому порядку, у ситуації,
не пов’язаній з бойовою обстановкою чи необхідною обороною. Такі дії, поза всякими
сумнівами, є неправовими, а значить, враховуючи об’єкти і способи впливу, – злочиннорадикальними.
2) релігійний радикалізм, в основі якого –
прагнення до поширення впливу на соціальні практики того чи іншого релігійного
світогляду, відповідної канонічно-догматичної чи позаканонічної системи. Найбільш
вираженим цей радикалізм є у форматі ісламського фундаменталізму і так званого
«войовничого православ’я»;
3) ксенофобний радикалізм, що може бути
елементом політичного, релігійного, субкультурного чи складати окремий. В залежності від об’єкту ненависті, ворожості можливо виділити такі його підвиди:
а) антисемітизм, що виражає спрямованість проти представників єврейської національності, має давні коріння, досяг апогею
у політиці нацистської Німеччини, політиці
голокосту. Проте й зараз не антисемітизм як
на побутовому, так і суспільно-політичному
рівнях в різних країнах в тій чи іншій мірі,
але виявляє свою присутність, у зв’язку з
чим може розглядатися і як фонове для злочинів ненависті явище, і як безпосередньо
кримінальний феномен у випадках втілення
в конкретних злочинах ненависті;
б) расизм виявляє ворожу опозицію до
представників іншої раси. Поширеним є
його (расистського радикалізму) відтворення серед осіб європеоїдної раси; спрямований проти темношкірих людей (негроїдна,
ефіопська раси), індіанців, латиноамериканців (американоїдна раса), азіатів (монголоїдної раси). Відомою є діяльність організації
расистського толку , яка не повністю втра111
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тила свої позиції, й до сьогодні зберігаючи
певну популярність серед окремих верств
населення південних штатів США;
в) мігрантофобний радикалізм має в свої
основі ненависть до мігрантів. Так, неодноразово жертвами злочинів мігрантофобних
радикалів ставали українські заробітчани у
Республіці Польща;
4) субкульутрний радикалізм, який відтворюється на ґрунті субкультурних ідеологій,
а саме:
- молодіжно-субкультурний радикалізм, що
представлений
радикалізмомфутбольних
фанатів (в частині агресивно-насильницької
злочинної діяльності так званих «ультрас» –
радикального крила фан-руху),рух скінхедів
(узагальнена назва расистських, неонацитських рухів, організацій і груп);
- кримінально-субкультурний радикалізм,
що може бути поділений на два види: а) внутрішньо-субкультурний, який проявляється всередині угрупувань засуджених та
пов’язаних зі спробами змінити тюремний
устрій, окремі інститути, норми, ієрархічну
структуру, передбачену відповідною субкультурою. Здебільшого такий радикалізм
проявляється у акціоністській та безпосередньо злочинній поведінці так званих «заперечувальників» (рос. – «отрицалово») – осіб з
числа засуджених до позбавлення волі, які,
в цілому визначаючи та сповідуючи цінності кримінальної (в тому числі й тюремної)
субкультури виявляють у поведінці, комунікації принципове та показове нехтування
окремими з них, демонструють зневажливе
ставлення до їх носіїв, неформальних лідерів, прагнуть до зміни у балансу впливу у
середовищі засуджених, перерозподілу влади авторитетів; б) зовнішньо-субкультурний,
що виражає протистояння з іншими контркультурами, нормосистемами, порядками.
До таких проявів кримінального радикалізму, на нашу думку, можливо віднести окремі
випадки бунту засуджених, спрямованих на
перерозподіл сфер неформального впливу (фактичної влади з контролем над незаконним постачанням, обігом заборонених
речей, в тому числі й наркотичних засобів,
налагодженням каналів надходження до режимних зон осіб, які надають оплатні сексуальні послуги тощо) в установах виконання
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покарань закритого типу. Імовірно, за експертними оцінками, до таких випадків можливо віднести й бунт засуджених, що стався
27.05.2019 р. у Південній виправній колонії
№ 51 (м. Одеса), внаслідок якого здійснило
втечу 15 засуджених, вчинено підпал приміщень колонії, захоплено заручників;
5) змішаний радикалізм, в ідейній основі
якого переплітаються декілька світоглядних систем, що формує своєрідні кримінально-радикальні гібриди у поєднанні ознак етнорелігійного, політико-релігійного, етнополітичного радикалізму і т.п. Наприклад,
у маніфесті («2083 – Європейська декларація
незалежності»[7]), складеному сумнозвісним
терористом Андресом Брейвіком, який у
2011 р. вбив у Норвегії 77 осіб та поранив
ще 15, викладено комплекс ідей, що виражають ненависть до політики мультикультуралізму, мусульман, прагнення до істотного
обмеження потоків мігрантів до Європи з
країн Азії, передусім – ісламістів. Таким чином, в злочинні діяльності Брейвіка фактично відбулося поєднання релігійного, політичного та мігрантофобного (ксенофобного)
типів радикалізму.
ІV. За функціями в політичному процесі:
1) «революційний рух» як крайній прояв
масовогопротестного руху, спрямований на
докорінну зміну суспільного ладу, його конституційних засад, маніфестацію й правове
оформлення принципово нових ціннісних
установок, орієнтацій загальносоціального
розвитку. Втім, варто розмежовувати соціально позитивний та негативний, власне,
кримінальний в цілому радикалізм;право
на повстання від дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу. Цим питанням приділені праці В. В. Головченка, Ю. В. Орлова,
С. П. Погребняка й деяких інших вчених.
Разом з тим й досі зберігається потреба в
окремому монографічному дослідження відповідного спрямування;
2) політичні репресії, що функціонально
покликані забезпечити стабільність владарювання політичного істеблішменту, не допустити владний транзит, обмежити вплив
політичних опонентів чи тих, хто може
складати актив громадянської непокори.
Політичні репресії є невід’ємним атрибутом
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недемократичних політичних режимів та
загалом добре описані в історичній і кримінологічній літературі;
3) політичний терор, під яким у кримінології прийнято розуміти цілеспрямовану,
системну, планомірну діяльність державних
(або квазідержавних) органів щодо здійснення узаконеного масового насильства
над громадянами з метою фізичного знищення частини населення, елімінації ідеологічного плюралізму із суспільного життя
та забезпечення, таким чином, бажаних для
правлячої еліти параметрів внутрішньополітичної безпеки в умовах утвердження її
влади. Характеризуючись безпосередніми
насильницькими формами реалізації, терор
має стратегічну віддалену мету, яка екстраполюється не лише на сферу політичних
відносин, а й на культурно-психологічну[8,
с. 15]. Тож саме мета в більшій мірі і засоби – в меншій, відрізняє політичний терор
від політичних репресій. Політичний терор,
маючи в своїй основі фізичне знищення частини населення, завжди супроводжуюється і
політичними репресіями, які неодмінно доповнюють його фізично-насильницьку природу. Проте далеко на всі практики застосування політичних репресій можуть бути
охоплені політичним терором[9, с. 171];
4) кримінальний сепаратизм – радикальна, всупереч закону внутрішньодержавна
відцентрова реакція представників окремих
територій, що виявляє прагнення на отримання автономії чи повного (державного)
суверенітету. Як свідчить історія, практично
у всіх випадках саме кримінального сепаратизму присутній фактор зовнішньополітичного впливу, стимулювання сепаратного
руху з метою ослаблення відповідної держави, розв’язування війни;
5) тероризм – поліфункціональний політико-кримінальний феномен, що відтворюється у феноменологічному руслі й онтологічних структурах радикалізму. Його
дослідженню приділено чималу увагу, що
звільняє нас від необхідності в цій роботі детально зупинятися на описі і поясненні його
важливих ознак. Обмежимось лише вказівкою на те, що спектр політичний функцій
тероризму – досить широкий: від політичної комунікації – до стимуляції ре сентимен113

ту й синдрому Понтія Пілата (у парадигмі
Д. А. Шесткоква);
6) вандалізм, що може розглядатися як
тип кримінального радикалізму тільки в
частині своєрідного кримінального акціонізму, як символічна дія чи боротьба із
символами. Причому в буквальному сенсі – знищення символіки опозиційних наративів: знищення, руйнування або пошкодження пам’яток – об’єктів культурної
спадщини, хуліганство,наруга над могилою тощо. Наприклад, неодноразова наруга над могилою Степани Бандера у
м. Мюнхені (Німеччина) або ж пошкодження пам’ятника Г. К. Жукову на проспекті ім.
Петра Григоренка в м. Харкові 02.06.2019
р.
Висновки
Запропоновані типи кримінального радикалізму не є вичерпними та можуть доповнюватись, набувати інтегративних рис
в залежності від ситуацій, конкретного
суб’єктивного змісту злочинних дій, використанням їх ефектів суб’єктами політики.
Водночас виділені в цьому досліджені типи
вказують на суперечливу природу радикалізму, на поєднання в ній наративної
змістовної багатозначності з однозначністю агресивної форми діяльності, відносин
контрадикції, дезінтеграції, дезадаптації на
фоні утвердження групової ідентичності та
єднання в опозиційності, на протиставлення приватного й публічного, їх конвергенцією та дистанційованістю на підставі кризи
репрезентації. Відтак, формується досить
специфічна, полімодальна, нелінійна структура феномену радикалізму, що виявляє
ознаки ризоми. Виявлення ключових модусів останньої – задача для подальших досліджень.
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CRIMINAL RADICALISM: BASIC
CRIMINOLOGICAL TYPES
The article is devoted to the typology
of criminal radicalism. The focus of aggression is exo-aggressive, endo-aggressive and
mixed radicalism. In the form of manifestation - verbal and synthetic. Depending on the
ideological basis, it is proposed to distinguish
between political, religious, xenophobic, subcultural and mixed types of criminal radical-
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ism. Political criminal radicalism proves to be
multifaceted, and can therefore be represented
by such subtypes by the criterion of ideological basis: right-ideological (archaic, nationalist), left-ideological, anarchist, anti-globalist,
“green”, anti-criminalism. Depending on the
direction of activity, the following subtypes of
political criminal radicalism are distinguished:
radicalism-rebellion (anti-state radicalism) and
radicalism-terror (state radicalism: terror, state
terrorism, crimes of aggression).
Xenophobic radicalism has the following
subtypes: antisemitism, racism, and migrantophobic radicalism. Among the subtypes of subcultural radicalism are the following: 1) subcultural youth (radicalism of football fans, skinhead movement, etc.); 2) criminal-subcultural.
The latter, in turn, has two more subtypes: a)
intra-subcultural, which is manifested within
the groups of convicts and connected with attempts to change the prison system, individual
institutions, norms, hierarchical structure provided by the respective subculture; b) externally subcultural, which expresses opposition
to other countercultures, normsystems, orders.
The following types of criminal radicalism
are distinguished by function in the political
process: “revolutionary movement”, political
repression, political terror, criminal separatism, terrorism (multifunctional political-criminal phenomenon), vandalism. The proposed
types of criminal radicalism are not exhaustive
and can be supplemented, acquired integrative
features depending on the situations, the specific subjective content of criminal acts, the use
of their effects by political subject, etc.
Keywords: criminal radicalism, typology,
ideology, orientation, manifestation, function.
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Стаття присвячена окресленню загальних заходів протидії злочинам проти державного суверенітету і територіальної цілісності
України. Визначено, що запобігання злочинам, які посягають на територіальну цілісність, конституційний лад і національну безпеку України, вимагає застосування широкого
спектру новітніх заходів впливу на причини,
що їх породжують, шляхом усунення або нейтралізації.
Акцентовано увагу на тому, що загострення політичної та економічної ситуації в Україні, проведення на Сході держави
антитерористичної операції вимагають
укріплення оборонної та реформування правоохоронної систем, перегляду пріоритетів у
діяльності суб’єктного компоненту, щодо охорони незалежності та територіальної цілісності держави, забезпечення прав, свобод та
законних інтересів громадян.
Встановлено, що загальні заходи протидії злочинам проти державного суверенітету
і територіальної цілісності України спрямовано на пошук шляхів, засобів та інших можливостей ефективного впливу на злочинність
з метою зниження інтенсивності процесів
детермінації злочинності на усіх рівнях, нейтралізації дії її причин та умов для обмеження кількості злочинних проявів до певного
рівня.
Зроблено висновок про те, що загальносоціальне запобігання здійснюється шляхом
ненаправленого впливу на кримінологічні
детермінанти, в процесі позитивного, прогресивного розвитку суспільства й вирішен-

ня економічних, соціальних, політичних,
ідеологічних та інших глобальних завдань, у
результаті чого паралельно усуваються, обмежуються та локалізуються суперечності,
диспропорції і кризові явища, що живлять і
відтворюють злочинність.
Ключові слова: протидія злочинності,
державний суверенітет, територіальна цілісність, національні інтереси, злочини проти державного суверенітету і територіальної
цілісності.
Постановка проблеми
Світовий досвід протидії злочинам
проти державного суверенітету і територіальної цілісності показує, що в таких делікатних сферах, як політика, міжнаціональні відносини та сфера державної безпеки
вплив лише силовими методами, не підкріпленими відповідною правовою базою
і не сполученими з потрібними соціальноекономічними, соціально-психологічними,
ідеологічними та іншими заходами, здатен
лише на короткочасний, а іноді і зворотний ефект. Із цього випливає, що потрібні
цілеспрямовані зусилля загальносоціального, організаційно-управлінського, правового та культурно-виховного характеру
щодо обмеження сукупності негативних
детермінант указаних проявів. Різні за характером заходи протидії злочинам проти
державного суверенітету і територіальної
цілісності повинні застосовуватися в сукупності та взаємодоповнювати один одного.
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Через відносну новизну сучасних кримінологічно-значущих діянь проти державного суверенітету і територіальної цілісності в нашій країні поки що немає достатнього
досвіду протидії цьому негативному явищу,
в зв’язку з чим трапляються прорахунки і
навіть провали в цій сфері [1, c. 106].
Актуальність даної проблематики безсумнівна. Невтішні реалії сьогодення щодо
стану протидії розглядуваному виду злочинності вимагають нових підходів до їх
вирішення, використання сучасних заходів
і методик на загальносоціальному рівні, що
в змозі протистояти такому загрозливому
явищу, яке самим фактом свого існування
підриває основи державності.
Аналіз останніх досліджень
і публікацій
Феномен протидії злочинам проти державного суверенітету і територіальної цілісності України досліджували такі вчені, як
Ю.М. Антонян, О. М. Бандурка, В. І. Борисов,
В. С. Батиргареєва, В. М. Бесчастний,
Є. М. Блажівський, М. Г. Вербенський,
Є. О. Гладкова, В. О. Глушкова,
С. Є. Віцин, Л. М. Давиденко, А. І. Долгова,
А. Е. Жалинський, А. Ф. Зелінський,
О. М. Ігнатов, І. І. Карпець, О. Г. Кальман,
Н. Ф. Кузнєцова, О. М. Литвинов,
О. Б. Сахаров, В. М. Сомін, В. В. Сташис,
С. С. Шрамко та ін. Не зменшуючи вагомості результатів наукового пошуку з вирішення означених проблем, зауважимо,
що за умов постійних державних перетворень та соціальної нестабільності питання, пов’язані із протидією злочинам проти
державного суверенітету і територіальної
цілісності України потребує подальших
системних наукових досліджень.
Метою статті є розробка концептуальних положень протидії кримінальним загрозам національним інтересам України на
загальносоціальному рівні.
Виклад основного матеріалу
Протидіязлочинам проти державного суверенітету і територіальної цілісності
України– це система форм і методів впливу
суспільства й держави на їх детермінанти;
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сукупність заходів, що здійснюються спеціалізованими та іншими суб’єктами правоохоронної системи, яка, в свою чергу, входить уже як підсистема в систему забезпечення кримінологічної безпеки, і через неї
реалізується соціальна функція охорони та
забезпечення законності та правопорядку.
Протистояти їй необхідно використовуючи, насамперед, ресурси загальносоціального запобігання, за допомогою якого
реалізується антикримінальний потенціал
суспільства в цілому та всіх його інститутів
[1, c.106].
Загальносоціальне запобігання здійснюється шляхом неспрямованого впливу
на кримінологічні детермінанти, здійснюваного в процесі позитивного, прогресивного розвитку суспільства, вирішення
економічних, соціальних, політичних, ідеологічних та інших глобальних завдань,
у результаті чого попутно усуваються, обмежуються та локалізуються суперечності,
диспропорції і кризові явища, що живлять
і відтворюють злочинність [2, c. 114].
Вважаємо доречним розглянути більш
детально завдання в різних сферах життєдіяльності суспільства, які слід вирішувати
в процесі впливу на детермінанти даного
виду злочинності на загальносоціальному
рівні.
Перш за все, необхідно виділити блок
економічних заходів протидії злочинам
проти державного суверенітету і територіальної цілісності та пов’язаним з ними злочинам, які мають основне, базисне і в цьому
разі вирішальне значення. Без них інші за
змістом заходи (соціальні, культурно-виховні, правові) можуть залишитися красивими гаслами, благими намірами, прописаними «на папері» і не втілені в життя [3, c.
121-124].
У плані протидії злочинам проти державного суверенітету і територіальної цілісності заходи з оздоровлення економіки,
підвищення зайнятості, трудової активності та життєвого рівня тощо не лише прямо
і безпосередньо підривають економічне коріння цих соціально-негативних явищ (що
само по собі дуже важливо), але і сприяють
усуненню (блокуванню, нейтралізації) інших (неекономічних) детермінантів проти-
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правної поведінки – ідеологічних, соціально-психологічних, організаційно-управлінських та інших причин і умов правопорушень.
Злочини проти державного суверенітету і територіальної цілісності, безсумнівно,
втрачатимуть соціальну базу в міру стабілізації, переходу до сталого розвитку по
висхідній економіки, а також політичної
системи країни, в разі усунення кризових
явищ соціально-економічного, політичного, духовно-морального та іншого характеру.
У політичній площиніосновними заходами, що перешкоджатимуть зростанню
вказаних проявів, служитимуть укріпленню вертикалі влади, зростання довіри населення до неї, кроки, що вживаються в
напрямку формування монолітності суспільства сприятимуть зміцненню злагоди в
ньому, стабілізації обстановки, модернізації
судово-правової системи тощо.
Із метою визначення основних напрямків, форм і методів здійснення протидії злочинам проти державного суверенітету і територіальної цілісності, стратегії й тактики
їх практичної реалізації, а також вироблення першочергових заходів у сфері боротьби
з подібними до них проявами Україні треба
цілеспрямовано формувати концептуальні
засади протидії таким злочинам, а можливо, і політичному екстремізму як явищу в
цілому. Ці засади являтимуть собою комплекс основних ідей і принципів державної
політики протидії сепаратизму і політичному екстремізму [4, c. 106]. У перспективі
вони мають стати науково-практичним підґрунтям для оптимальної організації протидії злочинам проти державного суверенітету і територіальної цілісності України
і здійснення органами державної влади та
місцевого самоврядування за участю громадських організацій, інших зацікавлених
суб’єктів, засобів масової інформації і громадян взаємопов’язаних заходів кримінологічного впливу в цій сфері.
Обмеженню проявів політичного екстремізму в житті суспільства, безумовно,
сприяла б і загальна стабілізація політичної системи, яка передбачає повне виключення будь-яких проявів такого штибу зі
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сфери так званої великої політики, максимальне скорочення кількості радикальних
об’єднань і рухів та ефективну протидію їх
діяльності [5, c. 62].
Дуже важливим політичним заходом
обмеження спроб посягання надержавний суверенітет і територіальну цілісність
України є діалог між різними політичними
силами, які є свого роду антиподами, політичними противниками один щодо одного.
Економічні та політичні заходи повинні поєднуватися із цілеспрямованими зусиллями ідеологічного і культурно-виховного характеру щодо обмеження розглядуваного соціального негативного явища,
пов’язаного з відповідними злочинами.
Акцент на виховних, пропагандистських заходах є невипадковим, адже ми переконані, що вони повинні здійснюватись
у пріоритетному порядку досить широким
колом суб’єктів – органами державної влади, органами місцевого самоврядування
тощо. Стосовно діяльності правоохоронних
органів заходи такого характеру здійснюються головним чином як заходи-сигнали,
проте не можна заперечувати можливості
і необхідності вжиття і заходів-дій такого
типу, наприклад у процесі їх роботи з правового виховання та освіти. У цьому контексті слід згадати і громадські та релігійні
об’єднання, політичні партії та рухи й інші
недержавні інститути. Їх також слід залучати до кола суб’єктів виховної, пропагандистської діяльності у системі тактичних
заходів із протидії злочинам проти державного суверенітету і територіальної цілісності України. Вони можуть (і у відповідних
випадках повинні) здійснювати її в межах
своєї компетенції, відповідно до статутних
цілей і завдань. Більше того, є всі підстави
вважати, що саме ними повинна здійснюватися значна частина заходів виховно-пропагандистського характеру [6, c. 94].
У сфері ідеології та масових комунікацій
антидержавній діяльності проти України
необхідно зосередитись на сукупності заходів, спрямованих на створення позитивного ідеологічного клімату, недопущення
тиражування екстремістських поглядів й
ідеологій, освіту, а також виховання населення, особливо молоді, з акцентом на
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культурне різноманіття і духовну єдність
населення єдиної соборної держави. Ця сукупність заходів не повинна обмежуватися
разовими короткочасними гучними кампаніями, як це часто буває. Йдеться про тривалу ресурсно забезпечену програмовану
діяльність, розраховану на перспективну і
на послідовну роботу з протистояння радикальним ідеологіям і, можливо, більш повного виключення із суспільно-політичного життя будь-яких проявів українофобії.
Необхідно вести безперервну роботу із
засобами масової інформації, у тому числі
тими, що працюють в Інтернеті, з метою
недопущення публікацій і повідомлень,
які спонукають і виправдовують тероризм,
насильство, жорстокість, національну та
релігійну нетерпимість і ворожнечу, закликають до насильницької зміни конституційного ладу, підбурюють до вчинення злочинів і масових заворушень і пропагують
непокору.
Актуальність проблеми правового врегулювання цієї сфери, передусім, пов’язано
з активізацією медіатрафіку українських засобів масової інформації у мережі Інтернет.
За результатами досліджень українського
сегмента мережі існує близько 380 видань,
що становило 7 % від загальної кількості
українських серверів [7].
Ряд запобіжних заходів слід здійснити
у сфері виховання, освіти, а також контрпропаганди антидержавниих поглядів із
використанням системи освіти. У зв’язку з
цим важливо враховувати, що під час здійснення культурно-виховних заходів протидії злочинам проти державного суверенітету і територіальної цілісності України
їх результати спрямовано, насамперед, на
майбутні покоління. Від ефективності дій
у цій сфері залежатиме, яким буде стан
справ у подальшому, що робить особливо
важливими будь-які дії в цьому напрямку.
Слід більш активно залучати молодь до
суспільно корисної діяльності, що в свою
чергу перешкоджатиме поширенню антиукраїнських ідей у підлітково-молодіжному середовищі. Ефективним і необхідним
загальносоціальним заходом в системі тактики протидії злочинам проти державного суверенітету і територіальної цілісності
Íàøå ïðàâî ¹ 1, 2020

України є громадський моніторинг відповідних процесів, профілактика та нейтралізація відповідних проявів на масовому
побутовому рівні. Цілковите неприйняття
антиукраїнських проявів повинно стати
нормою життя, починаючи з початкової
школи. Проблема протидії злочинам проти
державного суверенітету і територіальної
цілісності України повинна вирішуватися
зусиллями не лише співробітників правоохоронних органів і політичних діячів.
Багато залежить і від пересічних громадян,
від того, як вони виховують підростаюче
покоління.
Захоплення молодих людей пронацистськими ідеями, наслідування різних
ватажків і лідерів також можна розглядати
як недогляд у сфері виховання, спричинений недостатньою увагою до проблеми
українофобії з боку осіб, відповідальних за
моральне формування підростаючого покоління. У зв’язку з цим відчутною проблемою в справі протидії злочинам проти
державного суверенітету і територіальної
цілісності України є байдуже ставлення до
цієї проблеми багатьох пересічних громадян. Наприклад, проведене нами анонімне
опитування українців у соціальній мережі Facebook дало такі вельми красномовні
дані: відповідаючи на запитання «що ви
зробите, якщо зустрінете групу скінхедів?»,
68 % респондентів з понад 1200 вибрали
позицію байдужості («не зверну уваги»),
28 % респондентів заявили, що втечуть, і
лише 4 % відповіли, що спробують вступити з молодиками в суперечку.
Отже, задля ефективної протидії злочинам проти державного суверенітету і територіальної цілісності України потрібні не
стільки разові акції на кшталт конгресів і
симпозіумів, а масові й індивідуально спрямовані дії в повсякденному житті, на побутовому рівні.
З урахуванням унітарного устрою
України, економічної, етнонаціональної,
конфесійної та іншої неоднорідності країни ідеологічні, культурно-виховні заходи
протидії злочинам проти державного суверенітету і територіальної цілісності повинні бути диференційованими, значною
мірою наповненими специфічним змістом і
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мають здійснюватися в різних формах стосовно різних регіонів. У зв’язку з цим слід
підтримати і по змозі швидше реалізувати
законодавчу пропозицію [8] щодо створення консультативних і дорадчих органів за
участю громадських організацій для вирішення проблем, пов’язаних із проявами
сепаратизму, радикалізму, екстремізму, а
також для здійснення спільних культурнопросвітніх, освітніх та інших суспільно значущих проєктів і програм.
Висновки та перспективи подальших
досліджень
Асоціальний фон злочинів проти державного суверенітету і територіальної цілісності України, як і будь-яке соціальне
явище, є динамічним і його прояви не можуть бути однаковими.
Стратегія захисту державного суверенітету і територіальної цілісності України на
загальносоціальному рівні має охоплювати
протидію злочинам, які посягають на охоронювані кримінальним правом суспільні
відносини, що забезпечують існування зазначених благ, проте нею не обмежується.
Протидія злочинності за своїм змістом
здійснюється не лише з метою простого –
«технічного» – перешкоджання існуванню
феномену злочинності, а й для забезпечення охорони, безпечного існування найбільш важливих для суспільства відносин
як генеральної цілі такої протидії.
Загальносоціальне запобігання здійснюється шляхом ненаправленого впливу
на кримінологічні детермінанти, в процесі позитивного, прогресивного розвитку
суспільства й вирішення економічних, соціальних, політичних, ідеологічних та інших глобальних завдань, у результаті чого
паралельно усуваються, обмежуються та
локалізуються суперечності, диспропорції і
кризові явища, що живлять і відтворюють
злочинність.
Очевидно, що злочини проти державного суверенітету і територіальної цілісності будуть втрачати соціальну базу в міру
стабілізації, переходу до сталого розвитку
по висхідній економіки, а також політичної системи країни, усунення кризових
явищ соціально-економічного, політично-

го, духовно-морального та іншого характеру.
Запобігання злочинам, що посягають
на територіальну цілісність, конституційний лад і національну безпеку України,
вимагає застосування широкого спектру
новітніх заходів впливу на причини, що
їх породжують, їх усунення або нейтралізацію. В цьому контексті саме кримінологічне супроводження слугуватиме міцною
основою успішної діяльності в цьому напрямку.
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SUMMARY
The article is focused on outlining general
measures for combating crimes against state
sovereignty and territorial integrity of Ukraine. It
has been determined that the prevention of crimes
that encroach on territorial integrity, constitutional
system and national security of Ukraine requires
the application of a wide range of new measures
of influence on the causes that originate them by
eliminating or neutralizing them.
Particular attention has been paid to the fact
that the aggravation of political and economic
situation in Ukraine, the conduction of the antiterrorist operation in the East of the state require
strengthening of the defense and reform within law
enforcement systems, revision of priorities in the
activity of the subject component in regard to the
protection of independence and territorial integrity
of the state, ensuring the rights, freedoms and
legitimate interests of citizens.
It has been established that general measures
to counteract crimes against state sovereignty and
territorial integrity of Ukraine are aimed at finding
the ways, means and other possibilities of effective
influence on crime in order to reduce the intensity
of crime determination processes at all levels,
neutralization of the effect of causes and conditions
to reduce the number of criminal acts to a certain
level.
It has been concluded that nationwide
prevention is achieved through undue influence
on criminological determinants, in the process of
positive, progressive development of society and
solving economic, social, political, ideological and
other global tasks, resulting in parallel to eliminating,
limiting and contradicting crisis phenomena that
nourish and reproduce crime.
Key words: crime combating, state sovereignty,
territorial integrity, national interests, crimes against
state sovereignty and territorial integrity.
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Публікація присвячена дослідженню
причин виникнення, сутності та змісту зовнішніх загроз економічній безпеці держави.
Окреслено основні індикатори стану економічної безпеки.
Запропоновано комплексне бачення кримінологічної моделі загроз економічній безпеці держави, що містить два блоки – внутрішні і зовнішні загрози. Підкреслена їх
взаємопов’язаність, неоднорідність та складна структурованість, у зв’язку з чим акцентовано увагу на необхідності гносеологічно
автономного аналізу для виявлення принципово важливих і актуальних складових окремо кожного з цих блоків.
Підкреслено думку щодо об’єктивних підстав та передумов виходу феномену економічної безпеки держави за структурні межі
національної економіки, що обумовлено глобалізаційними процесами в економічній сфері
та її транснаціоналізацією.
Блок зовнішніх загроз економічній безпеці
України диференційовано на дві групи факторів ризику: природні глобальні та штучні (керовані). Вказано на їх різновекторність, що
проявляється як у взаємообумовленості, так
і взаємовиключеності. Така деструктивна десинхронізація сприяє розширенню кола загроз
економічній безпеці держави як в зовнішньому, так і внутрішньому вимірах.
Підкреслена гостра необхідність на сучасному етапі розвитку національної державності розробки науково – обґрунтованих і
практично апробованих новітніх напрямків
кримінологічного забезпечення економічної

безпеки та впровадження сучасних запобіжних заходів з урахуванням ризиків і загроз сьогодення.
Зроблено висновок про те що, функціональний контур механізму кримінологічного
забезпечення економічної безпеки держави
складає цілісна система заходів, що здійснюються на підставі визначення та подальшої
нейтралізації виявлених внутрішніх і зовнішніх загроз як основи стабільного розвитку економічної системи країни.
Ключові слова: економічна безпека, безпека підприємства, загрози, зовнішні загрози,
причини, протидія, сталий розвиток, економічне зростання, економічна злочинність.
Постановка проблеми
Економічна безпека є складовою національної безпеки України, і являє собою
стан національної економіки, який дає
змогу зберігати стійкість до внутрішніх та
зовнішніх загроз, забезпечувати високу
конкурентоспроможність у світовому економічному середовищі і характеризує здатність національної економіки до сталого та
збалансованого зростання.
Саме економічна безпека держави, як
основа сприятливого стану національної
економіки, потребує постійного спостереження та різностороннього вивчення,
перш за все з метою вчасного виявлення та
послідуючої ефективної нейтралізації внутрішніх та зовнішніх загроз, які стримують
її стабільний та успішний розвиток.
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Національна економічна система розвивається швидкими темпами, перш за все, у
зв’язку з інтеграцією у світові економічні
процеси, і подекуди цей розвиток в рази
пришвидшує рівень забезпечення її безпеки. У зв’язку з цим необхідним є системне
створення умов для стабільного стійкого
економічного зростання, адже саме економічна нестабільність провокує зниження
рівня економічної безпеки нашої держави,
висуває на передній план завдання з її забезпечення.
Історично проблема економічної безпеки країни виникає водночас з формуванням державності, становленням національних інтересів взагалі й економічних
інтересів зокрема. Тому в історії будь-якої
країни можна знайти періоди, коли ця
проблема або загострювалася, або ставала
менш помітною, але вона існувала завжди
[1, c.8]. Сьогоденні реалії економіки України свідчать про загострення протиріч у цій
сфері. Гострокризова ситуація в економіці
вимагає чітко визначеної зовнішньої антидеградаційної політики для утвердження
держави як суб’єкта перспектив економічного розвитку і стабільності, а не об’єкта
користування.
Ця обставина ставить на порядок денний питання про розробку механізму виявлення та нейтралізації загроз економічній
безпеці держави, різнопланового науково – практичного дослідження як зовнішніх, так і внутрішніх їх форматів. Метою ж
даної публікації є визначення кола основних зовнішніх загроз економічній безпеці України з метою подальшого удосконалення функціонування механізму протидії
економічній злочинності та забезпечення
економічної безпеки держави.
Аналіз останніх досліджень
і публікацій
Питання щодо кримінологічного забезпечення економічної безпеки, репрезентовані
монографічними
роботами
О. М. Бандурки, В. Т. Білоуса, А. М. Бойка, О. М. Бусол, Б. М. Головкіна, А. О. Горщака, В. Б. Дацюка, Г. Ю. Дарнопих,
О. Г. Кальмана, В. В. Коваленка, О. М. Литвинова, М. Г. Максіменцева, Л. К. МалаÍàøå ïðàâî ¹ 1, 2020

хова, І. В. Маслія, С. А. Мозоля, Ю. В. Нікітіна, Ю. В. Орлова, В. М. Поповича,
Є. Л. Стрельцова, О. А. Туєва, Ю. А. Турлової, І. О. Христич й деяких інших науковців. Однак, окремого системного дослідження щодо визначення зовнішніх загроз
економічній безпеці держави, їх зв’язку із
внутрішніми загрозами, особливостями появи та існування, ступеню впливу на економічну стабільність держави не проводилось.
Виклад основного матеріалу
Кримінологічна система економічної
безпеки держави містить у собі дві зони
формування й моніторингу загроз і їх нейтралізації – зовнішню та внутрішню. Зовнішня зона фіксує експансіоністсько-підривну діяльність зовнішніх агентів впливу,
яка, як правило, розгортається у руслі та в
механізмах гібридних війн і часто не може
бути зафіксована в елементах юридичних
складів злочинів за національним законодавством. Вона містить у собі такі компоненти: стратегічно-управлінський, прогностично-плановий,
превентивно-прикладний, компонент тактико-оперативного
реагування та моніторинговий.
Вихід феномену економічної безпеки
за структурні межі національної економіки пов’язаний із глобалізаційною дифузією
центрів реальної економічної влади, видозміною лінійних функцій національної
економіки, її функціональним підкоренням
мережевим структурам наднаціонального
(транснаціонального) штибу. Внутрішньодержавній простір в економічній безпеці
протягом останніх двох десятиліть значно
звузився. Отже, у широкому значенні економічна безпека держави має розумітись
також і як складова колективної економічної безпеки групи держав – стратегічних
політико-економічних партнерів України.
Комплексне бачення кримінологічної
моделі загроз економічній безпеці держави
Україна обумовлює розгляд двох блоків –
внутрішні та зовнішні загрози. Вони є неоднорідними, складно структурованими та
взаємопов’язаними. У зв’язку з цим є потреба у їх гносеологічно автономному аналізі, який достатньою репрезентативністю
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зможе виявити принципові, важливі й актуальні складові кожного з цих блоків.
Повноцінна кримінологічна модель загроз економічній безпеці держави в умовах
глобалізованого світу обов’язково має містити і блок зовнішніх факторів кримінально-криміногенного деструктивного впливу загроз (внутрішні нами було детально
розглянуто у попередніх публікаціях). Їх
спектр є не вужчим за внутрішні загрози,
а їх опис вважаємо за доцільне здійснити
за діалектичною схемою – від загального,
тобто загальнопланетарного, до регіонального та міждержавного рівнів. Слідування
цій логіці надає можливість виділити такі
зовнішні загрози.
1. Природні глобальні загрози у розумінні їх природності не як прямої чи похідної
властивості навколишнього природного середовища, довкілля, а як таких, що сформувалися на початок ХХІ століття внаслідок об’єктивних закономірностей розвитку
глобальної матриці економічних зв’язків,
правил, установок, мотивацій, демографічних закономірностей. У структурі цієї групи загроз вважаємо за доцільне звернути
увагу на такі:
– контроверсійна тотальність капіталістичної модальності економіки та політики;
– структурно-функціональна політико-економічна десуб’єктивізація української держави;
– глобально-демографічна десинхронізація.
Розглянемо їх детальніше. Чому ми говоримо про контроверсійну тотальність капіталістичної модальності економіки та політики, чому вона є контроверсійною, й у
чому криються ризики для України? Відповіді на ці питання варто почати з того,
що контроверсійність (протиставлення) постала як закономірний результат загальнопланетарної ґенези економічної думки та
практики, що викристалізувалися в процесі глобального протистояння метанаративів капіталістичної та комуно-соціалістичної політекономічних моделей, історичного
фіаско останньої на тлі утвердження агресивного домінування першої. При чому домінування це, підкреслимо, є агресивним,
і будь-які конотації на тему такого ж природного тріумфу ідеології ліберального гуманізму не витримують критики.

Тотальність – те, від чого щодуху мчав
увесь постмодерн. Єдине, чого досягла
філософія постмодерну, – це заборона на
тотальність мислення, його принципова
фрагментарність, множинність.
Принципова множинність знову призвела до тотальності (мультикультуралізм,
гра у політкоректність). Цього разу – економіко-функціональної, що проявилося у
неспростовному аргументі – глобалізації.
Чим є глобалізація, як не виявом тотальності?
Спробуйте (звернення до держави) вийти за межі глобальних, а тому й тотальних
правил економічної гри, запропонувати
принципові інновації – і ви одразу ж поповните перелік підсанкційних держав чи
тих, щодо яких запроваджуватиметься зовнішнє управління (в кращому випадку, і
то – через внутрішні «революційні» метаморфози під гаслами гуманітарних інтервенцій, відновлення демократичного правління, усунення тирана від влади) або терористичних організацій. Чи є це загрозою
безпеці України? Так, адже є силовим фільтром для неформатних інновацій, що забезпечує стійкість і непрохідність фронтиту
між розвиненими демократіями та «третім»
світом, «демократіями, що розвиваються».
Структурно-функціональна політико-економічна десуб’єктивізація Української держави
стала закономірним наслідком краху комуно-соціалістичної квазіформації та запізнілою, вимушено-добровільною інтеграцією
України до глобальної системи господарювання, до метагри у форматі знедержавленої легітимності.
Йдеться про зміщення центру суверенізації з внутрішньодержавних компонентів
до зовнішніх по відношенню до України
суб’єктів, що концентрують у своїх руках
перш за все економічну владу на міжнародному рівні. Ці суб’єкти здебільшого мають
недержавний характер, однак використовують інструментарій публічного адміністрування, опосередковуючись засобами
міждержавної комунікації.
«Серйозною проблемою, – зауважує
Л. Л. Штофер, – стає втрата державою повноти національно-державного суверенітету. Сучасна держава часто втрачає легітим-
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ність в очах власних громадян і виявляється
нездатною виконувати свої основні функції
із захисту соціального цілого» [2, c.61]. Але
проблема полягає в тому, що втрата функціональності держави відбувається не тільки й не стільки «в очах її громадян» (це – ще
півбіди), скільки у відносинах із транснаціональними корпораціями, фінансово-кредитними організаціями, інакше кажучи –
інвесторами.
Тому Україна вимушена повною мірою
приймати об’єктний формат таких відносин, у якому, за слушним зауваженням
У. Бека, засіб примусу – не загроза вторгнення, а загроза невторгнення інвесторів
або загроза їх виходу з країни. Гірше за
окупацію транснаціональними компаніями
може бути лише одне – неокупація ними.
Ця метавладна гра перебуває між категоріями легального та нелегального; вона не є
легальною, проте і не є легітимною, а натомість транслегітимною; одначе вона має
достатню силу для того, щоб переписати
панівні на державному рівні правила у національному й інтернаціональному просторі [3, c.97].
Глобально-демографічна
десинхронізація
створює для «демократій, що розвиваються» зони економіко-політичної турбулентності. Для цих зон характерною є виражена експансія, прагнення до комунікативного (в економічному, перш за все, аспекті) розширення країн з піковими темпами
приросту населення за рахунок суспільств,
що перебувають у демографічно міжфазовому «плато».
При цьому, перекладаючи цю тенденцію на площину кримінологічної інтерпретації, доцільно звернути увагу на думку
О. М. Литвинова, який наголошує, що у сучасному соціальному загалом і кримінологічному, зокрема, значенні концепція про
єдину, цілісну та неподільну субстанцію
«простір-час» не спрацьовує. Наслідки таких процесів ще не повною мірою осмислено наукою, хоча б з тієї причини, що вони
є перманентними, постійно мінливими,
безперервними [4, c.157]. Водночас вчений
робить переконливий висновок про те, що
час завдяки своїм активним властивостям
може вносити в наш світ організуюче наÍàøå ïðàâî ¹ 1, 2020

чало й тим самим протидіяти звичайному
розвитку процесів, призводити до подальшої руйнації та ентропії. І це – принципово
важливий момент у розумінні часового розриву між суспільствами та внутрішньосоціальними просторово-часовими дистанціями, які мають криміногенне значення.
У цьому ж руслі розмірковує і
Ю. В. Орлов, акцентуючи увагу на тому, що
соціальна практика, серед іншого і злочинність, є не лише діяльністю енергетичною
(фізичною, онтологічною), а й психічною,
що розгортається у дискурсивних полях, а тому
має розглядатися як активність метафізична. Її матерією та змістом постають наративи. Формою ж, колективним вмістилищем,
є соціальний час. Таким чином, злочинність
відтворюється у двох хронотопах – фізичному
(онтологічному) та соціальному (метафізичному). )[5, c.148].
Таким чином, часо-простір у соціальному значення – це форма психічної енергетики, змістовно – мислення. Однак на
сьогодні ми не можемо оперувати довершеною аналітичною схемою пояснення соціодинаміки соціально-часовими, демографічно зумовленими процесами й закономірностями. Проте зрозумілим є і те, що такі
закономірності існують.
Відсутність розуміння їх як з боку вищого керівництва нашої держави, так і низки
іноземних кредиторів становить очевидну
загрозу подальшої криміналізації вітчизняної економіки та зростання спектру корупційних практик.
2. Штучні (керовані) зовнішні загрози
економічній безпеці постають результуючою
цілеспрямованого деструктивного, кримінально-криміногенного впливу окремих
суб’єктів міжнародної політики, економіки та криміналітету. Певна річ, навряд чи
можна в межах окремого підрозділу охопити всю палітру таких загроз, зважаючи на
тенденції глобалізації злочинності. Проте
найбільш значущими, на наш погляд, і такими, що заслуговують на пріоритетну увагу можуть бути визнані такі.
1. Вплив транснаціональних злочинних
об’єднань на економіку України. Ця загроза є
закономірним виявом тенденції глобалізації злочинності. Остання ж, у свою чергу,
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залежить від глобалізації економіки та політики. Фактично в кожному сегменті міжнародного ринку товарів і послуг присутні
інституціоналізовані кримінальні практики, такі як: тіньова торгівля незаконно видобутими природними ресурсами, торгівля
зброєю, підакцизними товарами (передусім
тютюновими виробами й етиловим спиртом), рідкісноземельними металами, а за
окремими дослідженнями [6, c.26] – й радіоактивними матеріалами.
Окремий потужний сегмент як внутрішньо спрямованих економіко-кримінальних
практик є легалізація доходів, одержаних
злочинним шляхом, що здійснюється під
видом і прикриттям інвестування в Україну.
2. Деструктивний політико-економічний
вплив іноземних держав щодо України дедалі
частіше набуває яскраво виражених воєнних і терористичних форм, функціонально спрямовується проти економічного потенціалу нашої держави, орієнтуючись на
підрив курсової стабільності національної
грошової одиниці (зокрема – через випуск
в обіг підроблених грошей) та окремих галузей промисловості, серед іншого і стратегічної.
Підсумовуючи, зауважимо, що тільки
кримінологічна модель загроз економічній
безпеці може бути адекватною гносеологічною реакцією на дослідження вказаної
безпеки як цілісного феномену, об’єкта
кримінологічного забезпечення. Водночас
кримінологічне моделювання у цій сфері
відзначається низкою особливостей і передбачає врахування багатовимірності соціально-економічного простору, його вмонтованості в інший багатопростірний метапорядок соціальності як такої. Отже, і класичний набір факторів кримінологічного
моделювання має доповнюватись баченням
постмодерної багатоманітності, нелінійності мислення, діяльності, інституціоналізації
соціальних практик. Таким чином, запропоновано два порядки відповідної моделі
на національному рівні (кластерно-транспарентний та кластерно-дискретний), що
доповнюються низкою зовнішніх загроз.
Тому виділені модельні виміри та кластери й окремі загрози не є вичерпними, вони

можуть і мають доповнюватись, оновлюватись та адаптуватися під запити конкретної
кримінологічної практики.
Висновки та перспективи подальших
досліджень
Блок зовнішніх загроз економічній безпеці України диференційовано на дві групи факторів ризику: природні глобальні
та штучні (керовані). Перші постали як
об’єктивно закономірний результат глобалізації економіки та політики й мають бути
осмислені з позицій природного перебігу
подій, економіко-кримінологічного аналізу
світової ринкової кон’юнктури, тенденцій у
сфері розвитку технологій, технологічно й
технічно детермінованих соціокультурних
суперечностей. Другі є виявом суто цілеспрямованого, сфокусованого впливу на
Українську державу з метою ослаблення її
економічного потенціалу та/або досягнення економічних цілей у злочинний (а також квазілегітимний, шляхом зловживання правом) спосіб.
Функціональний контур механізму кримінологічного забезпечення економічної
безпеки держави складає цілісна система
заходів, що здійснюються на підставі визначення та подальшої нейтралізації виявлених внутрішніх і зовнішніх загроз як
основи стабільного розвитку економічної
системи країни.
На сучасному етапі розвитку національної державності постала гостра необхідність розробки науково – обґрунтованих і
практично апробованих новітніх напрямків кримінологічного забезпечення економічної безпеки та впровадження сучасних
запобіжних заходів з урахуванням ризиків
і загроз сьогодення.
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SUMMARY
The publication is focused on studying the
origin causes, nature and content of external threats
to economic security of the state. The main indicators
of economic security have been outlined.
The author has offered a comprehensive
vision of the criminological model of threats to
the economic security of the state, which contains
two blocks – internal and external threats. Their
interconnectedness, heterogeneity and complex
structure have been emphasized; therefore the author
has paid attention to the need for epistemological
autonomous analysis to identify the fundamentally
important and relevant components of each of these
blocks.
The author has emphasized the opinion on
objective grounds and prerequisites, when the
phenomenon of economic security of the state may
go beyond the structural borders of the national
economy, which is due to globalization processes in
the economic sphere and its transnationalization.
The block of external threats to Ukraine’s
economic security has been differentiated into two
groups of risk factors: natural global and artificial
(managed). The author has pointed to their
multidimensionality, which is manifested in both
interdependence and mutually exclusive nature.
Such destructive desynchronization contributes
to widening the range of threats to the economic
security of the state, both in external and internal
dimensions.
The author has emphasized the urgent need for
the development of scientifically substantiated and
practically time-tested new areas of criminological
provision for economic security at the present stage
of national statehood and implementation of modern
preventive measures taking into account the risks
and threats of the present day.
It has been concluded that a holistic system of
measures, carried out on the basis of identifying
and further neutralizing the identified internal and
external threats as the ground for stable development
of the country’s economic system, constitutes the
functional profile of the mechanism of criminological
provision of the state’s economic security.
Key words: economic security, enterprise security,
threats, external threats, causes, counteraction,
sustainable development, economic growth, economic
crime.
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Рассмотрены процессуальные особенности привлечения к ответственности юридического лица в уголовном производстве.
Акцентировано внимание на том, что обстоятельства, являющиеся основанием для применения к юридическим лицам мер уголовноправового характера, подлежат доказыванию
в уголовном производстве. Поэтому в таких
уголовных производствах доказыванию подлежат как виновность физического лица в совершении инкриминируемого преступления,
так и наличие оснований для применения
мер уголовно-правового характера к юридическому лицу.
Раскрыто содержание оснований для применения мер уголовно-правового характера к
юридическому лицу. Проанализирована судебная практика. Сделан вывод, что преступление может быть признано совершенным от
имени юридического лица, если уполномоченное физическое лицо действовало при этом
именно как представитель юридического
лица, то есть олицетворяло такое юридическое лицо и реализовывала правосубъектность
последнего. Определено методику и тактику
сбора доказательств для установления наличия оснований для применения мер уголовно-правового характера в отношении юридического лица. Рассмотрены особенности
предоставления доступа к материалам досудебного расследования.
Ключевые слова: юридическое лицо, в
отношении которого осуществляется уголовное производство, мероприятия уголовноправового характера, уполномоченное лицо.

Постановка проблеми
На підставі Закону України від 23 травня 2013 року № 314-VII «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо
виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для
України стосовно відповідальності юридичних осіб», до КПК України (п.7 ч.1 ст. 91) та
Загальної частини КК України (статті 96-1
- 96-10 Розділу ХІV-1) були внесені зміни, в
частині введення інституту заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб. У пояснювальній записці до проекту цього Закону зазначено, що з метою протидії злочинній діяльності в інтересах юридичних осіб на міжнародному рівні низкою
міжнародних договорів, серед яких, зокрема, Кримінальна конвенція про боротьбу з
корупцією від 27 січня 1999 р., Конвенція
Ради Європи про запобігання тероризму від
16 травня 2006 р., Міжнародна конвенція
про боротьбу з фінансуванням тероризму
від 9 грудня 1999 р., учасницею яких є також і Україна, передбачено обов’язок держав-учасниць щодо запровадження відповідальності юридичних осіб за передбачені
цими міжнародно-правовими актами злочини. Окрім того вказується, що вищезазначений Закон спрямований на забезпечення виконання рекомендацій Групи держав
проти корупції (GRECO), Спеціального Комітету експертів Ради Європи з питань оцінки заходів боротьби з відмиванням коштів
(MONEYVAL), а також на вирішення питань
про реалізацію деяких міжнародних догово127
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рів України в частині встановлення відповідальності юридичних осіб». Відповідні нововведення опинилися під пильним науковим
прицілом та отримали як підтримку, так і
гостру критику, оскільки «новелізація чинного законодавства в ракурсі встановлення
заходів кримінально-правового характеру
щодо юридичних осіб спричинила більше
запитань, ніж відповідей» [1, с. 96].
Стан дослідження
Деякі кримінально-процесуальні дослідження висвітлюють тільки фрагментарно
окремі питання, які пов’язані з доказуванням обставин, які є підставою для застосування щодо юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру. Так, одні
автори розглядали це поняття через призму предмета доказування у кримінальному
провадженні [2; 3], процесуальних аспектів
застосування цього інституту [4; 5], інші - вивчали міжнародне співробітництво у кримінальних провадженнях щодо юридичних
осіб [6].
Втім на сьогодні база знань не піддавалась аналізу на предмет ступеню наукового
забезпечення процесу доказування обставин, які є підставою для застосування щодо
юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру. Здебільшого науковці
розглядали лише окремі аспекти цього питання в рамках наукових статей, у науковопрактичних коментарях до КПК України
чи доповідях на конференціях.
Таким чином, основною метою цієї статті є з’ясування особливостей вчинення злочину уповноваженою особою як обставини
яка підлягає доказуванню для застосування.
Виклад основних положень
Вчинення злочину уповноваженою фізичною особою безпосередньо пов’язано з
питанням визначення того, хто стоїть за діями юридичної особи, чиї дії, у тому числі
злочинні, визнаються діями підприємства,
установи чи організації [7, с.244]. У п.1 примітки до ст.96-3 КК України зазначено, що
уповноваженими особами юридичної особи
є дві категорії осіб, а саме:
1) службові особи юридичної особи;
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2) інші особи, які відповідно до закону,
установчих документів юридичної особи чи
договору мають право діяти від її імені.
Власне визначення поняття службових
осіб передбачене у ч.3 ст.18 КК України.
Зокрема, ними вважаються особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування,
а також постійно чи тимчасово обіймають
в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в
установах чи організаціях посади, пов’язані
з виконанням організаційно-розпорядчих
чи адміністративно-господарських функцій,
або виконують такі функції за спеціальним
повноваженням.
Службовими особами відповідно до ч.4
ст.18 КК України також визнаються посадові особи іноземних держав, іноземні третейські судді, особи, уповноважені вирішувати
цивільні, комерційні або трудові спори в
іноземних державах у порядку, альтернативному судовому, посадові особи міжнародних організацій, а також члени міжнародних парламентських асамблей, учасником яких є Україна, та судді і посадові особи
міжнародних судів.
Відповідно до положень ЦК України
представництво виникає на підставі договору, закону, акта органу юридичної особи,
а також з інших підстав, встановлених актами цивільного законодавства (ч.3 ст.237).
Звідси випливає, що у примітці до ст.96-3
КК України законодавець при визначенні
поняття «уповноважена особа» не вказав у
переліку осіб, які діють від імені юридичної особи на підставі акта органу юридичної
особи.
Суть представництва на підставі договору полягає у тому, що юридична особа укладає угоду з фізичною особою з метою встановлення та регулювання певних правовідносин від імені та в інтересах юридичної
особи. Як правило, передача повноважень
відбувається на підставі договору доручення за яким одна сторона одна сторона (повірений) зобов’язується вчинити від імені та
за рахунок другої сторони (довірителя) певні юридичні дії. Правочин, вчинений повіреним, створює, змінює, припиняє цивільні

128

Ïàíüêî Ì.ª. - Â÷èíåííÿ çëî÷èíó óïîâíîâàæåíîþ îñîáîþ ÿê îáñòàâèíà...

права та обов’язки довірителя. Договором
доручення може бути встановлено виключне право повіреного на вчинення від імені
та за рахунок довірителя всіх або частини
юридичних дій, передбачених договором.
У договорі можуть бути встановлені строк
дії такого доручення та (або) територія, у
межах якої є чинним виключне право повіреного (ст.1000 ЦК України). Що стосується
представництва інтересів юридичної особи
на підставі закону, то власне воно виникає в
силу імперативних приписів чинного законодавства. Так, у ч.1 ст.122 ЦК України вказується, що кожний учасник повного товариства має право діяти від імені товариства,
якщо засновницьким договором не визначено, що всі учасники ведуть справи спільно або що ведення справ доручено окремим
учасникам.
Наступний вид представництва юридичних осіб від їх імені здійснюється на підставі
установчих документів, до яких слід відносити: рішення про утворення або засновницький договір суб’єкта господарювання, а у випадках, передбачених законом, його статут
(положення) (ч.1 ст.57 ГК України); статут
або засновницький договір між учасниками
(ч.2 ст.87 ЦК України); установчий акт, статут, програма політичної партії, модельний
статут, засновницький договір, меморандум,
положення (п.17 ч.1 ст.1 ЗУ «Про державну
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань» від
15 березня 2003 р.). Врешті-решт, представництвом на підставі акту юридичної особи
згідно з ч.2 ст.244 ЦК України вважаються
правовідносини, в яких представник діє від
імені та в інтересах юридичної особи, які він
представляє, у межах, визначених змістом
розпорядчого акта.
Виходячи з цих положень, статус особи
як уповноваженої повинен бути визначений
(закріплений) у відповідних документах,
які у відповідності до ст.98 КПК України, є
матеріальними об’єктами, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються.
Такі документи можуть бути як речові докази у кримінальному провадженні.
Аналіз судової практики, яка міститься
в Єдиному державному реєстрі судових рі-

шень України засвідчує, що органами досудового розслідування використовується два
способи здобуття (вилучення) документів:1) тимчасовий доступ до речей і документів
на підставі ухвали слідчого судді; 2) обшук з
метою відшукання зазначених матеріальних
об’єктів. Вибір того чи іншого способу здобуття відповідних документів визначається
на розсуд слідчого та прокурора, виходячи
з обставин кримінального провадження. У
даному випадку слідчому важливо мати інформацію про наявність конкретних документів та їх місцезнаходження, а також наявність ризиків щодо приховування, зміни
або знищення їх володільцем. Значно простішими є випадки, коли відомий повний
перелік документів, їх місцезнаходження та
відсутні відповідні ризики. У такому разі на
підставі ухвали слідчого судді здійснюється
тимчасовий доступ до оригіналів з можливістю їх вилучення. Як приклад слід навести
ухвалу слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва від 16 серпня 2018 р.
Так, слідчий, за погодження з прокурором,
звернувся до слідчого судді з клопотанням
про тимчасовий доступ до документів ТОВ
«Капітал-Буд Груп», які перебувають у володінні Чернівецької міської ради, з наданням
дозволу на здійснення виїмки оригіналів документів, вказуючи, що зазначені документи мають значення в кримінальному провадженні. Органом досудового розслідування
встановлено, що ТОВ «Капітал-Буд Груп»
є одним з суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності, яке причетне до привласнення державного майна, що перебуває у
користуванні ДП «РПЦ», а також легалізації
(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Керуючись ст.159, 160, 162-164 КПК
України, слідчий суддя постановив клопотання задовольнити частково, надавши
слідчому тимчасовий доступ до документів
ТОВ «Капітал-Буд Груп» з можливістю вилучення їх копій, а саме: статуту, змін до статуту, змін до установчих документів; наказів
про призначення службових осіб товариства; реєстраційних карток про проведення
державної реєстрації; довіреностей на представництво інтересів товариства; документів
щодо внесення грошових коштів та матері-
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альних цінностей, їх виведення зі статутного капіталу підприємства; інших документів
реєстраційної справи [8].
Зрозумілим є той факт, що нерідко уповноважена особа або за її вказівкою інші особи можуть вживати заходів щодо перешкоджання здобуття стороною обвинувачення
таких документів, оскільки вони будуть доказувати взаємозв’язок юридичної особи з
відповідною особою. Так, у разі наявності
ризиків щодо приховування, зміни або знищення документів доцільно буде провести
обшук з метою їх відшукання. Проведення
обшуку здійснюється також у випадку, коли
місцезнаходження документів та їх перелік
є невідомим. Така практика є доволі поширеною, оскільки непоодинокими є випадки,
коли місце реєстрації та фактичне знаходження юридичної особи є різними. Окрім
того уповноважені особи юридичної особи
можуть зберігати відповідні документи поза
місцем її знаходження. В такому випадку
органу досудового розслідування необхідно
вжити заходів щодо встановлення їх місця
знаходження, відпрацювання інших осіб,
причетних до вчинення злочину (родичів,
друзів, працівників).
Як правило, такі заходи вживаються
шляхом залучення осіб до конфіденційного співробітництва та проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо осіб
– фігурантів кримінального провадження.
Таким чином можна встановити їх злочинні зв’язки, місця тривалого перебування та
проживання, способи приховування злочинної діяльності, зокрема і документів.
Так, шляхом проведення зняття інформації
з транспортних телекомунікаційних мереж
можна встановити коло осіб, з якими контактує фігурант, зміст його розмов, в тому
числі, надання вказівок щодо приховування, перевезення та забезпечення зберігання
відповідних документів. Зрозуміло, що особи-фігуранти кримінального провадження
здійснюють конспірування своєї злочинної
діяльності, а тому важливим є проведення
одночасного комплексу слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій.
Наприклад, у випадку коли уповноважена
особа в телефонному режимі надає іншій
особі вказівки щодо приховування та поÍàøå ïðàâî ¹ 1, 2020

дальшого переміщення в умовне місце відповідних документів, то важливим буде проведення щодо останньої особи візуального
спостереження та установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, оскільки
така особа може привести до безпосереднього місця зберігання, з якого їх в подальшому
можна буде вилучити.
У випадку встановлення місцезнаходження відповідних документів та їх вилучення, тактично правильно буде провести
слідчі (процесуальні) дії щодо дослідження
їх змісту, підстав видачі, а також ідентифікації осіб, які їх підписали. Метою дослідження змісту того чи іншого документа є власне
встановлення факту виконання відповідною
особою організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій. Таке
дослідження проводиться в ході здійснення
огляду документів. Втім у разі заперечення
уповноваженою особою факту покладення
на неї відповідних функцій, органу досудового розслідування необхідно призначити
проведення експертиз, а саме: почеркознавчої (щодо дослідження підпису), молекулярно-генетичної (щодо виявлення на документі слідів біологічного походження (крові,
букального епітелію тощо), встановлення
генетичних ознак та їх приналежність відповідній особі), технічної експертизи документів (щодо визначення способу виготовлення
відповідного документу, ідентифікації відтисків печаток та визначення послідовності
відповідних дій). В такому випадку, важливим для органу досудового розслідування
є розуміти послідовність вчинення відповідних дій, оскільки первинне проведення
оглядів та експертних досліджень, може
ускладнити та унеможливити проведення
в подальшому молекулярно-генетичної експертизи, або знищити сліди біологічного
походження, які там знаходились. Втім, такий підхід повинен вживатись слідчим під
час безпосереднього вилучення таких документів. Окрім того діяльність органу досудового розслідування щодо дослідження
відповідних документів повинна спрямовуватись щодо визначення порядку видачі,
реєстрації, підписання та нотаріального посвідчення того чи іншого документа. У такому випадку необхідно здійснити тимчасові
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доступи до нотаріальних книг та журналів
реєстрації (обліку) нотаріальних дій.
Окремо необхідно розглянути специфіку доказування у випадку, коли слідством
не здобуто документів, які безпосередньо
будуть доказувати взаємозв’язок юридичної
особи з відповідною особою. Такі ситуації
можуть мати місце у випадку їх знищення
чи приховування. У такому разі органом досудового розслідування більш ширше має
досліджуватись сама діяльність юридичної
особи та безпосередня діяльність кожного з
її службових осіб. Метою такого дослідження має бути встановлення осіб, які в період
вчинення кримінального правопорушення, що є предметом розслідування, шляхом
укладення інших, не пов’язаних з розслідування правочинів від імені юридичної особи, виступали у якості її уповноважених осіб.
Відповідне доказування полягає в отриманні інформації з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Єдиних та
державних реєстрів в сфері нотаріату про
юридичну особу (хто її уповноважена особа,
період виконання нею функцій, хто є підписантом документів, наявність бенефіціарних
власників, розмір статутного капіталу та статут), а також інформації про правочини (договори, довіреності), які від її імені посвідчувались у визначений період. Також можна
отримати інформацію з Єдиного реєстру
податкових накладних та інших державних реєстрів, в яких засвідчується інформація про діяльність юридичної особи та її
уповноважених осіб. Наявність такої інформації надасть змогу органу досудового розслідування скерувати в подальшому свою
діяльність на відшукання та вилучення оригінальних примірників документів, які б за
своїм змістом підтверджували, що в період
вчинення кримінального правопорушення,
що є предметом досудового розслідування,
та чи інша особа являлась уповноваженою
особою юридичної особи. Як правило, така
діяльність вчиняється шляхом здійснення
тимчасових доступів, обшуків, а також допитів осіб, яким відомі обставини про діяльність відповідної юридичної особи та її уповноважених осіб. Також в ході доказування
відповідної обставини важливими є резуль-

тати негласних слідчих (розшукових) дій,
оскільки під час їх проведення можна зафіксувати, що особа фактично виконувала організаційно-розпорядчі функції, тобто була
уповноваженою особою юридичної особи.
Висновки
Таким чином вивчення поняття та підстав застосування щодо юридичних осіб
заходів кримінально-правового характеру
виступають основою для формування працівниками правоохоронних органів уявлень
про обставини, які повинні бути встановлені
під час проведення системи слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових)
дій та інших процесуальних дій, що сприяє вибору оптимальних методів боротьби зі
злочинністю.
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АНОТАЦІЯ
Розглянуто процесуальні особливості
притягнення до відповідальності юридичної
особи у кримінальному провадженні. Акцентовано увагу на тому, що обставини, які є
підставою для застосування до юридичних
осіб заходів кримінально-правового характеру, підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Тому в таких кримінальних
провадженнях доказуванню підлягають як винуватість фізичної особи у вчиненні інкримінованого злочину, так і наявність підстав для
застосування заходів кримінально-правового
характеру до юридичної особи.
Розкрито зміст підстав для застосування заходів кримінально-правового характеру
до юридичної особи. Проаналізовано судову
практику. Зроблено висновок, що злочин може
бути визнано вчиненим від імені юридичної
особи, якщо уповноважена фізична особа діяла
при цьому саме як представник юридичної
особи, тобто уособлювала таку юридичну особу та реалізовувала правосуб’єктність останньої. Окреслено методику і тактику збору доказів для встановлення наявності підстав для
застосування заходів кримінально-правового
характеру щодо юридичної особи. Розглянуто
особливості надання доступу до матеріалів досудового розслідування.
Ключові слова: юридична особа, щодо якої
здійснюється кримінальне провадження, заходи кримінально-правового характеру, уповноважена особа.

SUMMARY
In the article are considered procedures
features of responsibility of legal entitie in
criminal proceeding. The author pays attention
on that circumstances that are founding for
application to the legal entities of measures of
criminal law character and are subjects to proof in
criminal proceedings. Therefore, in such criminal
proceedings, evidence of the guilt of an individual
in committing an incriminated crime, as well as the
existence of grounds for the application of criminallaw measures to a legal entity.
The article discloses the content of the grounds
for applying the measures of criminal law to a legal
entity. Analyzed yudicial practice. It is concluded
that the crime can be recognized as committed on
behalf of a legal entity if the authorized individual
acted as a representative of the legal entity, that is,
personified such a legal entity and realized the legal
personality of the latter, and did not act privately,
acting on its own behalf. The methodology and
tactics for collecting evidence to establish the
grounds for applying measures of criminal law to
a legal entity are defined. Features of providing
access to materials of pre-trial investigation are
considered.
Key words: legal entity, which is subject to
criminal proceedings, measures criminal-law,
authorized person.
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У статті розглянуто питання щодо безпосереднього об’єкту складу злочину, передбаченого ст. 345 КК України. Проаналізовано
різні концепції обєкта складу злочину. Досліджені питання основного та безпосереднього обєкта складу злочину погрози або насильства щодо працівника правоохоронного
органу.
Обґрунтовано, що встановлення безпосереднього об’єкта злочину має важливе значення для з’ясування характеру і ступеня
суспільної небезпечності вчиненого злочину,
правильної його кваліфікації, дає можливість чітко розмежувати суміжні злочини.
Робиться висновок, що основний безпосередній об’єкт складу злочину являє собою
найбільш важливі суспільні відносини, притаманні виключно даному складу злочину,
характеризує його істину природу та визначає місце конкретного складу злочину в
структурі Особливої частини КК України,
перебувають під охороною конкретно визначеної кримінально-правової норми і яким
заподіюється або може заподіюватись шкода внаслідок вчинення певного злочину.
Основним безпосереднім об’єктом при
вчиненні посягання на життя співробітника правоохоронного органу є законна діяльність працівника правоохоронного органу, додатковим безпосереднім об’єктом при
скоєнні аналізованого посягання виступає
життя зазначених осіб.
Подальшими напрямами наукових досліджень визначено проблематику співвід-

ношення суспільних відносин з категорією
інтересів та благ.
Ключові слова: правоохоронна діяльність, погроза, насильство, представник
правоохоронного органу, об’єкт складу злочину.
На сучасному етапі становлення української держави чільне місце посідає питання виникнення, розвитку та вдосконалення її власної правової системи. В даному
відношенні передову позицію займає одна
з основних галузей права – кримінальне
право. Завдання кримінального права полягає в охороні найважливіших суспільних
відносин від злочинних посягань. Зокрема
коло суспільних відносин, що знаходяться під кримінально-правовою охороною
викладено в ст. 1 Кримінального кодексу
України (далі – КК), яка носить назву „Завдання Кримінального кодексу України”,
– це в першу чергу охорона прав і свобод
людини і громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України
від злочинних посягань та забезпечення
миру і безпеки людства, а також запобігання злочинам [2, с. 3].
Актуальність обраної проблематики полягає в тому, що протягом останнього десятиліття злочини, пов’язані з посяганнями
на життя, здоров’я та власність працівників
правоохоронних органів у зв’язку з виконанням ними службового обов’язку, а також
їхніх близьких родичів набули ознак систем133
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ності, що власне і призвело до виникнення
нагальної потреби поглибленого вивчення
даного питання з метою вироблення спеціального механізму кримінально-правового
захисту працівників правоохоронного органу та їх близьких родичів, придатного до
реального застосування на практиці.
В теорії кримінального права проблема
об’єкту складу злочину залишається однією
з найбільш спірних. Науковці і досі не дійшли спільної думки щодо поняття об’єкту
складу злочину, а так само і його складових
частин. З цього приводу постійно точаться
гострі дискусії, в яких народжуються все
нові і нові трактування даного елементу
складу злочину. Проте нас цікавить поняття
саме безпосереднього об’єкта складу злочину, на основі якого ми зробимо спробу ідентифікувати ст. 345 КК України.
Встановлення безпосереднього об’єкта
злочину має важливе значення для
з’ясування характеру і ступеня суспільної
небезпечності вчиненого злочину, правильної його кваліфікації, дає можливість чітко
розмежувати суміжні злочини. Природу
злочину найбільш повно відбивають ті конкретні суспільні відносини, які виступають
безпосереднім об’єктом.
Протягом багатьох років дослідженням
різних аспектів кримінально-правового захисту працівника правоохоронного органу від протиправних посягань у зв’язку з
виконанням ним службового обов’язку та
його близьких родичів займалось багато
науковців, зокрема Ф.Н. Аббасов, Г.А. Агаєв, А.Ф. Бантишев, Н.І. Вєтров, В.Т. Дзюба, П.С. Єлізаров, І.Є. Ніконов, М.П. Журавльов, П.В. Замосковцев, С.М. Корабельников, В.М. Короленко, В.М. Мамчур,
В.І. Осадчий, В.С. Плугатир, А.В. Савченко,
М.М. Сенько, Л.В. Терещенко, М.І. Хавронюк, Н.В. Шепелєва. Проте численні дослідницькі розробки досі не зняли всіх питань стосовно визначення безпосереднього
об’єкту складу злочину, передбаченого ст.
345 КК України, а в наукових колах і надалі
точаться гострі дискусії стосовно найбільш
повного та точного визначення даного елементу складу злочину.
У зв’язку із цим, метою дослідження є
встановлення безпосереднього обєкту склаÍàøå ïðàâî ¹ 1, 2020

ду злочину погрози або насильства щодо
працівника правоохоронного органу.
В теорії кримінального права його розуміють як конкретні суспільні відносини, поставлені законодавцем під охорону певної
статті Особливої частини КК і яким завдається шкоди діянням, що підпадає під ознаки конкретного складу злочину [16, c. 99].
Розглядаючи даний аспект, А.В. Савченко визначає безпосередній об’єкт складу
злочину як суспільні відносини, на які посягає конкретний злочин і яким він заподіює
шкоду [3, с.82-84]. П.Л. Фріс зазначає, що
безпосередній об’єкт складу злочину – це
конкретне суспільне відношення, благо або
інтерес, на які посягає конкретний злочин
[4, с.73]. П.С. Матишевський говорить, що
під безпосереднім об’єктом складу злочину
слід розуміти соціальні цінності, на які посягає конкретна злочинна дія або бездіяльність [5, с.103].
На нашу думку, вищевикладені твердження є в цілому правильними, проте найбільш повним та конкретизованим ми вважаємо визначення безпосереднього об’єкту
складу злочину, яке дає В.Я. Тацій: „Це ті
конкретні суспільні відносини, які поставлені законодавцем під охорону кримінального
закону і яким завдається шкода злочином,
що підпадає під ознаки даного складу”, –
його ми і візьмемо за основу під час дослідження означеної проблематики [6, с.66].
Той факт, що законодавець відніс посягання на життя співробітника правоохоронного органу до числа злочинів проти авторитету органів державної влади, свідчить
про основний безпосередній об’єкт злочину,
хоча історія багата великим ілюстративним
матеріалом, що свідчить про неоднозначність законодавчих рішень з приводу безпосереднього об’єкта аналізованого посягання.
Характеризуючи безпосередній об’єкт
складу злочину, передбаченого ст. 345 КК –
„Погроза або насильство щодо працівника
правоохоронного органу” хотілося б відзначити, що науковці-криміналісти розходяться в своїх судженнях стосовно необхідності
існування такої кримінально-правової норми. На нашу думку, для того щоб правильно
вирішити питання доцільності існування ст.
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345 КК слід звернути увагу на безпосередній основний та безпосередній додатковий
об’єкти складу даного злочину.
Як слушно зазначає В.К. Грищук, безпосередній об’єкт складу злочину служить критерієм класифікації злочинів всередині кожного розділу Особливої частини КК України
[7, с.80]. В юридичній літературі науковці
поділяють безпосередній об’єкт складу злочину на основний та додатковий, останній, в
свою чергу, ділиться на обов’язковий та факультативний. В даному відношенні погляди авторів щодо визначення основного та
додаткового безпосереднього об’єкту складу
злочину майже не розходяться.
Приміром,
В.Б. Харченко основний безпосередній об’єкт складу злочину
розуміє як найбільш важливі відносини,
права, блага, свободи, цінності, що визначають місце складу злочину в структурі Особливої частини КК і охороняються конкретною кримінально-правовою нормою та яким
заподіюється шкода, або які опиняються перед загрозою заподіяння шкоди внаслідок
вчинення злочину. Додатковим же безпосереднім об’єктом складу злочину являються
відносини, цінності, блага, права, свободи,
яким шкода заподіюється завжди разом з
основним при вчиненні даного конкретного
злочину [8, с.36].
П.Л. Фріс визначає основний безпосередній об’єкт складу злочину як такий, що
визначає суспільну небезпеку конкретного
діяння, входить в характеристику складу
конкретного злочину та визначає його місце в системі родового та загального об’єктів
складу злочину. Об’єкт складу злочину, якому в кожному випадку посягання на основний безпосередній об’єкт складу злочину
обов’язково спричиняється шкода і який
через це перебуває під кримінально-правовою охороною паралельно з основним безпосереднім об’єктом складу злочину носить
назву додаткового безпосереднього об’єкту
складу злочину [4, с.74].
Безперечно, жодне з наведених вище
тверджень не можна ставити під сумнів,
оскільки вони в цілому відображають істину природу основного та додаткового безпосереднього об’єкту складу злочину. Тим
не менше ми вважаємо за доцільне внести

певні уточнення у формулювання вказаних
понять. Таким чином основний безпосередній об’єкт складу злочину нами вбачається
як такий, що являє собою найбільш важливі
суспільні відносини, притаманні виключно
даному складу злочину, характеризує його
істину природу та визначає місце конкретного складу злочину в структурі Особливої
частини КК України, перебувають під охороною конкретно визначеної кримінально-правової норми і яким заподіюється або
може заподіюватись шкода внаслідок вчинення певного злочину.
Що ж стосується злочину, передбаченого
ст. 345 КК, а точніше визначення його безпосереднього об’єкта, то видається очевидним те, що даний злочин посягає одразу на
декілька об’єктів. Шкода завдається як нормальній діяльності та авторитету правоохоронних органів, так і здоров’ю чи психічній
недоторканості працівників правоохоронних органів або їх близьких родичів.
Подібні злочини, з-поміж яких і злочини, передбачені ст.ст. 346, 347, 348, 349, 350
КК, містять у собі декілька безпосередніх
об’єктів, з яких законодавець обирає один,
такий що за словами П.Л. Фріса: „Виступає на «першу лінію» кримінально-правової
охорони як найбільш важливий у випадку
вчинення конкретного діяння”, – той, який
власне і визначає суспільну небезпеку даного злочину, структуру складу злочину,
а інші охороняє паралельно в зв’язку з їх
обов’язковим існуванням при вчиненні конкретного злочинного посягання [4, с.74].
Таким чином, можна пояснити існування
самостійної кримінально-правової норми по
захисту працівника правоохоронного органу та його близьких родичів від насильства
або погрози вчиненням такого насильства.
Аналіз наукових праць, присвячених питанню безпосереднього об’єкта посягання
па життя і здоров’я співробітника правоохоронного органу, показує, що серед учених
немає єдиної точки зору з цього питання,
хоча вони і сходяться в тому, що цей злочин
є многооб’ектним.
З появою спеціального складу посягання на життя працівника міліції або народного дружинника у главі дев’ятій КК УРСР
1960 р. (ст. 191 (2)), в юридичній літературі
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велися численні дискусії з приводу віднесення цього злочину чи до злочиів проти життя,
чи до злочинів проти порядку управління.
Це було обумовлено тим, що неоднозначну
оцінку серед вчених отримали саме основний і додатковий безпосередні об’єкти.
Більшість вчених вважали таке рішення цілком обгрунтованим. Наприклад, Н. І.
Трофимов зазначав, що визнання за раніше
діючим законодавством посягання на життя
працівника міліції або народного дружинника у зв’язку з їх діяльністю по охороні
громадського порядку злочином проти особистості нівелювало спрямованість зазначеного діяння проти порядку управління,
його дійсну правову природу [17, c. 124].
Очевидно, що автор, аргументуючи свій
висновок, віддавав перевагу соціально-політичного аспекту, відсуваючи на другий план
аспект правовий. Певною мірою він ігнорував т принципові положення, що склалися
в теорії кримінального права, що стосуються юридичної природи об’єкта, об’єктивної
сторони складу злочину. Тому, в принципі,
прийнятна точка зору не отримала достатнього обгрунтування і, природно, широкого
визнання серед науковців і практиків.
Інші автори, наприклад П. П. Осіпов,
стверджували протилежне і вважали, що
включення посягання на життя працівника міліції в систему злочинів проти порядку управління навряд чи можна визнати
обгрунтованим, тому що життя цих осіб як
таке видається більш значущою, ніж порушення соціального управління в сфері охорони громадського порядку » [18, c. 460].
Суперечливість суджень з цього питання
була викликана різним розумінням природи і характеру об’єкта, на заподіяння шкоди
якому направлено вчинення аналізованого
злочину: як було зазначено, воно передбачало посягання на два безпосередніх об’єкта на нормальну діяльність працівників міліції
і народних дружинників і на життя цих осіб.
Соціальної сутністю посягання на життя
працівників міліції і народних дружинників, що знаходить своє юридичне вираження в розташуванні даного складу злочину в
певному місці загальної системи кримінально-правових норм, є посягання на авторитет правоохоронних органів.
Íàøå ïðàâî ¹ 1, 2020

Дійсно, особа, що посягає на життя працівника поліції, прагне в першу чергу перервати або ускладнити його діяльність, а не
просто заподіяти шкоду особі працівника
поліції як такої. Тому суспільна небезпека
аналізованого злочину полягає саме в тому,
що він призводить до істотної дезорганізації
правоохоронної діяльності, аж до її повного
припинення.
В юридичній літературі науковці майже
одностайно визначають основний безпосередній об’єкт складу злочину, передбаченого ст. 345 КК, як нормальну діяльність
та авторитет правоохоронних органів, які
законодавець і прагнув поставити під кримінально-правову охорону, надаючи даним
відносинам пріоритет перед додатковим
безпосереднім об’єктом складу цього злочину.
Так, наприклад, С. І. Дячук зазначає,
що об’єктом злочину є такі складові авторитету правоохоронних органів, як особиста недоторканність та (або) законні майнові
інтереси їх працівників та близьких родичів
останніх, забезпеченням яких держава досягає необхідних умов для належного виконання такими працівниками своїх службових обов’язків [19, c. 293].
На думку Л.П. Брич Основним безпосереднім об’єктом складу злочину, передбаченого ст.. 345 КК України, є нормальна
діяльність правоохоронних органів, їх авторитет, а додатковим об’єктом - психічна недоторканність працівників правоохоронних
органів або їх близьких родичів, їх здоров’я
[20, c. 847].
І.М. Залялова зазначає, що основним
безпосереднім об’єктом злочину, що передбачається ст. 345 КК є суспільні відносини, що забезпечують авторитет працівника правоохоронного органу. Додатковим
об’єктом виступають суспільні відносини,
що забезпечують особисту недоторканність
працівника правоохоронного органу або
його близьких родичів, а також їх здоров’я
[21, c. 40].
Для прикладу зазначимо, що домінуючою думкою в кримінально-правовій літературі з приводу об’єкту посягання на життя
співробітника правоохоронного органу є
судження про те, що таким може бути нор-
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мальна діяльність співробітників правоохоронних органів [22, c. 411].
Що ж стосується додаткового безпосереднього об’єкту складу злочину, то на наше
особисте переконання та думку інших науковців-криміналістів, зокрема: Л.П. Брич,
В.А. Клименка, В.І. Осадчого та інших,
його зміст становлять суспільні відносини,
що існують з приводу охорони здоров’я та
психічної недоторканності працівника правоохоронного органу, а також його близьких родичів. Вочевидь, спираючись саме
на додатковий безпосередній об’єкт складу
злочину, передбаченого ст. 345 КК, деякі
науковці роблять необґрунтовані, на нашу
думку, припущення, стосовно недоцільності існування означеної норми як самостійного складу злочину. Окремі складові частини додаткового безпосереднього об’єкту
складу злочину, передбаченого ст. 345 КК,
є безпосередніми об’єктами складів злочинів, передбачених окремими кримінальноправовими нормами, а саме: ст.ст. 121, 122,
125, 126, 129, 195 КК – це, відповідно, умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень,
умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження, легке тілесне ушкодження, побої і
мордування, погроза вбивством та погроза
знищення майна. Проте, ще раз хотілося
б акцентувати свою увагу саме на тому, що
вказані суспільні відносини перебувають під
кримінально-правовою охороною при вчиненні злочину, передбаченого ст. 345 КК, у
зв’язку із тим, що їх порушення призводить
до порушення суспільних відносин з приводу нормальної діяльності та авторитету
правоохоронних органів, що і зумовлює існування даної самостійної статті Особливої
частини КК України. Таке існування видається нам обґрунтованим і доцільним.
Таким чином, основним безпосереднім
об’єктом при вчиненні посягання на життя співробітника правоохоронного органу
є законна діяльність працівника правоохоронного органу, додатковим безпосереднім
об’єктом при скоєнні аналізованого посягання виступає життя зазначених осіб.
На нашу думку, поняття безпосереднього об’єкту злочину слід сформулювати як
суспільні відносини, інтереси та блага, що
перебувають під кримінально-правовою

охороною і яким у разі вчинення злочину
заподіюється або може бути заподіяна шкода. Тим не менше ми аж ніяк не виключаємо можливості більш повного та точного
визначення поняття об’єкта злочину. При
подальших дослідженнях висвітленої проблематики особливу увагу варто звернути
на те, що поряд із суспільними відносинами існують також інтереси та блага – це
дозволить уникнути помилок, яких припускалися представники радянської школи
кримінального права, коли закон швидше
захищав існуючий лад, аніж інтереси та
блага, необхідні для нормального існування особи.
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SUMMARY
The questions concerning the direct object of
a crime under Art. 345 of the Criminal Code of
Ukraine. Analyzed different concepts of object of a
crime. Investigated the question of the primary and
direct object of a crime or threat of violence against
law enforcement officer.
It is substantiated that the establishment of the
direct object of the crime is important for clarifying
the nature and degree of public danger of the crime
committed, its correct qualification, makes it possible
to clearly distinguish between related crimes.
It is concluded that the main immediate
object of the crime is the most important social
relations inherent exclusively to this corpus delicti,
characterizes its nature and determines the specific
corpus delicti in the structure of the Special Part
of the Criminal Code of Ukraine, is protected by a
specific criminal law and which is caused or may be
harmed as a result of a certain crime.
The main direct object in the commission of
an attack on the life of a law enforcement officer
is the lawful activity of a law enforcement officer,
the additional direct object in the commission of the
violation in question is the life of these individuals.
Further areas of research identified the problems
of correlation of social relations with the category of
interests and benefits.
Key words: law enforcement, threat, violence,
law enforcement officer, the object of a crime.
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У статті досліджено зарубіжний досвід
запобігання корисливо-насильницьким злочинам, що вчиняються дітьми. Аналіз зарубіжного досвіду свідчить про необхідність
прийняття спеціалізованих законодавчих
нормативно-правових актів з метою створення правового підґрунтя спеціально-кримінологічних заходів запобігання корисливо-насильницьким злочинам. З’ясовано, що
організаційну основу системи запобігання
злочинам, учинених неповнолітніми, у багатьох зарубіжних країнах становлять як
спеціалізовані профілактичні установи,
так і органи та установи системи ювенальної юстиції. Аналіз досвіду запобігання
корисливо-насильницьким злочинам у зарубіжних країнах (Англія, Канада, Нідерланди, Сполучені Штати Америки, Швейцарія) дозволив виділити напрями проведення
ефективних заходів запобігання. На основі
узагальнення зарубіжного досвіду, рекомендацій Європейського Союзу, документів
ООН та ЮНІСЕФ, автором запропоновано
інноваційну модель трирівневої профілактики корисливо-насильницьких злочинів,
що вчиняються дітьми, яка зумовлена передусім потребою в новій, більш ефективній
системі реагування на такі кримінальні
правопорушення та їх профілактики, з урахуванням мінімізації покарання.
Ключові слова: зарубіжний досвід, дитина, неповнолітній, корисливо-насильницька злочинність, запобігання, профілактика.

Постановка проблеми
Відповідно до Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на
2016-2020 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 р. № 1018-р, необхідність повноцінного розвитку та самореалізації молоді є
однією із суспільних цінностей, а її соціальна підтримка одним з основних пріоритетів
державної політики. Потребують нагального розв’язання проблеми, що пов’язані з
низьким рівнем зайнятості молоді на ринку
праці за обраною професією та практичних вмінь і навичок молодих фахівців (у
2014 році в Україні рівень безробіття серед
молоді віком 15–24 роки становив 23,1%);
слабкою мотивацією до дотримання молодими людьми здорового і безпечного способу життя; відсутністю сталої тенденції до
зниження рівня злочинності у молодіжному
середовищі, насильства та системної роботи
у сфері їх профілактики [10].
ООН та ЮНЕСКО, Дитячий фонд ЮНІСЕФ та інші міжнародні організації значну увагу приділяють саме профілактиці
негативних явищ у молодіжному середовищі. Багато зусиль докладається для пошуку
нових чи адаптованих до сучасних умов
життя підходів до здійснення профілактики правопорушень серед неповнолітніх.
У цій справі, на наш погляд, цікавим є досвід інших країн, зокрема, США та Великобританії, які мають вагомі напрацювання
у сфері організації профілактики правопорушень серед неповнолітніх. Англо-аме139
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риканська система профілактики правопорушень займає домінуюче і провідне
становище в Європі, Америці та Японії
[1, с. 43].
Аналіз публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми
У правовій літературі різним аспектам,
що стосуються проблем запобігання корисливо-насильницькій злочинності, приділяли увагу відомі вітчизняні та зарубіжні
науковці: Ю. М. Aнтoнян, Б. М. Головкін,
В. В. Гoлiна, O. М. Джужа, А. І. Долгова,
О. М. Костенко, О. М. Литвинов, В. О. Меркулова, Н. С. Скриннікова, І. К. Туркевич,
В. І. Шакун та ін.
Виклад основного матеріалу
Профілактика правопорушень у Великобританії та Америці здійснюється у трьох
основних формах: ситуаційна, соціальна,
превенція за допомогою громадськості.
Спеціалісти у сфері профілактики правопорушень залежно від того, у чому вони
вбачають причини правопорушень, виокремлюють такі підходи до здійснення
їх профілактики: структурний підхід, що
пов’язує здійснення ефективної профілактики правопорушень з проведенням значних соціально-економічних перетворень у
суспільстві; психологічний підхід, який визнає
вирішальне превентивне значення впливу
на особу потенційного правопорушника, а
також осіб, які вже вчиняли правопорушення (з метою профілактики рецидиву); ситуаційний підхід, де вирішальна роль надається впливу на соціальні та фізичні фактори
зовнішнього середовища, сукупність яких
створюють сприятливу ситуацію для кримінальних проявів [2, с. 61-62].
У такий спосіб розрізняються концепції, орієнтовані на заходи загальної профілактики (структурний підхід), і теорії, що
обґрунтовують необхідність спеціальних
заходів профілактики (психологічний та ситуаційний підхід). При цьому особливу увагу британські й американські кримінологи
приділяють заходам спеціальної профілактики.
Спеціальна профілактика здійснюється
на трьох рівнях:
Íàøå ïðàâî ¹ 1, 2020

– первинний рівень профілактики, спрямований на усунення факторів зовнішнього
середовища, які сприяють вчиненню правопорушень;
– вторинний рівень профілактики, який
має на меті попередити криміналізацію потенційних правопорушників і пов’язаний із
впливом на нестійких осіб, у тому числі дітей «групи ризику»;
– третинний рівень профілактики, спрямований на попередження рецидиву з боку
осіб, що вже вчиняли правопорушення.
Первинна профілактика правопорушень
вважається у британській (як і в американській) кримінології вирішальною і базується на припущенні, що більшість правопорушень має ситуаційний характер і вчиняється в результаті певного збігу обставин,
за наявності конкретних умов, що полегшують вчинення правопорушень. Сама ситуація стимулює та провокує на вчинення певних видів правопорушень. Ситуативна превенція, на відміну від вищезгаданих форм,
спрямованих на блокування причин злочинності, впливає, насамперед, на скорочення можливостей для вчинення окремих
злочинів. Суть цього методу полягає в організації підтримки держави пропагандистських кампаній із запобігання злочинам,
розгляді проектів у сфері містобудування і
забудов для створення середовища, вільного від злочинності, у зосередженні зусиль на
виявленні та запобіганні можливостям для
вчинення злочинів молоддю, а останнім часом – і в здійсненні тиску на ділові і промислові кола з метою внесення змін у практику,
якщо вони можуть вплинути на зростання
злочинності. Ha сьогодні у Великобританії,
Франції, Нідерландах і деяких інших країнах ця форма запобігання є частиною офіційної політики боротьби зі злочинністю [3,
с. 278].
Таким чином, найефективнішим напрямом превенції є своєчасне усунення криміногенних факторів зовнішнього середовища, а також створення антикриміногенних
умов, за наявності яких правопорушник
відмовиться від наміру вчинити правопорушення, а саме: умов, які зроблять вчинення
правопорушень більш складною справою
і відповідно зроблять об’єкт менш уразли-
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вим; які зроблять вчинення правопорушень
ризикованішою та менш вигідною справою.
Останнім часом британські й американські науковці роблять акцент на здійсненні
заходів соціальної профілактики правопорушень із залученням сил громадськості.
Правопорушення виступають як соціальна
проблема, у вирішенні якої участь має брати все суспільство.
Завдання, що постають перед соціальною профілактикою:
– поліпшення соціальних умов життя;
– посилення ролі соціальних інститутів;
– збільшення кількості можливостей для
здобуття освіти, гідного працевлаштування,
відпочинку [4, с. 687].
Цей вид профілактики правопорушень
приділяє значну увагу роботі з дітьми, бо
підліткове середовище вважається найпроблемнішим з погляду потенційної можливості вчинення правопорушень. Одним із
напрямків здійснення соціальної профілактики є робота з дітьми у школах. У школах
діти одержують основний обсяг інформації.
Впровадження в програму шкільного навчання предметів, що сприяють вихованню
дитини як законослухняного громадянина,
лекцій та бесід з профілактики правопорушень, сприятиме правильному формуванню її особистості.
Слід зауважити, що британські й американські науковці дійшли висновку про необхідність об’єднання громадян за місцем
проживання (під’їзду, будинку, двору, міста
тощо) з метою підтримки чистоти, порядку
на своїй території та гарантування безпеки
своїх членів, що дозволить знизити рівень
правопорушень. Такий вид профілактики
отримав назву «профілактика за допомогою
громадськості». Активну участь в організації профілактичної діяльності об’єднань
громадян беруть працівники поліції. Вони
надають громадянам консультативну та
практичну допомогу. Найпоширенішими
формами цього виду профілактики є реалізація програм «сусідська взаємодопомога»,
«зупини злочинця» тощо.
Вторинний рівень профілактики має на
меті недопущення криміналізації тих осіб,
чия поведінка та спосіб життя свідчать
про можливість вчинення ними правопо-

рушень. На відміну від заходів первинної
профілактики, які мали загальний характер та спрямовувалися на усунення причин
та умов вчинення правопорушень, заходи
вторинної профілактики мають індивідуальний характер і пов’язані зі здійсненням
впливу на особу, її негативні риси, що визначають протиправну поведінку. Заходи
вторинної профілактики базуються на прогнозуванні індивідуальної поведінки особи,
яка складається із вивчення осіб, схильних
до правопорушень, та джерел негативного
впливу на них.
Специфічними заходами індивідуальної профілактики виступають різноманітні
шкільні програми виховання та контролю
за поведінкою неповнолітніх «групи ризику», а також програми, розраховані на профілактичну роботу з їх батьками. За кордоном такі програми реалізуються спільними
зусиллями поліції, навчальних закладів,
соціальних служб. Заходи індивідуальної
профілактики повинні використовуватися
дуже обережно, бо вони можуть викликати
стигматизацію неповнолітніх та прискорити вчинення ними правопорушень.
Третинний рівень профілактики правопорушень має на меті профілактику рецидиву
з боку осіб, які вже вчиняли правопорушення. Запобігання рецидиву пов’язується із
застосуванням поліцейських, судових, пенітенціарних заходів, спрямованих на своєчасне виявлення осіб, що вчинили правопорушення, притягнення їх до відповідальності, а також застосування до них наявних
засобів під час відбуття ними покарання.У профілактиці рецидиву особлива роль
відводиться кримінально-правовим заходам впливу. З метою профілактики рецидиву широко використовуються також заходи
підвищеного контролю за поведінкою осіб,
які відбули покарання, а також програми їх
індивідуальної реабілітації [5, с. 497-498].
Слід зауважити, що в ООН спеціальні
структури запобігання злочинності існують
уже понад 50 років. Так, відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 1 грудня 1950 p., кожні п’ять років проводяться
міжнародні конгреси, що являють собою
форуми з обміну політичними установками,
стимулювання боротьби зі злочинністю та її
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запобігання. Про важливість і популярність
цих конгресів свідчить збільшення кількості
країн-учасниць. Так, якщо на першому Конгресі ООН у 1955 р. у Женеві були присутні
представники 40 країн, то на вісімнадцятому в 2014 р. у Відні – 145 держав [6, с. 144].
Прикладами закордонних програм, що
орієнтовані на профілактику правопорушень серед дітей, є:
Truancy
and
Disaffected
Pupils
Programmer – програма, спрямована на
зменшення кількості прогулів та кількості учнів, що негативно налаштовані проти школи. Ця програма реалізує заходи,
спрямовані на вдосконалення процедури
реєстрації учнів, які відсутні у школі; реагування на відсутність у школі у перший день;
реалізацію освітніх програм для батьків;
попередження шкільного хуліганства, погроз, знущань над однокласниками; роботу
з прогульниками та нагляд за прогульниками; організацію тренінг-програм для вчителів та співробітників дитячих організацій з
метою оволодіння ними спеціальними методами позитивного впливу на поведінку
неповнолітніх та реагування на девіантну
поведінку; покращення системи викладання у школі (Великобританія, США);
«Студенти для правосуддя» – ця програма здійснюється працівниками поліції
спільно із вчителями навчальних закладів з метою ознайомлення учнів з різними
сторонами правоохоронної системи. Під
час реалізації програми з учнями проводяться рольові ігри. Учні поділяються на
групи, які представляють поліцейських,
прокурорів і суддів. Вони оглядають «місце правопорушення», допитують «свідків»,
«підозрюваних», звертаються по дозвіл на
арешт, здійснюють судовий розгляд справ
тощо. Адміністрація шкіл надає допомогу
працівникам поліції в організації цих ігор.
Реалізація цієї програми сприяє формуванню в учнів підвищеного відчуття поваги до
правоохоронних органів, усувають відчуття
недовіри до поліції, створює атмосферу довіри та взаєморозуміння (США) [7, с. 89].
Найефективніші програми базуються
на мультифакторному підході та застосовуються, починаючи з періоду раннього дитинства, і спрямовані не стільки на індивіда
Íàøå ïðàâî ¹ 1, 2020

(агресивна поведінка, стрес, навички подолання), скільки на несприятливі характеристики найближчого сімейного та соціального оточення. Вважаємо, що така програма може використовуватися для профілактики злочинності дітей, тому що досить
часто причиною їх девіантної поведінки є
недоліки в сімейному вихованні.
Деякі перспективні програми включають заміщення агресії, зокрема це Проєкт соціального розвитку м. Сієтла (Hill et
al., 2001), Проєкт профілактики жорстокості серед молоді «Миротворці» (Embry
et al., 1996), програма «Сім’я та школа
разом» (FAST), які поєднують навчання
батьків і візити додому зі шкільними заходами, спрямованими на покращення соціального функціонування підлітка в школі. Остання програма впроваджувалася в
половині шкіл США і продемонструвала
високі показники утримання від агресії і
по завершенню програми (Cornell, 2000)
[7, с. 93].
З метою профілактики пограбувань дітьми шкільного віку в основному, згадуються два проєкти – Позитивна зайнятість
для молодих людей (широкий ряд розвиваючих активностей, особливо канікулярні програми) та Партнерство для безпеки
шкіл (Safer School Partnership), включаючи
чергування поліції в шкільному приміщенні, автобусі тощо, медіацію, позашкільні
активності, бокс, туризм, індивідуальну роботу з групами ризику, інтерактивний вебсайт. Важливо, що утримуючі втручання не
перешкоджають іншим ініціативам, і те, що
до партнерства було залучено багато агенцій [7, с. 103].
У Великобританії для запобігання злочинам, що вчиняються дітьми створено
особливі підрозділи «дитячої поліції», які
працюють з молоддю до 17-річного віку,
чия поведінка свідчить про їх деморалізацію. Між дирекцією шкіл і «дитячою поліцією» встановлено постійні контакти. При
взаємодії з населенням британська поліція
практикує три види контактів. Індивідуальний контакт, суть якого полягає в морально-психолоічній, контрольованій дії поліцейського на конкретну людину. У деяких
містах створено спеціальні служби поліцей-
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ських чиновників зі зв’язку з населенням.
Кожен, хто бажає, може прийти на прийом,
отримати консультацію, пораду або надати
інформацію, що цікавить поліцію. Найперспективнішими груповими контактами поліції і населення є тематичні зустрічі в університетах, коледжах, початкових школах.
У деяких регіонах у навчальні програми
шкіл запроваджується викладання предмета «Охорона громадського порядку».
Столична поліція організовує підготовку
юристів для виступу на радіо і телебаченні. Популярною протягом багатьох років
залишається телерубрика «Поліцейська
п’ятихвилинка» [8, с. 84-85].
У Канаді у програмах тривалого втручання зосереджують увагу на наданні допомоги дітям, які перебувають у соціально неприйнятних для їх особистісного розвитку
умовах або мають схильність до асоціальної
чи суспільно небезпечної активності. Програмні заходи, головним чином, формують
позитивне ставлення до соціальних норм,
правил, закону і суспільної моралі, освіти
та корегують ставлення підлітка до правопорушень і злочинів, а також формують
відповідальне ставлення до своїх вчинків,
серед профілактичних заходів запобігання
суспільно неприйнятній поведінці неповнолітніх можна виокремити правову, медикобіологічну та соціальну спрямованість.
Напрям соціальної превенції полягає в
розширенні мережі обстеження дітей, залученні громадських організацій, батьків,
вчителів та сусідів, що забезпечують ранню
профілактику злочинної поведінки дітей.
Крім того, канадські Girls Club of Canada/
America Programs і Services for At-Risk and
Families створюються, реалізуються, фінансуються безпосередньо волонтерськими організаціями, школи залучають органи місцевого врядування й кошти місцевих, бюджетів. Програма Youth Inclusion Program
заснована на добросусідських стосунках
і застосовується у суспільно небезпечних
районах [9, с. 58–59]. Вона спрямована на
зниження рівня злочинності дітей та проявів антисуспільної поведінки шляхом створення безпечних місць, де молодь може
отримати спеціальні навички та допомогу в
навчанні. Позитивні приклади, які надають

працівники та добровільні учасники програми, сприяють зміні ставлення молодих
правопорушників до навчання й протиправної поведінки.
Соціальна
спрямованість
програм
Boston Gun Project and Ope Ceasefire і Seattle
Social Development Project відображає чітку
взаємодію навчальних закладів й органів
державної влади у справах дітей, правоохоронних органів та органів ювенальної
юстиції, органів соціального забезпечення
населення, а також безпосередньо батьків
дітей, які беруть участь у реалізації програми. У канадській превентивній програмі
спостерігається стала тенденція до залучення громадськості до здійснення заходів із
запобігання злочинності неповнолітніх, які
схильні до злочинної поведінки чи вчиняли правопорушення або злочини, що були
віднесені до системи кримінального правосуддя [8, с. 95]
Більшість програм має комплексний характер, де зосереджено виховні, спостережні й корекційні заходи впливу на суспільно
неприпустиму, у тому числі злочинну поведінку дитини.
Програми виховного, спостережного й
корекційного характеру, як правило, мають тривалий характер (Fast Track, Olweus
Bullying Prev Program, Life Skills Training,
Leadership and Resiliency Program). Bони
розраховані на дво- та трирічний вплив
на процес розвитку дитини, які схильні до
антисоціальної поведінки (наприклад, зловживання алкоголем, наркотиками, проявляють насильство до однолітків чи молодших учнів та агресію до тварин тощо), у період їх навчання у школі.
Кожний компонент програми виховного, спостережного спрямування передбачає окремий навчальний план, у якому
передбачається: характеристика програми,
детальний опис окремих груп заходів, зразки бланків (анкет), необхідні матеріали для
реалізації цих компонентів та реплікаційні
підказки, а також відповідне професійнокадрове забезпечення чи координаційний
супровід.
Названі програми спрямовані на профілактику правопорушень серед неповнолітніх за рахунок залучення громадськості до
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цієї діяльності, пошуку для підлітків з «груп
ризику» нових можливостей самореалізації.
Ці програми мають суто профілактичний
характер і приносять очікувані результати
лише за умов активної участі всіх суб’єктів
профілактики [7, с. 104].
Таким чином, варто констатувати, що
зарубіжний досвід свідчить про дієвість
прийняття спеціалізованих нормативноправових актів з метою створення правового підґрунтя спеціально-кримінологічних заходів запобігання корисливо-насильницьким злочинам, що вчиняються
дітьми. Спостерігається тенденція до
звуження функцій поліції з профілактики
злочинності дітей та зосередження цих
функцій у спеціалізованих соціальних та
освітніх установах, а діяльність поліції й
інших правоохоронних органів спрямовано переважно на припинення злочинів, а
також їх рецидиву. Запобігання злочинності дітей ґрунтується, головним чином,
на заходах допомоги, навчанні та вихованні, пріоритеті виховних заходів над
виправними.
На основі узагальнення зарубіжного досвіду, рекомендацій Європейського Союзу,
документів ООН та ЮНІСЕФ варто прийняти запропоновану у цій статті інноваційну модель трирівневої профілактики корисливо-насильницьких злочинів, що вчиняються дітьми, яка зумовлена передусім
потребою в новій, більш ефективній системі
реагування на такі кримінальні правопорушення та їх профілактики, з урахуванням
мінімізації покарання.
Висновки
Вважаємо, що для подальшого становлення й розвитку вітчизняної системи профілактики правопорушень серед дітей, для
розробки та впровадження у діяльність
суб’єктів профілактики правопорушень нових, ефективних форм та методів запобігання необхідно вивчати і впроваджувати певні закордонні методичні напрацювання та
практичні прийоми у цій сфері, але робити
це необхідно з урахуванням національних
особливостей, зумовлених попереднім розвитком нашої держави та сучасними трансÍàøå ïðàâî ¹ 1, 2020

формаційними процесами, що відбуваються
у всіх сферах суспільного життя.
На основі узагальнення зарубіжного досвіду варто виокремити головні напрями
соціальної реабілітації дітей, які вчинили
корисливо-насильницькі злочини в Україні: 1) створення і розвиток профілактичних
служб для роботи з дітьми; 2) діагностика
соціального середовища; 3) суспільна допомога і наставництво, з метою розв’язання
найбільш важливих для дітей проблем;
4) робота посередницьких «патронажних»
служб, що виражається у наданні підтримки дітям, особливо чутливим до конфліктів
у сім’ї, школі, на вулиці; 5) забезпечення
належного місця проживання, здатного замінити сім’ю; 6) застосування сімейними соціальними працівниками спеціальних психологічних карт на кожну дитину конкретного мікрорайону з моменту народження з
метою проведення своєчасних запобіжних
заходів до досягнення нею повноліття;7) створення інституту сімейних соціальних
працівників та закріплення кожної сім’ї,
яка має дитину, за місцем проживання,
певним соціальним працівником, який взаємодіє з органами та установами охорони
здоров’я; 8) правова пропаганда серед учнів
освітніх установ працівниками ювенальної
превенції, що є найважливішою складовою
як освітніх програм, так і діяльності Національної поліції України з припинення девіантної поведінки дітей.
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АНОТАЦІЯ
У статті досліджено зарубіжний досвід
запобігання корисливо-насильницьким злочинам, що вчиняються дітьми. Аналіз зарубіжного досвіду свідчить про необхідність
прийняття спеціалізованих законодавчих
нормативно-правових актів з метою створення правового підґрунтя спеціально-кримінологічних заходів запобігання корисливо-насильницьким злочинам. З’ясовано, що
організаційну основу системи запобігання
злочинам, учинених неповнолітніми, у багатьох зарубіжних країнах становлять як
спеціалізовані профілактичні установи, так
і органи та установи системи ювенальної
юстиції. Аналіз досвіду запобігання корисливо-насильницьким злочинам у зарубіжних
країнах (Англія, Канада, Нідерланди, Сполучені Штати Америки, Швейцарія) дозволив
виділити напрями проведення ефективних
заходів запобігання. На основі узагальнення
зарубіжного досвіду, рекомендацій Європейського Союзу, документів ООН та ЮНІСЕФ
автором запропоновано інноваційну модель
трирівневої профілактики корисливо-насильницьких злочинів, що вчиняються дітьми, яка зумовлена передусім потребою в
новій, більш ефективній системі реагування
на такі кримінальні правопорушення та їх
профілактики, з урахуванням мінімізації
покарання.
Для подальшого становлення й розвитку вітчизняної системи профілактики
правопорушень серед дітей, для розробки та
впровадження у діяльність суб’єктів профілактики правопорушень нових, ефективних
форм та методів запобігання необхідно вивчати і впроваджувати певні закордонні методичні напрацювання та практичні прийоми у цій сфері, але робити це необхідно з
урахуванням національних особливостей,
зумовлених попереднім розвитком нашої
держави та сучасними трансформаційними процесами, що відбуваються у всіх сферах
суспільного життя.
На основі узагальнення зарубіжного досвіду варто виокремити головні напрями
соціальної реабілітації дітей, які вчинили
корисливо-насильницькі злочини в Україні:
1) створення і розвиток профілактичних
служб для роботи з дітьми; 2) діагностика

соціального середовища; 3) суспільна допомога і наставництво, з метою розв’язання
найбільш важливих для дітей проблем;
4) робота посередницьких «патронажних»
служб, що виражається у наданні підтримки дітям, особливо чутливим до конфліктів
у сім’ї, школі, на вулиці; 5) забезпечення належного місця проживання, здатного замінити сім’ю; 6) застосування сімейними соціальними працівниками спеціальних психологічних карт на кожну дитину конкретного
мікрорайону з моменту народження з метою
проведення своєчасних запобіжних заходів до
досягнення нею повноліття; 7) створення
інституту сімейних соціальних працівників
та закріплення кожної сім’ї, яка має дитину, за місцем проживання, певним соціальним працівником, який взаємодіє з органами
та установами охорони здоров’я; 8) правова
пропаганда серед учнів освітніх установ працівниками ювенальної превенції, що є найважливішою складовою як освітніх програм,
так і діяльності Національної поліції України з припинення девіантної поведінки дітей.
Ключові слова: зарубіжний досвід, дитина, неповнолітній, корисливо-насильницька
злочинність, запобігання, профілактика.
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FOREIGN EXPERIENCE IN THE
PREVENTION OF CHILDISH AND
VIOLENT CRIMES COMMITTED BY
CHILDREN
The article explores the foreign experience of preventing self-inflicted acts of violence
committed by children. The analysis of foreign
experience testifies to the necessity of adopting specialized legislative normative legal acts
in order to create a legal basis for special criminological measures for the prevention of selfserving and violent crimes. It has been found
that in many foreign countries, the organizational basis for preventing juvenile offenses is
the specialized preventive and juvenile justice
agencies. An analysis of the experience of preventing selfish and violent crimes in foreign
countries (England, Canada, the Netherlands,
the United States of America, Switzerland)
made it possible to identify the directions of
effective prevention measures. Based on the
generalization of foreign experience, the recommendations of the European Union, UN
documents and UNICEF, the author proposed
an innovative model of three-level prevention
of acts of violence and violence committed by
children, which is primarily due to the need
for a new, more effective system of responding
to their legal response taking into account the
minimization of punishment.
For further development and development of the domestic system of prevention of
offenses among children, for the development
and implementation of new, effective forms
and methods of prevention of the subject of
prevention of offenses it is necessary to study
and implement certain foreign methodologi-
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cal developments and practical techniques in
this field, but to do so taking into account the
national peculiarities caused by the previous
development of our country and the modern transformation processes occurring in all
spheres of public life.
On the basis of generalization of foreign
experience, it is necessary to identify the main
directions of social rehabilitation of children
who have committed acts of violence and violence in Ukraine: 1) creation and development
of preventive services for work with children;
2) diagnosis of social environment; 3) community assistance and mentoring to address the
most pressing issues for children; 4) the work
of mediation “patronage” services, which is expressed in support of children, especially sensitive to conflicts in the family, at school, on the
street; 5) providing a decent accommodation
that can replace the family; 6) use by the family social workers of special psychological cards
for each child of a particular neighborhood
from the moment of birth with the purpose of
holding timely preventive measures until she
reaches majority; 7) Establishment of an institution for family social workers and the fixing
of each family with a child at the place of residence by a certain social worker who interacts
with health authorities and institutions; 8) legal
advocacy among the pupils of educational institutions by the employees of juvenile prevention, which is the most important component
of both educational programs and activities of
the National Police of Ukraine for ending the
deviant behavior of children.
Keywords: foreign experience, child, minor, self-serving, violent crime, prevention,
prevention.
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У статті здійснено теоретичне дослідження законодавства ряду зарубіжних країн щодо пеналізації кримінально-протиправних посягань на громадську та приватну
професійну охоронну діяльність.
Акцентовано увагу, що однією з основних
умов ефективності кримінальної політики
являється розробка і удосконалення інститутів покарання (в тому числі пеналізації),
як на законодавчому, так і на правозастосовному рівнях. Наголошено на тому, що
криміналізація суспільно - небезпечних посягань в означеній сфері та їх пеналізація
у відповідності до норм міжнародного права
є актуальною проблемою, що потребує вирішення.
Досліджено межі пеналізації кримінально-протиправних посягань на громадську та
приватну професійну охоронну діяльність у
законодавстві ряду зарубіжних країн, шляхом визначення її обсягу та змісту.
Акцентовано увагу на необхідності підвищення ефективності застосування норм
кримінального законодавства України в частині відповідальності за кримінально-протиправні посягання на громадську та приватну професійну охоронну діяльність.
Зроблено висновок про практичну значущість подальшої наукової розробки питань
пеналізації кримінально-протиправних посягань на громадську та приватну професійну охоронну діяльність, формалізації засад і
правил здійснення цієї діяльності з активним використанням при цьому позитивного
зарубіжного досвіду.

Ключові слова: покарання, призначення
покарання, пеналізація, зарубіжний досвід,
охоронна діяльність, приватна охоронна діяльність, злочини у сфері охоронної діяльності.
Постановка проблеми
Пеналізація злочинів являє собою вагомий сегмент кримінально-правової політики
держави, яка становить процес і результат
діяльності законодавця із визначення у кримінальному законі видів і розмірів покарань
за злочини з метою нормативного забезпечення засобів для протидії злочинності.
Загалом пеналізація, що була здійснена при прийнятті Кримінального кодексу України (далі КК України) 2001 року, в
цілому відповідає сучасному рівню науки
кримінального права та задовольняє потреби практики. Разом із тим, ціла низка положень Кодексу свідчить про те, що у здійсненій пеналізації, на жаль, значною мірою
проявилися такі фактори, як безсистемність,
безпідставність та взаємна неузгодженість
покарань, що передбачені за окремі злочини [1, c.32].
Якщо говорити про пеналізацію кримінально-протиправних посягань на громадську та приватну професійну охоронну
діяльність слід вказати, що чинний кримінальний кодекс не містить окремих норм,
спрямованих на забезпечення безпеки громадської або приватної охоронної діяльності. Нині проблема встановлення кримінальної відповідальності за посягання в
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сфері професійної охоронної діяльності залишає безліч складних запитань, одним з
яких є питання рівноцінного, в тому числі
кримінально – правового захисту учасників
охоронної діяльності незалежно від форми
власності та організаційно – правової структури суб’єкта такої діяльності [2, c. 155].
Нажаль, незважаючи на конституційний
принцип рівності прав і свобод, рівень захисту працівників громадських та приватних охоронних організацій значно нижчий
ніж працівників державних правоохоронних органів. Це недопустимо як з точки
зору демократичних засад кримінального
судочинства, так і міжнародно - правової
необхідності. Тому криміналізація суспільно
- небезпечних посягань в означеній сфері та
їх пеналізація у відповідності до норм міжнародного права є актуальною проблемою,
що потребує вирішення. Міжнародний досвід яскраво свідчить що успішна приватна
громадська та професійна охоронна діяльність позитивно впливає на рівень злочинності в державі що є запорукою оздоровлення криміногенної обстановки.
Аналіз останніх досліджень
і публікацій
Теоретичні та прикладні аспекти кримінально-протиправних посягань на громадську та приватну професійну охоронну
діяльність в різних її вимірах свого часу досліджували: О. М. Бандурка, М. І. Бачило,
Д. В. Бездітко, Ю. М. Бєліков, С. Г. Гаспарян,
Т. С. Гончарук, К. В. Громовенко,
С. П. Довбій, С. В. Ківалов, О. О. Пунда,
Н. В. Устименко, С.С. Юрко, С. А. Шейфер,
Ю.О. Ярошенко та інші. Однак питання, що
стосуються аналізу зарубіжного досвіду пеналізації кримінально-протиправних посягань на громадську та приватну професійну
охоронну діяльність не були предметом детального вивчення.
Метою даної публікації є аналіз зарубіжного досвіду пеналізації кримінальнопротиправних посягань на громадську та
приватну професійну охоронну діяльність,
як основи для удосконалення процесу розробки і удосконалення інститутів покарання в Україні.
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Виклад основного матеріалу
Чинне
кримінальне
законодавство
України не містить окремих спеціальних
норм, спрямованих на захист приватної та
громадської професійної охоронної діяльності від суспільно небезпечних посягань, в
результаті вчинення яких опосередковано
«зовні» або «зсередини» можуть порушуватися інтереси учасників охоронних відносин. У КК України міститься ряд норм, які
опосередковано захищають інтереси досліджуваної діяльності та окремих осіб, що її
здійснюють.
Ааналіз кримінального законодавства
окремих європейських країн дозволяє
стверджувати, що подібні злочини і кримінальні проступки слід розглядати двояко:
з одного боку вони посягають на об’єкти
громадської та приватної професійної охоронної діяльності, а з іншого – на суб’єктів,
тобто осіб, що цю діяльність здійснюють.
Кількісний склад приватних охоронних організацій досить значний, вони вирішують
широке коло задач при цьому не беруть
кошти з бюджету, а поповнюють його сплачуючи податки. Проте рівень захищеності
співробітників цих організацій явно недостатній і неспіврозмірний ризику, характеру
дій, способам їх вчинення в протиборстві з
кримінальними протиправними діяннями,
що вчиняються. З іншого боку, рівень професіоналізму та моральні якості співробітників, їх правильне організаційно – управлінське налаштування та керівництво не
завжди досконале і а вони нерідко стають
об’єктами кримінального переслідування з
усіма витікаючи ми з цього наслідками.
Так,
наприклад
у
Федеративній
Республіці Німеччина, незважаючи на ретельний відбір кандидатів для роботи в
приватних правоохоронних структурах,
співробітники даних організацій нерідко
вчиняють правопорушення, пов’язані з використанням своїх службових повноважень.
Як правило, вони притягуються до кримінальної відповідальності на загальних підставах. Однак у випадках, коли дані особи
виконують завдання державного керування
за орган влади або іншу державну установу
(наприклад, охорону громадського порядку
й т. ін.), відповідно до п. 4 § 11 КК ФРН вони
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прирівнюються до посадових осіб і несуть
відповідальність за статтями розділу 30 КК
ФРН («Посадові злочинні діяння»).
За
законодавством
Французької
Республіки компетентні адміністративні органи країни можуть винести рішення про
тимчасове закриття охоронно-розшукового
бюро, якщо один з його приватних агентів
став об’єктом кримінального переслідування [3].
Варто також додати, що за КК
Французької Республіки окрім основних видів покарань за вчинення наведених вище
кримінальних правопорушень у сфері професійної охоронної діяльності до фізичних і
юридичних осіб судом, за власним розсудом,
можуть бути застосовано ще й низка додаткових видів покарань [4].
Згідно з КК Республіки Польща покаранню за вбивство публічної особи у зв’язку
з виконанням нею службових обов’язків,
пов’язаних з охороною безпеки людей або
охороною безпеки і публічного порядку у
вигляді позбавлення волі на строк, не коротший 12 років, покаранню у вигляді 25 років
позбавлення волі або довічного ув’язнення.
Згідно зі ст. 217а той, хто вдарив людину або
в інший спосіб порушив його тілесну недоторканість у зв’язку з прийнятими ним мірами по захисту безпеки людей або по охороні
безпеки і публічного порядку, підлягає покаранню у вигляді штрафу, обмеження волі
або позбавлення волі на строк до 2 років [5].
У КК Королівства Іспанія відповідальність за злочини у сфері охоронної діяльності розосереджена за різними розділами
та главами, зокрема: «Вбивство та його форми», «Про тілесні ушкодження», «Про примус», «Про корупцію серед приватних осіб»,
«Про злочини, пов’язані з інтелектуальною і
промисловою власністю, ринком і споживачами», «Про незаконне присвоєння державних функцій або професійної кваліфікації»,
«Про присвоєння повноважень».
Покарання за вчинення вказаних злочинів передбачене у вигляді позбавлення
волі від 10 до 15 років, окрім позбавлення
волі передбачено покарання у вигляді позбавлення права займатися виробничою або
комерційною діяльністю строком від 1 до 6
років і штрафу в трикратному розмірі отри-

маної вигоди або переваги. Згідно зі ст. 403
КК Королівства Іспанія особі, яка здійснює
професійні дії, не володіючи відповідним
дипломом про вищу освіту, який був виданий або визнаний в Іспанії відповідно до
чинного законодавства, призначається покарання у вигляді штрафу від шести до дванадцяти місячних ставок. Якщо здійснювана професійна діяльність вимагає наявності
офіційного документу, який засвідчує необхідну кваліфікацію і дозволяє виконання
вказаної діяльності, а винна особа не має такого документу, призначається покарання у
вигляді штрафу від трьох до п’яти місячних
ставок. Якщо винна особа, окрім того, публічно присвоїть собі професійну кваліфікацію, яка вимагає наявності відповідного диплому, призначається покарання у вигляді
позбавлення волі на строк від шести місяців
до двох років [6].
У пенітенціарному кодексі Республіки
Естонія, як в одному з небагатьох подібних
законодавчих актів, окремо регламентовані
спеціальні склади винних діянь у сфері охоронної діяльності. Так, ст. 137 «Приватна
розшукова діяльність» декларовано, що
стеження за іншою особою з метою збору
даних про неї, що здійснюється особою,
яка не має законного права на проведення
оперативно-розшукової діяльності, - карається грошовим стягненням або тюремним
ув’язненням на строк до трьох років. Те ж
діяння, вчинене юридичною особою, - карається грошовим стягненням. Зі змісту цієї
кримінально-правової норми вбачається,
що такий вид основного покарання як грошове стягнення і тюремне ув’язнення на
строк до трьох років може бути призначене
за ч. 1 ст. 137 – фізичній особі, а такий вид
основного покарання як грошове стягнення
– ще й юридичній особі [7].
Аналіз
окремих
положень
КК
Республіки Латвія дає підстави стверджувати, [8] за вчинення у сфері охоронної діяльності у цій країні щодо фізичних осіб
передбачені такі основні види покарань –
позбавлення волі, в особливих випадках,
передбачених законом короткочасне (від
15-ти днів, але не більше трьох місяців)
або довічне позбавлення волі, соціальне забезпечення або штраф. Соціальне забезпе-
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чення і штраф, поряд з конфіскацією власності, обмеженням прав (від 1 до 5 років),
випробувальним наглядом, можуть бути
також призначені судом як додаткові види
покарань. Найвища межа покарання у вигляді позбавлення волі становить 20 років.
Згідно з ч. 1 ст. 40 соціальне забезпечення
(примусові роботи) як основне покарання
або додаткове покарання становить примусове залучення до суспільно необхідних
робіт, які засуджений або особа, якій примусові роботи призначені приписом прокурора про покарання, відбуває, виконуючи
в околиці місця проживання встановлені
структурою виконання примусових робіт
роботи у вільне від основної роботи або
навчання час і без винагороди. Примусові
роботи як основне покарання встановлюються на строк від сорока до двохсот вісімдесяти годин. Прокурор при призначенні
в приписанні про покарання примусових
робіт може застосувати не більше половини від передбаченою дійсною статтею
максимальної тривалості примусових робіт. Примусові роботи як додаткове покарання на строк від сорока до ста годин
можуть бути встановлені особам, які засуджені умовно. З огляду на приписи ст. 41
штрафом є грошова сума, що накладається
судом або прокурором для сплати на користь держави в 30-денний строк. Штраф
як основне покарання відповідно до шкоди злочинного діяння й майновим положенням винного визначається:за кримінальний проступок – у розмірі від трьох до
ста встановлених у Латвійській Республіці
мінімальних місячних заробітних плат;за
менш тяжкий злочин – у розмірі від п’яти
до однієї тисячі встановлених у Латвійській
Республіці мінімальних місячних заробітних плат;за тяжкий злочин, за яке дійсним
законом передбачається позбавлення волі
на строк не більше п’яти років, – від десяти
до двох тисяч установлених у Латвійській
Республіці мінімальних місячних заробітних плат. Наслідком вчинення фізичною
особою кримінального проступку (ст. ст.
189, 197) є покарання у вигляді короткочасного позбавлення волі (від 15-ти днів,
але не більше трьох місяців) або соціальне
забезпечення або штраф.
Íàøå ïðàâî ¹ 1, 2020

У КК Республіки Литва [9] за вчинення
злочинів у сфері охоронної діяльності фізичній особі можуть бути призначені такі
основні види покарань як позбавлення волі,
позбавлення права виконувати певну роботу або займатися певною діяльністю, обмеження волі, штраф або арешт. За вчинення
кримінальних проступків (ч. 4 ст. 225, ч. 3
ст. 227, ст. 258) у сфері охоронної діяльності
у цій країні фізичній особі можуть бути призначені такі види покарань як позбавлення
права виконувати певну роботу або займатися певною діяльністю, штраф або арешт.
Більше того, зі змісту санкцій норм, передбачених ст. 225, 227 юридичній особі з
огляду на приписи ст. 43 можуть бути призначені такі види покарань як штраф, обмеження діяльності або ліквідація юридичної
особи.
Опрацювання положень кримінального
законодавства окремих держав пострадянського простору дає підстави стверджувати,
що подібні злочини передбачені і законодавством цих країн. Так, зокрема такі злочини у сфері охоронної діяльності передбачені
у КК Республіки Азербайджан, Республіки
Казахстан, Республіки Киргизія, Республіки
Молдова,
Республіки
Таджикистан,
Республіки Узбекистан.
Аналіз змісту санкцій відповідних статей кримінальних кодексів вказаних країн у цілому дозволяє говорити про те, що
за вчинення злочинів у сфері приватної і
професійної охоронної діяльності у країнах колишнього Радянського Союзу передбачені основні,змішані і додаткові види
покарань, що у вітчизняному кримінальному законодавстві знаходять свій вияв
у ст. 51 КК України. Водночас, мінімальні і максимальні межі таких основних видів покарань як громадські або виправні
роботи,обмеження або позбавлення волі на
певний строк, а так само таких змішаних видів покарань як штраф, позбавлення права
займати певні посади або займатися певною
діяльністю істотно відрізняються від законодавчої їх побудови у КК України. Так, у
КК Республіки Азербайджан, Республіки
Білорусь, Республіки Казахстан,Киргизької
Республіки, РФ, Республіки Таджикистан,
Республіки Узбекистан за вчинення злочи-
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нів у сфері охоронної діяльності санкціями
відповідних статей передбачені як основні
види покарань (громадські або виправні роботи, обмеження або позбавлення волі на
певний строк, довічне позбавлення волі),
так і змішані види покарань (штраф, позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю, а за КК РФ ще
й обмеження волі).
Крім того, в окремих КК можна спостерігати такі види і строки окремих покарань,
які не притаманні КК України. Зокрема,
у КК Республіки Білорусь, та Республіки
Таджикистан, законом встановлено альтернативне покарання у вигляді смертної кари.
У КК Республіки Казахстан поряд з довічним позбавленням волі за умисне вбивство
особи у зв’язку з виконанням професійного
або громадського обов’язку (п. 2 ч. 2 ст. 99),
за перевищення влади або посадових повноважень (в його особливо кваліфікованих
різновидах – ч. 4 ст. 362), перешкоджання
законній підприємницькій діяльності (ст.
365), службове підроблення (ч. 1 і 3 ст. 369),
службову бездіяльність (ст. 370) передбачено покарання у вигляді довічного позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю
У КК Киргизької Республіки у разі
вчинення умисного знищення або пошкодження майна особи у зв’язку виконанням
професійного або громадського обов’язку
санкцією ч. 1 ст. 174 передбачено як основне покарання у вигляді потрійного айипу.
Згідно зі ст. 45 КК Киргизької Республіки
потрійний айип є стягненням, що накладається судом у трикратному розмірі заподіяної шкоди в грошовому або натуральному
вираженні. Дві частини потрійного айипу
стягуються на користь потерпілого у відшкодування матеріальної й моральної шкоди, третя частина – на користь держави. У
випадку ухилення від сплати потрійного
айипу він заміняється виправними роботами, обмеженням волі або позбавленням волі
у межах строку, передбаченого в санкції відповідної статті.
За вчинення злочинів у сфері охоронної
діяльності у КК Республіки Молдова фізичній особі можуть бути призначені такі основні види покарань як позбавлення волі, по-

збавлення права обіймати певні посади або
займатися певною діяльністю, обмеження
волі, штраф, неоплачувана праця на користь
суспільства [10].
Висновки та перспективи подальших
досліджень
Реалії сьогодення сучасної України свідчать про загострення кризового становища
в різних сферах суспільного життя. В повній мірі це стосується високого рівня злочинності, що загрожує дотриманню прав і
свобод як окремих громадян, так і юридичних осіб. В цих умовах держава має активно
спрямовувати зусилля всіх прогресивних
сил суспільства на протидію цим загрозам.
Громадська та приватна професійна охоронна діяльність є резервом для успішної протидії злочинності в усіх її проявах. Причому
співробітники цих організацій виконують
аналогічну з багатьох напрямків діяльність,
що донедавна було прерогативою державних правоохоронних органів. Слід констатувати, що затребуваність в суспільстві на
послуги приватних охоронних структур
зростає, обсяг вирішуваних ними завдань
збільшується, як і кількість їх співробітників.
Як свідчить зарубіжний досвід в цій сфері, в європейських країнах значна роль в
системі забезпечення правопорядку відводиться саме громадським та приватним охоронним організаціям. Аналіз законодавства
ряду країн виявляє схожість законодавчих
підходів до проблем правової захищеності
співробітників цих служб а також недосконалість їх вирішення. У більшості кримінальних кодексів європейських держав відповідальність співробітників громадських
та приватних охоронних структур не врегульована спеціальними правовими нормами,
а вирішується на загальних підставах.
Безумовно, кожна країна проходить
власний шлях розвитку та становлення в
сфері приватної професійної охоронної системи в тому числі. При порівнянні вітчизняних та зарубіжних правових норм слід виходити з того, що немає і не може бути відстороненої незалежної законодавчої системи
яку можна у когось запозичити і перенести
в свою країну, не зважаючи на власний пра-
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вовий досвід, традиції, звичаї, та інші фундаментальні основи розвитку.
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SUMMARY
The author of the article has carried out
theoretical study of the legislation of a number of
foreign countries on the penalization of criminal
and unlawful encroachments on public and private
professional security activities.
The emphasis has been focused on the fact that
one of the basic conditions for the effectiveness of
criminal policy is the development and improvement
of penal institutions (including penalization), both
at the legislative and law-enforcement levels. It has
been emphasized that the criminalization of socially
dangerous encroachments in the specified sphere
and their penalization in accordance with the
norms of international law is an urgent problem
that needs to be solved.
The author has studied the limits of penalization
of criminal and unlawful encroachments on public
and private professional security activities in the
legislation of a number of foreign countries by
determining their scope and content.
Special attention has been paid to the need to
increase the effectiveness of applying the norms
of the criminal law of Ukraine in part of liability
for criminal and unlawful encroachments on
public and private professional security activities;
to develop effective mechanisms for detecting
and further correcting shortcomings related to
penalization of the actions under consideration.
The author has made the conclusion about
the practical significance of further scientific
development of the issues of penalization of criminal
and unlawful encroachments on public and private
professional security activities, formalization of the
principles and rules for carrying out such activities
with the active use of positive international
experience.
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Анализируются вопросы уголовной ответственности за наемничество по уголовному законодательству зарубежных государств.
На основании анализа предписаний уголовного
законодательства отдельных европейских и
постсоветских государств констатируются
общие и отличительные черты нормативного урегулирования этого вопроса. Высказывается авторская точка зрения о целесообразности имплементации некоторых положений
зарубежного законодательства в отечественное. Определены степень научной разработки вопросы уголовной ответственности за
наемничество. Дается характеристика наемничества как преступления против мира
и безопасности человечества. Путем анализа
элементов состава преступления акцентируется внимание на особенностях совершенствования Уголовного кодекса Украины.
Выделены положения, которые являются
неудачными (в которых не указана цель вербовки, финансирования, обучения или иного
материального обеспечения наемника; где
сужен круг преступных действий, охватываемых понятием «наемничество»). Рассмотрено объективную сторону состава наемничества и определены особенности субъективной
стороны. Охарактеризован субъект наемничества по УК зарубежных государств.
Ключевые слова: наемничество, наемник,
уголовная ответственность, зарубежный
опыт, субъект преступления.
Постановка проблеми
Умови сучасного світу, хиткість його існування потребують встановлення нових

відносин співробітництва у сфері боротьби зі
злочинністю як світового, так і регіонального
характеру. Для цього не слід змінювати національні правові системи одноманітним наднаціональним правом, а необхідно напрацювати єдині кримінально-правові матеріальні
норми, інститути та категорії, які регулюють
глобальні міжнародні правовідносини, а також визначити єдиний понятійний правовий
механізм [1, с.4]. Не є виключенням у цьому
випадку регламентація питань кримінальної
відповідальності за найманство, яке набуває
нових форм та виступає рушійною силою агресії. Не можна заперечувати того, що проблема
протидії найманству на міжнародному рівні
піднімається з новою силою, оскільки у різних куточках планети, де мають місце збройні
протистояння, міжнародні спостерігачі фіксують присутність спеціально завербованих
іноземців професіоналів, які беруть участь у
насильницьких акціях із метою дестабілізації
громадської безпеки тієї чи іншої держави або
зміни її конституційного ладу. Відтак вивчення та порівняння законодавства зарубіжних
держав у цій частині є важливим з огляду на
те, що такий аналіз надасть можливість побачити переваги та недоліки національних
законотворчих традицій, а відтак окреслити
напрями вдосконалення КК України та запозичити позитивний правовий досвід. Слід погодитись із В.О.Навроцьким, який зауважує,
що вивчення норм Особливої частини кримінального законодавства зарубіжних держав
дозволяє виявити недоліки вітчизняного права, які насправді не відповідають сучасним
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нормам, що діють в інших державах, а також
знайти аргументи для відстоювання тих позицій, поступатися якими, з урахуванням національної специфіки та сучасних проблем,
видається недоцільним [2, с.4].
Стан дослідження
Загалом дослідження проблеми найманства носить міжгалузевий характер, оскільки здійснювались з позицій міжнародного
права, політології, теорії та історії держави і права, а також кримінального права.З огляду на зазначене вивчені джерела необхідно згрупувати у дві групи. Перша група теоретичних напрацювань стосується
міжнародно-правової регламентації боротьби з найманством, а також правового регулювання діяльності приватних військових
та охоронних підприємств. Мова йде про
роботи таких вчених як К.В. Громовенка,І.О. Колотухи, І.Л. Невзорова, Л.О. Павлової, П.І. Репешка, О.О. Скрильника та
інших. Друга група наукових досліджень
охоплює праці, які стосуються кримінально-правової характеристики найманства.
Деякі аспекти цієї проблеми розглядали у
працях А.О. Купріянова, С.М. Мохончука,
Т.І. Нікіфорова, К.В. Юртаєва та інші. Слід
віддати належне монографічному дослідженню О.В. Наден, у якому автор розглядає
найманство як соціальне та кримінальноправове явище, аналізує сучасні проблеми
розвитку протиправної військової служби
та найманства як його складової частини, а
також характеризує найманство з погляду
принципів міжнародного права. Втім доводиться констатувати, що ніхто з авторів не
здійснював порівняльно-правового аналізу
кримінально-правової протидії найманству,
не оцінював ефективність відповідної норми у КК зарубіжних держав.
Таким чином, основною метою цієї статті
є вивчення зарубіжного досвіду регламентації
кримінальної відповідальності за найманство.
Виклад основних положень
Загальновідомо, що у світі існує близько
двохсот держав, кримінальне законодавство
кожної з яких має свою специфіку. З огляду
на поступову реалізацію курсу України на вхоÍàøå ïðàâî ¹ 1, 2020

дження до Європейської спільноти, необхідно
вивчити кримінальне законодавство окремих
держав, які є членами Європейського Союзу
(Польща [3], ФРН [4], Австрія [5], Швеція [6],
Франція [7], Бельгія [8], Іспанія [9], Італія [10],
Болгарія [11], Данія [12]). Також варто зупинитися на аналізі положень кримінального законодавства держав пострадянського простору (Азербайджан [13], Білорусь [14], Вірменія
[15], Грузія [16], Казахстан [17], Киргизстан
[18], Молдова [19], Таджикистан [20], Узбекистан [21]). Власне такий вибір обумовлений
низкою обставин, серед яких, передусім, подібність ідей реформування кримінального
законодавства, його основних інститутів та
спільність історичної правової системи.
Насамперед, потребує вивчення питання,
чи взагалі регламентована відповідальність за
найманство у кримінальному законодавстві
зарубіжних держав. Аналіз КК держав, які
входили до складу колишнього Радянського
Союзу засвідчує, що законодавець встановлює кримінально-правову заборону на вчинення аналізованого злочину. Зокрема, відповідальність за найманство передбачена у
наступних розділах: «Злочини проти миру і
безпеки людства» (КК Киргизстану, Узбекистану, Азербайджану, Таджикистану, Вірменії,
Казахстану), «Військові злочини та інші порушення законів і звичаїв ведення війни» (КК
Білорусь), «Злочини проти людяності» (КК
Грузії), «Злочини проти миру і безпеки людства, військові злочини» (КК Молдови).
Щодо кримінального законодавства держав, які є членами ЄС, то там спостерігається
дещо інша картина. Законотворець у жодному з розглянутих КК не закріплює термінів
«найманець» чи «найманство» (виняток становить КК Франції). Водночас, незважаючи
на це, доводиться констатувати, що зі змісту
диспозицій статей, які регламентують кримінальну відповідальність за незаконну військову службу, випливає, що законодавець усе ж
встановлює кримінально-правову заборону
за найманську діяльність (парагр. 109 h ФРН,
ст.12 Глави 19 Швеції, ч.2 парагр.102 КК Данії, ст.141 КК Польщі, ст.288 КК Італії, ст.4361, ст.436-2 КК Франції). Так, за КК Швеції
покаранню підлягає особа, яка в межах Королівства і без дозволу Уряду вербує людей для
іноземної військової або іншої подібної служ-
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би, або схиляє людей незаконно покинути
країну для того, щоб вступити на таку службу
(ст.12 Глави 19). Схоже положення передбачено у КК ФРН: «Хто вербує громадянина Німеччини на військову службу у воєнний або
йому подібний заклад в інтересах іноземної
держави або доставляє його вербувальникам
або на військову службу подібної установи…»
(парагр.109 h). Кримінально-караними визнаються також дії громадянина Польщі, який
приймає на себе без згоди компетентного органу військові обов’язки в іноземній армії або
іноземній військовій організації (ст.141 КК
Польщі).
У подальшому необхідно встановити ознаки об’єктивної сторони складу найманства
у кримінальному законодавстві зарубіжних
держав. Практично у всіх випадках аналізоване посягання розглядається як злочин із
формальним складом. Лише у КК Казахстану
(ст.162) передбачені суспільно-небезпечні наслідки у виді загибелі людей або інші тяжкі
наслідки, що свідчить про наявність матеріального складу. За КК держав пострадянського простору з об’єктивної сторони найманство
передбачене у наступних формах: вербування, навчання, фінансування або інше матеріальне забезпечення найманця, а також його
використання та участь у збройному конфлікті або військових операціях (ст.395 КК Вірменії, ст.132 КК Білорусь, ст.162 КК Казахстану,
ст.141 КК Молдови, ст.114 КК Азербайджану, ст.410 КК Грузії, ст.375 КК Киргизстану,
ст.401 КК Таджикистану).
Така схожість законодавчих конструкцій
обумовлена тим, що у період розпаду СРСР
була фактично однакова нормативна база пострадянських держав. Втім навряд чи можна
стверджувати про відсутність відмінностей
у сфері законодавчого регулювання питань
кримінальної відповідальності, оскільки нормативна база кожної держави постійно вдосконалювалась та зазнавала змін. Прикладом
цьому слугує ч.2 ст.154 КК Узбекистану, де
вербування, навчання, фінансування або інше
матеріальне забезпечення найманця, а також
його використання у збройному конфлікті або
військових діях виступає кваліфікуючою ознакою найманства. В основному же складі злочину регламентована кримінально-правова
заборона найманства, тобто участі на терито-

рії або стороні іноземної держави у збройному конфлікті або військових діях особи, яка
не є громадянином або військовослужбовцям
держави, що знаходиться в конфлікті, або постійно не проживає на території, яка контролюється стороною, що перебуває в конфлікті, або не уповноважена жодною державою
для виконання офіційних обов’язків у складі
збройних сил, з метою отримання матеріальної винагороди чи інших особистих вигод
(ч.1 ст.154). Лише за КК Білорусь кримінальна відповідальність за найманську діяльність
передбачена у різних кримінально-правових
нормах (ст.132 – вербування, навчання, фінансування або використання найманців;ст. 133 - найманство).
У КК держав, які є членами ЄС законодавець дещо звузив коло злочинних дій, які охоплюються поняттям «найманство». Зокрема,
кримінально-караними визнаються наступні
дії: вербування людей для іноземної військової або іншої подібної служби або схиляння
їх незаконно покинути державу для того,
щоб поступити на таку службу (ст.12 Глави
19 КК Швеції), вербування громадянина на
військову службу або воєнний чи йому подібний заклад чи доставка його на таку службу
(ст.109 h КК ФРН), вербування для служби
в збройних силах будь-якої ворожої держави або сама служба в час війни або окупації
у ворожих збройних силах або у взаємодіючих військових або поліцейських силах, або в
будь-яких подібних структурних підрозділах,
або організаціях (п.2 ч.2 парагр. 102 КК Данії), недозволене вербування або озброєння
в інтересах іноземної держави (ст.288 КК Італії). Такий підхід, вочевидь, не можна вважати вдалим, оскільки найманська діяльність не
обмежується лише самим вербуванням, а потребує фінансування, матеріально-технічного
забезпечення. Врешті-решт, не всі найманці
відразу володіють навиками у «мистецтві ведення бойових дій», а тому потребують підготовки, навчання, що також повинно визнаватись кримінально-караним діянням. Дещо
відрізняються у цьому випадку положення
КК Франції, де встановлена кримінально-правова заборона участі найманця у збройному
конфлікті і військових операціях (ст.436-1).
Кримінально-караними також визнаються
організація і управління угрупуванням, ме-
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тою якого є вербування, найм, екіпіровка, фінансування, військовий інструктаж особи найманця (ст.436-2).
Необхідно також зупинитись на вивченні
ознак суб’єкта складу найманства, який може
бути як загальним (ст.12 Глави 19 КК Швеції,
парагр. 109 h ФРН, п.1 ч.2 парагр. 102 КК Данії, ст.436-1, ст.436-2 КК Франції, ст.141 КК
Польщі, ст.288 КК Італії, ч.1 ст.375 КК Киргизстан, ч.1, п.2 ч.2 ст.395 КК Вірменії, ч.1
ст.114 КК Азербайджану, ч.1 ст.410 КК Грузії,
ст.132 КК Білорусії, ч.1 ст.162 КК Казахстану, ч.2 ст.141 КК Молдови, ч.1 ст.401 КК Таджикистану, ч.2 ст.154 КК Узбекистану), так і
спеціальним (чп.1 ч.2, ч.3 ст.395 КК Вірменії,
ст.133 КК Білорусії, ч.2,3 ст.410 КК Грузії, ч.2,
3 ст.114 КК Азербайджану, ч.2, 3 ст.375 КК
Киргизстану, ч.2, 3 ст.162 КК Казахстану, ч.1
ст.141 КК Молдови, ч.1 ст.154 КК Узбекистану, ч.2, 3 ст.401 КК Таджикистану), яким визнається службова особа, яка здійснює вербування, навчання, фінансування або інше матеріальне забезпечення найманця, а також його
використання у збройному конфлікті або військових діях. Окрім того, ознаками спеціального суб’єкта наділений найманець. Дефініція
цього поняття передбачена практично у всіх
КК держав пострадянського простору. Зокрема, ним є особа, яка діє з метою отримання
матеріальної винагороди і не є громадянином
держави, що бере участь у збройному конфлікті або військових операціях, не проживає
постійно на його території, а також не є особою, спрямованою для виконання офіційних
обов’язків (ч.2 примітки до ст.114 КК Азербайджану, примітка до ст.410 КК Грузії, примітка до ст.162 КК Казахстану, примітка до
ст.375 КК Киргизстану, ст.130 КК Молдови,
ст.154 КК Узбекистану). Найманці не включені до особового складу збройних сил держави,
яка перебуває в конфлікті (ч.4 ст.395 КК Вірменії, примітка до ст.401 КК Таджикистану)
та беруть участь у збройному конфлікті без
уповноваження держави, громадянином якої
вони є або на території якого постійно проживають (ст.133 КК Білорусь). Окрім того, відповідно до КК Франції суб’єктом складу найманства може виступати також юридична особа
(ст.436-4). Така позиція законодавця, безсумнівно, є справедливою, оскільки нерідко діяльність найманців фінансується юридичною
Íàøå ïðàâî ¹ 1, 2020

особою або ж може здійснюватись в її інтересах. Прикладом цьому є злочинна діяльність так званого Бюро у Парижі, яке займалось вербуванням найманців для участі у бойових діях у Конго та у 1961 р. було закрито.
Не менш важливим є питання щодо визначення форми вини найманства за законодавством зарубіжних держав. Незважаючи
на те, що відповідь на це питання прямо не
вказана у диспозиції статті, втім, виходячи із
аналізу конструкції аналізованого складу злочину, можна говорити про прямий умисел,
оскільки здійснення вербування найманців,
їх фінансування, матеріальне забезпечення
та навчання є неможливе у формі необережності, адже така особа усвідомлює суспільну
небезпечність своїх дій та бажає їх вчинити. Те ж саме стосується участі найманця у
збройному конфлікті або військових операціях, оскільки власне метою такої злочинної
діяльності є отримання матеріальної вигоди.
Так, відповідно до КК Франції кримінальнокараними є дії будь-якої особи, яка спеціально притягнула в якості найманця до участі у
збройному конфлікті (ч.1 ст.436-1) або будьякої особи, яка є спеціально завербованою з
метою прийняття участі в конкретній військовій операції, що має своєю метою повалення
державних інститутів або спробу порушення
територіальної цілісності держави (ч.2 ст.4361). За КК Білорусі вербування, навчання, фінансування, інше матеріальне забезпечення
та використання найманців здійснюється для
участі у військових діях проти іноземної держави або для протидії законному здійсненню
права народів на самовизначення, визнаного
міжнародним правом (ст.132).
Разом із тим, варто звернути увагу на те,
що у кримінальному законодавстві переважної більшості зарубіжних держав пострадянського простору законотворець не зазначає, з
якою метою здійснюється вербування, фінансування, навчання або інше матеріальне забезпечення найманця (ст.114 КК Азербайджану,
ст.395 КК Вірменії, ст.410 КК Грузії, ст.162 КК
Казахстану, ст.375 КК Киргизстану, ст.141 КК
Молдови, ст.401 КК Таджикистану, ст.154 КК
Узбекистану). Мабуть, такий стан речей можна пояснити власне тим, що у примітках до
статей про найманство зазначено про те, що
найманець бере участь у збройному конфлікті
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або військових операціях. Водночас такий підхід законодавця не можна вважати послідовним, оскільки, припустимо, особа, яка навчає
найманців мистецтву ведення бойових дій,
повинна чітко усвідомлювати, що здійснює це
виключно з метою їх подальшого використання у збройних конфліктах інших держав чи
насильницьких діях, а не для захисту тієї чи
іншої держави в якості добровольця. З огляду
на це вважаємо, що законодавцю необхідно у
диспозиціях відповідних статей конкретизувати з якою метою здійснюється вербування,
фінансування, навчання або інше матеріальне
забезпечення найманця, оскільки якщо така
мета відсутня, то навряд чи правильно говорити про наявність у діях особи ознак складу
найманства.
Висновки
Зарубіжний досвід регламентації кримінальної відповідальності дає змогу зробити
висновок про те, що власне невдалими слід
вважати положення кримінального законодавства тих держав, у яких не зазначена мета
вербування, фінансування, навчання або іншого матеріального забезпечення найманця
(ст.114 КК Азербайджану, ст.395 КК Вірменії,
ст.410 КК Грузії, ст.162 КК Казахстану, ст.375
КК Киргизстану, ст.141 КК Молдови, ст.401
КК Таджикистану, ст.154 КК Узбекистану).
Не вартим для запозичення також є досвід
КК тих держав (ст.12 Глави 19 КК Швеції,
ст.109 h КК ФРН, п.2 ч.2 парагр. 102 КК Данії,
ст.288 КК Італії), де звужено коло злочинних
дій, які охоплюються поняттям «найманство».
Таким чином, порівняльно-правове дослідження в частині нормативного регулювання
кримінальної відповідальності за найманство
дозволило виявити не лише спільні закономірності правового розвитку, але й оцінити
ефективність відповідної норми.
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АНОТАЦІЯ
Аналізуються питання кримінальної відповідальності за найманство за кримінальним
законодавством зарубіжних держав. На підставі
аналізу приписів кримінального законодавства
окремих європейських і пострадянських держав
констатуються спільні і відмінні риси нормативного урегулювання цього питання. Висловлюється авторська точка зору щодо доцільності імплементації деяких положень зарубіжного
законодавства у вітчизняне. Окреслено ступінь
наукової розробки питання кримінальної відповідальності за найманство. Дається характеристика найманства як злочину проти миру
і безпеки людства. Шляхом аналізу елементів
складу злочину акцентується увага на особливостях удосконалення Кримінального кодексу
України.
Виокремлено положення, які є невдалими (у
яких не зазначена мета вербування, фінансування, навчання або іншого матеріального забезпечення найманця; де звужено коло злочинних дій,
які охоплюються поняттям «найманство»).
Розглянуто об’єктивну сторону складу найманства та визначено особливості суб’єктивної сторони. Охарактеризовано суб’єктів найманства
за КК зарубіжних держав.
Ключові слова: найманство, найманець,
кримінальна відповідальність, зарубіжний досвід, суб’єкт злочину.
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SUMMARY
This paper examines the international experience
of regulation of criminal responsibility for mercenarism.
On the basis of analysis of orders criminal legislation
separate European and most post-Soviet countries the
general and excellent lines of the normative regulation
this question. Problematic issues and ways of their
elimination are determined. The author point of view
speaks out in relation to expedience of implementation
of some positions of foreign legislation in domestic
practice.
It defines bases of criminalization of mercenaries
at the international level and ascertains the lack of
global consensus on this issue. The objective-subjective
side of the mercenary activities as the crime against
peace and security of mankind has been analyzed. The
peculiarities of the mercenary activities definition in
the Criminal Code of Ukraine have been given special
attention.
The statements that are worthy to be adopted by
and to Ukrainian lawmaker (anticipation of such a
qualifying sign of mercenary use of a minor), as well
as those which are unsuccessful (which do not specify
the purpose of recruitment, financing, training or
other financial support of the mercenary; where the
range of criminal activities covered by the concept of
“mercenary” is narrowed) have been elucidated. The
actus reus of the mercenarism according to the criminal
legislation of the international experience is considered.
Key words: mercenarism, mercenary, criminal
responsibility, foreign experience, subject of the crime.
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йни Україна втратила значну частину населення, і ще більше людей померло внаслідок організованого комуністичним режимом Голодомору 1932-1933 р. Втім доводиться констатувати, що після здобуття
Україною незалежності окремі політичні
партії схвально оцінювали комуністичний
режим, а його злочини заперечувались. А
тому проблема просування тоталітарної
ідеології не залишилась у далекому минулому. В окремій думці судді Конституційного Суду України О.О.Первомайського
зазначено, що комуністична ідеологія не
зникла, а істотно впливала на суспільне
життя і політику, а члени Комуністичної
партії України тривалий час були представлені в українському парламенті та
інших органах державної влади. Більше
того, за цією ідеологією виправдовувались посягання Російської Федерації на
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також анексія та
окупація країною-агресором частини території нашої держави [1].

Анализируется состояние теоретического исследования проблемы уголовной ответственности за изготовление, распространение коммунистической, нацистской
символики и пропаганду коммунистического
и национал-социалистического (нацистского)
тоталитарных режимов; приведены основные положения и их сторонников.
Утверждается, что на современном этапе развития государства не хватает адекватного механизма противодействия пропаганде
коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов. Обзор уголовно-правовой литературы
показал, что уголовная ответственность за
пропаганду коммунистического и националсоциалистического (нацистского) тоталитарных режимов еще недостаточно изучена.
Констатировано, что отдельные аспекты
вообще неисследованны, а позиции авторов по
очерченному вопросу – противоречивы. Благодаря соответствующему изучению часть до
сих пор неосвещенных вопросов подвергнуты
анализу, по решению спорным – приведены
дополнительные аргументы.
Ключевые
слова:
тоталитарная
идеология,коммунистический тоталитарный режим, национал-социалистический
(нацистский) тоталитарный режим, пропаганда.
Постановка проблеми
У ХХ столітті народ України зазнав
страждань через два тоталітарні режими:
радянський (1917-1991р.) та нацистський
(1941-1945 р.). Під час Другої світової ві-

Стан дослідження
Проблема кримінальної відповідальності за пропаганду комуністичного та
нацистського тоталітарних режимів, а
відтак оцінки ефективності сучасної
кримінально-правової заборони піддавалось аналізу у працях В.М. Комарницького, Є.О. Письменського, М.А. Бабак,
Л.О.Мостепанюк, А.А. Павловської, О.Е. Радутного, Ю.М. Беклеміщева, О.В. Філей та ін-
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ших. Водночас доводиться констатувати,
що питання кримінально-правових заходів протидії виготовленню, поширенню, а
також публічному використанню символіки комуністичного, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів
«не протоптане» науковцями, оскільки
відповідна кримінально-правова норма
«отримала право на існування» відносно
нещодавно.
Таким чином, основною метою цієї
статті є вивчення стану теоретичного дослідження питань кримінальної відповідальності за пропаганду комуністичного
та нацистського тоталітарних режимів.
Виклад основних положень
30 серпня 1991 року Президія Верховної Ради України, посилаючись на висновки Тимчасової комісії, за якими визнавалось, що керівництво Компартії
України своїми діями підтримало державний переворот і тим самим сприяло його
здійсненню на території України, видала
Указ «Про заборону діяльності Компартії
України» на підставі ч. 2 ст. 7 Конституції (Основного Закону) УРСР 1978 року,
згідно з якою не допускалось створення
і діяльність партій, що ставлять за мету
зміну шляхом насильства конституційного ладу і в будь-якій протизаконній формі
територіальної цілісності держави, а також підрив її безпеки, розпалювання національної і релігійної ворожнечі. Це питання власне стало предметом розгляду
Конституційним Судом України, який у
своєму рішенні зазначив, «що Комуністична партія України, яка була зареєстрована
22 липня 1991 року саме як об’єднання
громадян, не є правонаступником КПРС
і Компартії України у складі КПРС». Відтак було прийнято рішення визнати Указ
«Про заборону діяльності Компартії України» неконституційним [2].
Окремими народними обранцями
України неодноразово вносились пропозиції щодо встановлення кримінальної
відповідальності за пропаганду тоталітарних режимів. Однак такі спроби характеризувалися амбівалентністю, а тому не
Íàøå ïðàâî ¹ 1, 2020

увінчались успіхом. Скажімо, у проекті
Закону України від 19 березня 2010 року
за № 4745-1 висувались пропозиції доповнити КК України статтею, яка б регламентувала кримінальну відповідальність
за пропаганду фашизму, нацизму, комунізму, сексизму та інших тоталітарних
політичних течій, що обмежують свободу
людини. Втім у коментарі до відповідного законопроєкту зазначено, що у пояснювальній записці не наведено жодного
належного обгрунтування необхідності
його прийняття. Окрім того, вказувалось,
що факт висловлення особою своїх думок
і поглядів на ту чи іншу ідеологію, зокрема, фашизму, нацизму, комунізму, сам по
собі не несе небезпеки для суспільства, а
тому немає належних підстав для встановлення кримінальної відповідальності. На
розгляд Верховної Ради України вносився ще ряд законопроєктів схожого змісту
(«Про заборону реабілітації та героїзації
фашистських колабораціоністів 1933–1945
рр.» від 15 січня 2009 № 3618; «Про заборону пропаганди фашизму та нацизму в
Україні» від 12 листопада 2009 р. №52471; «Про внесення змін до деяких кодексів
України (щодо відповідальності за пропаганду нацизму і фашизму)» від 22 лютого
2011 року за № 8149), однак жоден із них
прийнятий як закон так і не був.
З розробки та прийняття Верховною
Радою України ЗУ «Про внесення зміни
до Кримінального кодексу України щодо
відповідальності за заперечення чи виправдання злочинів фашизму» від 16 січня 2014 р. фактично розпочалося формування кримінально-правової політики
протидії поширенню тоталітарної ідеології. На підставі цього Закону КК України
доповнено ст.436-1, яка регламентувала
відповідальність за публічне заперечення
чи виправдання злочинів фашизму, пропаганду неонацистської ідеології, виготовлення та (або) розповсюдження матеріалів, у яких виправдовуються злочини
фашистів і їх прибічників [3]. У пояснювальній записці до проєкту Закону зазначено, що в суспільстві все частіше висловлюється стурбованість і протест проти
численних фактів публічного схвалення
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нацизму і фашизму, спроб заперечення
чи виправдання злочинів фашизму проти
людяності, вчинених у роки Другої світової війни, а також пропаганди неонацистської ідеології, що ґрунтується на расових
і національних упередженнях. У зв’язку з
цим необхідно вживати, у відповідності з
міжнародно-правовими нормами, більш
ефективні заходи у боротьбі із зазначеними явищами і екстремістськими рухами,
які створюють реальну загрозу демократичним цінностям.
Таким чином, доводиться констатувати, що лише у зв’язку з відповідними законопроєктними пропозиціями, питання
перспектив введення в КК України окремої статті, яка встановлює кримінальноправову заборону пропаганди комуністичного та нацистського тоталітарних режимів, опинилося під пильним науковим
прицілом. Відповідні нововведення отримали як підтримку, так і гостру критику.
Так, з одного боку зазначали, що актуальність таких змін не викликає сумнівів через необхідність запровадження ефективних заходів із певними видами поведінки,
які сприяють ескалації сучасних форм расизму, расової дискримінації, ксенофобії
та пов’язаної з ними нетерпимості, а також
екстремістськими рухами [4, с.17]. Водночас, з іншого – криміналізація діянь, описаних у ст.436-1 КК України стала хибним
способом вирішення низки соціально-політичних проблем. Відповідні зміни стали
черговим прикладом помилковості криміналізації, що не є рідкістю у вітчизняній
практиці нормотворення [5, с.264]. Однак
не вдаючись до дискусії з цього приводу,
зазначимо, що у зв’язку з наявністю безлічі вад цього кримінально-правового припису, а відтак критичними зауваженнями
з боку науковців та юристів-практиків,
вищезгаданий Закон втратив чинність на
підставі Закону України від 28 січня 2014 р.
«Про визнання такими, що втратили чинність деяких законів України».
Натомість, на підставі ЗУ «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних
режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 9 квітня 2015 р.

[6] було внесено зміни до редакції ст.4361 КК України, яка отримала назву «Виготовлення, поширення комуністичної,
нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного
(нацистського) тоталітарних режимів».
Для пропозиції оптимальної законодавчої моделі кримінально-караного злочинного діяння, в тому числі того, що
передбачене у ст.436-1 КК України, необхідно вивчити накопичений науковий матеріал у частині предмета дослідження.
Під час аналізу стану теоретичного дослідження питань кримінальної відповідальності за пропаганду комуністичного та нацистського тоталітарних режимів, вивчені
джерела необхідно поділити на три групи. Власне, перша група робіт охоплює
праці з міжнародного права, конституційного права, політології, історії, психології,
філософії, оскільки в рамках цих галузей
знань висвітлюються питання виникнення комуністичного та нацистського тоталітарних режимів, їх розвитку і динаміки, розглядаються концепції фашизму,
його ознаки, прояви та похідні від нього
рухи тощо. Ці праці представлені такими
вченими як Г.В. Берченко, В.В. Бушанський, І.Р. Вітик, О.Г. Данильян, О.Ф. Іванов,
В.В. Левицький, О.А. Ліщинська, О.І. Майборода,
С.Рябенко, О.А. Феоктистова, М.В. Чабанна та інші. Відтак їх внесок у формування
теоретичних уявлень про сутнісні риси
тоталітарних режимів та їх вплив на суспільство важко переоцінити. Так, вартою
уваги є праця П.І. Соболя, у якій автор
простежує об’єктивні і суб’єктивні передумови зародження та еволюції радянського
тоталітаризму, показує ролі голодомору
як засоби радянської тоталітарної влади
щодо здійснення колонізації етнічного
простору України [7]. Слід віддати належне праці А.В. Пехник, у якій описується
поняття та причини виникнення тоталітаризму, проведено всебічний аналіз різновидів тоталітарних режимів, особливостей
процесу їх формування та функціонування, а також визначено фактори, які сприяли утвердженню тоталітарної політичної
системи [8].
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Друга група наукових праць присвячена проблемам кримінально-правової
охорони миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Вагомий внесок у
вивченні цього питання зробили такі вчені як О.М. Броневицька, М.М. Гуменюк,В.О. Навроцький, В.О. Поповичук, Ю.С. Резнік, Б.В. Романюк, Е.Н. Трикоз, А.В. Шамара, К.С. Юртаєва та інші. Слід віддати
належне праці А.А. Маєвської у якій проаналізовано тексти статутів міжнародних
трибуналів, а також спеціальну наукову
літературу щодо визначення, сутності та
змісту злочинів проти людяності, досліджено їх правову природу та надано юридичну характеристику [9]. Важко переоцінити значення роботи С.М. Мохончука, де
охарактеризовано місце злочинів проти
миру та безпеки людства у системі міжнародних правопорушень, виявлено особливості сучасної конвенційної регламентації
відповідальності за відповідні посягання і
специфіку, розкрито становлення системи
злочинів проти миру і безпеки людства у
кримінальному законодавстві зарубіжних
держав [10].
Науковий здобуток цих авторів мав неабиякий вплив на розвиток третьої групи
досліджень, які безпосередньо присвячені
окремим питанням кримінальної відповідальності за пропаганду комуністичного
та нацистського тоталітарних режимів.
Так, одні вчені вивчали особливості кримінально-правової охорони національної
та історичної пам’яті [11], інші розглядали питання криміналізації пропаганди
тоталітарних режимів [11; 4; 12], треті
здійснили кримінально-правову характеристику складу злочину, передбаченого
ст.436-1 КК України [13; 14; 15], четверті
аналізували кримінально-правовий механізм протидії пропаганді тоталітаризму
[16; 17]. Позитивно оцінюючи науковий
доробок учених, все ж доводиться констатувати, що у кримінально-правовій літературі відсутнє комплексне дослідження, присвячене питанням кримінальної
відповідальності за пропаганду комуністичного та нацистського тоталітарних
режимів, а окремі публікації авторів не в
змозі задовольнити потреб практики праÍàøå ïðàâî ¹ 1, 2020

возастосування. З огляду на зазначене, є
підстави вважати, що наукознавче дослідження складу злочину, передбаченого
ст.436-1 КК України, є неповним.
Це пов’язано з тим, що багато питань
описано поверхнево або залишаються невирішеними, а зокрема: який зміст та обсяг понять «комуністичний тоталітарний
режим» та «націонал-соціалістичний тоталітарний режим»; яким чином кримінально-правова заборона пропаганди комуністичного та нацистського тоталітарних режимів кореспондується з правом на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань; чи є доцільною
криміналізація публічного використання
символіки тоталітарних режимів. Поза
увагою науковців залишились питання
караності та призначення покарання за
вчинення злочину, передбаченого ст.4361 КК України, а також відмежування його
від суміжних складів злочинів.
Висновки
Таким чином, можна зробити висновок, що на сьогодні наукова база боротьби
з пропагандою комуністичного та нацистського тоталітарних режимів належним
чином не сформована. Відтак вивчення
питання щодо оптимального формулювання та змісту ознак відповідного складу
злочину потребує ретельного аналізу.
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АНОТАЦІЯ
Аналізується стан теоретичного дослідження проблеми кримінальної відповідальності за виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганду
комуністичного й націонал-соціалістичного
(нацистського) тоталітарних режимів; наведено основні положення та їх прихильників.
Стверджується, що на сучасному етапі розвитку держави бракує адекватного механізму
протидії пропаганді комуністичного й націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів.
Короткий огляд кримінально-правової літератури засвідчив, що кримінальна відповідальність за пропаганду комуністичного й націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів ще не достатньо вивчена.
Констатовано, що окремі аспекти є взагалі
недослідженими, а позиції авторів щодо окресленого питання – суперечливими. Завдяки відповідному вивченню частину досі не висвітлених питань піддано аналізу, щодо вирішення
спірних – наведено додаткові аргументи.
Ключові слова: тоталітарна ідеологія,
комуністичний тоталітарний режим, націонал-соціалістичний (нацистський) тоталітарний режим, пропаганда.

SUMMARY
It is analyzed the state of theoretical research of
problem of aggressive war; it is selected substantive
debatable provisions and their supporters.
Conclusions are drawn that on the modern stage of
state development there is no adequate mechanism of
propaganda of the Communistic, Nationalistic and
Socialistic (Nazi) totalitarian regimes countering
in Ukraine.
A brief review of criminal literature has given
an opportunity to conclude that the issue of criminal
responsibility for propaganda of the Communistic,
Nationalistic and Socialistic (Nazi) totalitarian
regimes is one of those who have not been properly
resolved. It has been stated that certain aspects had
not been studied at all, and the authors’ positions on
the investigated issue were controversial or diverse.
Due to the relevant analysis, some of the issues
that are not illuminated have been analysed, the
additional arguments have been given to resolve
the controversial issues.
Key words: totalitarian ideology, the
Communistic totalitarian regime, the Nationalistic
and Socialistic (Nazi) totalitarian regime ,
propaganda.

17. Бабак М.А., Філей Ю.В. Вітчизняні
новели кримінально-правового механізму
протидії пропаганді комуністичного або
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націонал-соціалістичного (нацистського)
тоталітарного режимів з огляду на деякі
конституційні права й основоположні свободи людини та громадянина. Право і суспільство. 2018. № 3. Ч. 2. С. 181–188.
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кало, О.І. Мацегорін та інші). Незважаючи
на те, що сьогодні принцип справедливості
багато досліджується та описується, він так
і не отримав єдиного підходу до його розуміння.

Статья посвящена анализу проблемы неоднозначного толкования принципа справедливости в договорном праве. Были исследованы доктринальные подходы к определению
справедливости, а также разграничены толкования категории справедливости в философии и в праве. В работе освещаются случаи
применения принципа справедливости в судебной практике и в договорных обязательствах.
Ключевые слова: принципы, поведение
участников гражданских отношений, объективное право, беспристрастность, равенство
участников договорных обязательств.

Формулювання цілей
Завданням статті є встановлення місця принципу справедливості у договірних
зобов’язаннях через окреслення його характерних рис та випадків практичного застосування.

Постановка проблеми
У зв’язку з можливістю використовувати аналогію права, яку закріпила ч. 2 ст. 8
Цивільного кодексу України, цивільні відносини можуть регулюватися відповідно до
загальних засад цивільного законодавства,
серед яких важливе місце посідає недостатньо досліджений принцип справедливості.
Аналіз останніх досліджень
і публікацій
Окрім законодавчого закріплення на національному рівні та наявності тлумачення
принципу справедливості у міжнародноправових актах, дана тематика досліджувалась досить великою кількістю як учених-цивілістів, так і філософів, політологів(А.Ю. Аракелян, І.Г. Бабич, С. М. Бервено,
Т.В. Боднар, А.А. Демінська, С.А. Іванова,
О.О. Отраднова, С.О. Погрібний, О.А. Потапова, Ю.А. Тобота, P.A. Майданик, Ю.В. Цю-

Виклад основного матеріалу
Головні властивості та особливості будьякого права виражаються за допомогою
певних принципів. Принципи, чи інакше,
основоположні ідеї формують та виражають зв’язок між сущим та належним. У результаті європейської інтеграції та світової
глобалізації в Україні закріпилися нові концептуальні підходи, завдяки яким цивільне
право загалом та договірне право зокрема
наповнилися конкретними моральними засадами: справедливості, добросовісності та
розумності. Цивільний кодекс України (далі
– ЦК України) зазначив дані засади у ст. 3
[1].
ЦК України неодноразово вживає у
своїй термінології оціночні поняття й категорії. До таких відносять і вищезазначені категорії справедливості, добросовісності та розумності. Вони є окремими, але
взаємопов’язаними гранями поведінки
учасників цивільних правовідносин. Аналі-
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зуючи дані правові феномени, A.Дж. Барнард говорить про моральні елементи договору, досліджуючи дані категорії не тільки з
правових, а й з етичних позицій.
Першочергово, філософська категорія
справедливості виникла в результаті формування уявлень людей про поняття добра і
зла. Під справедливими вчинками розуміли
такі діяння, які відповідали моральним устоям та моральним уявленням всього соціуму
або більшої його частини. Багато філософів
та політичних діячів присвячували свої праці темі справедливості, і згодом дана категорія знайшла своє відображення в законодавчих текстах. На ранніх стадіях формування
держави звичаї, як зовнішній прояв уявлень
про справедливість, були основними джерелами формування права [6]. Саме через це
існують теоретичні положення та думки, які
ототожнюють, плутають поняття закону та
справедливості.
Проте, справедливість аж ніяк не створено законом: навпаки, закон завжди є
лише тлумаченням і втіленням справедливості. Такий вислів належить французькому соціалісту П’єру Жозефу Прудону. Йому
був притаманний ідеалізм, який ми можемо
спостерігати і в наведеній цитаті. Проте, з
цим висловом важко не погодитись. Дійсно,
навіть закон деколи буває несправедливим,
адже ми не можемо оминути об’єктивну дійсність – низьку правову освіту деяких законотворців, корупцію та інші негативні чинники, які впливають на прийняття нормативно-правових актів в країні.
Арістотель, зокрема, поділяв справедливість на два види – природну і встановлену
законом. Справедливість від природи – це
та, що залишається в більшості випадків
такою. Те, що ми самі визнаємо справедливим, стає після цього таким, ми і називаємо
його справедливим за законом [1].
Нині у правовій та філософській літературі існує декілька позицій щодо розуміння справедливості. Одні автори вважають,
що справедливість – це об’єктивне явище, зріз суспільних відносин. Друга група вчених стверджує, що справедливість
є суб’єктивним явищем та водночас – морально-етична категорія, що відображається у відповідній морально-етичній формі.
Íàøå ïðàâî ¹ 1, 2020

Прихильники третьої групи вважають, що
справедливість одночасно поєднує в собі
об’єктивне і суб’єктивне [4]. Останній підхід
найбільш широко, на думку багатьох учених,
розкриває сутність категорії «справедливість». Проте необхідно визначити, про яке
«об’єктивне» та «суб’єктивне» ведеться мова.
У літературі існує поняття об’єктивного та
суб’єктивного права, проте в наведених підходах до розуміння категорії справедливості вчені використовують термін «об’єктивне
явище», що є не правовим, а філософським
поняттям. У той час як об’єктивне право являє собою систему всіх чинних у країні норм
права, відбитих в різних джерелах і не залежних від індивіда [11], об’єктивне явище
чи об’єктивна дійсність у філософському розумінні представляє собою характеристику
предмета, зміст знання чи спосіб існування,
яка полягає в їхній незалежності від людської свідомості (суб’єкта пізнання) [12].
Виходячи з вищезазначеного можна зробити наступний висновок. Категорія справедливості, безперечно, застосовується як
в об’єктивному, так і суб’єктивному праві.Її зміст зумовлюється різними чинниками: насамперед, це часові та територіальні
фактори. Те, що вважається справедливим
в один часовий проміжок, може вважатися
вкрай несправедливим за інші часи. З цієї
точки зору справедливість постає перед
нами як динамічна категорія. У такому разі,
чи доречно говорити про категорію справедливості як таку, що існує в об’єктивній
дійсності, яка не залежить від людини? Адже
динаміка розвитку розуміння категорії справедливості зумовлена зміною саме в суспільній сфері – там, де панує людина. Саме тому
вплив людського фактору (розвитку суспільства) на зміну визначення категорії справедливості унеможливлює її приписання до
об’єктивного явища, тобто такого, що існує
незалежно від людської свідомості. Така позиція не суперечить думці П’єра Жозефа
Прудона чи Арістотеля, оскільки дані автори заперечували існування справедливості
тільки з прив’язкою до закону, а говорили
про право (що в широкому розумінні – це не
тільки законодавство). Принцип справедливості є принципом права. Якщо розглядати
принцип справедливості як принцип зако-
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нодавства, то тут він співпадає з принципом
законності, а природне право існує, навіть
не знаходячи своє регулювання у нормативно-правових актах.
Саме тому, розглядаючи категорію
справедливості у вузькій сфері – у договірних зобов’язаннях, мається на увазі справедливість з точки зору об’єктивного та
суб’єктивного права, оминаючи положення
філософії (моралі тощо), роблячи акцент на
соціально-правових підходах, визначених
як національним законодавством та напрацюваннями вчених-цивілістів, так і міжнародними актами.
Поняття «справедливість» охоплює відповідність поведінки суб’єктів зобов’язальних
відносин панівним у суспільстві моральноетичним нормам, яка сприймається широким загалом і оцінюється як доцільна і правильна [8]. Принцип справедливості можна
визначати також як встановлений нормами
права обсяг, межі здійснення і захисту цивільних прав та інтересів особи адекватно її ставленню до вимог правових норм. У правовій
літературі зазначається, що в силу абстрактного характеру цього принципу розкрити
повністю його зміст досить проблематично, і
пропонується включати в нього такі елементи, як: рівність суб’єктів права, свобода договору, необхідність урахування всіх істотних
обставин при розгляді конкретної справи судом [9]. Так, на думку Т.В. Боднар, з правового погляду справедливість при здійсненні
цивільно-правових зобов’язань визначається
як поведінка кожної зі сторони зобов’язання
по відношенню до своїх прав і обов’язків, яка
б виключала необ’єктивні (неупереджені, несправедливі) дії сторін зобов’язання стосовно одна одної, а з другого – у справедливій
(об’єктивній, неупередженій, з урахуванням
етичних та інших моральних аспектів) оцінці судом поведінки суб’єктів зобов’язальних
правовідносин [2]. Отже, за цивільним законодавством України принцип справедливості, визначаючи межі здійснення суб’єктивних
прав, вимагає таких умов поведінки:
1) відповідність поведінки уповноваженої особи до умов договору (якщо він існував) або до актів цивільного законодавства;
2) врахування публічного інтересу і моральних засад суспільства;

3) відсутність зловживання правом.
Слід зазначити, що європейська практика виділяє процедурну (procedural) і матеріальну (substantive) справедливість, при
цьому матеріальна несправедливість означає нееквівалентність зустрічних надань, а
процедурна – використання нерівних можливостей щодо узгодження умов договору.
Більшість західних авторів схиляється до
втручання в договірні умови після встановлення їх процедурної несправедливості [14].
Британські вчені Дж. О’Салліван і Дж. Хілліард вважають, що при розгляді питання
справедливості в договірних зобов’язаннях
слід більшою мірою звертати увагу на матеріальну ознаку і досліджувати питання про
сумлінність у діях сторін, ніж обмежуватися
аналізом формальних ознак [15].
Сторони договору, укладаючи договір,
сподіваються на його виконання. Відповідно
до принципу справедливості зобов’язання
має виконуватись із поєднанням принципу
належного виконання. Відповідно до цієї
конструкції виконання належною стороною, в належному місці, в належний строк,
у належний спосіб доповнюється вимогою
виконання зобов’язання відповідно до мети
договору, що є вимогою принципу справедливості і гарантією захисту прав та інтересів
учасників правовідносин.
Наприклад, принцип справедливого
розподілу прибутку за договором про спільну діяльність сторони полягає у тому, що
при здійсненні такого розподілу сторони
мають враховувати комплекс чинників, що
мають істотне значення (ст. 1139 ЦК України) [13].
Судова практика свідчить про те, що
суди все частіше звертають увагу суб’єктів
цивільних відносин на неприпустимість
порушення принципу справедливості при
здійсненні ними своїх суб’єктивних прав.
Підтвердженням цього може слугувати, наприклад, рішення Верховного суду у складі
колегії суддів Касаційного цивільного суду
від 12.12.2018 р. стосовно несправедливого
положення договору про споживчий кредит, зокрема щодо плати за обслуговування кредиту. Підставою для такого рішення
стали положення ч. 5 ст. 11, частин 1, 2, 5
ст. 18 Закону України «Про захист прав спо-
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живачів», відповідно до яких до договорів
зі споживачами про надання споживчого
кредиту застосовуються положення цього
Закону про несправедливі умови в договорах, зокрема положення, згідно з якими
передбачаються зміни в будь-яких витратах
за договором, крім відсоткової ставки [5]. У
рішенні зазначається, що продавець (виконавець, виробник) не повинен включати у
договори із споживачем умови, які є несправедливими. Умови договору є несправедливими, якщо всупереч принципу добросовісності його наслідком є істотний дисбаланс
договірних прав та обов’язків на шкоду споживача. Якщо положення договору визнано
несправедливим, включаючи ціну договору, таке положення може бути змінено або
визнано недійсним. Положення, що було
визнане недійсним, вважається таким з моменту укладення договору. Суд дійшов висновку, що несправедливими є положення
договору про споживчий кредит, які містять
умови про зміни у витратах, зокрема щодо
плати за обслуговування кредиту, і це є підставою для визнання таких положень недійсними [3].
Крім того, метою захисту споживачів від
зловживань з боку продавців і постачальників, зокрема у випадку застосування ними
підготовлених в односторонньому порядку стандартних договорів, у країнах європейського права нормативно визначаються
правила захисту споживачів від несправедливих договорів.
У європейському законодавстві існує
поняття «несправедливі умови договору»,
визначене Директивою 93/13/ЄС «Про несправедливі умови в споживчих договорах».
Згідно з Директивою умова договору, яка не
була окремо погоджена, вважається несправедливою (нечесною), якщо на противагу
вимоги про добросовісність вона створює
значний дисбаланс у правах і обов’язках сторін договору, причому на шкоду споживачу.
Несправедливою умова може бути визнана
лише в тому випадку, якщо вона не була
окремо погоджена сторонами, причому не
внаслідок того, що сторони не бажали цього,
а з огляду на те, що споживач з об’єктивних
причин не міг виразити свою волю щодо такої умови договору. Головною серед таких
Íàøå ïðàâî ¹ 1, 2020

причин Директива називає саме наявність
заздалегідь підготовленого контрагентом
споживача проекту договору, в результаті
чого останній був практично позбавлений
можливості запропонувати внесення будьяких змін у нього [7].
Висновки
Отже, сучасне розуміння справедливості
обумовлене уявленням про людину, сформовану новою європейською культурою. Це
уявлення про людину як про самостійного
індивідуума, наділеного невідчужуваними
правами та здатного самостійно контролювати та регулювати свою поведінку у суспільстві на підставі певних загальновизнаних
норм. Визнання принципу справедливості
як основного, системоутворюючого, загального принципу права пов’язане із набуттям
природним правом пріоритетної ролі над
правом позитивним. Принцип справедливості є гарантією захисту цивільних прав та
інтересів суб’єктів цивільного права, він визначає межі здійснення суб’єктивних прав.
Дія цього принципу має бути спрямована
на досягнення і підтримання справедливого
балансу майнових прав і інтересів учасників
цивільних правовідносин, коли їхні дії не
призводитимуть до несправедливого, нерозумного чи недобросовісного результату.
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АНОТАЦІЯ
Статтю присвячено аналізу проблеми
неоднозначного трактування принципу справедливості у договірному праві. Було досліджено доктринальні підходи до визначення
справедливості, а також розмежовано тлумачення категорії справедливості у філософії
та у праві. У роботі висвітлюються випадки
застосування принципу справедливості у судовій практиці та договірних зобов’язаннях.
Ключові слова: засади, поведінка учасників цивільних відносин, об’єктивне право, неупередженість, рівність учасників договірних
зобов’язань.

SUMMARY
The article is devoted to the analysis of the
problem of ambiguous interpretation of the principle
of justice in contract law. Doctrinal approaches
to the definition of justice were explored, as well
as interpretations of the category of justice in
philosophy and in law were delimited. The work
covers cases of the application of the principle of
justice in case law and contractual obligations.
Keywords: principles, behavior of participants
of civil-law relations, objective law, impartiality,
equality of parties to contractual obligations.
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мів захисту прав учасників кредитних відносин.

В статье анализируется роль фактов в механизме защиты прав участников кредитных
отношений. Разработана типология механизмов юрисдикционного и неюрисдикционного
типа, выявлены основные характеристики
их фактических оснований. Предложены основания классификации фактов с учетом
различия объектов защиты прав участников
кредитных отношений.
Ключевые слова: должник, кредитор, юридические факты, механизм защиты прав,
гражданское право.
Постановка проблеми
Одним із важливих аспектів розвитку
соціально-економічної системи сучасного
українського суспільства є трансформація
фінансового сектору і ускладнення правовідносин у зв’язку з поширенням банківського і небанківського кредитування.
Активна участь населення у цих процесах
робить актуальним вдосконалення засобів
і інструментів захисту прав учасників кредитних відносин, де має підтримуватись
оптимальний баланс інтересів кредиторів
і боржників. Захист прав учасників кредитних відносин як особливий механізм у
рамках правової системи не може існувати
без фактичних обставин, лише за наявності
яких виникає відповідна модель охоронних
правовідносин.
Метою статті є аналіз теоретичних аспектів визначення онтологічних ознак фактичної основи цивільно-правових механізÍàøå ïðàâî ¹ 1, 2020

Стан дослідження проблеми свідчить
про актуальність її розгляду з позицій доктрини цивільного права. Практика кредитування перебуває у сфері загальних моделей
теорії зобов’язань. Зобов’язальні відносини
є одним із традиційних і досить розвинутим
напрямком цивілістичних досліджень. Зокрема, ця проблематика ґрунтовно досліджувалась ще радянськими вченими [1; 2; 3;].
Питанням захисту цивільних прав та законних інтересів учасників цивільних відносин
займалося багато сучасних вітчизняних науковців, зокрема, Н. П. Боднар, І. О. Дзера, О. О. Кот, О. Д. Кузнєцова, В. В. Луць,Я. М. Шевченко, В. Л. Яроцький та ін. [5; 6;
7; 8; 9;].
Водночас, ще передчасно вести мову
про створення сучасної цивілістичної доктрини захисту прав та інтересів учасників
цивільного обороту. Цивільно-правова проблематика кредитних відносин і механізмів
захисту прав їх учасників усе ще перебуває
у стані становлення як самостійного напрямку досліджень, зокрема, зважаючи на
певні складнощі розмежування приватноправових та публічно-правових складових
регулювання у цій сфері. Існує низка теоретичних проблеми, які надто важливі для
практики і мало досліджені. Серед них визначення особливостей і місця юридичних
фактів у механізмах захисту учасників кредитних відносин. Теорететичні досліджен-
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ня в радянській та пострадянській цивілістиці питанням факту приділяли значну увагу, однак ці концептуальні конструкції мали
надто загальний характер, залишаючи поза
межами аналізу специфіку фактичних підстав охоронних правовідносин в окремих
сферах [10]. Суттєвим обмеженням була також і поширена теза про виникнення таких
правовідносин лише у випадку порушення
суб’єктивного права [1].
Сучасна ситуація потребує формування
більш повного уявлення про місце фактів у
механізмах захисту прав учасників кредитних відносин. Особливо актуальним це є
для розвитку судової практики, яка в останні роки стрімко розвивається і все частіше
ставить перед доктриною важливі питання
тлумачення низки суто практичних проблем [11].
Виклад основного змісту
Питання, які обговорюються теоретиками і практиками у зв’язку з реальними
проблемами у сфері кредитних відносин,
засвідчують необхідність перегляду деяких
усталених уявлень щодо механізмів та засобів захисту та охорони прав учасників. Зокрема, це стосується уточнення місця фактів
у цих механізмах. Фактичне підґрунтя реальних кредитних відносин дозволяє конкретизувати досить важливу проблему цивілістичної доктрини кредитування.
Категорія «захист прав та інтересів
учасників кредитних відносин» як категорія цивільного права у законодавстві, правозастосуванні та доктрині не завжди відмежовується від родової категорії «цивільно- правовий захист». Фактичні відносини
є такими обставинами, що дозволяють у
механізмі охоронних відносин боржника
і кредитора виокремлювати існування публічно–правового елементу, хоча логіка
приватно-правового регулювання не передбачає цього в силу його диспозитивності. Навряд чи доречним може бути “очищення” цих інститутів, скоріше мова може
йти про певні моделі органічного поєднання приватно-правових та публічно- правових складових, де зберігаються ключові
принципи та інститути цивільно-правового
регулювання.

Будь-які засоби правового захисту прав
учасників кредитних відносин реалізуються
у певній конкретній ситуації. Те, в якій мірі
нормативна конструкція охоронних відносин у сфері кредитування здатна пояснити
реальні явища і стати основою для ефективної реалізації учасниками таких відносин наявних ресурсів захисту прав, в значній мірі
визначається спроможністю інтегрувати різноманіття фактичних обставин і пояснити їх
місце і наслідки для моделі захисту загалом.
Фактичний контекст і фактична основа
досить наочною є у випадку юрисдикційного способу захисту прав, де можливість
“включення” цього засобу безпосередньо
пов’язується саме із настанням певних фактичних обставин. Зокрема, процесуальний
закон визначає ці факти як підстави для
звернення до суду. Судова практика виробила тлумачення загальних положень процесуального закону щодо підстав звернення
за захистом, які охоплюють досить різноманітні обставини і дозволяють учасникам достатньо успішно реалізувати ці інструменти
захисту [11]. Хоча вважати проблему вирішеною ще передчасно, оскільки реальність
кредитних відносин є надзвичайною динамічною і ставить все нові й нові питання.
Ще в радянському цивільному праві динаміка правідносин і можливість формування у їх складі специфічних охоронних елементів пов’язувалась саме із існуванням певних фактичних обставин [10, c.130]. Лише
факти створюють підстави для відповідальності, хоча цим їх значення не вичерпується. Більше того, факти потребують аналізу
як певна структура (фактична основа).У радянських цивілистичних та загальнотеоретичних дослідженнях на цьому робився
наголос, хоча такі підходи переважно залишались на рівні абстрактного теоретизування. Так, Н. Г. Алєксандров пропонував
провести аналіз складу юридичного факту,
розглядаючи його як “сукупність ознак, при
наявності яких певні життєві обставини матимуть юридичні наслідки для тих, кого це
стосується” [12, c. 174]. Цей підхід отримав
ґрунтовні заперечення О. А. Красавчикова,
який фактично не визнавав можливість обмеження складу юридичного факту лише
тими обставинами (ознаками), з якими ци-
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вільний закон пов’язує настання певних
юридичних наслідків [10, c. 66]. У подальшому ця дискусія продовжувалась у різних
предметних сферах і залишається актуальною і для сучасної цивілістики.
Для цивілістики теорія факту як підстави виникнення охоронних правовідносин
дуже тісно межує з процесуальним юридичним фактом [13; 1, c. 211-256]. Очевидно, не варто надмірно акцентувати увагу на
цій відмінності, оскільки мова може йти про
один і той же факт соціальної дійсності, що у
випадку ініціювання відповідної процедури
набуває статусу процесуального факту.
Засоби захисту можуть діяти двояко
– або створювати ефект попередження порушення або відновлювати порушене право. Виникає питання про можливість вести
мову про охорону прав лише за наявності
порушення суб’єктивного права. Питання кваліфікації порушення цивільних прав
і обов’язків, безумовно, мають практичне і
теоретичне значення [13, c. 168]. Однак логіка такого підходу передбачає безумовність
зв’язку порушення і відповідальності. Водночас, такий зв’язок не є настільки простим
і однозначним, адже не у всіх випадках порушення виникає підстава для відповідальності.
Засоби охорони та захисту прав учасників кредитних відносин мають розглядатись
системно і у взаємодії з іншими правовими,
частково –позаправовими, інститутами. Досягти цього можна через застосування категорії “механізм цивільно-правового захисту
прав”, який набуває все більшого поширення в цивілістичних дослідженнях. Ця категорія має певні змістовні асоціації із традиційним ще в радянському правознавстві
підходом до дослідження правової сфери у
розрізі її пояснення як функціонування “механізмів правового регулювання” [6; 2; 3].
У найбільш схематичному вигляді такий
механізм є системою правових засобів, що
використовуються для досягнення певних
суспільно важливих цілей [14, с. 126-180].
Якщо мова йде про цивільно-правову сферу,
то сутність механізму не змінюється, а його
змістовне наповнення стає іншим, оскільки
правові засоби належать переважно до тих,
що передбачені цивільним правом.
Íàøå ïðàâî ¹ 1, 2020

Очевидно, доцільно враховувати існування двох форматів цивільно-правового
захисту: юрисдикційного та неюрисдикційного [4;8;16]. Їх відмінності мають бути враховані, хоча при цьому вони мають сутєєві
ознаки спільності.
Структурно більш складним є юрисдикційний механізм, складовими якого є:
1) нормативна основа, до якої входять два
типи норм – а) охоронні цивільно-правові
норми а також норми суміжного законодавства (наприклад, спеціальних законів про
кредитування); б) процесуальні ( норми процесуального законодавства та спеціального
законодавства щодо статусу та повноважень
відповідних юрисдикційних органів);
2) фактична основа, де також номінально
можуть існувати два різновиди фактів (факти як ознаки порушення чи оспорювання
суб’єктивних охоронних прав та факти як
передбачені процесуальним законом підстави судового захисту ), хоча з точки зору
онтології це можуть бути одні і ті ж факти
соціальної дійсності;
3) праксеологічна основа, яку утворюють
засоби захисту та охорони, що в практичному прояві є певними алгоритмами дій релевантних суб’єктів чи учасників кредитних
відносин;
4) процедурна основа, що включає передбачені спеціальними законами процедури
діяльності юрисдикційних органів (судові,
квазісудові та адміністративні процедури;
до цього компоненту можуть бути віднесені і
неформалізовані способи вирішення спорів
( медіація, переговори тощо).
У випадку неюрисдикційного механізму
зберігаються ті ж самі складові, за винятком
того, що у випадку залучення публічно-правових інститутів (судові органи тощо) процедурна основа буде або відсутня взагалі або
ж представлена фрагментарно, у вигляді
консенсуальних правил вирішення спорів.
Для класифікації фактів у контексті
функціонування механізму захисту прав
учасників кредитних відносин ключове значення отримує розрізнення об’єктів такого
захисту. Очевидно, такими об’єктами можуть визнаватись наступні: а) порушене чи
оспорюване право; б) будь-яке суб’єктивне
право, яке за своєю природою не є цивіль-

172

Ñåðäþê Î.Î. - Þðèäè÷í³ ôàêòè â ñòðóêòóð³ öèâ³ë³ñòè÷íî¿ ìîäåë³ çàõèñòó ïðàâ...

но-правовим, але може потребувати цивільно-правових засобів захисту, виникнення
цивільних охоронних правовідносин; в) намір отримання суб’єктивного права кредитора, боржника чи третьої особи у кредитних відносинах, якщо такий намір оспорюється чи порушується.
Якщо визнати прийнятним обмеження засобів захисту лише тими, які можуть
мати тільки прив’язку до фактів порушення
зобов’язань, то фактично цим баланс прав і
обов’язків боржника і кредитора буде змінено на користь боржника [17]. Як наслідок,
у методологічному аналізі для пояснення
окремих повноважень кредитора необхідно буде виходити за межі концепції захисту
прав і залучати інші теоретичні конструкції,
що безпідставно звужує проблему і зводить
її до хаотичного набору правових інструментів.
Висновки
Цивільно-правова проблематика кредитних відносин і механізмів захисту прав
їх учасників усе ще перебуває у стані становлення як самостійного напрямку досліджень. Сучасна ситуація потребує формування більш повного уявлення про місце
фактів у механізмах захисту прав учасників кредитних відносин. Засоби охорони та захисту прав учасників кредитних
відносин мають розглядатись системно і
у взаємодії з іншими правовими, частково –позаправовими, інститутами. Досягти
цього можна через застосування категорії “механізм цивільно-правового захисту
прав”. Особливістю таких механізмів стає
те, що мова може йти про певні моделі
органічного поєднання приватно-правових та публічно- правових складових, де
зберігаються ключові принципи та інститути цивільно-правового регулювання.
Для цивілістики факт як підстави для виникнення охоронних правовідносин дуже
тісно межує з процесуальним юридичним
фактом. Однак, це є один і той же факт
соціальної дійсності, що у випадку ініціювання відповідної процедури лише набуває статусу процесуального факту. Для
класифікації фактів у контексті функціонування механізму захисту прав учасни-

ків кредитних відносин ключове значення
отримує розрізнення об’єктів такого захисту. Некоректним у теоретичному плані
та практично обмежуючим є визнання засобами захисту лише тих, які можуть мати
виключно прив’язку до фактів порушення
зобов’язань. Головним ризиком при цьому
є можливість необгрунтованої зміни балансу прав і обов’язків боржника і кредитора.
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АНОТАЦІЯ
У статті аналізується роль фактів у механізмі захисту прав учасників кредитних відносин. Розроблено типологію механізмів юрисдикційного та неюрисдикційного типу, виявлені основні характеристики їх фактичних
підстав. Запропоновано підстави класифікації
фактів з урахуванням відмінності об’єктів захисту прав учасників кредитних відносин.
Ключові слова: боржник, кредитор, юридичні факти, механізм захисту прав, цивільне право.

SUMMARY
The article analyzes the role of facts in the
mechanism of protecting the rights of participants
in credit relations. A typology of mechanisms
of a jurisdictional and non-jurisdictional type
is developed, the main characteristics of their
factual grounds are revealed. The grounds for
the classification of facts are proposed taking into
account the differences in the objects of protection
of the rights of participants in credit relations.
Key words: debtor, creditor, legal facts,
mechanism for protecting rights, civil law.
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практичному та науковому колі з тим, щоб
виокремити підходи для подальшого розуміння позитивних дій як методу забезпечення принципу рівності.

Статья посвящена исследованию интерпретации позитивной дискриминации как
метода, который обеспечивает принцип равенства. Выделены основные подходы к определению понятия позитивной дискриминации
и равенства, раскрыты содержание и особенности современного толкования позитивной
дискриминации. Также в статье рассмотрены позитивные и негативные аспекты возможности внедрения позитивных действий в
разрезе их соответствия принципу равенства.
Ключевые слова: равенство, верховенство
права, позитивная дискриминация, позитивные действия.
Постановка проблеми
Рівність у правах і обов’язках людини та
рівність громадян перед законом є фундаментальними категоріями теорій соціальної демократії, а також умовами правової
держави, без якого конституційна демократія неможлива. Конституційний принцип рівності вимагає, щоб рівне ставлення
застосовувалося до рівних ситуацій. У свою
чергу, верховенство права ґрунтується на
припущенні, що люди повинні мати рівний статус. Таким чином, вся конституційна структура ґрунтується на повазі до
формальної рівності громадян, навіть якщо
жінки, етнічні, релігійні та інші меншини
на практиці зазнають серйозної дискримінації. Необхідним вважаємо розглянути
підходи до визначення поняття рівності та
позитивної дискримінації на доктринальному рівні, а також їх характеристики в

Аналіз досліджень та публікацій
Під час написання статті було досліджену велику кількість праць українських
та європейських науковців, які зробили
вагомий внесок у дослідження інституту
позитивної дискримінації та застосування позитивних дій як засобу забезпечення принципу рівності. У свою чергу, варто відмітити таких вітчизняних науковців,
як Н. Митіна, Л. Каменкова, Л. Мурашко,
О. Репетова та інші. Особливу увагу варто
приділити роботі «Позитивні дії в механізмі забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків: міжнародний досвід
та українські перспективи» Г. Христової.
Окремо варто відзначити вчених, що проводили дослідження щодо сутності поняття
та тлумачення принципу рівності, а саме
М. Орзіх, С. Погребняк, Н. Чиркин, О. Васильченко.
Також варто виділити європейських та
американських учених, роботи яких були
спрямовані на дослідження поняття позитивної дискримінації через призму реалізації принципу рівності, а саме: С. Белл,
О. Фіс, Г. Колінз, Л. Бармс, С. Фрідман,
М. Колнеріс та інші.
Мета статті полягає у тому, щоб на основі наукових праць, міжнародного досвіду,
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законодавства зарубіжних країн та України, а також практики його реалізації сформувати загальне розуміння інтерпретації та
досягнення принципу рівності шляхом застосування політики позитивних дій.
Виклад основного матеріалу
Першочергово варто зазначити, що
рівність у використанні має тісний зв’язок
з мораллю і справедливістю в цілому і розподільною справедливістю зокрема. Протягом усієї історії людства суспільство використовувало мову справедливості, щоб
усунути певні нерівності, а рівність вважалась складовою частиною справедливості.
З точки зору філософського вчення, коли
дві особи мають рівний статус, принаймні
в колі одноманітних нормативно закріплених правовідносин, до них слід ставитися
однаково.
Принцип рівності неможливо розглядати ізольовано від взаємопов’язаного принципу свободи. Свобода та рівність – це дві
концепції, які історично розглядалися разом по суті конституційної держави. При
розгляді з різних сторін з плином часу співіснували два принципи: свобода як умова існування людини і рівність як засіб ефективного
здійснення прав людини в цілому. Відносини між цими двома принципами проходили через різні фази в ході історії, варіюючи
від рівного положення до панування одного над іншим; з’єднання двох принципів,
націлених на справедливість відповідно до
Аристотеля; окреме, але рівне існування в
епоху Просвітництва, а також під час французької революції, коли «люди народжуються і залишаються вільними і рівними в
правах» як частина природних, невід’ємних
і священних прав» та постулатом «соціальні
відмінності можуть ґрунтуватися тільки на
загальне благо» (Стаття 1 Декларації прав
людини 1789 року); пріоритет свободи над
рівністю після Другої світової війни; сучасне складне тлумачення і використання
обох принципів як передумов людської гідності і справедливості.
У свою чергу, вчений-конституціоналіст М. П. Орзіх вважає, що рівність людей
у конституційному (правовому) розумінні
– це насамперед рівноправність, рівність
Íàøå ïðàâî ¹ 1, 2020

прав, рівність перед законом, незалежно
не лише від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних поглядів, статі, етнічного і
соціального походження, майнового стану,
місця проживання, мови, але й від будьяких інших обставин [2; 44]. Німецький
правознавець Р. Циппеліус тлумачить рівність скоріше в матеріальному сенсі, тобто
як фактичну рівність. Зокрема, принцип
рівності розглядається через призму взаємності, яка охоплює відплатність у людських
взаєминах [7; 128]. У свою чергу, В.Є. Чиркін підкреслює, що слід розрізняти поняття «рівність» і «рівноправність», оскільки
люди нерівні за своїми фізичними і психічними можливостями, за рівнем життя, іншими характеристиками, і в цьому відношенні жодне право не в змозі їх урівняти
[8; 201].
У державах Європейського Союзу підхід до рівності особливо пов’язаний з широкими гарантіями конституційної рівності. Таким чином, відповідно до законодавства держав-членів ЄС, першочергове значення рівності полягає в тому, що принцип
недискримінації є самостійним принципом
загального застосування, без конкретного
обмеження обставин, в яких він застосується (за винятком того, що він знаходиться в публічній сфері, в широкому сенсі), і
без обмежень на підставі, що різниця у застосування заперечується. Таким чином,
рівність вимагає, щоб у випадках, коли
здійснення урядової влади призводить до
нерівного поводження, воно було належним чином обґрунтовано відповідно до послідовного застосовування визначених та
прийнятних критеріїв.
Як для США, так і для Великобританії рівність є фундаментальною частиною
справедливого суспільства, в якому кожен
може мати найкращі шанси на успіх у житті і є «ключовою концепцією», що зв’язує
негативні і позитивні обов’язки в області
прав людини. Однак, хоча рівність є «фундаментальною» і «ключовою», її значення
не позбавлене нюансів, навіть якщо ми обмежуємо «рівність» значенням «юридична
рівність». Різні тлумачення значення юридичної рівності зіграли вирішальну роль
у визначенні меж позитивних дій у США і
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Великобританії. Двома ключовими поняттями рівності, які сформували позитивні дії
в кожній країні, є «формальна рівність», уу
якій основна увага приділяється забороні
незаконної дискримінації шляхом вимоги
ідентичного звернення, і «матеріальна рівність», у якій визнається, що для досягнення рівності може знадобитися диференційований підхід [17; 22].
До прикладу, в Декларації принципів
рівності відображається моральний і професійний консенсус серед експертів з прав
людини і питань рівності. Таким чином,
в Декларації зазначено, що право на рівність – це право всіх людей бути рівними
у гідності, право на поважне і уважне ставлення, а також право на участь на рівних
умовах з іншими в будь-якій сфері цивільної діяльності або економічного, соціального, політичного або культурного життя. Всі
люди рівні перед законом і мають право на
рівний захист і на допомогу закону. У свою
чергу, рівне ставлення як аспект рівності
не еквівалентне ідентичному зверненню.
Для досягнення повної і ефективної рівності з людьми необхідно, виходячи з різних
обставин, звертатися по різному, підтверджуючи їх однакову цінність і зміцнюючи
їх здатність брати участь у житті суспільства як рівних [13].
Конституційний погляд на рівність,
а саме – рівність прав і свободи в умовах
верховенства права, став означати рівні
результати і «рівні можливості» у розумінні рівних стартових позицій, а не рівних
прав за справедливим законом. У сучасній
державі рівність прав була витіснена рівноправністю результатів.
Практика ЄСПЛ також виробила широкі положення щодо рівності, зокрема,
пов’язуючи її із пропорційністю. Таким чином, у випадку різного ставлення, маючи
легітимну урядову мету, є допустимим за
наявності «раціонального зв’язку пропорційності» застосування відповідних засобів, які були вжиті з метою необхідності.
У свою чергу, принцип рівності має на
увазі, що рівне ставлення повинно застосовуватися до рівних ситуацій. У той же час,
це також передбачає право на диференціацію в правовому обігу, якщо ситуації у кож-

ного окремого громадянина різні. Іншими
словами, рівним ситуаціям повинен відповідати рівний правовий режим, а у різних
ситуаціях правовий режим має бути різноманітним. Саме в цьому сенсі доктрина допускає існування позитивної дискримінації, що накладає певні заходи соціального
захисту.
На нашу думку, рівність – це перш за
все відносне поняття в тому сенсі, що будьяке судження про рівність має на увазі порівняння між двома елементами. З юридичної точки зору концепція рівності має
безліч аспектів. Формальна рівність або
рівність ставлення – перша і більш відома
концепція. Ідея формальної рівності нерозривно пов’язана із забороною дискримінації. Вивчення рівності двох ситуацій має на
увазі перевірку, яка встановлює порівняння між відповідними характеристиками в
конкретному контексті, наприклад, трудові
відносини. У цьому контексті відмінності,
засновані на декількох заздалегідь визначених факторах, таких як стать, релігія,
раса, національність і т. д., традиційно вважалися дискримінаційними. Таким чином,
дискримінація є ключовим поняттям у визначенні рівності і визначається як будьяке систематичне негативне поводження з
окремою особою або групою осіб на основі
їх особистих або соціальних рис і/або характеристик.
Формальний підхід до поняття рівності
має істотний недолік: він часто пропускає
соціальну нерівність, пов’язану з особистим
або колективним походженням, а також з
суспільством. У цьому контексті, по-перше,
для досягнення реальної рівності необхідною є правова основа захисту від дискримінації, задумана як репресивна реакція,
спрямована на покарання за дискримінаційні дії санкціями.
До прикладу, Судова практика Конституційного Суду США щодо конституційного принципу рівності вважає, що він «варіюється між суворими рамками рівності,
іноді асимільованими з принципом недискримінації, і відносною рівністю, рівністю
звернення, яка допускає диференціацію
правового режиму відповідно до особливостей конкретної ситуації» [10; 93].
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У свою чергу, принцип рівності в основі французького законодавства, часто називають формулою: «Еквівалентна ситуація;
еквівалентну звернення». Тому, не застосовуючи егалітаризм, принцип рівності допускає, а іноді і нав’язує, диференціацію.
Такі відмінності спонукають державні органи під контролем судової влади виявляти ситуації, які заслуговують особливого
ставлення. Сумісні з принципом рівності,
вони також становлять його реалізацію.
Крім того, деякі відмінності, які вважаються правовими або конституційними, можна
кваліфікувати як позитивні в тій мірі, в якій
вони, відповідають визначенню позитивної
дискримінації. Зокрема, позитивна дискримінація позначається як «обов’язкова
програма преференційного розподілу послуг для вразливої соціальної групи з метою компенсації соціальної нерівності».
Фактично, принцип рівності можна інтерпретувати, як такий, що відноситься
до рівності громадян перед законом і державною владою, а не до рівності правових
норм, що застосовуються до однієї категорії
громадян порівняно з іншими, цей принцип націлений на рівність прав між громадянами, а не на ідентичність правового
режиму на застосування деяких заходів, незалежно від їх характеру.
У свою чергу, для подолання фактичної
нерівності необхідним є застосування спеціальних юридичних заходів, які виконуватимуть функцію правової компенсації особам певної статі, раси, етнічної групи, віку
з метою ліквідації негативних соціальних
наслідків для них. У широкому сенсі такі
заходи сприяють розширенню участі окремих груп у певних сферах економічної, політичної або соціальної діяльності, у яких ці
групи розглядаються як недостатньо представлені. Заходи такого характеру отримали назву «позитивна дискримінація».
Щодо «позитивної дискримінації» Л. Каменкова та Л. Мурашко зазначають, що ця
політика спеціальних заходів спрямована
на подолання нерівності, соціального розшарування та характерна саме для США.
«Позитивна дискримінація» бере витоки в
ідеях запобігання, попередження дискримінації, компенсації та вирівнювання прав.
Íàøå ïðàâî ¹ 1, 2020

На їхню думку, «позитивна дискримінація»
є ні чим іншим, як засобом ліквідації наслідків негативної дискримінації [1; 5].
У юридичній літературі «позитивну
дискримінацію» розглядають також як сукупність заходів, що здійснюються з метою
виправлення фактів дискримінації шляхом
надання преференційного ставлення групам, які знаходяться в невигідній ситуації
[4; 138]. С. Погребняк розглядає «позитивну дискримінацію» як політику позитивних
дій, що реалізується як тимчасовий захід задля створення сприятливих умов для певної категорії осіб на шкоду іншій категорії і
в такий спосіб компенсує наявну між ними
фактичну нерівність [3; 16]. Німецький
фахівець у галузі антидискримінаційного
права Б. Вайс, до прикладу, стверджує, що
«позитивні заходи не слід розцінювати як
дискримінацію».
Словники з гендерної тематики надають
наступне визначення позитивній дискримінації, а саме, що це політика чи принцип,
що означає надання переваг при працевлаштуванні, просуванні по службі, отриманні
освіти, а також при висуванні до виборних
органів влади представникам груп, що традиційно дискримінуються за ознакою статі,
раси, національності. Позитивна дискримінація виступає як засіб ліквідації дискримінації негативної. Позитивна дискримінація
в гендерному аспекті – це встановлена державою система пільг, заохочень, заборон і
компенсацій, спрямована на підвищення
соціального статусу жіноцтва [6; 12].
У свою чергу, Христова Г.О. під поняттям позитивної дискримінації розуміє спеціальні юридичні заходи, які виконуватимуть функцію правової компенсації особам
певної статі з метою найшвидшої ліквідації
наслідків соціальної нерівності. Такі заходи за своєю суттю не є дискримінаційними,
оскільки спрямовані на забезпечення фактичної, а не формальної рівності можливостей осіб [5; 28].
У сучасному світі, де ставлення і сприйняття принципу рівності змінюються повільно, позитивні дії розглядаються як інструмент, який може внести істотні зміни
для усунення дисбалансу у короткостроковій і середньостроковій перспективі, а іно-
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ді і як єдиний спосіб протистояти глибоко
вкоріненій структурній дискримінації таким чином, щоб результати досягались у
розумні терміни. Позитивні дії, які включають ряд законодавчих, адміністративних
і політичних заходів, спрямовані на подолання минулих недоліків і прискорення
просування до рівності окремих груп та
є необхідним елементом у рамках забезпечення та реалізації права на рівність.
Програми та заходи позитивних дій спрямовані на створення справедливого і рівноправного суспільства за допомогою спеціальних положень для знедолених груп.
Ці спеціальні положення не приймають
форму привілеїв або благодійності. Варто
зазначити, що програми позитивних дій
були введені в деяких демократичних конституціях світу як елемент основних прав
для тих громад, пригнічення яких не було
природним результатом, проте стало наслідком соціального конструкту.
Позитивна дискримінація ґрунтується
на більш-менш усталених моральних цінностях, таких як рівність, людська гідність,
демократія, справедливість і політичне суспільство. Ступінь відповідності політики
вищевказаним цінностям у значній мірі визначає її суспільне визнання і легітимність,
а також загальну ефективність. З іншого
боку, не можна виключати можливість того,
що інституційне встановлення позитивних
дій цілком може зробити деякий вплив на
те, як ці цінності зазвичай сприймаються.
Це твердження може бути правильним,
особливо у відносинах між позитивними діями і рівністю, з огляду на тісний зв’язок
між цими двома поняттями.
По-перше, варто вказати, що позитивні заходи забезпечують інструмент для
боротьби з колективним виміром дискримінації, тому що вони спираються на ідеал фактичної рівності груп, що складають
суспільство. Для того щоб ці заходи були
застосовані, передбачається, що дискримінаційний режим відноситься до простого
факту належності до недостатньо представленої соціальної групи замість розгляду
необґрунтованого різного режиму в відносному вираженні шляхом встановлення
порівняння на спеціальній основі [17; 11].

Отже, поняття «фактичної» рівності має
на увазі як позитивне (просування), так і
негативний аспект (заборони). Таким чином, поряд із заходами, спрямованими на
боротьбу з дискримінаційною поведінкою,
запроваджуються заходи з вирівнювання,
для усунення ситуацій соціального неблагополуччя на початку дискримінаційного
поводження. Основною перешкодою для
застосування цих активних заходів є те, що
вони порушують формальну заборону прямої дискримінації за ознакою статі, раси,
сексуальної орієнтації і т.д. Таким чином,
заходи позитивних дій обмежують принцип рівності у його формальному вимірі,
тому що вони встановлюють відмінності,
засновані на традиційно заборонених факторах диференціації, до прикладу – стать
працівника. Однак прийняття такого роду
«нерівного поводження» виправдано необхідністю досягнення реальної рівності груп
і окремих осіб, як того вимагає модель соціально демократичної держави. «Демократичне суспільство», засноване на цінностях різноманітності, терпимості та заходах позитивних дій, – ґрунтується на сучасній дискримінації, а виправдане метою
організації соціального розмаїття, якщо ці
заходи є пропорційними і тимчасовими.У цьому сенсі, суворе, застосування принципу «фактичної» рівності потребує вжиття
заходів позитивних дій на користь жінок,
меншинств, рас, щоб виправити недоліки
в умовах праці, занятості, просуванні по
службі.
По друге, прихильники позитивної дискримінації вважають, що різноманітність
сприяє успіху і що використання всього
людського капіталу життєво важливе. Ця
точка зору підтверджується дослідженням
американської некомерційної організації
Каталист, у ході якого з’ясувалося, що компанії, до складу яких входять три або більше жінок, мають виразно кращий рівень
прибутків і продажів. Більше того, прихильники концепції позитивної дискримінації також стверджують, що справедливо і
демократично надавати жінкам можливість
займати керівні посади, у разі якщо вони
мають однакову кваліфікацію з чоловіками
[12; 241].
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У свою чергу, відсутність кваліфікації
є одним з головних аргументів противників позитивної дискримінації. Вони вважають, що економіка страждає від того, щоб
віддавати перевагу особам з недостатньо
представлених груп, якщо вони неналежно кваліфіковані. Крім того, вони висувають аргумент, що позитивні заходи не є
справедливими і законними, оскільки вони
створюють іншу форму дискримінації. Опоненти також проти квот у приватному секторі, тому що вони пропонують власникам
компаній вирішувати, кого призначати,
і що правозастосування не може змінити
ставлення. Вони також вказують, що позитивна дискримінація може призвести до
«негативних реакцій з боку потенційних
або передбачуваних бенефіціарів».
Також противники позитивних дій не
оскаржують законність засобів правового
захисту, щоб компенсувати окремі ідентифіковані акти дискримінації, але ставлять
під сумнів відповідність преференційного
режиму, заснованого на членстві в расовій
або гендерній групі. Стверджується, що це
є той самий тип дискримінації, який спонукав створення цих засобів правового захисту. Вони стверджують, що расовий або
гендерний розподіл суспільних ресурсів
викликає негативне ставлення членів суспільства і сприяє залежності від урядових
переваг. Крім того, бенефіціари «позитивних дій» піддаються стигматизації як не ті,
що заслуговують вигоди, які вони отримують, і висот, які вони досягають.
Окрім вищезазначеного, науковці, які
виступають проти позитивних дій стверджують, що використання раси, статі та
етнічного походження для ідентифікації,
наприклад, афроамериканців в якості групи, що вимагає особливої допомоги, невиправдане. Вони стверджують це на підставі
того, що такі форми позитивних дій включають використання відмінностей за ознакою раси та етнічної приналежності. Також
противники позитивних дій часто стверджують, що використання спеціальних заходів для допомоги знедоленим групам підтримує соціальні відмінності між групами і
сприяє розколу суспільства за релігійною,
етнічною, расовою та соціальною ознакаÍàøå ïðàâî ¹ 1, 2020

ми. Деякі критики також стверджують, що
позитивні дії є однією з форм нездорової
«соціальної інженерії», коли уряди намагаються змінити суспільство, використовуючи штучну і контрпродуктивну політику.
Проте, позитивна дискримінація існує
для того, щоб створити рівноправне суспільство, в якому ніхто не стримується факторами, що знаходяться поза їхнім контролем, такими як стать, раса, сексуальна
орієнтація, інвалідність, приналежність до
меншин і тд. Аргумент, що позитивна дискримінація несправедлива по відношенню
до таких груп, як білі люди, заснований на
помилковій економії рівності, яка не відображає реальність. Якби чоловіки і жінки
були рівні, то так, позитивна дискримінація була б несправедливою, проте політика
позитивних дій, у першу чергу, дає можливість вирівняти шанси.
Провідний американський академік,
професор Оуен Фисс також стверджував,
що заходи «позитивних дій», спрямовані
на руйнування того, що він називає «кастовість», моделі невигідності і підпорядкування, не повинні розглядатися як дискримінаційні заходи, що вимагають особливого
обґрунтування, а скоріше як особливі заходи підтримки і виправлення [14; 73]. Провідний британський академік в цій області,
Професор Сандра Фрідман також стверджує, що використання позитивних дій є
законним і не передбачає ніякої дискримінації. Вона передбачає, що такі види позитивних дій можуть бути необхідні для руйнування структурних форм непрямої дискримінації, і тому їх можна розглядати як
засіб захисту від дискримінації. Вона протиставляє цю точку зору «по суті рівності»
з підходами, які підкреслюють «формальну
рівність», тобто однаковість поводження
і відмову від відмінностей, заснованих на
підозрілих підставах». Вона стверджує, що
якщо занадто багато покладатися на забезпечення «формальної рівності» для всіх, це
буде означати, що боротьба з дискримінацією буде занадто часто ставати питанням
доказування формальних гарантій рівного
ставлення, а не надання допомоги і розширення можливостей знедолених груп [15;
44].
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Британський академік професор Х’ю
Коллінз припустив, що мета досягнення
«соціальної інтеграції» для всіх груп суспільства виправдовує позитивні дії [17; 25].
Всі ці аргументи на користь позитивних дій
засновані на центральній ідеї, що позитивні дії є корисним методом забезпечення повної рівності по суті і на практиці для груп,
які перебувають у несприятливих умовах.
Проте, важливим вважаємо, що використання позитивних дій має бути законодавчо обґрунтовано, об’єктивно виправдано і
зберігатися тільки протягом мінімального
періоду, необхідного для досягнення відповідних цілей.
Одна з цілей позитивних дій полягає в
тому, щоб як у соціальному, так і в економічному відношенні просунути становище
людини/осіб, які перебувають в несприятливому становищі по статусу, і, таким чином, досягти реальної рівності. Проте, професор Сандра Фрідман виявляє ризик того,
що цей зв’язок увічнить нерівність у статусі, затримавши людей у сучасних статусних
групах або посиливши стереотипи [16; 33].
У свою чергу, професор Бармс вважає, що
позитивні дії носять характер парадоксу,
оскільки в ім’я рівності вони претендують
на порушення основоположних принципів
цього ідеалу [9; 231].
Позитивні дії широко використовуються в Сполучених Штатах Америки, Європі,
Північній Америці, Африці та Індії в інтересах різних груп. Велика кількість національних парламентів ухвалила закони, що
вимагають використання позитивних дій.
Позитивні дії на користь жінок поширені
в ЄС. Те ж саме стосується і «позитивних
дій» з надання допомоги афроамериканцям
і іншим знедоленим групам меншин у Сполучених Штатах. У Південній Африці і Сполученому Королівстві (Великобританія)
приймаються спеціальні заходи для надання допомоги членам африканських і азіатських етнічних груп у подоланні перешкод,
з якими вони можуть зіткнутися при отриманні доступу до роботи, соціальних послуг
і політичного процесу. В Індії існують великі системи позитивних дій, які покликані допомогти представникам нижчих каст і
соціально незахищеним групам населення.

У багатьох країнах прийняті позитивні заходи для інвалідів, у тому числі спеціальні
заходи з працевлаштування. Законодавство ЄС дозволяє використання спеціальних заходів для боротьби з перешкодами, з
якими стикаються члени недостатньо представлених груп. Міжнародне право дозволяє і може навіть вимагати застосування
позитивних дій у певних обставинах. Тому
законність використання позитивних дій у
даний час широко встановлена.
Досвід Канади, Нідерландів, США,
Австралії, Великобританії та інших країн показав, що успіх політики позитивних
дій часто залежить від того, наскільки населення і суспільство розуміють обґрунтованість і мету проведення таких заходів.
Заходи позитивних дій часто піддаються
нападкам, неправильно сприймаються або
оскаржуються через суд або політичний
процес. Іноді позитивні дії розглядаються
як пов’язані з несправедливим «особливим
ставленням» до конкретних груп або як
маніпулювання нормальними правилами
суспільства. Іноді позитивні дії звинувачують у тому, що вони є «дискримінацією в
зворотному напрямку» на тій підставі, що,
надають особливий режим деяким групам,
а інші групи піддаються нерівному поводженню і, у свою чергу, програють.
Європейський суд також визнав, що
для досягнення рівності можливостей між
жінками і чоловіками необхідно буде іноді
виходити за рамки викорінення дискримінації і що позитивні дії можуть бути доречними навіть у тому випадку, якщо вони
призводять до преференційного поводження з групою, яка раніше знаходилась в несприятливому становищі. Важливо відзначити, що Європейський суд визнає важливість надання державам-членам права на
власний розсуд приймати позитивні заходи
для усунення соціальної дискримінації, з
якою стикаються жінки, меншинства, люди
різних рас та різної сексуальної орієнтації,
інваліди, люди похилого віку з тим щоб
привести їх до справжньої рівності можливостей у майбутньому.
Відповідно до результатів дослідження, проведеного в 2012 році в Німецькому
інституті глобальних і регіональних дослі-
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джень, 23 з 49 країн континенту в даний
час використовують позитивні дії для забезпечення рівності з успіхом. Якщо в 1960
році жінки становили лише один відсоток
політичних представників, то через 50 років середня частка жінок в парламентах досягла 20 відсотків. Наприклад, у Кенії легальна квота резервує шість місць у парламенті для жінок плюс добровільну квоту на
партійному рівні. Конституційна поправка
2010 року передбачає, що максимум дві
третини обраних делегатів у Кенії можуть
бути однієї статі.
Варто вказати, що позитивна дискримінація може допомогти забезпечити більш
збалансований розподіл за ознаками статі,
інвалідності, раси, меншин у тих областях,
де це вже здійснюється. У таких випадках
це допомагає створити намічений результат. Однак правові рамки можуть обмежувати концепцію позитивної дискримінації.
У ЄС це інструмент, який може використовуватися тільки з рівною кваліфікацією кандидатів і застереженням про заощадження,
що дозволяє уникнути позитивної дискримінації. Таким чином, недоцільно називати позитивну дискримінацію ідеальним
інструментом для забезпечення гендерної
рівності. Це інструмент з найшвидшими
результатами, і, отже, його можна назвати
адекватним, якщо прагнення до збалансованого гендерного, расового представництва вважається більш важливим, ніж заперечення проти позитивної дискримінації.
Висновки
Варто зазначити, що при застосуванні
заходів позитивних дій виникає зіткнення інтересів між правом особистості на
рівне ставлення і колективним правом на
фактичну рівність. Через це протиріччя
між прагненням до реальної рівності і законними правами та очікуваннями особистості необхідно точно визначити межі
політики позитивних дій. По-перше, така
політика повинна прийматися тільки при
наявності об’єктивних доказів існування
однорідної групи людей, що піддаються загальному дискримінаційному поводженню.
По-друге, слід визнати тимчасовий характер проактивних заходів. Іншими словаÍàøå ïðàâî ¹ 1, 2020

ми, використання запобіжних заходів має
припинитися, коли соціальний дисбаланс
буде виправлений. Нарешті, всі заходи позитивних дій повинні відповідати принципу пропорційності. Отже, вжиті заходи повинні бути необхідними і доречними для
подолання ситуації дискримінаційного несприятливого положення і повинні використовуватися тільки в тому випадку, якщо
немає інших альтернативних засобів, менш
шкідливих для прав або інтересів інших
осіб, які можуть бути ними порушені.
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В статье рассмотрены построение системы военного судопроизводства в странах
Европейского Союза и ее перспективы развития с учетом результатов рассмотрения дела
«Финдли против соединенного Королевства»,
которое слушалось в Европейском суде по правам человека в 1997 году и начала процесса
цивилианизации системы военного судопроизводства.
Процесс цивилианизации был вызван
тем, что Европейский суд по правам человека по делу «Финдли против Соединенного Королевства» пришел к выводу, что для того,
чтобы считать суд «независимым», нужно
обратить внимание на способ назначения его
членов и сроки их полномочий, существование
гарантий против внешнего давления и наличие внешних признаков независимости.
Коллективом авторов предложено возможную модель построения системы военного судопроизводства в Украине, учитывая
выводы Европейского суда по правам человека,
с сохранением судебного контроля за секторами безопасности и обороны, как одним из элементов демократического гражданского контроля, и привлечением к рассмотрению дел в
военной сфере присяжных из числа действующих военнослужащих или военнообязанных
запаса, резервистов.
Ключевые слова: военные суды, военный
суд, военные суды в Украине, военная судебная
система, присяжные, военные присяжные,
цивилианизация, военная юстиция, военные
преступления.
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Постановка проблеми
Із початком збройної агресії Російської
Федерації проти України, що розпочалась
20 лютого 2014 року, порушуючи норми та
принципи міжнародного права, двосторонні та багатосторонні угоди, Російською Федерацією було анексовано Автономну республіку Крим і місто Севастополь, окуповано окремі райони Донецької та Луганської
областей. Станом на 2019 рік Збройними
Силами України та іншими військовими
формуваннями реалізуються заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії
Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що потребує залучення
великої кількості особового складу до виконання поставлених завдань в умовах особливого періоду.
Ситуація, що склалась, зумовила різке
зростання кількості військових злочинів
та інших правопорушень, що вчиняються
військовослужбовцями та вимагає активної розбудови системи військової юстиції
в Україні, зокрема створення військових
судів з метою забезпечення професійного
і об’єктивного правосуддя для військовослужбовців.
Ступінь наукової розробки проблеми
Дослідженню проблем діяльності військових судів та їх створення, зокрема в
Україні, присвячені праці Ю. Боброва,
Г. Кваші, Р. Куйбіди, М. Михеєнка, В. Молодована, С. Оверчука, А. Петроченко184
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ва, Г. Рубіна, Я. Романовського, М. Сенька, О. Ткачука, О. Тюріної, Л. Фесенко,
В. Шишкіна та інших.
Метою статті є аналіз систем військового судочинства країн Європейського Союзу, етапів їх розвитку та трансформування
з огляду на практику Європейського суду з
прав людини у справі “Фіндлі проти Сполученого Королівства” для формування
можливої моделі побудови військового судочинства в Україні, яка б відповідала вимогам часу та європейським стандартам.
Виклад основного матеріалу
Із початком збройної агресії Російської
Федерації проти України, що розпочалась
20 лютого 2014 року, порушуючи норми та
принципи міжнародного права, двосторонні та багатосторонні угоди, Російською Федерацією було анексовано Автономну республіку Крим і місто Севастополь, окуповано окремі райони Донецької та Луганської
областей. Станом на 2019 рік Збройними
Силами України та іншими військовими
формуваннями реалізуються заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії
Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що потребує залучення
великої кількості особового складу до виконання поставлених завдань в умовах особливого періоду.
Ситуація, що склалась, зумовила різке
зростання кількості військових злочинів
та інших правопорушень, що вчиняються
військовослужбовцями та вимагає активної розбудови системи військової юстиції
в Україні, зокрема створення військових
судів з метою забезпечення професійного
і об’єктивного правосуддя для військовослужбовців.
На сьогодні військові суди діють майже
в 40 розвинених країнах світу, у тому числі і Європи, які мають власні збройні сили.
Провівши аналіз діяльності військових судів у країнах Європи можна констатувати,
що в кількісному стосунку серед країн Європейського Союзу існує абсолютний пріоритет в усвідомленні необхідності існування
військових судів; легітимізація їхньої діяль-

ності підтверджена як Європейським судом
з прав людини, так і Постійним комітетом
Ради Європи. Інша річ, що наявні військові суди в державах-членах Європейського
Союзу функціонують на різних принципових засадах, мають різні характеристики
за складом, повноваженнями тощо. Отже,
їх можна класифікувати на підставі певних
критеріїв, виокремити базисні модельні
риси, спрогнозувати можливість адаптації
тих чи інших моделей (або їх елементів) в
Україні з урахуванням як мирного часу, так
і в умовах особливого періоду, стану війни
або воєнного стану [1, с. 11].
У додатку до звіту 55-ї зустрічі Керівного комітету з прав людини Ради Європи
виокремлюються три типи держав, у яких
діють військові суди, про що згадує О. Ткачук у своїх дослідженнях про механізми реалізації правосуддя в збройних силах [6].
Перший тип – держави, де військові
суди функціонують на постійній основі (як
самостійні органи судової влади в мирний
і воєнний час для розгляду кримінальних,
адміністративних і дисциплінарних справ
військовослужбовців). Це такі країни, як
Великобританія, Іспанія, Італія, Ірландія,
Словаччина та деякі інші.
Другий тип – держави із змішаною
юрисдикцією військових судів (функціонують при загальних цивільних судах; існують спеціалізовані військові структури (палати, відділи тощо), а склад таких структур,
як правило, формується з військових і цивільних суддів). До таких держав належать
Франція, Нідерланди, Фінляндія, Угорщина, Болгарія, Бельгія, Хорватія та інші.
Третій тип – держави, у яких військові
суди діють лише у воєнний час і за кордоном на території військових баз (у мирний
час справи військовослужбовців розглядаються цивільними судами, але в деяких
країнах до складу суду можуть уводитись і
військові судді; в окремих країнах діє військово-кримінальне законодавство). Такими країнами є Австрія, Німеччина, Португалія, Данія, Чехія та інші [8].
Практика судочинства в різних країнах
не створила єдиної універсальної моделі
військового правосуддя. Кожна країна при
цьому враховувала свій власний історич-
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ний досвід, економічні можливості, правову практику, стан збройних сил та низку
інших факторів [6].
Військові суди в Україні було ліквідовано у 2010 році. До ліквідації вони належали до загальних судів і здійснювали
правосуддя у Збройних Силах України та
інших військових формуваннях, утворених
відповідно до закону. Військовими судами
вважались: військові суди гарнізонів, військові суди регіонів та Апеляційний суд
Військово-Морських сил. Окрім того, у
складі касаційного та Верховного судів діяли, відповідно, Військова судова палата та
Військова судова колегія. На момент ліквідації військових судів до їх компетенції
був віднесений розгляд виключно кримінальних справ та справ про корупційні адміністративні правопорушення. Причому
військовим судам гарнізонів як судам першої інстанції були підсудні справи про злочини осіб, які мають військове звання до
підполковника, капітана 2 рангу включно,
крім тих справ, які були підсудні військовим судам вищого рівня. Військовим судам
регіонів, Військово-Морських сил як судам
першої інстанції були підсудні справи про
злочини осіб, які мають військове звання
полковника, капітана 1 рангу і вище, справи про злочини осіб, які займають посаду
від командира полку, командира корабля
1 рангу і вище, та осіб, рівних їм за службовим становищем, а також справи про всі
злочини, за які в умовах мирного часу законом передбачена можливість призначення
покарання у вигляді довічного позбавлення волі.
Окрім перелічених вище категорій
справ, раніше військовим судам також
були підвідомчі й справи про всі злочини,
скоєні військовослужбовцями ЗСУ, прикордонних військ, Служби Безпеки України та інших військових формувань, а також військовозобов’язаними під час проходження ними зборів, та всі справи про
шпигунство. А також деякі інші категорії
справ, у тому числі справи, пов’язані із захистом прав і свобод військовослужбовців.
Що стосується правового статусу судді військового суду, то на момент ліквідації цих
судів відмінність його від правового статусу
Íàøå ïðàâî ¹ 1, 2020

інших служителів Феміди полягала в тому,
що перший перебував на військовій службі
у ЗСУ та мав офіцерське звання. Додатковою гарантією незалежності судді військового суду була законодавча заборона залучати його до виконання інших обов’язків
військової служби, крім здійснення правосуддя. На суддю цього суду поширювалися
гарантії незалежності, аналогічні тим, які
мали на той момент інші володарі мантій.
Порядок їх призначення на посади також
нічим не відрізнявся.
Євген Сидоров, суддя Шевченківського районного суду м. Києва, колишній заступник голови Військового місцевого суду
Хмельницького гарнізону вважає, що на час
ліквідації військові суди за всіма міжнародними стандартами можна було вважати належними для розгляду тієї категорії справ,
які були віднесені до їх компетенції [9].
У той же час, у висновках експерта
Ради Європи, заступника голови суду міста
Утрехт (Нідерланди) пані Рози Г.М. Янсен
щодо “Концепції удосконалення судового устрою та забезпечення справедливого
судочинства в Україні відповідно до європейських стандартів” від 13 лютого 2006
року зазначено, що включення військових
судів до судової системи створює подвійну проблему. По-перше, військові судді
таких судів дуже часто мають значно меншу незалежність. По-друге, функціонування військових судів обмежує юрисдикцію
цивільних судів, які захищені гарантіями
незалежності, або може бути альтернативним судочинством з нечітко визначеними
повноваженнями. З огляду на це, важливо
скасувати військові суди в загальній судовій
системі [10].
Таким чином, Концепція вдосконалення судівництва, схвалена Указом Президента України від 10 травня 2006 року№ 361/2006, закріпила, що у судовій системі України не повинно бути такого виду судів, як військові суди.
Р. Куйбіда відзначав, що ліквідація військових судів не відкидатиме можливості
запровадження в судах загальної юрисдикції спеціалізації суддів із розгляду справ у
галузі військових правовідносин, однак
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правовий статус таких суддів не повинен
мати ніяких особливостей.
Схожу позицію висловлював і В. Шишкін, який пропонував скасувати військові
суди, а справи передати на розгляд до звичайних судів, утворивши в них спеціалізацію суддів для розгляду справ про військові злочини. На думку С. Оверчука, такий
спосіб внутрішньої спеціалізації окремих
судів є доцільним тільки у разі створення
відповідних судових палат [3].
Однією
з
передумов
скасування
військових
судів,
на
думку
Я. Романовського, могло бути те, що судді
військових судів мали особливий статус,
зокрема перебували на військовій службі,
мали військові звання, отримували доплати
за військові звання. Це суперечило принципу єдності статусу суддів і не відповідало
європейським стандартам, як їх тлумачить
Європейський суд з прав людини.
Показовою справою в частині розбудови військового судочинства є справа “Фіндлі проти Сполученого Королівства”, яка
слухалась у Європейському суді з прав людини у 1997 році. За результатами розгляду цієї справи був прийнятий Armed Forces
Act у 2006 році [11] та була перебудована
система військового судочинства у Сполученому Королівстві. Так, у 2004 році суд
Королівських сухопутних військ та суд Королівських повітряних сил було об’єднано
та утворено Службу військових судів (Military Court Service), а у 2007 році до неї було
приєднано суд Королівських військовоморських сил. Служба військових судів є
незалежною від військового командування
організацією, яка комплектується з цивільних службовців, деякі з яких мають досвід
військової служби [12].
Г. Рубін з Кентського університету в
Кантербері (Об’єднане королівство) зазначає, що цим завершився процес цивіліанізації (civilianisation) військового судочинства [13].
Процес цивіліанізації був спричинений
тим, що Європейський суд з прав людини
у справі “Фіндлі проти Сполученого Королівства” дійшов висновку, що для того,
щоб вважати суд “незалежним” потрібно
звернути увагу на спосіб призначення його

членів та строки їх повноважень, існування
гарантій проти зовнішнього тиску та наявність зовнішніх ознак незалежності [14].
На нашу думку, слід розглядати проблему створення та діяльності військового
судочинства через призму історичного досвіду України, її економічних можливостей,
особливостей законодавства України, що
регулює правовідносини у військовій сфері
та міжнародний досвід у зазначеній сфері.
Так, Законом України “Про національну
безпеку України” від 21 червня 2018 року
№ 2469-VIII визначаються та розмежовуються повноваження державних органів у
сферах національної безпеки і оборони та,
крім іншого, забезпечується демократичний цивільний контроль над органами та
формуваннями сектору безпеки і оборони.
Зокрема, одним із елементів системи демократичного цивільного контролю визначено судовий контроль [2].
Військові, науковці, практикуючі судді
(які є як прихильниками, так і опонентами
створення військових судів, як окремої вертикалі в загальній системі) все ж сходяться в думці, що для повного, всебічного та
об’єктивного вирішення справ про вчинення військових злочинів, деяких військових
адміністративних чи дисциплінарних правопорушень необхідні специфічні знання
у військовій сфері. Отже, вважаємо, що
доцільно було б розглядати створення системи військового судочинства в Україні із
збереженням демократичного цивільного
контролю над сектором безпеки і оборони.
Враховуючи зазначене вище, пропонуємо доповнити чинне законодавство положеннями, які дозволяли б судді під час
розгляду справи у військовій сфері залучати до розгляду справи присяжних за клопотанням однієї із сторін по справі або на
власний розсуд з числа:
1) військовослужбовців з числа осіб
офіцерського та старшого сержантського
(старшинського) складу, мають військові
звання не нижчі, ніж одна із сторін по справі та досвід військової служби не менше5 років у календарному обчисленні;
2) осіб, які перебувають на військовому обліку в запасі з числа осіб офіцерського та старшого сержантського (старшин-
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ського) складу, мають військові звання не
нижчі, ніж одна із сторін по справі та досвід
військової служби не менше 5 років у календарному обчисленні.
Суд (журі) присяжних – різновид розгляду справи в суді, при якому рішення
по суті справи приймають непрофесійні
судді. Розрізняють класичну (англо-американську) модель журі присяжних, яка в декілька адаптованому вигляді впроваджена
в ряді держав, що належать до романо-германської правової сім’ї (Грузія, Іспанія, Росія та ін.), і континентальну модель, сприйняту багатьма європейськими державами,
в т.ч. Україною [15].
Законодавство України модифікувало
континентальний варіант суду присяжних.
Законодавча база ґрунтується на частині
четвертій статті 124 Конституції України, в
якій ідеться, що народ безпосередньо бере
участь у здійсненні правосуддя через присяжних. Деталізація згаданої статті знайшла своє відображення у главі 30 розділу
IV Кримінально-процесуального кодексу
України та главу 3 розділу III Закону України “Про судоустрій і статус суддів”.
Відповідно до чинного законодавства
можна виділити такі характерні риси суду
присяжних в Україні:
реалізується тільки при місцевому загальному суді першої інстанції і лише за
звинуваченнями, за які передбачено довічне позбавлення волі;
професійні судді й присяжні разом вирішують питання предмета конфлікту включно з юридичними нюансами та ухвалюють
спільне рішення. Англо-американська модель передбачає, що представники народу
вирішують тільки питання суті, тобто винна особа чи ні, а професійний суддя визначає вид і міру покарання;
в класичній системі рішення суду присяжних зазвичай не оскаржується. В Україні ж можна подати скаргу в апеляційну інстанцію і вже професійні судді мають право
скасувати будь-яке рішення присяжних, а
не тільки міру покарання за вчинене правопорушення [16].
Така система повністю нівелює цей інститут народовладдя в частині здійснення
правосуддя.
Íàøå ïðàâî ¹ 1, 2020

С. Овчерук вважає, що військові суди
є необхідною складовою як військової, так
і кримінальної юстиції в Україні. Впровадження військового правосуддя має
відбуватися не у формі механічного відновлення радянської системи військових
трибуналів, а шляхом створення військових судів на якісно нових засадах. Питання їх діяльності нерозривно пов’язане з
цілим комплексом проблем судоустрою,
судочинства, державної влади, вирішення
яких повинне мати комплексний характер. Науковець стверджує, що в Україні
є доцільним створення системи спеціалізованих військових судів, які б відповідали міжнародним стандартам з точки зору
як організації, так і механізму здійснення
правосуддя у Збройних Силах України [3,
с.38-39].
Беззаперечно, існують справи у військовій сфері, які потребують не лише кваліфікованого судового розгляду професійними
суддями (компетентними юристами), а й
спеціальних знань у військовій сфері, розуміння її специфіки і володіння великим
масивом нормативно-правової бази, яка регулює порядок та умови проходження військової служби.
14 січня 2016 року Президент України підписав Закон України “Про
Державне бюро розслідувань”, а постановою Кабінету Міністрів України
від 29 лютого 2016 року № 127 було утворено Державне бюро розслідувань. До підслідності Державного бюро розслідувань,
крім іншого, було віднесено розслідування
справ про вчинення військових злочинів.
Також було утворено мережу територіальних управлінь Державного бюро розслідувань із розташуванням у містах Києві,
Краматорську, Львові, Мелітополі, Миколаєві, Полтаві та Хмельницьку. За кожним
із територіальних управлінь було закріплено ряд областей, на які поширюється їхня
юрисдикція.
Починаючи з 27 листопада 2018 року,
Державне бюро розслідувань почало здійснювати правоохоронну діяльність з метою
запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, віднесених до його компетенції.
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У зв’язку з цим, вважаємо за доцільне
створення окружних військових судів в
Україні, як судів першої інстанції з розгляду справ у військовій сфері з територіальною підсудністю справ відповідно до територіальної побудови Державного бюро розслідувань.
Враховуючи наведене вище, в частині
визначення підсудності справ окружним
військовим судам, як судам першої інстанції, пропонується віднести до їх компетенції розгляд справ, які пов’язані із (вчинені
під час) виконання службових обов’язків
або обов’язків військової служби, в яких
однією із сторін є військовослужбовець або
резервіст, який вчинив правопорушення
під час проходження навчальних (перевірочних) і спеціальних зборів або військова частина (установа, заклад, організація),
крім тих, які віднесені до компетенції Апеляційного військового суду у місті Києві, як
суду першої інстанції.
Важко не погодитись із тим, що є ряд
незначних за складністю справ про вчинення військових адміністративних правопорушень, які потребують швидкого доступу
до правосуддя, тобто розгляду справи за
місцем вчинення правопорушення у найкоротші строки. Розгляд такої категорії
справ може бути забезпечений місцевими
судами загальної юрисдикції.
До компетенції окружних військових
судів необхідно віднести справи, в яких
однією із сторін є військовослужбовці або
резервісти, які вчинили правопорушення
під час проходження зборів, або військові
частини (установи, заклади, організації), а
саме:
про вчинення кримінальних правопорушень під час виконання службових
обов’язків;
про вчинення кримінальних правопорушень під час виконання обов’язків військової служби;
справ про вчинення корупційних правопорушень, за які передбачено кримінальну відповідальність;
злочинів проти встановленого порядку
несення військової служби, вчинених особами начальницького складу виправнотрудових установ;

справи про захист честі та гідності військовослужбовця.
Апеляційну інстанцію пропонується
утворити у вигляді єдиного Апеляційного
військового суду у місті Києві, юрисдикція
якого поширюватиметься на всю територію України. Для призначення на посаду
судді окружного військового суду та Апеляційного військового суду у місті Києві
особа повинна відповідати вимогам, які висуваються до судді, відповідно до Закону
України “Про судоустрій та статус суддів”,
та мати досвід військової служби на посадах
офіцерського складу не менше ніж 10 років
у календарному обчисленні.
До компетенції Апеляційного військового суду у місті Києві пропонується віднести наступні категорії справ:
справи, які розглядались місцевими
судами загальної юрисдикції, в яких однією із сторін є військовослужбовець або резервіст, який вчинив правопорушення під
час виконання службових обов’язків або
обов’язків військової служби, проходження
навчальних (перевірочних) або спеціальних зборів або військова частина (установа,
заклад, організація);
перегляд в апеляційному порядку
справ, що розглядались окружними військовими судами;
справи про шпигунство;
розгляд кримінальних справ, як судом
першої інстанції, в яких обвинуваченими
є військовослужбовці, які мають військове звання полковника, капітана 1 рангу і
вище, справи про злочини осіб, які мають
займають посаду від командира бригади,
корабля 1 рангу і вище, та осіб, рівних їм
за службовим становищем, а також справи
про всі злочини, за які в умовах мирного
часу законом передбачена можливість призначення покарання у вигляді довічного
позбавлення волі.
У разі розгляду Апеляційним судом міста Києва справи, як судом першої інстанції, необхідно передбачити можливість для
суду залучати до розгляду справи присяжних. Для перегляду справ у касаційному
порядку вважаємо за доцільне утворити у
складі Верховного суду колегію для розгляду справ у військовій сфері.
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У разі розгляду справи судом присяжних, пропонується наділити присяжних
правом вирішення питання тільки по суті,
тобто винна особа чи ні, як у класичній
системі англо-американської моделі, а професійний суддя (склад суду) визначає вид і
міру покарання. Оскарження вироку суду,
в такому разі, може відбуватись лише в частині суворості покарання в суді апеляційної чи касаційної інстанції.
Щодо вимог, які висуваються до присяжних для розгляду таких категорій справ,
варто зазначити, що це можуть бути військовослужбовці або військовозобов’язані
громадяни запасу, які проходять службу у
військових частинах чи постійно проживають (у випадку із військовозобов’язаними
запасу) на території, яка входить у межі
гарнізону, на якій знаходиться суд (або поширюється юрисдикція суду), в якому розглядається справа та мають військові звання старшого сержантського (старшинського) або офіцерського складу, але не нижчі,
ніж військове звання особи, яка є стороною
у справі.
Не може бути присяжним у справі військовослужбовець однієї й тої самої військової частини, що й військовослужбовець, який є обвинуваченим по справі або
військовозобов’язаний запасу, який колись
проходив службу у тій же військовій частині, що й військовослужбовець, який є обвинуваченим по справі.
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АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто побудову системи
військового судочинства в країнах Європейського Союзу та її перспективи розвитку,
зважаючи на результати розгляду справи
“Фіндлі проти сполученого Королівства”, яка
слухалась у Європейському суді з прав людини
у 1997 році та початку процесу цивілінізації
системи військового судочинства.
Процес цивілінізації був спричинений
тим, що Європейський суд з прав людини у
справі “Фіндлі проти Сполученого Королівства” дійшов висновку, що для того, щоб вважати суд “незалежним”, потрібно звернути
увагу на спосіб призначення його членів та
строки їх повноважень, існування гарантій
проти зовнішнього тиску та наявність зовнішніх ознак незалежності.
Колективом авторів запропоновано можливу модель побудови системи військового
судочинства в Україні, враховуючи висновки
Європейського суду з прав людини, із збереженням судового контролю за секторами
безпеки і оборони, як одним з елементів демократичного цивільного контролю, та залученням до розгляду справ у військовій сфері
присяжних, з числа військовослужбовців або
військовозобов’язаних запасу, резервістів.
Ключові слова: військові суди, військовий
суд, військові суди в Україні, військова судова система, присяжні, військові присяжні,
цивіліанізація, військова юстиція, військові
злочини.

SUMMARY
The article reviews the construction of military
justice system in countries of the European Union
and its development aspects, taking into account the
findings of the Findlay v. United Kingdom case,
heard at the European Court of Human Rights
in 1997 and the start of the military justice system
civilization process.
The process of civilization was caused by the
fact that in the case of Findley v. The United
Kingdom the European Court of Human Rights
came to a conclusion that to consider the court
independent we should to pay attention to the
method of appointing its members and the term of
their authority, the existence of safeguards against
external pressure and the existence of external signs
of independence.
Authors proposing a possible model of building
a military justice system in Ukraine, taking into
account the findings of the European Court of
Human Rights. Also, saving judicial control over
the security and defense sectors as one of element
of democratic civilian control, and involving the
jury in cases in military sphere from among of the
current or former service members, reservists.
Key words: courts martial, court martial,
courts martial in Ukraine, military court system,
jurors, military jurors, lay members, civilizing,
civilianization, military justice, war crimes.
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Стаття присвячена розгляду основних категорій психологічної безпеки та її компонентів,
виявленню психотравмуючих і стресогенних
чинників професійної діяльності в органах прокуратури, обґрунтуванню моделі організаційноправового забезпечення психологічної безпеки
особистості прокурора.
Авторами підтверджено, що наявність психотравмуючих і стресогенних чинників є специфічною ознакою роботи в органах прокуратури.
Передусім ними виокремлюються: підвищений
рівень юридичної та моральної відповідальності, значний обсяг і тривалість робочого навантаження, невизначеність короткострокової
перспективи, конфліктогенність, стрімкість,
новизна та незвичайність діяльності, раптовість змін, ризик спричинення шкоди прокурору
або його близьким тощо.
Обстоюється позиція, що для попередження виникнення у працівників органів прокуратури синдрому емоційного (професійного)
вигоряння має здійснюватися забезпечення
психологічної безпеки особистості прокурора за
трьома напрямами: організаційно-правовому,
інтерсуб’єктному та індивідуальному.
Ключові слова: прокурор; професійна діяльність; психологічна безпека особистості; психотравмуючі чинники; стрес; стресогенні чинники.
Постановка проблеми
У професійній прокурорській діяльності психологічну безпеку особистості характеризує стан захищеності психіки прокурора від дії різноманітних факторів, що
Íàøå ïðàâî ¹ 1, 2020

перешкоджають чи ускладнюють формування і функціонування адекватної основи
його службової та позаслужбової поведінки і системи суб’єктивного (особистісного)
ставлення прокурора до навколишнього
оточення, професійного середовища, колег
і самого себе.
Передусім, дія цих факторів на організаційному рівні пов’язана з сучасними
умовами праці, обстановкою на робочому
місці, соціально-психологічним кліматом у
колективі органу прокуратури. На міжособистісному рівні вона відбувається в процесі взаємовідносин з керівниками, іншими
прокурорами, колегами по роботі, працівниками суду та органів правопорядку, громадянами тощо. На рівні свідомості людини головним дестабілізуючим фактором в
аспекті психологічної безпеки можна назвати суперечливий характер професійної
прокурорської діяльності.
Така особливість обумовлена двома
чинниками: по-перше, жорсткістю юридичних вимог до службової діяльності прокурора (детальною урегульованістю, обмеженістю правових засобів, імперативністю
вимог до рішень і дії, що приймаються,
обмеженістю дискреційних повноважень
тощо), по-друге, творчим характером прокурорської професії, розмаїттям функціональних сфер діяльності і завдань, які
має вирішувати прокурор; незалежністю,
процесуальною та професійною самостійністю, яка детермінує високу особисту відповідальність за прийняті рішення. Варто
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підкреслити, що ця суперечливість діяльності прокурора породжує її стресогенний
характер.
Аналіз останніх досліджень
і публікацій
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свідчить, що проблема психологічної безпеки особистості відображена у працях Т. Буленко, А. Василенко, І. Ващенко, Г. Діон,
Л. Карамушки, С. Максименко, В. Орел,
В. Павелків, О. Саннікова та ін.), зокрема
феномен психоемоційного вигорання розглядається в контексті професійної деформації особистості зокрема Г. Абрамовою,
В. Бойко, Е. Зеєром, Л. Мітіною, Т. Форманюк, О. Щербаковим. Для сучасної літератури характерною є позиція дослідників,
які розглядають цю проблематику крізь
призму фахової діяльності представників
різних професій – працівників сфери обслуговування (Дж. Грінберг, О. Полуніна,
Б. Содерфельдт та ін.), медичних працівників (К. Маслач, П. Бланк, В. Шуфелі та ін.),
педагогів (В. Кан-Калик, Н. Дідусь, Ю. Кулюткін, Г. Сухобська, Н. Чепелєва, Т. Форманюк, Т. Яценко та ін), співробітників органів правопорядку та військовослужбовців
(Л. Леженіна, Н. Пов’якель, Є. Потапчук,
С. Яковенко та ін.). Проте, професійна діяльність прокурорів у цьому аспекті є малодослідженою.
Метою статті є визначення та характеристика основних категорій психологічної
безпеки особистості прокурора, виявлення
психотравмуючих і стресогенних чинників
професійної діяльності прокурора, обґрунтування моделі організаційно-правового
забезпечення цього виду психологічної
безпеки.
Виклад основного матеріалу. Якнайперше слід констатувати той науковий
факт, що специфічною для роботи в органах прокуратури є наявність психотравмуючих і стресогенних чинників [1]. Зокрема, це підвищений рівень юридичної та
моральної відповідальності, значний обсяг
і тривалість робочого навантаження, невизначеність короткострокової перспективи,
конфліктогенність, стрімкість, новизна та
незвичайність діяльності, раптовість змін,

ризик спричинення шкоди прокурору або
його близьким та ін.[2].
Проведеними дослідженнями встановлено, що 89 % респондентів з 257 опитаних
нами працівників місцевих і регіональних
прокуратур пов’язують із наведеними вище
чинниками виникнення нервово-психічного перевантаження та напруженням емоційно-вольової сфери особистості.
Крім того, результати опитування респондентів свідчать, що сучасну прокурорську діяльність також негативно характеризують фактори соціально-психологічного
характеру, зокрема: авторитарний і грубий
стиль управління окремими керівниками
органу прокуратури підлеглими прокурорами (59%); конфліктні відносини в колективі (відділі, управлінні) (47%); несприятливий вплив найближчого соціального оточення поза службою (49%); необ’єктивну і
вкрай низьку суспільну оцінку діяльності
органів прокуратури (98%), радикальні та
екстремістські дії громадських активістів
щодо прокурорів (82%), внаслідок чого у
прокурорів виникає відчуття безвиході,
професійного безсилля й невпевненості у
потрібності їхньої професійної діяльності.
Під час дослідження виявлено ще один
психологічний фактор прокурорської діяльності, який пов’язаний з вимогами
професійної доброчесності прокурора (загалом), і конфліктом інтересів (внутрішньоособистісним конфліктом), що доволі
часто виникає у свідомості прокурора під
час виконання службових обов’язків і позаслужбової поведінки (зокрема). Адже при
реалізації прокурорських повноважень він
діє на підставі закону (наприклад, п. 6 ч. 1
ст. 3, ст. 18 та інші Закону України «Про
прокуратуру», ст. ст. 8, 14, 19, 21, 22 Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів тощо), неупереджено, незважаючи на
приватні інтереси або особисте ставлення
до будь-яких подій та осіб, не спираючись
на свої власні ідеологічні, релігійні або інші
особисті погляди чи переконання. Крім
того, прокурор мусить уникати особистих
зв’язків, фінансових і ділових взаємовідносин, що можуть вплинути на неупередженість і об’єктивність виконання професійних обов’язків, скомпрометувати звання
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прокурора, не допускати дій, висловлювань
і поведінки, які можуть зашкодити його репутації та авторитету прокуратури, викликати негативний суспільний резонанс.
Варто підкреслити, що в зв’язку з вищеозначеними обставинами професійна
діяльність прокурора зумовлює об’єктивні
труднощі соціальної взаємодії та передбачає необхідність серйозних обмежень у
його поведінці: скорочену можливість для
улюблених занять, обмежене коло особистісного спілкування, утруднені або припинені зв’язки з рідними і близькими, неминучу відмову від деяких видів активності
та звичок заради інтересів прокурорської
служби і виконання вимог правил професійної етики прокурора.
Відтак, наведені негативні чинники
професійної діяльності прокурора характеризуються загальним (неспецифічним)
впливом на психіку людини, що гальмує
реалізацію звичних, відпрацьованих раніше дій, які нею успішно виконувалися
у відносно спокійних умовах професійної
взаємодії.
Разом з тим наявність значної кількості
психотравмуючих і стресогенних чинників, які супроводжують професійну прокурорську діяльність, створюють постійну
психологічну напруженість, якою потерпає
прокурор, внаслідок чого відбувається виникнення стресового стану.
У психологічній науці обґрунтовано три
основні підходи до аналізу професійного
стресу:
– по-перше, його причиною є невідповідність (або несумісність) вимог робочого середовища й індивідуальних ресурсів
працівника, то важливо виявити дисбаланс
у системі „особистість – професійне середовище” і з’ясувати, яким чином слід її оптимізувати;
– по-друге, оскільки стрес породжується
надто високою суб’єктивною оцінкою конфліктної ситуації, то необхідно правильно
визначити лінію толерантної і виваженої
поведінки для подолання труднощів спілкування;
– по-третє, оскільки стрес призводить
до дерегуляції механізмів діяльності, а відтак до „переоцінки” власних можливостей,
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акумуляції хронічних ефектів, що спричиняє стійкі патологічні зрушення в структурі
особистості, то йдеться про впровадження
комплексу тренінгових програм для формування вмінь і навичок подолання стресових ситуацій [3].
Тому оцінка стресозалежності працівників органів прокуратури з огляду на загальні характеристики правоохоронної діяльності має здійснюватися на базі наведених підходів. Натомість нехтування цими
науковими положеннями може призвести
до „емоційного вигоряння” працівників, а
згодом – до професійної деформації їх особистості.
Наразі проблеми виробничого стресу,
який розглядається в рамках синдрому
емоційного вигорання (СЕВ), виділений
Міжнародною статистичною класифікацією
хвороб і проблем, пов’язаних зі здоров’ям
(МКХ-10) як „синдром вигоряння” під
рубрикою Z.73.0 (проблеми, пов’язані з
труднощами управління своїм життям).
За даними Всесвітньої організації охорони
здоров’я, 45% усіх захворювань пов’язано зі
стресом, причому деякі фахівці вважають,
що ця цифра в два рази більша [4].
Всесвітня організація охорони здоров’я
визначила у 2001 році: „Синдром вигоряння (burnout syndrome) – це фізичне, емоційне
або мотиваційне виснаження, що характеризується порушенням продуктивності в роботі і втомою, безсонням, підвищеною схильністю соматичних захворювань,
а також вживанням алкоголю або інших
психоактивних засобів з метою отримати
тимчасове полегшення, що має тенденцію
до розвитку фізіологічної залежності і (у
багатьох випадках) суїцидальної поведінки. Цей синдром зазвичай розцінюється як
стрес-реакція у відповідь на безжальні виробничі і емоційні вимоги, що походять від
зайвої відданості людини своїй роботі, яку
супроводжує зневага сімейним життям або
відпочинком” [5].
За результатами досліджень цього явища, психологи діференцюють три основні
групи проявів даного стану: 1) емоційну виснаженість, 2) деперсоналізацію, 3) редукцію професійних досягнень. Під емоційним
виснаженням розуміють почуття емоційної
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спустошеності й утоми, зумовлених професійною діяльністю. Під деперсоналізацією
в даному випадку розуміється не класичне психіатричне поняття даного терміна,
а скоріше зниження особистісного компонента – дегуманізація стосунків до об’єктів
своєї діяльності (пацієнтам, клієнтам):
холодність, формалізація контактів, черствість, цинізм. Виникаючі негативні установки можуть спочатку мати прихований
характер і виявлятися внутрішньо, стримуючи роздратування, яке з часом проривається назовні і призводить до конфліктів.
Редукція особистих професійних досягнень
проявляється в заниженні професійних
успіхів і виникненні почуття власної некомпетентності у своїй професійній сфері.
Робиться акцент на тому, що вигоряння –
це не втрата творчого потенціалу, не реакція на нудьгу, а радше емоційне виснаження, що виникає на тлі стресу, викликаного
міжособистісним спілкуванням [6].
Науковцями-психологами обстоюється
позиція, за якою професійна деформація –
це прояв у особистості під впливом деяких
особливостей професійної діяльності таких
психологічних змін, які розпочинають негативно впливати на здійснення цієї діяльності та на психологічну структуру особистості. Тому при вивченні проблеми деформації особистості працівників прокуратури
необхідно враховувати вплив безлічі внутрішніх і зовнішніх факторів у їх професійній діяльності [7].
Передусім, небезпека професійної деформації особистості прокурора пов’язана
не лише з тим, що внаслідок зміни у фаховій правосвідомості ним втрачаються моральні, естетичні, правові, а потім і ділові
якості. Поряд із тим існує й суспільна небезпека цього психологічного явища, яка
полягає в тому, що дії і настрої прокурора
з деформованою свідомістю (наприклад, з
обвинувальним ухилом) призводять до негативних соціальних наслідків у відносинах
між органами прокуратури і суспільством.
Також морально-професійна деформація часто стає причиною вчинення працівниками прокуратури протиправних діянь,
пов’язаних з порушенням конституційних
прав громадян, що, у свою чергу, призво-

дить, до підриву такого основоположного
принципу національного законодавства, як
законність, завдає істотної шкоди авторитету органів державної влади і дискредитує
саму ідею побудови правової держави.
Нарешті, професійна деформації прокурорів розглядається нами у каузальному
зв’язку із порушеннями норм Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів.
Встановлено, що результатом деформації є
неповноцінне виконання ними своїх професійних обов’язків з об’єктивних причин,
або через свідоме несумлінне виконання
службових обов’язків.
Висновки. Таким чином, наразі професійне емоційне вигорання є однією з основних загроз психологічній безпеці особистості у прокурорській діяльності. Убезпечити себе від цієї форми професійної деформації прокуророві можливо лише внаслідок
створення відвідного стану захищеності
власної особистості, за якого зберігається
її цілісність як активного та ефективного
суб’єкта прокурорської діяльності, а також
виникають і створюються можливості особистісного розвитку в умовах сучасної взаємодії з професійним середовищем. Інакше
кажучи, на особистісному рівні йдеться про
стан внутрішнього благополуччя, що є наслідком усвідомлення прокурором своєї
здатності долати несприятливі зовнішні та
внутрішні впливи, забезпечуючи тим самим для себе сталий розвиток особистості,
професійне зростання.
Отже, прокурор, ясно розуміючи своє
положення в навколишньому професійному середовищі, так само ясно має розуміти
наявні можливості та розраховувати на них
за для убезпечення своєї безпеки і подолання професійного вигоряння.
Відтак, наявність значної кількості психотравмуючих і стресогенних чинників, які
супроводжують прокурорську діяльність,
мають розглядатися як загрози психологічної безпеки особистості прокурора. Вони
детермінуються та усвідомлюються особистістю як суттєво виражена невідповідність
цінностей суб’єкта професійної діяльності в
органах прокуратури з характеристиками
навколишнього (професійного) середовища та наявних у певний період діяльності
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ресурсів. Подолання вказаної аксіологічної
невідповідності між системою правових і
морально-етичних цінностей прокурора
та негативних (деформуючих) середовищних характеристик професійної діяльності
ґрунтується на активності самого суб’єкта
такої діяльності. Відповідно, особистість
прокурора розглядається як суб’єкт активності у сфері психологічної безпеки.
При тому варто підкреслити, що загалом відмінною рисою суб’єкта забезпечення безпеки, щонайперше, є здатність
регулювати процес планування і реалізації
цілей діяльності. Отже, таке регулювання
можливе лише за умови здійснення прокурором об’єктивної оцінки власних можливостей і ресурсів.
Первинний етап оцінки пов’язаний із
самодіагностикою стресового стану. Для
цього прокурор має визначити в себе (за
почуттями, спостереженнями та самооцінками) загальні ознаки стресового стану.
До них належать: 1) неможливість зосередитися у процесі службової діяльності;
2) допущення значної кількості помилок,
3) погіршення пам’яті, 4) високий рівень
перевтоми, 5) швидкий темп мовлення,
6) розосередження мисленнєвої діяльності, 7) погіршення настрою, 8) зниження загального емоційного стану, 9) зацикленість
на другорядних деталях, 10) сонливість
тощо. Якщо при тому виявляється більше
ніж три симптоми, стан вважається стресовим і потребує звернення до кваліфікованого фахівця по психологічну допомогу
(підтримку).
Метою психологічної підтримки є виявлення психофізіологічних чинників, які
впливають на формування психологічної
безпеки особистості, потенціалу особистості, ціннісних орієнтацій, емоційної компетентності, що в подальшому дає можливість сформувати установку готовності до
самозміни, спрямованої на самопізнання,
саморозвиток, самореалізацію, саморегуляцію, самовдосконалення.
Після проведення діагностики, консультації та корекції наступним етапом є
навчання прогнозуванню (розвиток антіципаційної спроможності), планування результату дії. Унаслідок підвищується рівень
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прогностичної компетентності прокурора, і
він набуває здатності вчасно та адекватно
відреагувати на різні ситуації (в тому числі
й екстремальні) та зберегти психологічну
безпеку особистості.
Викладеним обґрунтовується пропозиція щодо створення в органах прокуратури
спеціалізованої психологічної служби, до
завдань якої має входити виконання зазначених вище функцій.
У подальшому зосередимося ще на одному аспекті психологічної безпеки прокурора, пов’язаному з тривалим стресовим
станом і розвитком синдрому емоційного
вигорання. На сьогодні напрацьовано багато рекомендацій з діагностики та профілактики (зокрема самодопомога, самокорекція, самозахист) деструктивного стресу
та професійного вигорання, починаючи від
науково обґрунтованих підходів з подолання професійних деформацій до настанов
„допоможи собі сам”. Зазначається, що в
діагностичному аспекті симптоми емоційного вигорання умовно поділяються на фізичні, поведінкові та психологічні [8; 9].
До фізичних симптомів відносяться:
втома, відчуття виснаження, сприйнятливість до змін показників зовнішнього середовища, астенізація, часті головні болі, розлади шлунково-кишкового тракту, надлишок або недолік ваги, задишка, безсоння.
До поведінкових і психологічних симптомів відносяться: поява почуття неусвідомленого занепокоєння, нудьги, образи,
розчарування, провини, незатребуваності;
зниження рівня ентузіазму; дратівливість;
поява труднощів при прийнятті рішень;
дистанціювання від клієнтів/ пацієнтів і
прагнення до дистанціювання від колег,
загальна негативна установка на життєві
перспективи
З метою протидії розвиткові синдрому емоційного (професійного) вигоряння
прокурора та створення стану захищеності
його психіки від інших негативних чинників, пропонуємо теоретичну модель психологічної безпеки особистості прокурора.
Її реалізація може бути здійснена за
трьома рівнями.
1. Організаційно-правовий рівень, на
якому мають вирішуватися питання, що
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пов’язані з посиленням прокурорської незалежності, оптимізацією організації та
управління в органах прокуратури, поліпшенням умов праці прокурорів. Вважаємо,
що в нормативно-правовому аспекті організації роботи потрібно:
а) внести зміни до законодавства, якими
забезпечити відновлення функціонування органів прокурорського самоврядування, Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії
прокурорів, порядку відбору й призначення прокурорів на адміністративні посади
(передусім, на посади керівників органів
прокуратури), притягнення прокурорів до
дисциплінарної відповідальності тощо;
б) привести у відповідність до міжнародних стандартів процедуру проведення
атестації прокурорів, що здійснюється відповідно до розділу II «Прикінцеві і перехідні положення» Закону України від 19 вересня 2019 року № 113-IX «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України
щодо першочергових заходів із реформи
органів прокуратури». Зокрема, варто мінімізувати суб’єктивні чинники та фактори
зовнішнього впливу на формування складу
та діяльність кадрових комісій Офісу Генерального прокурора, кадрових обласних
прокуратур. Доцільно також встановити
обов’язкове ведення протоколу засідання
таких комісій із фіксацією технічними засобами. Особливо це стосується проведення
співбесіди з метою виявлення відповідності прокурора вимогам професійної компетентності, професійної етики та доброчесності;
в) розробити на основі наукової організації праці та прийняти порядок вимірювання та регулювання навантаження на
прокурорів;
г) впровадити релевантну та валідну
систему індивідуального оцінювання якості
роботи прокурорів, замінивши нею зазначену вище атестацію прокурорів.
2. Інтерсуб’єктний рівень – зумовлює
оптимізацію взаємовідносин з колегами,
підлеглими працівниками, учасниками судочинства.
3. Індивідуальний рівень характеризує

а) профілактика: вироблення адаптивних форм поведінки, застосування захисних психологічних механізмів;
б) лікування клінічних проявів у разі
враження психосоматичної системи або виникнення хворобливого стану;
Найефективнішою формою засвоєння й
розвитку адаптивних форм поведінки особистості з метою профілактики стресового
стану та протидії стресорам професійної
діяльності прокурора ми вважаємо проведення психологічних тренінгів, які під час
підвищення кваліфікації успішно проходили слухачі Національної академії прокуратури України.
У процесі проведеного дослідження доведено, що здійснення спеціальної підготовки кандидатів на посаду прокурора та
постійної підготовки прокурорів у режимі
підвищення професійної кваліфікації передбачає формування та розвиток аутопсихологічної компетентності.
Будучи компонентом психологічної
компетентності прокурора, аутопсихологічна компетентність є інтегральним показником здатності особистості до самокорекції, що охоплює психофізіологічний,
психічний, соціальний і духовний рівні
психічного життя (самопізнання, вміння
вивчати себе, самооцінка, самоконтроль,
уміння управляти своїм психологічним станом і працездатністю, самоефективність).
Тому для забезпечення психологічної
безпеки особистості прокурора важливу
роль відіграє індивідуальний рівень, на
якому має бути реалізована психологічна самопідготовка, що здійснюється самим прокурором з використанням раніше
отриманих психологічних знань, умінь і
навичок. Адже це обумовлено потребою
самостійно протидіяти стресорам і протистояти виникаючим негативним емоційним переживанням, що з’являються під
впливом психотравмуючих і стресогенних
чинників професійної прокурорської діяльності.
Перспективи подальшого розгляду проблеми забезпечення психологічної безпеки
особистості прокурора вбачаються в дослідженні крізь призму фахових ознак параметрів прокурорської діяльності за вста-
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новленими Конституцією України функціями прокуратури та розробки пропозицій
щодо удосконалення законодавства, відомчої нормативно-правової бази і професійної підготовки прокурорів.
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Inna Bevziuk, Іgor Koziakov
ACTUAL ISSUES ON ENSURING
THE PSYCHOLOGICAL SAFETY OF THE
PROSECUTOR`S PERSONALITY
The article aimed on basic categories of psychological safety and its components, identification of
psychotraumatic and stressful factors of professional activity in the prosecution bodies, model of ensuring the psychological safety of the prosecutor`s
personality.
The authors confirmed that presence of psychotraumatic and stressful factors is a specific work
feature in the prosecution bodies. Among them:
increased level of legal and moral responsibility,
workload and its duration, uncertainty of working
conditions for the near future, conflictogenicity, rapidity, newness and singularity of activity, suddenly
changes, risk for the prosecutor or his relatives to be
harmed etc.
It’s confirmed that for prevention of prosecutor`s
emotion (professional) burnout syndrome, psychological safety of the prosecutor`s personality should
be provided in three directions: organizational and
legal, intersubjective and individual.
Keywords: the prosecutor; professional activity;
psychological safety of the personality; psychotraumatic factors; stress; stressful factors.
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1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;
2. Конституційне право; муніципальне право;
3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право;
4. Господарське право, господарсько-процесуальне право;
5. Трудове право; право соціального забезпечення;
6. Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право;
7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;
8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;
9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативнорозшукова діяльність;
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Судоустрій; прокуратура та адвокатура;
Міжнародне право;
Філософія права;
Кінологія;
Національна безпека;
Державна безпека;
Економічна безпека;

Робочі мови конференції: українська, російська, чеська, словацька, англійська.
Форма участі: очна, дистанційна.
ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ:
• Обсяг тез – до 5-ти сторінок при форматі сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація –
книжкова;
• Поля: верхнє, нижнє та праве – 15 мм, ліве – 20 мм;
• Шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль –
Normal;
• Перший рядок – назва напрямку;
• Другий рядок – прізвище та ініціали автора (шрифт напівжирний, вирівняний
по центру);
• Третій рядок – (шрифт курсив, вирівняний по центру) науковий ступінь, вчене
звання, посада, навчальний заклад (міжрядковий інтервал – 1,5);
• Наступний абзац – назва доповіді (шрифт напівжирний всі прописні, вирівняний
по центру);
• Далі йде текст тез, вирівняний по ширині з відступом зліва 10 мм.
Наприклад:
Напрямок: 1. Теорія та історія держави і права;
історія політичних і правових учень
Раскевич С. В.
аспірант кафедри цивільного права
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
м. Харків, Україна
ВИМОГИ ПРИНЦИПУ ЗАКОННОСТІ ТЛУМАЧЕННЯ ПРАВА
Принцип законності тлумачення права є складним юридичним явищем, задля
реалізації вимог якого інтерпретатори повинні керуватися у своїй діяльності правовими
актами, діяти в межах своєї компетенції та приймати акти тлумачення, що не суперечать
приписам чинного законодавства [1, с. 107].
Список використаних джерел:
1. Погребняк С. П. Основоположні принципи права (змістовна характеристика)
[Текст]: монографія / С. П. Погребняк. – Х.: Право, 2008. – 240 с.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВКИ:
Прізвище, ім’я, по батькові учасника
Прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника (у разі його наявності)
Посада, місце роботи (навчання), науковий ступінь, вчене звання
Електронна пошта
Контактний телефон
Поштова адреса для направлення збірника матеріалів конференції

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:
Вартість участі в конференції – 100 євро, заочно – 50 євро. по курсу Національного
банку України на час проплати.
Організаційний внесок включає: видання матеріалів у формі монографії, пересилку
одного екземпляра виданих монографії авторові, розсилку інформаційних листів і
запрошень та організаційні витрати.
Монографія буде видана в Чехії з присвоєнням їй UDC та міжнародного номера
ISBN, що дасть можливість авторам взяти участь у колективній науковій праці,
опублікованій у країні Європейського Союзу.
Усі учасники конференції обов’язково забезпечуються матеріалами конференції в
формі монографії та сертифікатом учасника, які будуть надіслані поштою через місяць
після проведення конференції.
РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВНЕСКУ:
Для переказу з картки на карту:
Поповнення картки
5363542309269927, Копотун Ігор Миколайович
ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:
ГО «Европейський інститут післядипломної освіти»
м. Київ, вул. Жилянська, 148, офіс 108.
тел. +38067 323 94 55
електронна адреса: igor.kopotun@gmail.com
Академія ГУСПОЛ
м. Куновіце (Чеська Республіка)
тел. +420606301224
електронна адреса: epi@edukomplex.cz
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Ситуація у вітчизняній юридичній науці змінилася на краще після виходу нової
монографії Кравцової Зоріни «Конституційно-правові засади організації і здійснення державної влади в Україні». У цій
ґрунтовній науковій роботі на порядок денний ставляться складні і важливі питання
для конституційного права, зміст якої, безперечно, поглиблює теоретичні знання у
цьому напрямку. Не викликає сумніву той
Íàøå ïðàâî ¹ 1, 2020

факт, що монографія є новим, комплексним
конституційно-правовим дослідженням, у
якому системно розглянуто теоретичні та
практичні аспекти конституційно-правових засад організації та функціонування
державної влади в Україні, є своєчасним та
важливим внеском як для розвитку конституційно-правової науки, так і конституційної практики.
Архітектоніка монографічної роботи
логічна і дає змогу системно, ґрунтовно
розкрити тему, чітко провести цілісну концепцію монографії. Чітко визначені об’єкт і
предмет дослідження, його мета і завдання.
Методологічною основою монографічного
дослідження Кравцової З.С. є система загальних світоглядних методологічних принципів (діалектичний, історичний, детерміністичний та ін.) і спеціальних юридичних
методів наукових досліджень, сформованих
на засадах постпозитивізму та спрямованих
на всебічне пізнання правозахисного, правотворчого та правозастосовного потенціалу державної влади, стану й перспектив
унормування конституційних основ організації і здійснення державної влади в Україні
та досягнення мети і задач цієї роботи.
Аналізуючи зміст і основні ідеї монографічного дослідження, зазначимо, що з
цими завданнями З.С. Кравцова справилася
успішно.
Водночас, З. Кравцова у своїй монографії не перекреслює всі попередні напрацювання вчених-конституціоналістів, присвячені державній владі в Україні. У роботі
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аналізуються та систематизуються думки
вітчизняних учених щодо конституційноправових засад державної влади в Україні таких, як В. Авер’янов, М. Баймуратов,
О. Батанов, Ф. Веніславський, А. Георгіца,
Б. Калиновський, М. Козюбра, В. Колісник,
А. Колодій, В. Лемак, О. Лотюк, О. Марцеляк, Н. Мяловицька, Є. Назаренко, Н. Оніщенко, В. Опришко, Н. Плахотнюк, В. Погорілко, І. Процюк, С. Серьогіна, О. Скакун,
В. Скрипнюк, О. Скрипнюк, Ю. Стасюк,
Ю. Тодика, В. Федоренко, М. Цвік, Т. Чехович, В. Шаповал, В. Шатіло, Ю. Шемшученко та ін.
Не менш важливим сегментом джерельної бази наукової розвідки З. Кравцової у дослідженні теоретичних та практичних аспектів конституційно-правових засад
державної влади стали роботи таких зарубіжних учених: Р. Агранофф, Т. Адорно,
Дж. Барбер, В. Бернхем, Дж. Блум, Р. Броді, Ч. Вайз, А. Валанзуала, С. Валанзуала,
Л. Готроп, Д. Л. Горовіц, М. Дебре, А. Демішель, М. Дюверже, Б. Ларрі, Х. Дж. Лінц,
С. Лорті, Х. Меллер, С. Мілкіс, Р. Нойштадт, Л. Ольсон, Т. Петерсон, М. Пікемаль,
Ф. Платон, С. Сковронек, М. Стукі, С. Хесс,
С. Холмс, П. Шейн, А. Шлезінгер, М. Шугарт
та ін.
Заслуговує на увагу те, що авторка запропонувала шлях вирішення однієї із актуальних проблем функціонування механізму держави, здійснення державної влади в
Україні, шляхом уточнення змісту поняття
форма правління, та більш чіткого її визначення в Основному Законі України.
Кравцова З.С. у межах дослідження
співвідносить поняття «державна влада» і
публічна влада», як наслідок, приходить до
висновку, що державна влада із публічною
співвідносяться як частина і ціле, і зазначає, що видів публічної влади є два, державна влада та муніципальна влада. При
цьому, в такому контексті дані особливості
авторка вбачає справедливими, оскільки
муніципальна влада, спрямована на реалізацію місцевого самоврядування, і вирішує
не загальносуспільні, а спільні для певної
територіальної громади проблеми; при цьому володіє самостійністю та незалежністю, в
межах, визначених Конституцією України.

Авторкою зосереджено увагу на конституційних основах державної влади в Україні, що виявляються у базових принципах,
закріплених у розділі І Конституції України,
а саме закріпленні республіканської форми
правління, визначення джерелом влади
в Україні народу України, запровадженні
принципу поділу влади на законодавчу, виконавчу і судову, принципу законності, що
визначає режим функціонування системи
державної влади в Україні.
Цікавим є й пункт монографії З. Кравцової, в якому комплексно досліджено генезис організаційно-правових засад державної
влади в Україні від часів Русі до незалежності України 1991 року та показано історичні
здобутки української нації, боротьбу за незалежність, а також можливість використати власний історичний досвід державності у
процесі здійснення конституційної, адміністративно-територіальної та муніципальної
реформ у нашій державі.
Узагальнення різних теоретико-методологічних підходів вітчизняних і зарубіжних
науковців, дозволили З. Кравцовій розібратися в термінологічній плутанині, що виникла, у зв’язку із різними підходами до тлумачення термінів «засада», «основа», «принцип». Вченою з’ясовано, що саме «засада» є
терміном, що позначає поняття більш широке, яке охоплює принципи (вихідні, головні положення), основи світогляду, правила
поведінки. «Основою» є певна сукупність
принципів, які згруповані в контексті розглядуваного об’єкту. Принцип вужчим,
чітко визначеним положенням (ідеєю), що
лежить в основі того чи іншого правового
явища, діяльності тих чи інших суб’єктів
правовідносин.
Варто підкреслили, що в монографічній
роботі З. Кравцова проаналізувала конституційно-правове закріплення засад організації та здійснення державної влади у державах-учасницях Європейського Союзу.
Автором здійснено аналіз конституційних
норм, щодо організації та здійснення державної влади у державах-учасницях ЄС та
пошук шляхів запровадження досвіду країн-членів ЄС у процесі вдосконалення організації та здійснення державної влади в
Україні.
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У межах окремого розділу Кравцова З.С.
розкрила сутність територіальної основи
організації та здійснення держаної влади в
Україні, висвітлила сучасний стан територіальної організації державної влади та особливості конституційно-правової регламентацію системи адміністративно-територіального устрою. Зокрема, вчена обґрунтувала
пропозиції щодо оптимізації територіальної
основи організації державної та місцевої
влади, а також визначила перспективи децентралізації влади в Україні на основі власного досвіду та практик зарубіжних країн.
Автор відстоює позицію, що раціонально
закріплений територіальний устрій держави є необхідною умовою сталого розвитку
території та запорукою ефективності влади. Кравцова З.С. пропонує продовжити
процес децентралізації влади, так як є позитивні приклади ефективної роботи територіальних громад, і вважає, що головним
завданням є наблизити людину до суб’єктів
надання законодавчо закріплених благ та
потреб, тобто прав і свобод людини.
У монографічній роботі аналізуються
основні підходи у науковій літературі й погляди вітчизняних та зарубіжних правників-державознаців до поняття легітимації
державної влади, з’ясовується зміст і сутність легітимації державної влади як комплексного конституційно-правового явища
через розкриття складових системних елементів. Підтримуємо думку вченої, що для
формування державної влади важливим
питанням є забезпечення такої її властивості, як легітимація, відсутність якої призводить до її невизнання та, як наслідок, несприйняття суспільством будь-яких рішень,
що приймаються. Вчена акцентує увагу на
тому, що наявність довіри і підтримки з
боку суспільства є засадничим фактором,
який стверджує державну владу як дієвий
та стабільний механізм як у внутрішніх відносинах країни, так і зовні.
Зокрема, Кравцова З.С. виділила особливості засад легітимації державної влади у
конституційно-правовому значенні. Так, на
думку автора, легітимація при формуванні
органів державної влади має комплексний,
перманентний, двосторонній, юридично закріплений характер між владою та народом.
Íàøå ïðàâî ¹ 1, 2020

Як результат, легітимність процедури формування має бути підтверджена інститутами
громадянського суспільства, державою та
міжнародними інституціями та забезпечує
правосуб’єктність органів та посадових осіб
державної влади. При порушенні конституційних засад формування має бути передбачена реальна юридично закріплена відповідальність, включаючи і конституційно-правову.
Окремо в монографії Кравцова З.С. зазначає, що в українській юридичній науці
сьогодні не існує єдиної думки щодо класифікації гарантій державної влади та виділення певних критеріїв такої класифікації.
Таким чином, авторкою опрацьовано значний обсяг матеріалу, на основі такого аналізу запропоновано систему гарантій державної влади класифікувати на загальні, що
забезпечують функціонування та розвиток
суспільства, та юридичні, які закріплені у
нормативно-правових актах і встановлюють
права та обов’язки суб’єктів правовідносин
у сфері здійснення державної влади, а також
закладають механізм їхньої відповідальності, матеріально-фінансові та кадрові засади
функціонування. Підкреслимо, авторкою
з’ясовано, що система гарантій державної
влади є складною й чітко невизначеною, а
тому вимагає подальшого наукового дослідження, адже гарантії – це передумови існування ефективної системи державної влади.
Здійснено розгляд гарантій державної влади з позицій системного підходу. Підтримуємо позицію вченої, що недостатньо на конституційно-правовому рівні закріпити гарантії здійснення державної влади, а необхідно створити умови їх реального втілення,
що забезпечить ефективність і легітимність
державної влади. Зазначається думка, що
всі гарантії знаходяться у взаємній залежності, доповнюють одна одну і діють як єдиний механізм, що забезпечує стабільність та
демократичність державної влади в Україні.
Авторка також дослідила теоретичні,
правові та практичні основи громадського
контролю за здійсненням державної влади
в Україні, а також розкрила сучасні наукові дослідження взаємодії інститутів громадянського суспільства з органами державної
влади України й визначення правових форм
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взаємодії інститутів громадянського суспільства з державною владою в Україні. Опрацьовано як законодавство, так і практичні
аспекти виконання законів, які розширили
предмет, зміст і межі громадського контролю за діяльністю держави та її органів, Кравцовою З.С. визначено, що обов’язковою засадою ефективної співпраці та умовою налагодження ефективної взаємодії між державою і громадянським суспільством має стати
розуміння обома сторонами своєї рівноправності та відповідальності в управлінні
суспільними та державними справами.
Сильною стороною монографічного дослідження не лише її теоретико-методологічна серцевина, а й практично-прикладна
складова. Так, ученою запропоновано прийняти закон «Про громадські об’єднання
в Україні», в якому було б визначено основні засади створення та функціонування
об’єднань громадян, які ставлять за мету
реалізацію громадянами України своїх конституційних прав і свобод у здійсненні гро-

мадського контролю за діяльністю органів
державної влади.
Переважна більшість наукових положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у монографії Кравцової З.С., належним чином обґрунтована. Досягнення цих
результатів стало можливим завдяки вдалому використанню авторкою різноманітного
комплексу методологічних прийомів і засобів, що дозволило достатньо повно і несуперечливо розкрити конституційно-правові
засади державної влади в Україні.
На наше переконання, монографічне
дослідження З. Кравцової «Конституційно-правові засади організації і здійснення державної влади в Україні» є цікавим,
змістовним і корисним не лише для науковців конституціоналістів, а також для органів
державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, покликаних
налагодити конструктивний діалог між державою та громадянським суспільством в інтересах утвердження та захисту прав і свобод громадян.
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У статті надана характеристика
розбійним нападам на житло громадян з
позиції кримінологічного підходу. Розкрито
елементи кримінологічної характеристики,
ознаки та поняття розбійних нападів на житло громадян. До елементів кримінологічної
характеристики віднесено: об’єкти (житло
громадян, розбійний напад як діяльність),
суб’єкти та заходи запобігання. Виокремлені
характерні ознаки розбійних нападів на житло
громадян, зокрема сукупність спеціалізованої
наукової інформації, що включає в себе такі
елементи: соціальну обумовленість; суспільну
небезпечність; протиправність; склад злочину; суспільно небезпечні способи, наслідки
та інші обставини вчинення злочинів; заходи запобігання. Встановлено, що даний вид
розбою поєднує в собі корисливий мотив та
насильницькі дії (як фізичного так і психічного
характеру) або погрозу їх застосування й посягають на життя і здоров’я людини.
Ключові слова: розбій, власність, житло,
кримінологічна характеристика, запобігання.
Складною кримінологічною проблемою
сьогодення є питання про розбійні напади на
житло громадян, характерними рисами яких
є підвищена суспільна небезпека та резонанс,
який виникає у зв’язку з відкритим, незаконним, насильницьким нападом на власність,
поєднаний із посяганням на здоров’я і життя
людей, що носить, як правило, груповий організований характер із застосуванням вогнепальної зброї й спрямований на заволодіння
матеріальними цінностями.
Íàøå ïðàâî ¹ 1, 2020

Кількість вчинених розбійних нападів у
загальній структурі злочинності за 2013–2019
роки зросла на 27% (з 1,6 тис. до 2,2 тис.), а питома вага розбійних нападів на житло громадян з 25,8% до 33,9%, зокрема у 2008 році вчинено 413 таких нападів або 25,8% від загальної кількості розбоїв в Україні, у 2015 р. – 468
(33,1%), у 2017 р. – 694 (44,8%), у 2019 – 502
(37,9%). Унаслідок цих кримінальних проявів
32 особи загинуло, 49 – дістали поранення, а
матеріальні збитки сягнули близько 100 млн
грн. Водночас кількість виявлених у зазначений період організованих груп та злочинних
організацій відповідного спрямування зменшилася на 33%, а закінчених провадженням
кримінальних правопорушень – на 27% [1; 2].
Наведені дані переконують, що в умовах
перманентної соціальної та економічної кризи, зростання безробіття та падіння матеріального рівня громадян, неможливості задоволення значної частини населення основних
потреб легальними способами, продовження
конфлікту на Сході країни (нелегальне поширення зброї, боєприпасів та вибухівки, зростання соціально-побутової невлаштованості
осіб, яких торкнулися наслідки збройного
конфлікту та психологічного напруження),
втрати соціального контролю та деяких прорахунків, що були допущені при реформуванні правоохоронної системи, розроблення
ефективних заходів запобігання розбійним
нападам на житло громадян має стати пріоритетним напрямом державної політики боротьби зі злочинністю, дієвим засобом захисту
життя та здоров’я людей й власності.
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Діяння, аби бути злочинним, повинне
будь-яким чином об’єктивуватися зовні. Саме
в зовнішніх проявах виражаються особливості того чи іншого злочину [3, с. 12].
Однак, так вже склалося в кримінальноправовій літературі, що основний наголос при
характеристиці злочину ставиться, як правило, на ознаки складу злочину, а істотні риси
того чи іншого суспільно небезпечного діяння як явища реальної дійсності випускаються
з уваги, що навряд чи є правильним.
Наведене тим більш актуалізується в
аспекті надання характеристики розбою,
оскільки склад цього злочину належить до
так званих усічених складів, а це призводить до того, що в літературі нерідко такому
злочину, як розбій надається і «усічена» характеристика.
Під фізичним насильством, небезпечним
для життя чи здоров’я, розуміється легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я або незначну втрату
працездатності, середньої тяжкості, тяжке тілесне ушкодження, замах на вбивство, вбивство. Однак слід зазначити, що замах на вбивство та вбивство, що супроводжували розбій,
не охоплюються цим складом і вимагають додаткової кваліфікації за відповідним пунктом
ч. 2 ст. 115.
До насильства як обов’язкової ознаки розбою належить і насильство, небезпечне для
життя в момент заволодіння. Специфіка його
полягає в тому, що реальна небезпека для
життя існує для потерпілого лише в момент
застосування насильства, і фактично воно не
призводить до настання смерті. Наприклад,
здушення шиї, застосування електроструму,
скидання з висоти тощо. Фізичне насильство
може бути як відкритим, так і таємним (завдання шкоди потерпілому, який спав) [4,
с. 140].
Психічне насильство – це погроза заподіяти таке фізичне насильство або погроза
вбивством. Додаткової кваліфікації за ст. 129
тут не потрібно. Насильство при розбої є способом заволодіння майном і, як правило, передує йому. Однак воно може застосовуватися
і після заволодіння майном для його утримання. Насильство, небезпечне для життя чи
здоров’я, застосоване винним з метою уникнути затримання, вимагає самостійної кваліфіка-

ції за сукупністю з крадіжкою чи грабежем» [5,
с. 141–142].
Тобто розбій як будь-яке злочинне діяння
має своє зовнішнє вираження і певним чином
впливає на зовнішній світ. Особливість такого впливу полягає у заподіяні шкоди об’єктам
кримінально-правової охорони через конкретні акти суспільно небезпечної поведінки
людини, які мають свої властивості, що характеризують цю поведінку як злочин.
Слід зауважити, що термін «діяння»
вживається в КК України, теорії і правозастосовній практиці у двох значеннях: 1) для
визначення у ст. 11 КК поняття «злочин»,
тобто як синонім поняття «злочин»; 2) для
характеристики діяння як одного з компонентів об’єктивної сторони злочину, яке
може виражатися у формі дії або бездіяльності. У цьому підрозділі нашого дослідження поняття діяння розглядатиметься у його
другому значенні.
Саме діяння є ключовим компонентом
будь-якого злочину і обов’язковою ознакою
його складу. Воно може бути виражене у вигляді конкретного акту людської поведінки
або сукупності таких актів. Поняття діяння
визначається як акт поведінки людини, якому притаманні: а) суспільна небезпечність;
б) протиправність; в) конкретність; г) свідомість; д) вольове виявлення [5, с. 105].
Суспільна небезпечність діяння, яке визнається злочином, полягає у спричиненні
істотної шкоди об’єкту кримінально-правової
охорони або створення реальної загрози заподіяння такої шкоди. Суспільна небезпечність
органічно притаманна діянню, що й обумовлює необхідність його криміналізації. Дія
чи бездіяльність, яка не спричиняє шкоди
об’єкту кримінально-правової охорони або не
створює загрози заподіяння такої шкоди, не
може розглядатися як злочин [5, с. 105]. Тому
можна стверджувати, що не існує в реальній
дійсності безнаслідкових злочинів, а існують в
кримінальному законі склади злочинів, які не
містять ознаки наслідків як обов’язкової ознаки даного складу. Зокрема, не містить ознак
наслідків усічений склад розбою, однак це
не означає, що в реальному житті розбій не
спричиняє ніяких суспільно небезпечних наслідків і що у правозастосовній практиці їх не
треба встановлювати. Навпаки, слідчо-судова
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практика ретельно встановлює всі наслідки
розбійних діянь.
Протиправність діяння означає, що злочином визнається тільки те діяння, що передбачене КК України. Тому для наявності
об’єктивної сторони злочину необхідно, аби
діяння було передбачене конкретною статтею Особливої частини КК. Такий злочин, як
розбій передбачено безпосередньо кількома
статтями КК – ст. 187, ч. 3 ст. 262, ч. 3 ст. 308,
ч. 3 ст. 312, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 410, ч. 2 ст. 433.
Водночас низка діянь, які в реальній дійсності
можуть мати характер розбійного посягання,
кваліфікуються за іншими спеціальними складами злочинів, які, хоча й не містять поняття
«розбій», але генетично пов’язані з ним – ч. 3
ст. 289, ст. 432, 438, 446 КК.
Діяння завжди має конкретний характер.
Воно становить собою конкретний акт поведінки людини, який відбувається в певній
обстановці, місці й часі і завжди втілюється в
конкретній дії чи бездіяльності [5, с. 119]. Конкретність дії при вчиненні розбою обумовлена також конкретним предметом посягання,
тобто тією конкретною річчю, якою прагне
заволодіти винна особа, бо це прямо визначає
кваліфікацію діяння за тією чи іншою статтею, що передбачає відповідальність за розбій
або інше діяння, генетично пов’язане з ним,
але передбачене в якості іншого злочину. Як
зазначає Б. С. Волков, без конкретної дії (бездіяльності) немає вольового акту. Вольовий
акт знаходить своє відображення у свідомих
діях, спрямованих на досягнення певної мети
[6, с. 35].
Діяння – це свідомий акт поведінки людини, який завжди є наслідком пізнавальної
діяльності, відбиттям у свідомості людини
об’єктивного світу. Тому не є діянням у кримінально-правовому значенні такі з них, що
не контролюються свідомістю, навіть якщо
наслідки таких діянь були б суспільно небезпечними.
Діяння повинно бути також вольовим,
тобто проявом волі особи, коли вона діє з певних мотивів, переслідує певні цілі [7, с. 126].
Воля – це налаштованість особи на вчинення
тих чи інших дій [8, с. 5], а вольовий процес є
психічним процесом, що починається з усвідомлення потреб і завершується прийняттям рішення, для якого характерним є вибір
Íàøå ïðàâî ¹ 1, 2020

між різними варіантами соціально значущої
поведінки [9, с. 5].
Таким чином, як зазначає Н. М. Ярмиш,
воля є необхідною умовою активності особи. Вона проявляється в реалізації прийнятого рішення, у здатності керувати собою та
своїми психічними функціями. Свідомість
і воля – не одне і те ж. Але воля невід’ємна
від свідомості, по суті, є її функцією. Говорячи мовою поезії, воля – це думка, яка переходить у справу [9, с. 13–15]. При цьому воля
як налаштованість особи на вчинення тих чи
інших дій і реалізацію прийнятого рішення
не може бути без певної мети, яку не слід розглядати як виключно суб’єктивний момент
певного діяння, оскільки реалізація цієї мети
об’єктивується шляхом здійснення винною
особою реальних дій.
Тобто кожному розбійному діянню як
явищу реальної дійсності притаманні суспільна небезпечність, протиправність, конкретність, свідомість і воля, спрямована на
досягнення мети.
Дія – це активна, свідома, суспільно небезпечна, протиправна, конкретна, вольова
поведінка суб’єкта злочину. Вона є найбільш
поширеною формою суспільно небезпечного діяння. Більшість злочинів, передбачених
Особливою частиною КК, можуть бути вчинені тільки шляхом дії. До таких злочинів належить і розбій.
В літературі зазначається, що дія може полягати в одному (одиничному) русі тіла або в
їх множинності. Рухи тіла, що становлять дію,
повинні мати цілеспрямований характер і
отже, поєднуватися метою в єдиний вольовий
акт поведінки. Мета як і об’єкт злочину відокремлює дію, обмежує обсяг і межі дії, визначає її предметний зміст. Інакше кажучи, рухи
тіла утворюють дію в кримінально-правовому
розумінні, коли вони контролюються свідомістю і спрямовуються волею особи на певний
об’єкт [5, с. 121].
Кримінальний закон поняття нападу не
містить, у науці кримінального права його
зміст уже протягом багатьох років лишається спірним. Водночас, слово «напад» безпосередньо вживається у тексті чинного КК
України у восьми статтях (ст. 36, ст. 187, ст.
257, ст. 260, ст. 261, ст. 392, ст. 420, ст. 444 КК
України).
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Так, визначаючи поняття нападу стосовно
розбою, судова практика, а також більшість
кримінологів вважають, що його відкритий
характер не завжди є ознакою нападу. Пленум Верховного Суду України в Постанові
«Про судову практику у справах про злочини
проти приватної власності» від 6 листопада
2009 р. № 10 [10] під нападом за ст. 187 КК
України пропонує розуміти умисні дії, спрямовані на негайне вилучення чужого майна
шляхом застосування фізичного або психічного насильства, зазначеного в частині першій
цієї статті (тобто фізичного насильства, небезпечного для життя чи здоров’я потерпілого
або погрози його застосування).
У науці кримінального права існують
суперечності щодо місця насильства під
час нападу та їх співвідношення. Доказом
цього є факт існування як прихильників
які визнають тавтологією напад та насильство у формулюванні наведеному у ст. 187
КК України, так і прихильників визнання
нападу самостійною ознакою. П. С. Матишевський зазначає, що хоча закон визначає
розбій за допомогою вказівки на два роди
дій, що обираються винним, – напад і насильство – сутність їх одна, оскільки це двоєдиний спосіб заволодінням майном, а тому
навряд чи можна встановити, як це намагаються зробити окремі автори, чіткі юридичні критерії, що дозволяють розмежувати
напад і насильство [11, с. 95]. Л. Д. Гаухман
виокремлює напад як обов’язкову ознаку
об’єктивної сторони складу злочину розбою, а вказане насильство та погрозу - альтернативними ознаками. Тобто, об’єктивна
сторона складу розбою наявна при поєднані нападу та насильства, небезпечного для
життя чи здоров’я, або нападу і погрози
застосування такого насильства [12, с. 208].
Визначаючи поняття нападу В. К. Грищук
зазначає, що це є спосіб вчинення злочину,
який становить собою несподіване, раптове,
умисне, кримінально-протиправне, насильницьке посягання на об’єкт (об’єкти) кримінально правової охорони. [13, ст. 39-40].
Обов’язковою ознакою розбою є корисливий мотив нападу. Напад, учинений не з корисливих спонукань (за мотивом помсти, ревнощів чи хуліганських спонукань), не може
кваліфікуватися як розбій [14, с. 94].
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Таким чином, під нападом у складі розбою слід розуміти раптову, несподівану для
потерпілого, короткочасну, агресивну, насильницьку дію, спрямовану на протиправне
заволодіння чужим майном. Напад може бути
як відкритим, так і таємним (наприклад, нанесення удару потерпілому з-за спини). Напад обов’язково повинен виявлятися у психічному або фізичному насильстві, яке має
реальний характер: воно здатне пригнітити
волю потерпілого і примусити його передати
майно винному. За цією ознакою розбій відрізняється, з одного боку, від крадіжки, з іншого, - від грабежу.
Напад органічно пов’язаний із фізичним
або психічним насильством, яке при розбої
має так званий інструментальний характер –
виступає способом заволодіння майном або
його утримання. При цьому фізичне насильство може полягати у протиправному впливі
не лише на зовнішні частини тіла потерпілого (механічне їх травмування), а й внутрішні
(отруєння), а також в інших діях насильницького характеру, які створюють небезпеку для
життя чи здоров’я потерпілого (скажімо, насильницьке тримання його в небезпечних
для життя та здоров’я умовах). У разі, якщо
застосування чи погроза застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров’я особи, здійснювались з метою ухилитись від затримання після закінченого нападу, вчинене
не може розглядатися як розбій.
Під насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи, яка зазнала нападу,
слід розуміти заподіяння їй легкого тілесного
ушкодження, що спричинило короткочасний
розлад здоров’я або незначну втрату працездатності, середньої тяжкості або тяжкого тілесного ушкодження (останнє кваліфікується
за ч. 4 ст. 187 КК), а також інші насильницькі
дії, які не призвели до вказаних наслідків, але
були небезпечними для життя чи здоров’я в
момент заподіяння (насильство, що призвело
до втрати свідомості чи мало характер мордування, здушення шиї, скидання з висоти, застосування електроструму, зброї, спеціальних
знарядь тощо). Погроза застосувати небезпечне фізичне насильство повинна бути безпосередньою і очевидною, тобто у потерпілої
особи має скластись враження – якщо вона
буде протидіяти нападаючому або не вико-
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нає його вимог, ця погроза буде негайно реалізована. Вважається, що лише така погроза
здатна придушити, зламати волю потерпілого, примусити його виконати майнові вимоги
злочинця. Головним критерієм реальності
погрози, як це випливає з роз’яснення, що
міститься у Постанові Пленуму Верховного
Суду України «Про судову практику у справах
про злочини проти власності» від 6 листопада
2009 р. № 10, є суб’єктивне сприйняття потерпілого. Для кваліфікації дій за ст. 187 КК
важливо, щоб у потерпілої особи в конкретній
ситуації склалося враження, що у разі протидії чи невиконання вимоги погроза буде здійснена і небезпечне фізичне насильство до неї
застосоване. При цьому особа, яка вчинює
розбійний напад, з різних причин може планувати фактичне незастосування фізичного
насильства (не здатна подолати певні психологічні бар’єри, вирішила обмежитись лише
залякуванням потерпілого тощо).
Суб’єктом розбою є осудна особа, яка досягла 14-річного віку. У 5,7% (у 14 із 242 досліджених кримінальних проваджень) суб’єктом
виступала особа яка не досягла 18 років, тобто
неповнолітній.
Суб’єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом та корисливим мотивом. Обов’язковою ознакою суб’єктивної
сторони розбою є мета, з якою здійснюється
напад, – заволодіння чужим майном [15; 16].
Кримінологічний аналіз розбійних нападів на житло громадян вказує на особливості
способів та інші ознаки їх вчинення, що дає
підстави віднесення їх до особливих об’єктів
кримінологічної безпеки, які потребують досягнення певного ступеня захищеності, а
відтак здійснення комплексу організаційних
і спеціальних заходів, спрямованих на забезпечення безпеки людей, власності від злочинних посягань.
Для більш зручного розгляду способу вчинення розбійних нападів на житло громадян,
можна виокремити три етапи, а саме:
1) приготування до вчинення розбійного
нападу на житло, яке може полягати у наступному: в підборі співучасників та розподіленні
ролей; в придбані, переробці та виготовленні зброї, різноманітних знарядь зламу, а також засобів пересування; збір інформації про
об’єкт нападу (наявність охоронних систем,
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перебування громадян вдома тощо); в маскуванні зовнішності злочинців, транспортного
засобу; необхідності знищення слідів злочину
в цілому; підготовка місць для подальшого
зберігання награбованого, та знарядь злочину; 2) безпосереднє вчинення розбійного
нападу на житло громадян; 3) приховування
слідів розбійного нападу на житло громадян.
З метою приховати сліди нападу, а також унеможливити використання розшукових засобів та службо-розшукової собаки, злочинці
здебільшого застосовують: рукавички, умисну
зміну голосу та мови, витирання ганчіркою
предметів, спалювання предметів з якими
мали фізичний контакт та до яких торкались,
використання речовин, які нейтралізують запах (тютюн, бензин, одеколон).
Таким чином, запобігання розбійним
нападам на житло громадян є необхідною
умовою становлення правової держави, яке
здійснюється на загальносоціальному та спеціальному рівнях. Спеціальне запобігання
здійснюється на основі загальносоціального
запобігання шляхом правового реагування
на вчинення злочинів та спеціально-кримінологічного запобігання новим злочинам. Запобігання злочинності є сформованою системою дій стосовно антисуспільних явищ та їх
причинного комплексу з метою розширення
тенденції зниження рівня і масштабів злочинності та її викорінення.
Підводячи підсумки, необхідно зазначити, що характерними ознаками розбійних
нападів на житло громадян, як об’єкту кримінологічного дослідження є сукупність спеціалізованої наукової інформації, що включає в
себе такі елементи: соціальну обумовленість
встановлення та збереження кримінальної
відповідальності за певний вид злочинів; суспільну небезпечність певного виду злочинів;
протиправність діяння та її місце у системі
нормативного визначення заборони відповідного виду суспільно-небезпечної поведінки;
склад певного виду злочинів; суспільно небезпечні наслідки та інші обставини вчинення
злочинів, що перебувають поза межами складу певного виду злочинів, але притаманні їх
вчиненню; заходи запобігання.
Даний вид розбою поєднує в собі корисливий мотив та насильницькі дії (як фізичного так і психічного характеру) або погрозу їх
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застосування й посягають на життя і здоров’я
людини.
Системоутворюючою властивістю, що поєднує корисливий мотив і насильницьке його
досягнення, виступає інваріантна кримінальна діяльність особи злочинця у своєму розвитку [17, с. 49], де корисливий мотив визначає
характер, зміст і природу, а насильницька
форма його реалізації конкретизує спрямованість цієї специфічної злочинної діяльності.
Таким чином, розбійні напади на житло громадян можна визначити як антисоціальне явище й
відносно масове суспільно-небезпечне збагачення,
що проявляється у вчиненні розбійних нападів на
приміщення, призначене для постійного або тимчасового проживання людей (будинок, квартира,
дача тощо), характеризується як правило груповим характером та розподілом ролей, поєднаних із
застосуванням чи погрозою застосування насильства.
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Розбійні напади на житло громадян як
об’єкт кримінологічного дослідження
У статті надана характеристика розбійним
нападам на житло громадян з позиції кримінологічного підходу. Розкрито елементи
кримінологічної характеристики, ознаки та
поняття розбійних нападів на житло громадян. До елементів кримінологічної характеристики віднесено: об’єкти (житло громадян,
розбійний напад як діяльність), суб’єкти та
заходи запобігання. характерними ознаками розбійних нападів на житло громадян, як
об’єкту кримінологічного дослідження є сукупність спеціалізованої наукової інформації,
що включає в себе такі елементи: 1) соціальну
обумовленість встановлення та збереження
кримінальної відповідальності за певний вид
злочинів; 2) суспільну небезпечність певного виду злочинів; 3) протиправність діяння
та її місце у системі нормативного визначення заборони відповідного виду суспільно-небезпечної поведінки; 4) склад певного виду
злочинів; 5) суспільно небезпечні наслідки
та інші обставини вчинення злочинів, що перебувають поза межами складу певного виду
злочинів, але притаманні їх вчиненню; 6) заходи запобігання.
Даний вид розбою поєднує в собі корисливий мотив та насильницькі дії (як фізичного так і психічного характеру) або погрозу їх
застосування й посягають на життя і здоров’я
людини.
Системоутворюючою властивістю, що поєднує корисливий мотив і насильницьке його
досягнення, виступає інваріантна кримінальна діяльність особи злочинця у своєму розвитку, де корисливий мотив визначає характер,
зміст і природу, а насильницька форма його
реалізації конкретизує спрямованість цієї специфічної злочинної діяльності. Таким чином,
розбійні напади на житло громадян можна
визначити як антисоціальне явище й відносно масове суспільно-небезпечне збагачення,
що проявляється у вчиненні розбійних нападів на приміщення, призначене для постійного або тимчасового проживання людей (будинок, квартира, дача тощо), характеризується
як правило груповим характером та розподілом ролей, поєднаних із застосуванням чи погрозою застосування насильства.
Íàøå ïðàâî ¹ 1, 2020

Ключові слова: розбій, власність, житло,
кримінологічна характеристика, запобігання.
Robbery on the housing of citizens as a subject of criminological research
The article characterizes robbery attacks on
the housing of citizens from the standpoint of
criminological approach. The elements of criminological characteristics, signs and concepts of
robbery on housing of citizens are revealed. The
elements of criminological characteristics include:
objects (housing, robbery as an activity), subjects
and measures of prevention. characteristic features of robbery attacks on housing of citizens,
as the object of criminological research is a set of
specialized scientific information, which includes
the following elements: 1) social conditionality
of establishing and maintaining criminal liability
for a certain type of crime; 2) social danger of a
certain type of crime; 3) the unlawfulness of the
act and its place in the system of normative determination of the prohibition of the corresponding
type of socially dangerous behavior; 4) composition of certain types of crimes; 5) socially dangerous consequences and other circumstances of
committing crimes that are outside the composition of a certain type of crime, but are inherent in
their commission; 6) prevention measures.
This type of robbery combines selfish motive
and violent actions (both physical and mental in
nature) or the threat of using them and affecting
the life and health of a person.
The system-forming property that combines
selfish motive with its violent achievement is the
invariant criminal activity of the offender in its development, where the selfish motive determines
the character, content and nature, and the violent
form of its realization specifies the orientation of
this specific criminal activity. Thus, robberies on
housing of citizens can be defined as an antisocial
phenomenon and relatively mass socially dangerous enrichment, which is manifested in committing robberies on premises intended for permanent or temporary residence of people (house,
apartment, cottage, etc.), characterized as a rule
by group. the nature and distribution of roles associated with the use or threat of violence.
Keywords: robbery, property, housing, criminological characteristics, preventionф
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