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Актуальні питання публічного та приватного права
♦

Розділ 1
ТеоРія Та ісТоРія деРжави і пРава;  

ісТоРія поліТичних і пРавових учень

СутніСні якоСті прАвА як ФорМА оргАніЗАЦії СуСпільСтвА

Сайфуліна Ю. в.,
кандидат юридичних наук,

доцент кафедри цивільно-правових дисциплін,
Чернівецький факультет

Національного університету «Одеська юридична академія»

У статті аналізуються сутнісні якості права як форма організації суспільства. Автор розглядає їх не в соціальному 
змісті правових норм. Також у статті розкривається авторське бачення правової норми, дається детальний аналіз по-
няття «нормативність права». 

Ключові слова: сутнісні якості права, нормативність, правова норма, моральна норма, суспільство.

В статье анализируются содержательные качества права как форма организации общества. Автор рассматривает 
их не в социальном содержании правовых норм. Также в статье раскрывается авторское виденье правовой нормы, де-
лается подробный анализ понятия «нормативность права».

Ключевые слова: содержательные качества права, нормативность, правовая норма, моральная норма, общество. 

The article analyzes substantial characteristics of law as a form of society’s organization. The author doesn’t study them 
at the social content of legal norms. Author’s view of the legal norm is described and the thorough analysis of the concept 
«normalization of law» is also given in the article. 

Key words: substantial characteristics of law, normalization, legal norm, moral norm, society.

Сутнісні якості права – це властивості, харак-
терні для права будь-якої країни і будь-якої епохи, 
ті якості, без яких права не може бути, без яких 
воно не діє, не виконує своєї соціальної ролі.

Дані якості знаходяться не в соціальному зміс-
ті правових норм, оскільки соціальний зміст норм, 
інститутів, правових систем різних країн, народів, 
часів, епох, цивілізацій настільки різноманітний і 
неповторний, що про «рецепцію права», тобто про 
певне відтворення норм та інститутів чужого права 
у своїй правовій системі говориться як про щось 
виняткове і дивовижне, варте спеціального науко-
вого дослідження.

Соціальний зміст правових систем є настільки 
ж різноманітним і неповторним, наскільки різно-
манітні спільноти, в яких діяли і діють ці системи, 
їхні структури, державні устрої, форми суспільної 
свідомості, звичаї, вірування, ідеали. Однак сут-
нісні якості правових систем тотожні настільки, 
наскільки йдеться виключно про право як норма-
тивну форму впорядкування, стабілізації та від-
творення суспільних відносин, що підтримується 
(охороняється) державним примусом[1, с. 149].

Сутнісною якістю права як форми організації 
суспільства виступає нормативність, адже будь-яка 
норма є узагальненням; етична норма – це правило 
належного (звернене до майбутнього). Норматив-
ний характер права дає можливість виразити ти-
пові для даного суспільства протиріччя і способи 
вирішення можливих суперечок і конфліктів. як 
свідчать наукові джерела, право адресоване свобід-

ній волі учасників суспільних відносин і набуває 
змісту лише там, де в адресата норми існує вибір 
варіантів поведінки.

Право складається з правил загального харак-
теру, які не обмежуються виконанням, адресовані 
колу осіб, які визначаються родовими ознаками 
(авілум, мушкелум, кшатрії, вайшії, холопи, воїни, 
піддані, іноземці, судді, батьки, діти тощо), і під-
лягають застосуванню за передбаченими ними об-
ставинами (крадіжка, дарування, договір, настання 
строку чи віку тощо).

На відміну від розпорядження, котре адресова-
не чітко визначеним особам і діє до його виконан-
ня (наприклад, розпорядження про будівництво чи 
знесення будівлі, про передачу чітко визначеного 
майна, про сплату податку, про страту чи помилу-
вання), правова норма не обмежується виконанням. 
Вона звернена до майбутнього в тому сенсі, що 
розрахована не просто на даний, наявний випадок 
(відносини), а на вид, невизначену кількість вста-
новлених в загальній формі випадків і відносин 
(укладання договору, передача майна, одружен-
ня, народження дитини тощо) і реалізується що-
разу, коли виникають передбачені нею обставини 
і ситуації. Норма розрахована на регулювання не 
одиничних, окремих відносин, а цілого виду сус-
пільних відносин; вона продовжує діяти після ре-
алізації в індивідуальних відносинах і в поведінці 
конкретних людей.

Правова норма являє собою абстрактну модель 
суспільних відносин і поведінки людей. цим вона 
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відрізняється від розпоряджень посадових осіб і 
рішень державних органів стосовно конкретних 
справ. Не лише філософія, але й деонтична логіка 
(логіка норм) розрізняють нормативне (загальне, 
абстрактне) і конкретне (індивідуальне, одиничне), 
застерігаючи їх від змішування. Рішення з конкрет-
ної справи може стати нормою лише в якості пре-
цеденту, коли воно стає обов’язковим зразком для 
рішення в подальшому аналогічних справ, для ре-
гулювання інших відносин, індивідуальних розпо-
ряджень, договорів, що регулюють відносини між 
чітко визначеними суб’єктами права[2, с. 116].

Будь-яка норма – це результат узагальнення 
типових і видових якостей суспільних відносин 
(станові, кастові відносини, родинні стосунки, від-
носини обміну або купівлі-продажу, відносини вла-
ди і підкорення, відносини власності або оренди 
тощо), учасників цих відносин (особи, об’єднання 
осіб, державні органи, посадові особи тощо), дій 
і подій, що спричиняють правові наслідки (дару-
вання, купівля, крадіжка, одруження, призначення 
на посаду, руйнування майна тощо), об’єктів права 
(види майна тощо) [3].

Нормативність права була усвідомлена ще в 
Стародавньому світі. Римські юристи писали: 
«Слід встановлювати права… для тих випадків, які 
зустрічаються часто, а не для тих, які виникають 
несподівано» (Помпоній). «Права не встановлю-
ються виходячи з того, що може статись в поодино-
кому випадку». «Бо право повинно бути в основно-
му пристосоване до того, що трапляється не лише 
в одному чи двох випадках» (цельс). «законодавці 
обходять… те, що відбувається лише в одному або 
двох випадках» (Павел). «Права встановлюються 
не для окремих осіб, а загальним чином» (ульпіан).

Нормативність права відрізняється від норма-
тивності моралі та інших соціальних норм тим, 
що більша частина правових норм має дозвільно-
зобов’язувальний характер. В період становлення 
права його джерелами були договори, що визна-
чали взаємні права і обов’язки учасників, які здій-
снювали обмін, купівлю-продаж, взаємні послуги, 
сплачували викуп тощо.

Результатом узагальнення різноманітних до-
говорів стали норми права, що визначають зміст 
відповідних правовідносин. Такі норми права на-
зиваються дозвільно-зобов’язувальними, вони реа-

лізуються через взаємопов’язані права і обов’язки 
учасників суспільних відносин.

індивідуальні правовідносини були формою 
права в найбільш ранні і примітивні епохи станов-
лення класового суспільства. Норма права і право-
відносини – це основні категорії загальної теорії 
права, в межах яких розміщується майже весь її по-
нятійний апарат, весь зміст загальної теорії. Право 
і система правовідносин нерідко ототожнювались 
в радянській теорії права 20-х років минулого сто-
ліття; майже всі учасники сучасної дискусії про 
поняття права, якого б із розумінь вони не дотри-
мувалися, незмінно підкреслюють зв’язок права і 
правовідносин.

Дозвільно-зобов’язувальний характер скла-
дає специфіку саме правових норм. Не випадково 
апарат абсолютної деонтологічної логіки (яка сто-
сується діяльності одного і лише одного суб’єкта) 
виявився недостатнім для розкриття змісту норм 
права, оскільки за законами абсолютної логіки 
зміст норм зводиться до наказів і заборон. Без до-
статнього пояснення залишились «дозвіл» або «до-
зволяння» і тим більше «уповноважування», що є 
суттєвою якістю правового регулювання. Останнє 
повніше розкривається відносними логіками (ло-
гічними теоріями взаємодій, різних умов застосу-
вання норм), при розробці яких увагу науковців 
закономірно привернула правова концепція л.і. Пе-
тражицького з уявленням про «імперативно-атри-
бутивний» характер правових явищ, який лежить в 
її основі.

Правова норма, як і право в цілому, розрахова-
на на регулювання поведінки людей за допомогою 
відносин, зв’язок учасників яких полягає у вза-
ємних правах (забезпечена державою можливість 
певної поведінки) і обов’язках (необхідність певної 
поведінки, порушення якої спричиняє застосуван-
ня заходів державного примусу). Коли в розвитку 
суспільних відносин створюються або виникають 
передбачені нормою умови її реалізації, в учас-
ників цих відносин виникають конкретні права і 
обов’язки, що утворюють правовідносини. Норма 
як модель правовідносин в загальному вигляді ви-
значає можливу поведінку однієї сторони майбут-
ніх відносин і юридичну обов’язковість будь-яких 
дій або утримання від них іншої сторони цих від-
носин.
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Актуальність теми зумовлена ускладненням зв’язків і відносин соціуму, комплексний характер яких об’єктивно ви-
магає інтеграції права в приватно – та публічно – правові блоки, що викликає потребу визначення граней спільності і 
відмінності галузей права для більш повного використання потенційних можливостей системи права в забезпеченні 
ефективної правової регламентації. 

Ключові слова: правогенеза, норми приватного права, норми публічного права, держава, суспільство.

Актуальность темы обусловлена усложнением связей и отношений социума, комплексный характер которых 
объективно требует интеграции права в частно – и публично – правовые блоки, что вызывает необходимость опред-
еления граней общности и различия отраслей права для более полного использования потенциальных возможностей 
системы права в обеспечении эффективной правовой регламентации.

Ключевые слова: правогенеза, нормы частного права, нормы публичного права, государство, общество.

The relevance of the topic due to the complexity of the links and relations of society, the comprehensive nature of the 
objective which requires the integration of the law in private – and public – legal units that raises the need to define faces 
similarities and differences fields of law, for a more complete utilization of the potential of the system of law in ensuring the 
effective legal regulation.

Key words: pravogeneza, rules of private law, public law provisions, the state and the society.

постановка проблеми. Важливість дослі-
дження виникнення норм приватного та публічно-
го права обумовлена необхідністю вдосконалення 
правового регулювання в сучасній державі. Харак-
теристика даної проблеми сприяє збагаченню і роз-
витку теорії права, поглиблення уявлень про право, 
його внутрішню систематику, форму і метод впли-
ву права на суспільні відносини, посиленню його 
регулятивних можливостей в умовах реформуван-
ня державності. Важливо зазначити, що до самого 
останнього часу розробці проблем приватного та 
публічного права приділялася недостатня увага з 
боку юристів – теоретиків.. 

Метою дослідження є розгляд проблеми при-
ватного та публічного права в рамках теорії держа-
ви і права, а також характеристика та послідовність 
становлення та розвитку приватних та публічних 
норм права.

Стан дослідження. Дослідженню формування 
та виникнення норм публічного та приватного пра-
ва приділяли такі науковці як: С.А. Котляревський, 
Н.м. Коркунов, Г.ф. Шершеневич, Еллінек, л. 
Дюгі , Дюрінгейм, Б. А. Кістяківський, П.і. Стучка, 
Плеханов, і.В. Гранкін, Ю.і. Гревцов, Б.В. Дрей-
шев, та інші.

виклад основного матеріалу. у контексті ге-
незису права необхідно розрізняти правоутворен-
ня і офіційну правотворчість. Перше – незалежний 
від законодавця і в цьому сенсі об’єктивний процес 
формування права. Правоутворення відбувається по 
мірі історичного прогресу свободи і проявляється у 
вигляді нових форм вільної взаємодії людей. Друге 
– свідомо-вольова процедура формулювання право-
вих норм в законах та інших офіційних актах [1, с.6].

Говорячи про об’єктивне у процесі формування 
права, не слід вважати, що це процес суто стихій-
ний і що правові норми виникають поза волею і 
свідомостю суб’єктів права. Правові норми виро-

бляються правосвідомістю, складаються у свідо-
мо-вольових відносинах між вільними індивіда-
ми, визнаються співтовариством суб’єктів права і 
формулюються владними суб’єктами, законодав-
цями. іншими словами не існує якогось ідеального 
об’єктивного права [2, с.86].

В ході історичного процесу правоутворення по-
ступово відокремилися дві взаємопов’язані сфери 
правового спілкування – сфера приватного права та 
сфера публічного права [3, с.94].

Норми приватного права – це норми, що ре-
гулюють відносини приватних осіб. Точніше – це 
норми відносин обміну, а сторонами яких є вільні 
індивіди та інші приватні особи, що виступають в 
цих відносинах як формально рівні і формально не-
залежні один від одного суб’єкти. В цих відносинах 
немає веління і підпорядкування сторін. Державні 
органи, якщо вони беруть участь у приватно – пра-
вових відносинах, виступають в цих відносинах 
як суб’єкти приватного права, тобто не мають тут 
владних повноважень [4, с.13]. Норми приватного 
права спочатку складаються у відносинах приват-
них осіб, а потім офіційно виражаються і форму-
люються як визнані та гарантовані державою зраз-
ки моделів поведінки [5, с.86].

у разі порушення норми приватного права 
лише потерпіла особа вправі заявити про вчинення 
правопорушення (делікту). Причому на ранній іс-
торичній стадії правогенеза, у випадках порушення 
норми приватного права повноваження, пересліду-
вання, примусу і навіть покарання правопорушни-
ка належали самому потерпілому. Правомірність 
дій потерпілого щодо правопорушника санкціону-
валася і контролювалася колективом суб’єктів до 
якого належали обидві сторони.

По мірі формування держави (з виникненням 
судів та органів виконавчої влади з утвердженням 
державної монополії на примусу реагування на 
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приватно – правовий делікт юридичне пересліду-
вання, примус і тим більше покарання правопоруш-
ника перетворилися в публічно – правову функцію. 
Однак і в історично розвинутій правововій ситуа-
ції правопорядок дозволяє потерпілому (приватній 
особі) самому вимагати від правопорушника до-
тримання норми приватного права, погрожуючи 
примусом з боку держави [6, с. 66 – 67].

Норми публічного права регулюють відносиния 
в яких хоча б однією стороною виступає публічно – 
владний суб’єкт, тобто держава чи державний орган, 
який здійснює владні повноваження. До публічного 
права належать конституційне, кримінальне, адміні-
стративне та процесуальне право [7, с. 6].

Публічно-правові норми складаються або ви-
робляються у процесі здійснення державної влади. 
При встановленні нових норм публічного права 
законодавці або суди керуються вимогами забезпе-
чення правової свободи вираженими в суспільній 
правосвідомості.

Норми публічного права містять приписи пев-
ної поведінкия обов’язкові для адресатів норми. 
При порушенні цих норм повноваження примусо-
вого їх здійснення, переслідування і покарання пра-
вопорушників не належать потерпілим від деліктів, 
а компетентним державним органам [8, с.54].

На початку правогенеза ще не було поділу при-
ватного і публічного права. Так, норми, що пере-
дували сучасним нормам кримінального права про 
злочини проти особи і власності, спочатку могли 
функціонувати за тією ж схемою, що і норми при-
ватного права, потерпілий або його родичі вимага-
ли компенсації або мстилися злочинцю, якщо він 
перебував в їх владі, причому міра покарання за 
злочин контролювалася колективом суб’єктів пра-
ва і його органами. якщо ж злочинець був недо-
сяжним для потерпілого, тоді останній звертався 
за захистом до колективу і його органів. звичайно, 
норми, які карають за злочини проти колективу 
(проти громадської безпеки і порядку), завжди за-
стосовувалися самим колективом або його органа-
ми [9, с.10 – 11].

По мірі формування держави застосування 
санкцій кримінального права перетворилося в мо-
нополію компетентних державних органів. Але у 
індивіда як приватної особи збереглося право на 
самозахист від злочинних посягань аж до заподі-
яння шкоди посягаючому.

Нові норми приватного права навіть у розвинених 
правових системах складаютьсяы як правило у формі 
звичаю, а потім виражаються в офіційній формі [10, 
с.16]. Офіційній формі публічного права, особливо 
в історично нерозвинених культурах теж передують 
публічно – правові звичаї. Але по мірі розвитку за-
конодавства та судової практики публічно – правово-
вий звичай стає анахронізмом наприклад: зберегти у 
Великобританії деяких конституційних норм у формі 
звичаю – це один з архаїзмів британської правової 
системи. у сфері публічного права свідомо – вольова 
творча роль законодавця тобто фіційне правовстанов-
лення грає набагато більшу роль ніж у сфері приват-
ного права [11, с.43 -44].

Правогенез починається в сфері обміну у від-
носинах товарообміну, обміну соціальними блага-
ми. Обмін не може бути еквівалентним рівне об-
мінюють на рівне і довільно, наприклад: той у кого 
більше сили нав’язує іншій умови обміну [12, с.48]. 
Суб’єкти, які беруть участь у відносинах вільного 
обміну є власниками обмінюваних благ і знають 
один одного такими.

у відносинах вільних суб’єктів – власників 
свавілля, тобто або той кому нав’язують невигід-
ні умови не буде брати участь у такому обміні або 
припиняться відносини власності. Тому нормальні 
відносини обміну між вільними суб’єктами – влас-
никами можливі лише як відносини еквіваленту, 
справедливого обміну, як відносини формальної 
рівності (договірні відносини). це і є правові від-
носини в яких складаються приватно – правові 
норми інакше – норми еквівалентного обміну: ку-
півлі – продажу, міни, позики, найму, дарування, 
перевезення, зберігання, шлюбно-сімейні норми та 
інші. маються на увазі дозаконні норми, які закрі-
плюються у формі звичаю, а потім офіційно визна-
ються і формулюються суддями і законодавцями 
[13, с.74 – 75].

Таким чином, по-перше приватне право форму-
ється у відносинах вільного обміну або товарооб-
міну [14, с. 88]. По-друге учасники цих відносин 
товаро – власники виступають як вільні суб’єкти, 
формально рівні і формально незалежні один від 
одного [15, с. 95]. По-третє у відносинах вільного 
обміну досягається еквівалентність обмінюваних 
соціальних благ або рівна справедливість [16, с.11].

Норми приватного права в якійсь мірі можуть 
дотримуватися без примусу наприклад: у тій мірі, в 
якій суб’єкти відносин обміну вважають корисним 
дотримуватися принципу еквівалентності. Але між 
власниками неминуче існують протиріччя і кон-
флікти. Для регулювання цих колізій співтовариство 
створює державні органи, завдання яких – забез-
печення правової свободи. у процесі формування і 
розвитку цих органів виробляються норми публіч-
ного права у відповідності з якими діють ці органи.

Більш докладно взаємозв’язок приватного пра-
ва і публічного права можна пояснити таким чином, 
що для нормальних відносин обміну необхідно пу-
блічно – владне визнання і забезпечення правової 
свободи [17, с. 24]. люди можуть бути суб’єктами 
приватного права володіти, користуватися і роз-
поряджатися обмінюваними циальными благами, 
коли володіють необхідним для цього гарантова-
ним правом. інакше кажучи, вони повинні володі-
ти вихідним правовим статусом, який необхідний 
для самостійної участі в правовідносинах. цей ста-
тус взаємно визнається всередині кола правового 
спілкування і гарантується владними органами. В 
історично нерозвинених правових культурах цей 
статус відрізняє суб’єктів права або повноправних 
суб’єктів від інших категорій населення.

Такий вихідний правовий статус проявляється 
у вигляді набору первинних прав. В умовах поділу 
на вільних і не вільних повноправних і неповно-
правних це права повноправних громадян або ста-
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нові права – привілеї. Спочатку ці права становлять 
лише абсолютний мінімум правової свободи.

В основі первинних прав лежать вимоги учас-
ників обміну на визнання їх правосуб’єктності. 
ці вимоги не є довільними, а учасники претенду-
ють на таку міру індивідуальної свободи, яка вже 
об’єктивно можлива в конкретній культурі. Вони 
є результатом суб’єктивного усвідомлення цієї 
об’єктивної можливості [18, с. 63].

з одного боку ці права, взаємно визнаються 
суб’єктами обміну, коли вони укладають договори 
і встановлюють взаємні права і обов’язки. з іншого 
боку, ці права мають офіційно визнаватися і захи-
щатися інститутами публічної влади.

Останнє не означає, що стародавні законодав-
ці складали каталоги основних прав і свобод або 
хоча б формулювали ці права в окремих законах. 
Офіційне проголошення основних прав не є осно-
вною умовою їх існування. Для того щоб фунда-
ментальні правові вимоги мали офіційно – владне 
визнання, вираження та захист не обов’язково пе-
рераховувати їх у спеціальному законі. Вони га-
рантуються вже, остільки, оскільки закони та інші 
офіційні акти захищають правову свободу. у цих 
актах принципи правової свободи конкретизуються 
стосовно до різних соціальних ситуацій розгорта-
ються в систему правил поведінки [19, с.245].

висновок. як вже було сказано, в структурі 
публічного права розрізняються норми конститу-
ційного, кримінального, адміністративного і про-
цессуального права. Причому ця структура прояв-
ляється вже на ранній стадії правогенеза.

Ранні норми конституційного права (як і всі 
норми права, вони виникають в формі звичаю) 
визначають коло повноправних суб’єктів здатних 
вступати у відносини обміну та брати участь у на-
родних зборах, зборах повноправних суб’єктів, 
займати владні посади, користуватися судовим за-
хистом і нести юридичну відповідальність.

Для захисту нормальних відносин обміну по-
трібні норми кримінального права, які загрозою 
покарання охороняють життя і здоров’я, свободу 
та особисту недоторканість, майно повноправних 
суб’єктів, а також інших суб’єктів права. 

Для припинення правопорушень потрібні полі-
ція і норми адміністративного поліцейського права, 
згідно з якими діє поліція. 

Нарешті, для вирішення спорів про право та 
покарання правопорушників потрібні суди і норми 
процесуального праваа, які регламентують судову 
процедуру. 

Структурування права по типу «приватне – пу-
блічне» спрямоване на обмеження державної вла-
ди, гарантує «область свободи» суб’єктів права від 
проявів всевладдя держави. Такий розподіл права 
об’єктивно за своїм характером, відображає буття 
двох відносно самостійних сфер громадянського 
суспільства і держави. Для цих сфер характерні 
різні заходи дозволеного і забороненого, одні за-
вдання вирішуються в рамках публічного права, 
інші – приватного. Разом з тим право єдине в обох 
своїх проявах – приватному та публічному – і лише 
в сукупності може забезпечити поєднання інтер-
есів суспільства, держави й особистості. 
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Стаття присвячена з’ясуванню та науковому аналізу проблем матеріального забезпечення і грошового утримання 
співробітників органів поліції, жандармерії і спеціальних органів Російської імперії як органів по боротьбі з тероризмом в 
кінці XIX – початку ХХ ст., їх вплив на ефективність реалізації основних функцій вказаних органів. В статті розглядаються 
і аналізуються основні показники матеріального утримання і грошового забезпечення в різні періоди діяльності вказаних 
органів, їх зміни, співвідношення для різних категорій службовців, і практичний прояв цих показників в роботі органів.

Ключові слова: поліція, жандармерія, охоронне відділення, філер, агент, екстремізм, тероризм, боротьба.

Статья посвящена выяснению и научному анализу проблем материального обеспечения и денежного содержания 
сотрудников органов полиции, жандармерии и специальных органов Российской империи как органов по борьбе с тер-
роризмом в конце XIX – начале ХХ ст., их влияние на эффективность реализации основных функций указанных органов. 
В статье рассматриваются и анализируются основные показатели материального содержания и денежного обеспечения 
в разные периоды деятельности указанных органов, их изменения, соотношение для различных категорий служащих, и 
практическое проявление этих показателей в работе органов.

Ключевые слова: полиция, жандармерия, охранное отделение, филер, агент, экстремизм, терроризм, борьба.

The article is devoted to finding and scientific analysis of problems of material support and salary of the employees of the 
police, the gendarmerie and special bodies of the Russian Empire as the bodies to combat terrorism in the late XIX – early XX 
century, their influence on the efficiency of implementation of the main functions of these bodies. The article considers and analy-
ses the main indicators of material content and financial support in the different stages of the activity of these bodies, their chang-
es, the ratio for various categories of employees, and the practical manifestation of these indicators in the work of the bodies.

Key words: the police, the gendarmerie, the security Department, extremism, terrorism, struggle.

як показує аналіз історичних умов діяльності 
органів, які здійснювали боротьбу з тероризмом в 
Російській імперії в кінці ХіХ на початку ХХ ст. не 
останнім питанням забезпечення її ефективності 
було матеріально-технічне і фінансове забезпечен-
ня цих органів.

Проблемам матеріального забезпечення та гро-
шового утримання співробітників поліції, жандар-
мерії та спеціальних служб Російської імперії в 
кінці ХіХ – на початку ХХ ст. присвячена значна 
кількість наукових, фахових публікацій, публіка-
цій мемуарного та автобіографічного характеру. 
Серед них роботи таких науковців, як Перегудова 
з.і., ярмиш О.Н., Жухрай В., менщіков л.П., мо-
розов В.м., Посохов С.і., мулукаєв Р.С., Сизиков 
м.і., Борисов А.В., Скрипильов А.Є., федоров К.Г., 
ісаєв і.А., любар м.Г. та ін. На нашу думку, до-
слідження в цій сфері певним чином висвітлюють 
причинно-наслідковий зв’язок між матеріальним і 
грошовим забезпеченням співробітників вказаних 
органів з якістю і ефективністю роботи цих органів 
з виявлення, попередження і припинення злочинів 
взагалі і терористичних актів зокрема в Російській 
імперії в кінці ХіХ – початку ХХ ст.

метою цієї статті є спроба наукового аналізу 
рівня матеріального забезпечення і грошового 
утримання співробітників органів поліції, жан-
дармерії та спеціальних служб Російської імперії 
як важливого чинника організації боротьби цих 
органів з тероризмом в кінці ХіХ – початку ХХ 
ст. на підставі архівних документів, які зберіга-

ються у Державному архіві Російської федерації 
(далі – ДАРф), наукових та фахових досліджень 
у цій сфері.

Для досягнення зазначеної мети застосовували-
ся метод історичного аналізу, статистичний метод, 
метод порівняння, методи дедукції і індукції.

у 1862р. була проведена реорганізація систе-
ми управління поліцією. міська і сільська поліція 
в повіті були об’єднані в поліцейське управління 
повіту, яке очолювалося поліцейським справником 
повіту. Одночасно були підвищені оклади поліцей-
ських службовців, але все одно вони залишають-
ся нижче за оклади інших державних службовців 
повіту. це дуже турбувало керівництво мВС, яке 
визнавало, що низькі оклади поліцейських під-
штовхують багато кого з них «до доходів таємних, 
до прихованого і незаконного податку на осіб, що 
мають потребу в поліції». 

міністр внутрішніх справ звертався в Дер-
жавну Раду із запискою «Про встановлення осо-
бливих зборів для посилення утримання поліції». 
Підвищення винагороди поліцейським, на думку 
міністра, було необхідне для того, щоб «поліцей-
ська служба цілком справна і чиста, не була б 
неможливістю». Питання про фінансування по-
ліції обговорювалося довго. В 1866 р. спеціаль-
но створена розпорядженням імператора комісія 
при міністерстві фінансів рекомендувала мВС 
скоротити чисельність поліцейських, що дало  
б можливість підвищити оклади тим, хто зали-
шився [1].
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міністерство внутрішніх справ з цим не пого-
дилось. Більш того, в умовах зростання соціальної 
напруженості в сільській місцевості в 1878 р. вво-
диться нова нижча поліцейська посада – поліцей-
ського урядника повіту. На цю службу приймалися 
в основному відставні солдати і унтер-офіцери. 
Багато хто з них не мав належних моральних та ді-
лових якостей. Але мВС не мало нагоди набирати 
на посаду урядника інших, що бажали б виконува-
ти численні поліцейські обов’язки за не дуже ви-
соке жалування. В журналі «Юридичний вісник» 
в 1882 р. наголошувалося, що непрофесіоналізм і 
грубість поліцейських урядників пояснюється «їх 
незадовільним складом і нерозвиненістю» [2]. По-
ліцейський урядник у громадській думці того часу 
перетворився на своєрідний символ «поліцейсько-
го свавілля». 

у 1907 р. Голова Ради міністрів і міністр вну-
трішніх справ П.А. Столипін в промові у Держав-
ній Думі оголосив про початок підготовки реформи 
поліції [3].

Планувалося змінити систему управління полі-
цією, ввести посаду заступника губернатора з справ 
поліції. Передбачалося також звільнити поліцію 
від виконання функцій, не пов’язаних з охороною 
громадського порядку і боротьбою із злочинністю. 
мВС було доручено розробити поліцейський Ста-
тут, в якому повинні були бути чітко визначені всі 
права і обов’язки поліції, а також порядок прохо-
дження служби в ній.

Особливу увагу П.А. Столипін надавав «підви-
щенню стійкості поліцейської служби», тобто ство-
ренню нових матеріальних і морально-психологіч-
них умов діяльності поліцейського.

Жалування поліцейського передбачалося підви-
щити приблизно в три рази. Намічалося створення 
мережі спеціальних навчальних закладів для їх під-
готовки, закінчення яких повинне було стати важ-
ливою умовою просування по службі, планувалося 
введення високого освітнього цензу при прийомі 
на службу в поліцію. Ставилося також питання про 
розробку етики поліцейського, судів поліцейської 
честі, створення поліцейських клубів. Пропонува-
лося формування при губернаторі спеціальних рад 
для вирішення питань про покарання поліцейських 
керівників за порушення етичних норм, «неслуж-
бову провину» [4]. 

Для підготовки і проведення реформи була 
створена спеціальна комісія. Однак на практиці 
зазначена реформа проведена не була. Держав-
на Дума, що затверджувала бюджет, не виділила 
необхідних коштів на проведення поліцейської 
реформи. міністерство фінансів, проігнорував-
ши думку мВС, що «поліцейська служба… най-
обтяжливіша зі всіх цивільних служб, і за небез-
пекою мало чим поступається військовій службі» 
було категорично проти збільшення жалування 
поліцейським. 

Крім того, в правлячій еліті – уряді, Держав-
ній Думі, Державній Раді був зроблений вибір на 
користь зміцнення зовнішньої, а не внутрішньої 
безпеки. Після поразки в російсько-японській війні 

була визнана необхідність проведення військової 
реформи і відновлення значної частини втраченого 
військово-морського флоту, що вимагало величез-
них фінансових коштів.

у роки Першої світової війни в умовах погір-
шення матеріального положення більшості насе-
лення, у тому числі і поліцейських службовців, по 
визнанню одного з останніх міністрів внутрішніх 
справ Російської імперії «створилася загроза, що 
поліція просто розбіжиться» [5].

у кінці жовтня 1916 р. Рада міністрів прийняла 
ухвалу «Про посилення поліції в 50 губерніях ім-
перії і про поліпшення службового і матеріального 
положення поліцейських чинів» [6]. Передбачало-
ся збільшити число поліцейських. На 400 жителів 
міста повинен був доводитися один городовий. 
Надавалася увага освітньому цензу для заняття 
поліцейських посад. уряд обіцяв підвищити вина-
городу поліцейським. На службу в поліцію могли 
поступати жінки. Але для реалізації цих планів не 
вистачало коштів та часу.

Розглядаючи питання організаційного і матері-
ально-технічного забезпечення діяльності органів, 
які здійснювали боротьбу з тероризмом в Росій-
ській імперії в кінці ХіХ на початку ХХ ст., слід 
зауважити, що мова поперед всього йтиме про за-
безпечення особового складу цих органів, оскільки 
в той час робота вказаних органів в більшості була 
пов’язана з діяльностю не механізмів, техніки, а 
саме людини.

Для службовців поліції та жандармерії були 
встановлені наступні види утримання: грошове, 
речове, провіантське, приварювальне, чайне, шля-
хове, а також озброєння, опалення і освітлення.

як уже відзначалося вище, грошове забезпечен-
ня не було високим для переважної більшості чинів 
поліції. Для нижніх чинів воно складалося з окладу, 
приварювальних (порціонних) грошей, квартирних 
грошей по розрядах місцевостей (або надання квар-
тири), грошей на обмундирування і, як особливе за-
охочення, грошової допомоги. Також могли випла-
чуватися гроші на перевезення речей і родини при 
перекладах до нового місця служби. Величина окла-
ду залежала і від терміну служби в посаді.

Нижні чини Корпусу жандармів забезпечували-
ся речовим утриманням за табелю армійської кава-
лерії.

Табель провіантського утримання, приварю-
вального і чайного утримання складалась з видачі в 
натурі або грішми на одну людину на день: борош-
на (хліба), сухарів, круп, м’яса, овочів, жирів і спе-
цій для готування супу і т.інш. Передбачалось гро-
шове утримання на покупку посуду і на вугілля для 
готування, для освітлення житлових приміщень. 
Крім того з 1906 р. була встановлена видача ковдр, 
постільної білизни і підстилкових приналежностей 
(матраца і подушки, набитих соломою).

Нижні чини, під час виконання службових 
обов’язків, мали право користуватися обиватель-
ськими підводами, безкоштовно їздити в трамваях, 
а також по залізниці у вагонах 3 класу (офіцери – у 
вагонах 1 класу).



14

№3 / 2013 р.
♦

Кожний нижній чин поліції і жандармерії за-
безпечувався табельною зброєю і боєприпасами. А 
кінним городовим і вартовим поверх того видава-
лися від казни кінь і фуражне постачання.

Нижнім чинам надавалося безкоштовне ліку-
вання (до чотирьох місяців), у тому числі курортне, 
і медикаменти [7].

Класним чинам, у залежності від посади, 
здійснювалися наступні виплати: платня (гене-
ралам, штаб– і обер-офіцерам за чинами, а клас-
ним чиновникам відповідно займаними ними 
посадам); столові гроші (відповідали платні); 
квартирні гроші, включаючи гроші на найман-
ня квартири, на наймання стаєнь, на опалення і 
освітлення; на прислугу; роз’їзні гроші. замість 
видаваної зброї офіцерам дозволялося купувати 
для себе пістолети і револьвери на вибір з на-
ступною компенсацією.

Поряд з існуючою системою грошових виплат 
існувала найсуворіша заборона для чинів поліції 
на заняття діяльністю за сумісництвом, торгівлею і 
промислами як особисто, так і через посередників. 
Тоб то, благополуччя поліцейського чина цілком 
залежало від держави.

Розрив між окладами нижніх чинів поліції (300-
500 крб.) і вищих класних чинів був досить зна-
чний за рахунок одержання останніми додаткових 
грошей і додаткового утримання [8].

Таким чином, умови служби в поліції для пе-
реважної чисельності її службовців залишалися 
важкими і не відповідали урядовим вимогам щодо 
виконання службових обов’язків. це породжувало 
велику плинність кадрів і неможливість підібрати 
на вакантні посади в поліції людей, які б відповіда-
ли всім необхідним вимогам.

у досліджуваний період не передбачалося на-
дання обов’язкової відпустки чиновникам поліції. 
Службовець у поліції або жандармерії міг лише 
клопотати про це перед начальством.

Терміни відпусток для нижніх чинів жандар-
мерії розрізнялися в залежності від стажу служби 
і району проходження служби [9]. 

Слід зазначити, що звільнення у відпустку роз-
глядалося як змушена міра, а не як надане кожному 
поліцейському і жандармському чинові право.

Пенсійне забезпечення у XIX ст. виявляло со-
бою джерело засобів до існування тих з відставних 
поліцейських і жандармських чинів, хто не мав 
жодного майна, а також їхнім родинам. Пенсія не 
розглядалася як покладена кожному винагорода за 
службу. Право на пенсію здобувалося вислугою ви-
значених у законі термінів; розмір визначався голо-
вним чином у залежності від тривалості служби і 
розряду посади, що займала особа до відставки.

існувало кілька видів пенсій для цивільних і 
військових чинів, а також для класних (офіцер-
ських) і нижніх чинів поліції і жандармерії: пенсії з 
державного казначейства; пенсії з інвалідного капі-
талу; пенсії з емеритальної каси; пенсії і утримання 
в пам’ять царя Визволителя і мученика; пенсії для 
кавалерів орденів; пенсії по Комітету піклування 
заслужених цивільних чиновників; посилені пенсії.

Подібно проходженню служби, пенсійне забез-
печення для офіцерів і класних чинів поліції і жан-
дармерії значно відрізнялося від пенсійного забез-
печення нижніх чинів.

Після видання Статуту про пенсії (6 грудня 
1827 р.) до нього був складений розклад, що визна-
чав розміри пенсій для офіцерів і класних чинів. 

Для вислуги пенсії того або іншого розряду за 
табелю необхідно було прослужити не менш 5 ро-
ків на посаді цього розряду.

Розміри пенсії залежали від терміну вислуги. у 
випадку відставки через хворобу офіцери і класні 
чини, прослуживши не менш 10 років, одержували 
пенсію в розмірі 1/3 платні, не менш 20 років – 2/3, 
а 30 років – повної платні. Час участі у бойових діях 
зараховувалося при вислузі до пенсії рік за два.

існувала система добавок до пенсії офіцерам і 
класним чинам, що проходили службу у віддалених 
місцевостях імперії, або в районах збройних кон-
фліктів. у 1856 році були значно збільшені пенсії 
пораненим офіцерам і класним чинам поліції, у 
1898 році були підвищені розміри виплат для всіх 
категорій осіб, що мали право на пенсію. у 1912 р. 
був прийнятий новий «Статут про пенсії», яким пе-
редбачалося подальше збільшення їхнього розміру. 
Пенсії в більшій мері були поставлені в залежність 
від грошового утримання, особливостей і стажу 
служби. Найважливішою зміною, що привели до 
збільшення пенсій, з’явилося їхнє вирахування не 
тільки від окладів, як це було протягом сторіччя, 
але і від столових і додаткових грошей.

Пенсії з інвалідного капіталу пораненим і ка-
лікам призначалися особам, що перебували під 
заступництвом Олександрівського комітету про 
поранених, у веденні якого знаходився інвалідний 
капітал.

інвалідний і пенсійний капітал складався з що-
місячних 2% відрахувань зі столових грошей офі-
церів і інших джерел.

у 1859 р. було затверджене «Положення про 
емеритальну касу військово-сухопутного відом-
ства». Всі офіцери (у тому числі офіцери поліції і 
жандармерії) були її обов’язковими учасниками і 
вносили в неї 6% грошового утримання. Крім цьо-
го виділялося 7,5 млн. крб. з Державного казначей-
ства і 825 тис. крб. із сум Військового міністерства, 
розмір пенсій з емеритури був обумовлений правом 
на державну пенсію (за 25 або 35 років служби).

уведення емеритальної каси значно поліпшило 
пенсійне забезпечення тих чинів поліції і жандар-
мерії, що мали офіцерські звання і регулярно спла-
чували внески в касу.

Окремо слід сказати про забезпечення родин 
офіцерів і чиновників політичної поліції у випадку 
втрати годувальника. з цією метою було створено 
«Товариство взаємодопомоги офіцерів Окремого 
корпуса жандармів».

існували й інші товариства взаємодопомоги і 
піклування про відставних співробітників, що були 
засновані в поліції і жандармерії [10].

Пенсіями і допомогами в пам’ять царя Визво-
лителя і мученика нагороджувалися офіцерські, 
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класні і нижні чини, що «потерпілі від злочинних 
діянь, вчинених з політичною метою». Крім того, 
право на такі пенсії мали двірники, сторожі, де-
сяцькі і т.п., особи, на яких у встановленому поряд-
ку покладалося виконання яких-небудь поліцей-
ських обов’язків.

Однак і тут були свої виключення. Тягар служби 
в нижньому званні зараховувалося в термін вислуги 
на пенсію узагалі всім чинам, що прийшли після вій-
ськової служби до поліції і набули право на пенсію.

При цьому пенсіями користувалися тільки го-
родові, що служили у губернських і найбільш ве-
ликих повітових містах. Пенсію могли одержувати 
не всі городові, що вислужили право на пенсію, а 
лише 1/5 частина штатного складу поліцейської ко-
манди міста. Діти городових прав на пенсію були 
позбавлені [10, с. 164].

висновки з даного дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
Аналіз матеріального та грошового забезпечення 
співробітників органів, які здійснювали боротьбу 
з тероризмом в Російській імперії в кінці ХіХ на 
початку ХХ ст. як впливовий чинник ефективності 
цієї діяльності дозволяє дійти до висновку про те, 
що загальний рівень утримання, особливо нижніх 
чинів, на яких покладався основний тягар служби, 
не дозволяв комплектувати цю категорію співро-
бітників відповідними кадрами. При цьому дер-
жава підходила диференційовано до призначення 
пенсій. існування поряд з державними різних не-
державних фондів і джерел для одержання пенсій 
і допомоги дозволяло частково вирішити питання 
утримання офіцерів і чиновників, що йшли у від-
ставку.
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У статті розглядаються питання взаємозв’язку права та художньої літератури, особливостей дитячої літератури як 
джерела правових ідей, проводиться порівняння правових текстів та текстів художньої літератури.

Ключові слова: право, художня література, правове виховання, правова культура, дитяча література, правовий 
текст.

В статье рассматриваются вопросы взаимосвязи права и художественной литературы, особенностей дет-
ской литературы как источника правовых идей, проводится сравнение правовых текстов и текстов художественной 
литературы.

Ключевые слова: право, художественная литература, правовое воспитание, правовая культура, детская литерату-
ра, правовой текст.

The article deals with questions of interaction between law and literature, features of children’s literature as a source of legal 
ideas. The comparison between legal and literary texts was also drawn into.

Key words: law, literature, legal education, legal culture, children’s literature, legal text.

«Право и литература» является интердисци-
плинарной областью знаний, что определяет во 
многом интерес к ней и ее жизнеспособность. Дви-
жение «право и литература» возникло в Северной 
Америке и Великобритании в 1970-х гг. и по сей 
день остается одним из наиболее интересных на-
правлений научной мысли. К сожалению, ни рос-
сийская, ни украинская юридическая литература не 
содержат фундаментальных теоретических иссле-
дований, которые бы освещали вопросы взаимос-
вязи права и художественной литературы. Однако 
существуют научные исследования правовых и го-
сударственных идей в произведениях конкретных 
писателей. Ознакомление украинских юристов с 
этими зарубежными исследованиями интересно 
для расширения представлений о праве. 

Среди задач данной статьи можно выделить 
следующие: выявление и анализ связи права и ху-
дожественной литературы, рассмотрение того, как 
правовые явления находят свое отображение в про-
изведениях художественной литературы и каким 
образом художественная литература оказывает 
влияние на правовую жизнь общества, проведение 
сравнения правовых текстов и текстов произведе-
ний художественной литературы.

Для украинской юриспруденции такое направ-
ление исследований является необычным. Однако 
за рубежом проблематика «Право и литература» 
давно перестала быть новой. Среди работ, посвя-
щенной этой теме, можно назвать такие: Н. Кук 
«Шекспир в аудитории юридического факультета», 
С. Данлоп «Изучение художественной литерату-
ры юристами», Р. Дворкин «Право как интерпре-
тация», И. Хильдебранд «Джейн Остен и право», 
Дж. Хорнсби «Чосер и право», В. Пэйдж «место 
«Права и литературы»«, Р. Познер «Право и Спи-
сок использованных источников: непонятое соот-
ношение», Р. Вейсберг «Текст в теории: литератур-
ный подход к Конституции», Дж. уайт «Правовое 
воображение», «Право как язык: читая право и 
читая литературу», я. уорд «Право и Список ис-

пользованных источников: возможности и пер-
спективы». Это лишь малая часть тех источников, 
в которых освещены вопросы взаимосвязи и взаи-
мозависимости юриспруденции и художественной 
литературы. уже глядя на названия перечисленных 
работ можно говорить о разнообразии направлений 
научного поиска в рамках литературно-правового 
учения. 

Разнообразна также и художественная литера-
тура, которая подвергается юридическому анализу. 
В данной работе нет возможности осветить осо-
бенности исследований с точки зрения права всех 
литературных жанров, которые проанализированы 
зарубежными учеными. Однако привести наиболее 
яркий и, возможно, наиболее необычный пример 
таких исследований одного из жанров художе-
ственной литературы представляется интересным. 

Сегодня в условиях падения уровня правовой 
культуры украинского общества актуальным явля-
ется вопрос о правовом воспитании. Правовое вос-
питание – это целенаправленная деятельность по 
трансляции (передаче) правовой культуры, право-
вого опыта, правовых идеалов и механизмов разре-
шения конфликтов в обществе от одного поколения 
к другому. Правовое воспитание тесно связано со 
всеми видами воспитания вообще – моральным, 
политическим, эстетическим.

целью правового воспитания является выра-
ботка социальных качеств личности и социальных 
обязанностей, включающая в себя все элементы 
правосознания и правового поведения; обладание 
необходимыми правовыми знаниями, выработ-
ку навыков и умений правомерного поведения и 
самостоятельной правовой оценки действитель-
ности; утверждение в сознании гражданина взгля-
дов и убеждений, обеспечивающих уважение к 
законам государства; нетерпимость к правонару-
шениям, а также правовую активность, участие в 
применении норм права и их совершенствовании, 
охране правопорядка. Иными словами, правовое 
воспитание имеет целью развитие правового со-
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знания человека и правовой культуры общества в 
целом. [1, c. 176].

Безусловно, выработка всех этих качеств чело-
века не происходит за год или два, это длительный 
и сложный процесс, который берет свое начало еще 
в детском возрасте. Ведь правосознание личности 
складывается под воздействием разнообразных 
факторов и отношений в процессе правовой соци-
ализации и зависит от психологических особенно-
стей человека. Оно определяется как совокупность 
правовых знаний, идей, представлений, оценок, 
чувств и эмоций, присущих определенному чело-
веку. Правосознание личности уникально и непо-
вторимо, поскольку на нем лежит отпечаток всего 
его индивидуального бытия и особенностей как 
человека. [2, c. 56].

Одним из средств правового воспитания лич-
ности с детского возраста можно считать художе-
ственную литературу, а именно – детскую худо-
жественную литературу. В своей книге «Право и 
Список использованных источников: возможности 
и перспективы» я. уорд отводит целый раздел во-
просу соотношения детской литературы и право-
вой идеологии. 

Книга, которую мы рассмотрим в качестве при-
мера анализа детской литературы с точки зрения 
права, – это «Алиса в стране чудес» льюиса Кэр-
ролла, содержащая отрывки, которые представля-
ют немалый интерес для юриспруденции. Следует 
отметить, что произведения Кэрролла рассчитаны 
на возрастную группу от 7 до 11 лет. Однако мы 
не должны забывать о том, что у детской литера-
туры есть две совершенно различные аудитории и 
этот факт влияет на интерпретацию текста, которая 
осуществляется с двух точек зрения, ведь читая 
Кэрролла ребенок и взрослый могут понять смысл 
книги совершенно по-разному.

Части произведения, которые являются наи-
более интересными для юриста, – это сцена суда 
над Валетом Червей и показания Алисы. В суде 
Алиса способствует осуществлению необходимых 
правил (норм) и таким образом изгоняет анархию 
и бессмыслицу всего происходящего на предыду-
щих страницах книги. Девочка показывает свою 
смелость и не боится заявить присяжным заседа-
телям, что они «дураки», потому что боятся забыть 
свои имена. Непокорность Алисы достигает своего 
апогея, когда ее вызывают в качестве свидетеля и 
она отказывается покинуть зал судебных заседаний 
за нарушение правила №42, которое гласит: «Все 
лица, рост которых превышает 1 милю, должны по-
кинуть зал судебного заседания». Алиса отказыва-
ется это сделать по следующим причинам: потому 
что ее рост не превышает 1 милю, поэтому правило 
к ней не может быть применено, а также потому 
что это самовольная норма, которая была при-
думана Королем несколько минут назад, а значит 
принята с нарушением процедуры, и поэтому не 
может обязать Алису к выполнению или к воздер-
жанию от выполнения каких-то действий. Девочка 
не просто отказалась покинуть судебное заседание, 
но и заявила, что весь судебный процесс и доказа-

тельная база лишены всякого смысла. Более всего 
Алису поразило и рассердило заявление Королевы 
о том, что приговор суда должен предшествовать 
вердикту присяжных, на что Алиса возразила: «Че-
пуха! Идея о том, что приговор должен быть пер-
вым». [3, c.102]. 

Автор изображает в книге ребенка приблизи-
тельно семи лет, который знает, кто такие присяж-
ные заседатели и может отличить неправомерные 
поступки участников судебного заседания от пра-
вомерных, при этом не просто пассивно наблюдает 
за нарушением правовых норм, но и активно пре-
пятствует их нарушению. Такая героиня является 
хорошим примером для маленьких читателей кни-
ги, которых может заинтересовать и сам ход судеб-
ного разбирательства, а также идеи справедливо-
сти, законности, которые выражены в тексте книги.

Также интересна высказанная в произведении 
мысль о том, как важно быть хорошим оратором 
в правовой сфере. Эту идею озвучил Король, ког-
да упрекнул Шляпника в том, что из него плохой 
оратор.

Кэрролл использует сцену суда, чтобы пока-
зать торжество здравого смысла над абсурдом, 
правил над беспределом. Но автор также упо-
требляет сатиру и метафоры, которые обращены 
к более информированной взрослой аудитории. 
Неопределенность, непоследовательность всего 
судебного процесса наводит на мысль о его срав-
нении с «Процессом» ф. Кафки. Бросается в глаза 
подчеркнутая помпезность события: парик судьи, 
продолжительность процесса, тот факт, что Ко-
роль является судьей, а также глупость, нелепость, 
профессиональная непригодность как судьи, так и 
жюри присяжных заседателей. многие из этих са-
тир повторяются писателем как в «Алисе», так и 
в других произведениях. Длительность судебного 
процесса в XIX веке была известным фактом, по-
этому процесс в сказке мог быть сатирой на пе-
чально известное дело Тикбоурна середины XIX 
века. Судебный процесс по этому делу – один из 
самых продолжительных в истории английского 
судопроизводства – длился с 21 апреля 1873 года по 
28 февраля 1874 года и занял 188 судебных дней. 
[3, c. 103-104]. 

Таким образом, текст сказки не только рас-
крывает нелепую природу неправильной судебной 
процедуры, подчеркивает необходимость наличия 
разумных правовых норм, но и является сатирой на 
некоторые современные события правовой жизни 
общества.

Как было отмечено, детская литература рас-
считана на разные аудитории, поэтому требует 
двойной интерпретации. Это делает ее одним из 
самых интересных объектов для юридического 
анализа. При этом детская аудитория также раз-
личается в зависимости от возрастной категории. 
литература для детей преподросткового возраста 
изображает проблемы в красках черного и белого, 
когда ясно и четко определено, что хорошо, а что 
плохо, а справедливость всегда торжествует. Ре-
бенок в преподростковом периоде может многое 
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почерпнуть из художественной литературы, но к 
тексту самой книги он самостоятельно почти ни-
чего не додумывает. По мере того, как он развива-
ется интеллектуально и психологически, меняется 
и литература, которую он читает. Ребенок отходит 
от очень тесной связи с родителями и всё больше 
погружается в социальные связи. Сообщество де-
тей уже четко очерчено и отделено от взрослых; 
и ребенок начинает проявлять себя в некоторых 
кругах вне семьи. Торжество справедливости (как 
бы имманентно присущей миру) на страницах 
книг заменяется правом, которое заставляет чита-
теля принимать свои собственные решения отно-
сительно того, что правильно, а что нет. Другими 
словами, дети сталкиваются с необходимостью 
использования своего литературного и социаль-
ного опыта для формулирования собственного ви-
дения права и справедливости. Чем больше текст 
требует от ребенка уверенности в принятии реше-
ний относительно тех или иных событий книги, 
тем больше он раскрывает возможности ребенка 
выбирать варианты поведения, его право прини-
мать самостоятельные решения. [3, c. 116]. 

Детская литература – показательный пример 
того, как право может быть отображено в художе-
ственной литературе и как художественная литера-
тура может оказывать влияние на правовую жизнь 
общества. 

ленора лэдвон в предисловии к своей книге 
«Право и литература. Текст и теория» задается во-
просом: чем вызван такой интерес к этому направ-
лению как со стороны студентов, так и со стороны 
ученых. И отвечает на него: «Одним из возмож-
ных объяснений является возрастающее призна-
ние как студентами, так и преподавателями того 
факта, что грамотность при написании юридиче-
ских текстов – это важное умение, которому нуж-
но учить. (Юридические фирмы знали это всегда. 
я недавно спросила своего партнера из большой 
юридической фирмы в Атланте, какой совет он 
мог бы дать студентам юридических факультетов. 
На что он ответил: «Скажите им, что, если они не 
умеют писать, пусть не становятся юристами»). 
С повышающимся интересом к юридическому 
письму заодно приходит интерес к языку, подбо-
ру слов, метафор. А художественная литература 
может научить нас многому в области хорошего 
написания текстов». [4, c. IX].

Дж. уайт предлагает расценивать правовые 
тексты как разновидность литературной практики, 
которая создает новые возможности для действий 
в правовой жизни и конструирует человеческие со-
общества различными неповторимыми способами. 
ученый видит сходство правовых текстов и худо-
жественной литературы в том, что и то, и другое 
является композиционной деятельностью.

Дж. уайт, занимающийся преподавательской 
работой, предлагает студентам изучать тексты ху-
дожественной литературы и правовые тексты, фо-
кусируясь на самом тексте, его языке, форме, а не 
только на его экономическом или социальном кон-
текстах.

По убеждению ученого, читая судебные реше-
ния, студент изучает право, не просто наблюдая 
его в действии, но и принимая непосредственное 
участие в его осуществлении. Таким образом, из-
учение права становится подобным изучению 
языка по принципу т.н. «погружения» (метод из-
учения иностранного языка), при этом конкретное 
юридическое дело используется как случай, пред-
ставившийся для тренировки своих речевых спо-
собностей. Читая таким способом ряд судебных 
решений, студент представляет себя стороной в 
деле или судьей, приобщаясь к социальным прак-
тикам того сообщества, частью которого он соби-
рается стать.

Наряду с чтением правовых текстов, студенты 
читают художественную литературу для трениров-
ки глаза, чувствительности, чтобы распознать в 
тексте то, что образованный читатель должен рас-
познать, потренировать артикуляционный аппарат, 
чтобы высказать какую-то мысль, которую может 
высказать осведомленный читатель.

При чтении обоих видов текста внимание уде-
ляется языку, форме текста с целью воссоздания 
процесса его написания. С помощью такого спосо-
ба чтения студенты учатся видеть каждый текст как 
композицию, созданную автором, перед которым в 
процессе написания стояли возможности неодно-
кратного выбора слов и фраз, образов и проблем. 
Каждый такой выбор позволяет внимательному чи-
тателю задать себе следующий вопрос: «Что еще 
могло быть сказано здесь?», «Как по-другому это 
могло быть написано?». Текст в этих аспектах есть 
некая композиция, сложившаяся именно таким об-
разом случайно, как артефакт, созданный мыслью 
другого, со своим собственным неповторимым зна-
чением. [4, c. 8-9].

К примеру, м.А. Булгаков работал над своим 
«закатным романом» двенадцать лет, в течение ко-
торых были написаны шесть редакций романа. И 
только во второй половине 1937 года появилось 
хорошо известное теперь заглавие «мастер и мар-
гарита», до этого существовали варианты названий 
– «Великий канцлер», «Сатана», «Он появился», 
«Черный маг», «Копыто консультанта» и другие. 
[5, c. 460]. Работая над романом, писатель периоди-
чески уничтожал большие куски текста. Но все же 
по сохранившимся текстам разных редакций мож-
но проследить, как трансформировались замыслы 
и идеи автора в ходе работы над романом. Напри-
мер, как развивалась идея о месте добра и зла, об 
иерархии мироздания. [6, c. 9]. По трансформации 
этих идей можно судить и об изменении социаль-
ных, правовых, политических условий, в которых 
писалось произведение.

 Такой способ чтения также позволяет нам уви-
деть, что текст может создавать свой собственный 
язык значений и смыслов, свой собственный вну-
тренний дискурс. Одна из функций текста как в 
праве, так и в литературе – придавать особые зна-
чения словам, которые в обычном использовании 
имеют широкий и неопределенный ряд возможных 
смыслов и донести эти новые значения до читате-
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лей, сделать возможным их понимание. В основ-
ном, текст придает такие значения не с помощью 
новых определений этих слов, а с помощью осо-
бого способа их использования: в соединении или 
контрасте с другими терминами, расположения в 
более широком художественном замысле, напря-
жения, которое создается между значениями слов.

любопытно как используя два примера, Дж. 
уайт иллюстрирует вышесказанное. Когда уолт 
уитмэн решил написать поэму об источнике сво-
его поэтического вдохновения, о своей музе, он, 
следуя сложившейся поэтической традиции, стал 
писать о птице и таким образом подтвердил свою 
принадлежность к традиции, которая включает в 
себя оды к жаворонкам, соловьям, а также дроздам. 
Но, будучи американцем, и к тому же, уитмэном, 
он выбрал птицу, которая не относится к привыч-
ному поэтическому разнообразию. Это был пере-
смешник, который стоит особняком от других ор-
нитологических образов музы из-за американской 
трансформации его образа. И кроме того, сама по-
эма была написана особо – как история об одино-
честве и опустошенности. И эта песнь одиночества 
придала птице и ее крику особой патетики (Поэма 
«Out of the Cradle Endlessly Rocking»). В деле Катс 
против Соединенных Штатов полиция поместила 
прослушивающее устройство на крышу телефон-
ной будки без наличия ордера на обыск, и пыталась 
использовать запись с подслушанным разговором 
как доказательство. Верховный Суд постановил 
исключить доказательство, которое получено в 
результате необоснованного обыска – несмотря 
на то, что как такого физического проникновения 
во владение, которое предполагает слово «обыск», 
не было. Таким образом, Суд изменил прецедент 
и придал новое значение ключевому термину 
«обыск» – как не просто физическое вторжение во 
владение, но и как нарушение приватности. Анало-
гично уолт уитмэн изменил привычное понимание 
музы в поэзии, выбрав для себя в качестве таковой 
пересмешника. [4, c. 9].

Среди общих черт правовых и литературных 
текстов Дж. уайт называет также их риторический 
характер. Правовая литература всегда создается 
реальными ораторами (в терминах теории рече-
вой коммуникации – каждое языковое сообщение 
имеет своего отправителя) в реальном социальном 
контексте, адресуется реальной аудитории, на кото-
рую эти ораторы хотят повлиять. Представлением 
своего текста автор создает или преобразовывает 
социальную жизнь, в которой он и его аудитория 
являются ведущими акторами, он определяет и во-
площает в жизнь определенные ценности, к кото-
рым обращается в тексте. [4, c. 22]. 

Так же, как мы можем читать правовые тек-
сты, как разновидность литературы, мы можем 
воспринимать и литературу как источник право-
вых идей и как речь, обращенную к читателю. По-
этому важен образ, в котором автор себя подает, 
как автор говорит о других, отношение, которое 
он устанавливает со своим читателем, язык цен-
ностей, которым он пользуется, и соответствие 

всего перечисленного социальному контексту, в 
котором автор пребывает. 

Дж. уайт отмечает, что когда мы преподаем 
право должным образом, мы преподаем в каком-то 
смысле и литературу, а когда мы преподаем лите-
ратуру должным образом, мы также преподаем и 
политику, и все эти виды деятельности должны 
служить одним и тем же ценностям. Поэтому ли-
тературное величие определенных текстов неот-
делимо от их политического и этического величия. 
Такие идеи, как признание ограниченности соб-
ственного разума и языка (и готовность изменять 
их), вера в реальность опыта других людей и в 
важность их историй, рассказанных их словами, – 
такие же политические, как и эстетические и пра-
вовые. Эти ценности важны не только в чтении и 
написании правовых текстов, но и в чтении и напи-
сании всего, включая поэзию и политические речи, 
романы, рекламные щиты и газеты. [4, c. 23]. 

Дж. уайт приводит пример из сферы юриспру-
денции о решении вопроса о предоставлении опе-
ки. Он спрашивает, какие должны быть стандар-
ты в разрешении споров между родителями, как 
определить тот момент, когда государство должно 
вмешаться в личные семейные отношения, чтобы 
защитить ребенка. Безусловно, критерием должны 
быть интересы самого ребенка. Однако как пра-
вильно их учесть?

Предположим, родители ребенка задаются во-
просом, какие правила они должны установить, 
регулируя такие моменты как время возвращения 
домой вечером, свидания, домашняя работа, уроки, 
отношение к братьям и сестрам и т.д. Конечно, нет 
единых справедливых или мудрых правил. многие 
хорошие родители решают эти вопросы со своими 
детьми по-разному, как и многие плохие родители 
устанавливают иногда такие правила, которые мог 
бы одобрить каждый из нас. Но важны ведь не сами 
правила, а отношения, которые вырастают на почве 
этих правил. Что родители решают не так важно, 
как то, как они это решают: с каким вниманием к 
нуждам ребенка, с уважением ли к его чувствам и 
требованиям, каким тоном, как они его выслушива-
ют и т.д. [4, c. 25]. 

Эти идеи приводят нас к тому, чтобы рассма-
тривать право в ценностной его характеристике и 
характеристике тех отношений, которые складыва-
ются на базе этих ценностей, а не как бюрократиче-
скую систему, взращенную на основе формальных 
норм. В каждом конкретном юридическом деле от 
правоприменителя требуется внимание ко всем об-
стоятельствам дела, включая то, что сказано обеи-
ми сторонами, честное стремление понять каждую 
сторону дела, признание ценности каждой отдель-
ной личности. Для правоприменителя должен быть 
важен не только результат, исход дела, решение, но 
и сам процесс принятия этого решения, то отноше-
ние, которое он выстраивает с каждым участником 
дела, то внимание, которое он уделяет языку права 
при составлении правоприменительных актов, то, 
насколько творчески он подходит к написанию того 
или иного юридического документа. Для разреше-
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ния юридического дела необходима личностная 
устремленность субъекта в достижении целостной 
смысловой причастности к постигаемому правово-
му явлению, т.е. необходимо понимание.

Читать юридический текст как композицию, 
созданную мыслью одного человека, адресован-
ную некой аудитории, составленную из огромного 
количества выборов слов и фраз, как текст, автор 
которого решает, что принадлежит этому тексту, а 
что должно быть оставлено за его рамками, – это 
означает читать не как читатель, а как писатель. 
Правоприменитель, разрешая юридическое дело, 
история и суть которого могут быть поданы рядом 
способов, всегда ответственен за свой выбор ра-
курса видения дела и ответственен за свое решение 
по нему. Такой способ чтения правового текста ил-
люстрирует ту реальную власть, которая вложена 

в руки правоприменителя, потому что функциони-
рование права – это всегда функционирование ин-
дивидуальных сознаний, культур, за которое ответ-
ственны отдельные личности.

Направление «право и литература» открывает 
юристам-теоретикам и юристам-практикам, иной 
ракурс права, который углубляет возможности его 
использования. Хотя фразы «право как поэзия» 
или «детская литература как источник правовых 
идей» звучат, к примеру, для практикующего судьи 
как нечто далекое от его ежедневной юридической 
практики, однако это направление правовой мыс-
ли учит нас относиться толерантно к новым идеям. 
Это особенно актуально сегодня, когда мир права 
стремительно меняется и его изучение требует но-
ваторских подходов, концепций, решений с тем, 
чтобы обеспечить развитие правовой сферы. 
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У статті досліджено сутність такого соціокультурного феномену як двомовність або білінгвізм, встановлено загаль-
ні причини його виникнення, визначено та досліджено ключові причини та передумови його становлення на території 
української держави в розрізі історичного розвитку держави та наукового обґрунтування його офіційною тобто пануючою 
доктриною (ідеологією). В процесі дослідження з’ясовано ступінь інтеграції білінгвізму в українському суспільстві та за-
конодавчі наслідки такого стану речей.

Ключові слова: двомовність, білінгвізм, експансія, уніфікація, постколоніальна ситуація, імміграція, космополітизм, 
історизм.

В статье исследована сущность такого социокультурного феномена как двуязычие или билингвизм, определены 
общие причины его возникновения, выделены и исследованы ключевые причины и предпосылки его становления на 
территории украинского государства в разрезе исторического развития государства и научного обоснования его офи-
циальной, т.е. господствующей доктриной (идеологией). В процессе исследования установлено степень интеграции би-
лингвизма в украинском обществе и законодательные последствия такого положения вещей.

Ключевые слова: двуязычие, билингвизм, экспансия, унификация, постколониальна ситуация, иммиграция, космо-
политизм, историзм.

The article investigates the nature of the socio-cultural phenomenon as bilingualism, finds common causes of its origin, 
identified and examined key causes and conditions of its formation in the Ukrainian state in the context of the historical 
development of the state and its official – scientific evidence of the dominant doctrine (ideology). During the research the degree 
of integration of bilingualism in Ukrainian society and the legal consequences of this state of affairs were established.

Key words: bilingualism, expansion, unification, post-colonial situation, immigration, cosmopolitanism, historicism.

інформаційна ера, яка ще недавно здавалася 
неймовірним припущенням футурологів чи на-
півреальною вигадкою письменників-фантастів, 
стає реальністю. В інформаційному суспільстві, 
до якого поступово переходить людство, першо-
рядного значення набуває питання про роль мови 
як головного засобу соціальної взаємодії. Диску-
сійні питання щодо мовної ситуації та взаємовп-
ливу і взаємодії мов не дають нам спокою. знову 
і знову, вони з’являються в останніх зведеннях 
новин та заповнюють собою ефіри телевізійних 
шоу, актуалізуючи питання соціальної взаємодії 
в різних її сферах і проявах. Соціальна взаємо-
дія здебільшого стає саме мовною взаємодією 
і здійснюється шляхом передання інформації, 
що створюється та сприймається особистістю  
[1, с.64].

Єдине консолідоване суспільство може витво-
ритися лише на ґрунті спільної духовності, спіль-
ної мови, позаяк саме мова є тим визначаючим 
феноменом, який визначає самототожність нації. 
Жодна держава світу не сформувалася як безнаціо-
нальна. мова визначає нормальне функціонування 
національного організму в усіх його виявах – полі-
тичному, економічному, культурному тощо, бо саме 
вона – головна ознака нації [2, с.230]. Немає і не 
може бути мови без суспільства, без народу, який є 
її творцем, як і не може бути суспільства без мови. 
Коли мова перестає виконувати свою основну 
функцію – бути засобом спілкування і мислення, 
припиняється процес її розвитку та вдосконалення, 
і вона відмирає. 

Розвиток мови тісно пов’язаний з розвитком 

суспільства, її носія. На зв’язок історії суспільства 
та мови звертає увагу Н. мечковська, відзначаю-
чи, що саме вона об’єднує народ в часі, географіч-
ному та соціальному просторі [3, с.28-29]. Проте 
як бути, коли визначальна ознака самоідентифіка-
ції суспільства з роками слабшає та перестає бути 
її консолідуючою силою? Одним із закономірних 
наслідків трагічної історії українського держа-
вотворення стало істотне загострення в сучасній 
україні мовного питання і значного поширення 
такого феномену як двомовності або білінгвізму, 
що й зумовлює неабияку його актуальність на сьо-
годнішній день.

об’єктом дослідження даної роботи є пробле-
ма двомовності (білінгвізму).

предметом дослідження є білінгвізм в розрізі 
історичного розвитку україни та його становлення 
на теренах останньої.

Метою даної роботи є глибокий та всебічний 
аналіз феномену білінгвізму в розрізі його історич-
ного становлення на території україни.

Для досягнення поставленої мети необхідно ви-
рішити наступне коло завдань:

• дати тлумачення терміну білінгвізму;
• визначити причини його історичного розви-

тку;
• виокремити серед визначених причин, саме ті, 

що найбільш відповідають ситуації, що має місце 
в україні;

• дослідити причини становлення білінгвізму 
на території україни;

• піддати наукові висновки історичному аналі-
зу;
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• дослідити білінгвізм з позицій історичного 
розвитку української держави.

Тема даної роботи вибрана не випадко-
во. Актуальність обраної теми обумовлюється 
складною політичною ситуацією в країні, коли 
політики спекулюють мовними уподобаннями 
українців, та апелюють до офіційного статусу 
української та російської мови, коли мовне пи-
тання визначає напрямок геополітичного векто-
ру розвитку країни в бік сходу чи заходу, коли 
мова стає детермінантою поляризації країни та 
розколу її на Правобережжя та лівобережжя. за 
даних обставин слід зазначити, що розв’язання 
цієї проблеми, в першу чергу, на доктринально-
му та нормативному рівні має важливе значення 
для сталого розвитку українського суспільства в 
межах однієї держави. 

Білінгвізм визначається як специфічний стан 
суспільного життя, при якому спостерігається і є 
визнаним факт функціонування й співіснування 
двох мов у межах однієї держави. Джерелом білінг-
візму, як правило, виступає етнічна неоднорідність 
самого суспільства, що має свої історичні підвали-
ни. Розрізняють офіційний білінгвізм, термін, що 
відображає ситуацію, коли відразу дві мови визна-
ні державою на рівні офіційних внаслідок юридич-
но закріплених норм або законів. Та неофіційний, 
який відображає ситуацію, коли офіційно визна-
ною на законодавчому рівні є лише одна з двох 
мов, якою найчастіше послуговується населення 
цієї держави [4].

Для україни притаманним є другий варіант. як 
вже було зазначено, для поширення такого явища 
в державі повинні бути певні підвалини, які фор-
муються історично, і як свідчить системний ана-
ліз історичних подій, що знаходять своє остаточне 
відображення у нормативному закріпленні. Тобто 
історичні передумови розвитку такого явища в по-
єднанні з недосконалим процесом державотворен-
ня на теренах сучасної україни зумовлюють необ-
хідність системного розгляду цього питання саме з 
історично-політичного ракурсу.

Розглянувши білінгвізм з точки зору його істо-
ричного розвитку, проаналізувавши історично-по-
літично причини виникнення білінгвізму та спро-
ектувавши їх у площину державотворчих процесів 
в україні, що відповідають історичному розвитку 
двомовності в україні, дасть нам змогу зробити 
конкретні висновки щодо цього питання.

м. Сігуан та у. маккі, даючи характеристику 
двомовного суспільства, виділяють наступні істо-
рично-політичні причини розвитку білінгвізму як 
соціально-політичного феномену – експансія, уні-
фікація, постколоніальна ситуація, імміграція та 
космополітизм [5, с.33]. 

з огляду на нашу країну, слід звернути особли-
ву увагу на такі причини як експансія та уніфікація. 
Аналізуючи експансію, як причину розвитку білінг-
візму, треба звернутися до того факту, що україна 
значний час була розділена між наймогутнішими 
державами, свого часу, в тому числі колоніальними 
імперіями, себто Річчю Посполитою, згодом Поль-

щею, Австрією, згодом Австро-угорщиною, Отто-
манською Портою та Російською імперією, згодом 
Радянським Союзом. Більша частина країни була 
об’єднана саме в кордонах російськомовної держа-
ви, що і спричиняло русифікацію, як відповідний 
наслідок такої геополітичної залежності. На дум-
ку м. Сігуан та у. маккі народи, що переживали 
експансію за межі своїх попередніх кордонів, при-
носили разом із собою свою мову та насаджували 
її там, куди приходили. Протягом століть україна, 
як вже було згадано, знаходилась в межах саме ро-
сійськомовної держави, що розглядала її спочатку 
як колонію, а потім вже як внутрішню провінцію. 
закономірним наслідком цього і стає широке роз-
повсюдження російської мови на території нашої 
держави. як наслідок експансії історичною необ-
хідністю стає уніфікація законодавства відповідно 
до імперських законів та порядків.

уніфікація, розглядається як процес політич-
ний, що продукується етнічною або культурною 
групою, яка намагається свою мову зробити дер-
жавною[5, с.34]. Довгий час, імперська машина 
царату не мала змоги це зробити, адже ми малу 
власну державу, хоча й автономну. Проте із лікві-
дацією запорізької Січі 1775 року, Гетьманщина як 
державне утворення фактично перестала існувати, 
і одразу ж з’явилися необхідні передумови для по-
літичної уніфікації. 

Процес уніфікації в межах однієї держави 
має певні особливості [5, с.34]. По-перше, якщо 
розглядати цей процес з огляду досвіду євро-
пейських держав, то можна помітити виразне 
ідеологічне обґрунтування, яке є наслідком пев-
ної теорії держави та переростає згодом у низку 
ідентифікацій: народ, нація, мова, держава, що, з 
огляду на їх природу, вимагають мовної єдності 
заради єдності національної та державної. По-
друге, ідеологічне обґрунтування має своє прак-
тичне пояснення. це значить, що з метою спро-
щення діяльності адміністрації, яка є єдиною на 
території всієї держави, необхідна єдина мова. 
По-третє, процес мовно-політичної уніфікації 
впроваджується завдяки інституту освіти, яка 
здійснюється офіційною мовою.

Процес політично-мовної уніфікації призво-
див до максимально-можливого звуження сфери 
використання української мови. її використання 
в шкільній освіті, в церковних богослужіннях, в 
книговиданні, в пресі, в театральних виставах за-
бороняли більше 16 царських указів. Сумний до-
свід царської Росії перейняла й радянська влада, 
постанови та розпорядження якої теж істотно об-
межували сферу використання української мови. 
На наше переконання, «керівна і спрямовуюча» 
комуністична партія досить рідко дотримувалась 
власних проголошених законів в сфері мовних від-
носин, а галасливо розрекламований інтернаціона-
лізм насправді нічим не відрізнявся від російського 
великодержавного шовінізму.

Саме в цей час вперше з’являється білінгвізм, 
як наукова категорія. Проте офіційно проголошена 
двомовність на практиці зводилася до переважаю-
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чого домінування лише однієї мови – російської. 
це й не дивно. Справ в тім, що в офіційній радян-
ській науці, питання двомовності довгий час було 
сполітизованим. На думку, радянського мовознав-
ця Валентина Олександровича Авроріна, функ-
ціонування в СРСР російської мови як державної 
дозволило вченим говорити про можливість існу-
вання двох рідних мов.

Висвітлення проблем білінгвізму на тому етапі 
політичного розвитку держави було ідеологізовано 
і підпорядковано виключно політичній меті виправ-
дання процесів русифікації україни. як зазначає за-
служений діяч науки уРСР, видатний український 
мовознавець радянських часів іван Костянтинович 
Білодід, проблема двомовності в україні як така не 
існувала, вона вважалася справедливо вирішеною 
і гармонійною. факт масового використання укра-
їнцями російської мови у функції головного засо-
бу спілкування трактувався позитивно, а російська 
мова визначалася як друга рідна [6].

Радянська наука офіційно визнавала лише 
одну теорію походження української мови, а саме 
концепцію Шахматова про походження трьох 
східнослов’янських мов з єдиного джерела – дав-
ньоруської мови. з огляду на це протягом багатьох 
віків українського державотворення відбувалася 
політично-мовна уніфікація законодавства, що за-
безпечувала безперешкодне панування російської 
мови в усіх сферах суспільного життя.

Аналізуючи науковий доробок в даній царині 
не було б зайвим звернути увагу на думку видат-
ного українського мовознавця лариси Терентіївни 
масенко. масовий або тотальний білінгвізм – за-
значає лариса Терентіївна – явище, принципово 
відмінне від індивідуальної двомовності. На її 
думку, його спричиняє, як правило колоніальна 
залежність країни. у підневільних умовах залеж-
на мовна спільнота змушена вивчити, крім рідної 
ще одну мову і використовувати її для спілкуван-
ня у визначених обставинах. якщо друга мова 
поступово переймає всі функції рідної, виникає 
небезпека зникнення рідної мови і перетворення 
двомовців на одномовців [7, с.71-74]. м. Сігуан 
та у. маккі мають принципову інші погляди на  
забезпечення домінування мови у колоніально-за-
лежних державах, вони вважають, що колоніаль-
ні режими встановлювалися лише на територіях,  
які зазвичай не мали дійсних політичних струк-
тур. Хоча дослідники мають певні відмінності у 
своїх поглядах стосовно даного питання, про-
те можна проводити певні паралелі і у випадку з 
україною, насамперед посилаючись на той факт, 
що колоніальний режим і справді існував на те-
риторії україни принаймні до моменту ліквідації 
запорізької Січі.

Розглядаючи імміграцію, як можливу причи-
ну розвитку білінгвізму треба звернути увагу на 
наступні два її аспекти. По-перше, у випадку екс-
пансії, іммігранти перебувають у більшості, а тому 
факторів, що забезпечують їх мові домінуючий 
статус більше ніж достатньо. у випадку зовніш-
ньої еміграції – вони, навпаки, в меншості, і за 

певних обставин після більш-менш довготривало-
го періоду двомовності повністю інтегруються до 
нового суспільства та втрачають рідну мову. В ін-
шому разі, іммігранти залишаються в новій країні 
ізольованою, відособленою групою, що дозволяє 
їм зберегти свою мову та звичаї, і таким чином ін-
тегруватись до нової спільноти вже як цілісність [5, 
с.35]. Прикладом цього може слугувати українська 
діаспора в Канаді.

Космополітизм, викликаний розвитком торгівлі 
та міжнародного спілкування, обґрунтовує необ-
хідність виникнення мов-посередників (напри-
клад, англійська мова). Проте це ніяким чином не 
впливає на мовну ситуацію, що склалася в україні 
на сьогодні і в рамках даного дослідження розгляду 
не підлягає.

Двомовність як така, не завжди крокувала 
разом з українським народом шляхом розбудови 
своєї демократичної держави. Дивлячись у мину-
ле, і аналізуючи національний досвід державот-
ворення в україні, ми приходимо до справедли-
вого висновку, що дане питання зароджується в 
період розвитку новітнього українства на рубежі 
XVIII-XIX століть, коли більша частина україн-
ських земель були об’єднані в межах однієї дер-
жави. Саме в цей період перед офіційною наукою 
постає завдання створити нову синтезу історії 
українського народу. Але тогочасна україна та 
українська історіографія не були ще готові ви-
конати це завдання, а тому синтезування історії 
української держави було непослідовним, непо-
вним та сфальсифікованим відповідно пішаками 
імперського уряду.

На сьогодні у складі населення україни спо-
стерігається перевага двох етносів – українців та 
росіян. Досить цікаво те, що більш третини україн-
ців вважають своєю рідною мовою саме російську. 
французький лінгвіст ф. де Сосюр зазначає, що 
всяке суспільство знає і завжди знало мову лише 
як успадкований від попередніх поколінь продукт, 
що має сприйматися лише таким, яким він є. На 
його думку, будь-який даний стан мови завжди є 
продуктом історичних чинників [8, с.94]. Отже, як 
бачимо, багатомовність українського суспільства й 
української держави є продуктом історичного роз-
витку держави. 

Деякі дослідники вважають, що мова – це 
спадщина. Проте чи справді це так? Хіба не 
можна будь-коли змінити віддавна успадковані 
закони? Практика свідчить зовсім інше, адже на 
сучасному етапі державотворення, ми неоднора-
зово переконуємося, що такою можливості про-
сто немає. Справа в тім, що вже давно ведуться 
дебати на вищому рівні щодо надання російській 
мові статусу другої державної. Наслідком цього 
й стало прийняття Верховною Радою україни 
сумнозвісного закону «Про засади державної 
мовної політики», що фактично спрямований на 
узаконення двомовності в україні. як доречно 
зауважив Гегель ще на початку XIX століття «іс-
торія повторюється двічі: перший раз у вигляді 
трагедії, другий – у вигляді фарсу».
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В статті розглядаються конституційно-правові проблеми здійснення державної підтримки благодійної діяльності в 
Україні. Дається розмежувальний аналіз понять «соціальна допомога» та «благодійна допомога». Аналізуються про-
галини в чинному законодавстві щодо здійснення державного контролю за діяльністю благодійних організацій та шляхи 
їх подолання.

Ключові слова: благодійна діяльність, соціальна держава, соціальна допомога, державна підтримка, державний 
контроль.

В статье рассматриваются конституционно-правовые проблемы осуществления государственной поддержки благо-
творительной деятельности в Украине. Дается разграничительный анализ понятий «социальная помощь» и «благотво-
рительная помощь». Анализируются пробелы в действующем законодательстве по осуществлению государственного 
контроля за деятельностью благотворительных организаций и пути их преодоления.

Ключевые слова: благотворительность, социальное государство, социальная помощь, государственная поддерж-
ка, государственный контроль.

The article deals with the constitutional and legal issues of state support philanthropy in Ukraine. Gives Boundary analysis 
of the «social assistance» and «charity». Analyzes gaps on state control over the activities of charitable organizations and ways 
to overcome them.

Key words: philanthropy, social state, social security, government support, state control.

Держава на конституційному рівні є гарантом 
захисту громадян, які потребують соціальної до-
помоги. Стаття 2 Конституції україни вказує на те, 
що україна є не тільки незалежною, суверенною, 
правовою, але і соціальною державою [4]. Соці-
альна держава – це держава, що здійснює політику 
спрямовану на створення системи соціального за-
безпечення та охорони здоров’я, працевлаштуван-
ня населення, підтримку малозабезпечених грома-
дян [8]. Тому, відповідно до статті 46 Конституції 
україни, держава зобов’язана надавати соціальну 
допомогу незахищеним верствам населення [4]. 
Під соціальною допомогою слід розуміти грошо-
ву допомогу й допомогу в натуральній формі, що 
здебільшого фінансується з бюджету та добро-
вільних пожертвувань і сплачується людям, які її 
потребують [8]. із даного визначення випливає, 
що соціальна допомога може надаватися як з боку 
держави, так і з боку благодійників та благодійних 
організацій. Тобто, благодійні організації можуть 
брати на себе зобов’язання щодо вирішення на-
зрілих проблем соціокультурного розвитку, і тим 
самим зменшувати фінансове навантаження дер-
жавного бюджету. 

у зв’язку з цим закон україни «Про благодій-
ну діяльність та благодійні організації» визначає 
загальні засади благодійної діяльності, забезпечує 
правове регулювання відносин у сфері благодій-
ної діяльності, гарантує державну підтримку ді-
яльності благодійних організацій [6]. Оскільки за 

частиною 2 статті 2 закону благодійна діяльність 
спрямована на надання добровільної особистої та/
або майнової допомоги і не передбачає отримання 
благодійником прибутку, а також сплати будь-якої 
винагороди [4], держава зобов’язана створити усі 
необхідні умови, задля ефективного здійснення 
благодійної діяльності. По-перше, створити спри-
ятливе нормативно-правове поле та податковий ре-
жим. По-друге, забезпечити прозорість та відкри-
тість діяльності благодійних організацій. 

Основним завданням даної статті є аналіз дер-
жавної політики та вивчення механізмів стимулю-
вання благодійної діяльності в україні. цю сферу 
суспільних відносин досліджують такі науковці як 
О. і. Смирнова, В. Серьогін, В. О. Чепурнов, О. А. 
Ковтун та інші. Проте питання конституційно-пра-
вового регулювання державної підтримки благо-
дійної діяльності не знайшли свого відображення 
в науковій літературі.

Під державною підтримкою вчені розуміють 
державне регулювання відповідної галузі, зокрема, 
благодійності, що передбачає формування держав-
ними структурами правових, економічних та ор-
ганізаційних умов становлення і розвитку добро-
дійності, а також створення ресурсів, які сприяють 
розвитку діяльності благодійних організацій [3].

Державна політика у сфері благодійності має 
базуватися на засадах: 1. Конституційно-право-
вого регулювання розвитку благодійності з метою 
створення сприятливих умов для здійснення благо-
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дійної діяльності. 2. Визначення пріоритетних на-
прямів і розробки спеціальних програм розвитку 
благодійності. 3. Конституційно-правове регулю-
вання благодійної діяльності з метою створення 
сприятливих умов для здійснення благодійності. 
4. здійснення державного контролю за діяльністю 
благодійних організацій.

Конституційно-правового регулювання – це 
нормативно-організаційний вплив на певні суспіль-
ні відносини з метою їх упорядкування, захисту і 
розвитку [1]. Що стосується правового регулюван-
ня благодійної діяльності, то воно здійснюється на 
основі закону україни «Про благодійну діяльність 
та благодійні організації», Конституції україни та 
інших нормативно –правових актів, що регулюють 
діяльність благодійних організацій.

 Стимулювання благодійної діяльності з боку 
держави, здійснюється через низку функцій та 
повноважень, якими наділена держава задля регу-
лювання відносин у даній сфері діяльності. Так, 
указом Президента україни затверджено Страте-
гію державної політики сприяння розвитку громад-
ського суспільства в україні, відповідно до якої ма-
ють бути створені сприятливі умови для здійснення 
благодійної діяльності та визначені ключові засади 
їх взаємодії з органами державної влади та орга-
нами місцевого самоврядування у цій сфері сус-
пільних відносин [10]. Відповідно до цієї Стратегії 
при органах державної влади та органах місцевого 
самоврядування повинні створюватися громадські 
ради. Постанова Кабінету міністрів україни № 996 
і визнає громадські ради постійно діючими коле-
гіальними виборними консультативно-дорадчими 
органами, що створюються для забезпечення учас-
ті громадян в управлінні державними справами, 
здійснення громадського контролю за діяльністю 
органів виконавчої влади, налагодження ефектив-
ної взаємодії зазначених органів з громадськістю, 
врахування громадської думки під час формуван-
ня та реалізації державної політики [2]. До складу 
громадської ради мають право входити суб’єкти, 
які здійснюють не тільки культурну, релігійну, але 
і благодійну діяльність. Проте, в законі україни 
«Про місцеве самоврядування» та законі україни 
«Про благодійну діяльність та благодійні органі-
зації» не закріплені положення щодо можливості 
формування таких рад при органах місцевого са-
моврядування. 

Державний контроль у сфері благодійної діяль-
ності, відповідно до статті 26 закону україни «Про 
благодійну діяльність та благодійні організації» 
[6], здійснюють органи виконавчої влади та органи 
місцевого самоврядування. В законі україни «Про 
місцеве самоврядування» зазначено, що виконавчі 
органи сільських, селищних, міських рад мають 
право утворювати цільові фонди соціальної допо-
моги, та здійснювати контроль за їх використанням. 
Проте цим законом не визначені повноваження ор-
ганів місцевого самоврядування, щодо здійснення 
контролю за цільовим використанням коштів бла-
годійних організацій. у законі «Про благодійну 
діяльність та благодійні організації» в статті 27, 

навпаки неправомірно розширені повноваження 
органів державної влади щодо здійснення контр-
олю за діяльністю благодійних організацій. Так, 
частиною другою статті 27 передбачено, що суд за 
позовом державного реєстратора, спеціально упо-
вноваженого органу з питань державної реєстрації 
або іншої заінтересованої особи може прийняти рі-
шення про ліквідацію благодійної організації, якщо 
така благодійна організація використовує свої ак-
тиви з порушенням встановлених цим законом ви-
мог, з тривалістю не менше 12 місяців [6]. Таке по-
ложення суперечить статті 19 Конституції україни, 
оскільки такі суб’єкти не мають повноважень щодо 
контролю за цільовим використанням коштів бла-
годійною організацією [4]. Тому, необхідно законо-
давчо визначити повноваження органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування щодо 
здійснення контролю за цільовим використанням 
коштів благодійними організаціями. 

Стимулювання доброчинної діяльності по-
лягає також в наданні податкових та інших пільг, 
що поширюються на благодійників та благодійні 
організації у відповідності з чинним законодав-
ством україни. з прийняттям нового Податкового 
Кодексу відбулися позитивні зміни, що стосуються 
податкових пільг для здійснення благодійної ді-
яльності. Відповідно до частини 157.1 статті 157 
Податкового Кодексу не підлягають оподаткуван-
ню благодійні фонди та благодійні організації, що 
створені для провадження благодійної діяльності. 
у підпункті 157.2 статті 157 визначається, що від 
оподаткування також звільняються доходи благо-
дійних організацій, тобто кошти або майно, які 
надходять безоплатно або у вигляді безповоротної 
фінансової допомоги чи добровільних пожертву-
вань. згідно підпункту 170.1.5 статті 170 Подат-
кового Кодексу, благодійні організації як суб’єкти, 
що не здійснюють господарську діяльність, також 
звільняться від сплати податку за землю, яку вони 
орендують [5].

фінансова стабільність благодійних організа-
цій в основному залежить не від вітчизняних, а 
від іноземних донорів, що тільки підкреслює кри-
тичне становище благодійних організацій, які на 
жаль не в змозі самостійними силами покращити 
соціокультурне становище в україні. Для того, 
щоб стабілізувати ситуацію, яка склалася в сфері 
благодійності, насамперед, необхідно більш чітко 
визначити державну стратегію підтримки цієї ді-
яльності: 1) заохочення вітчизняних благодійни-
ків, донорів, меценатів; 2) поширення найкращо-
го досвіду впровадження благодійних ініціатив; 
3) сприяння діяльності різних форм благодійних 
інституцій; 4) вільний вибір організаційних форм 
благодійної діяльності.

Низький рівень поінформованості населення 
про сутність і мету благодійництва, дедалі більше 
загострюють відчуття недовіри до такої діяльності. 
значна частина населення вважає, що інформація, 
яка стосується благодійної діяльності практично 
відсутня. Соціологічні дослідження проведені цен-
тром філантропії, свідчать, що лише 24% населен-
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ня знають про діяльність громадських організацій, 
які діють у містах і селах проживання респонден-
тів, а про існування організацій, які б могли нада-
ти конкретну допомогу їм або їхнім сім’ям – 16%. 
Особистими джерелами отримання інформації про 
благодійництво є телебачення (52%), преса (19%), 
родичі та знайомі (11%) [11].

Варто зобов’язати усі благодійні організації 
незалежно від організаційно – правових форм, 
оприлюднювати в мережі інтернет на своїх Веб – 
сторінках та інших засобах масової інформації по-
квартальний та щорічний звіт про свою діяльність. 
Брак кваліфікованого персоналу значно ускладнює 
роботу благодійних організацій. Сьогодні в україні 
занедбано систему підготовки кадрів для роботи у 
громадських та благодійних організаціях. Нестача 

професійно підготовлених працівників затрудняє і 
без того складну роботу в даній сфері діяльності. 
Тому необхідно створити усі умови задля підви-
щення кваліфікаційного рівня осіб, які забезпечу-
ють діяльність так званого «третього сектору». В 
україні повинні створюватися навчальні семінари і 
тренінги для співробітників організації; проведен-
ня конференцій з окремих питань благодійності, 
соціальної роботи; інформаційні кампанії задля по-
пуляризації цінностей благодійної діяльності.

Актуальним залишається питання вдосконален-
ня правового поля благодійної діяльності, надання 
економічних стимулів для заохочення благодійни-
ків, що дозволить благодійним організаціям більш 
ефективно вирішувати актуальні питання соціо-
культурного розвитку українського суспільства.
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В статті досліджено перспективи розвитку прав дитини в міжнародному приватному праві.
Ключові слова: права дитини, захист прав, міжнародне приватне право.

В статье исследовано перспективы развития прав ребенка в международном частном праве.
Ключевые слова: права ребенка, защита прав, международное частное право.

In the article has been perspective for development the rights of child in the international private law.
Key words: rights of child, protection rights, international private law.

міжнародно-правовий захист прав і свобод ди-
тини є одним з найважливіших аспектів сучасного 
міжнародного права, а особливо в умовах побудо-
ви демократичної правової держави і розвинутого 
громадянського суспільства. На сьогоднішній день 
питання захисту прав дітей стало дуже актуаль-
ним і дискусійним, оскільки з реалізацією таких 
прав пов’язано багато проблем. Дитина виступає 
найбільш соціально вразливою категорією серед 
громадян нашої держави. Тому, права дитини не 
можна прирівнювати до прав дорослої людини, 
включаючи і правові аспекти. Саме поняття захис-
ту прав дітей має функціонувати разом із системою 
державних та громадських заходів, спрямованих на 
забезпечення повноцінного життя, всебічного ви-
ховання і розвитку дитини, дотримання всіх без ви-
ключення прав, свобод і законних інтересів дитини 
у суспільстві.

Після Другої світової війни в багатьох країнах 
світу захисту прав дитини приділялась дуже сер-
йозна увага. Однак, в сучасних умовах розвитку 
потрібно було визначити права дитини як у сус-
пільстві, так і в сім’ї. Така потреба і була головною 
причиною появи дуже важливого міжнародного до-
кумента – Конвенції про прав дитини, прийнятою 
Генеральною Асамблеєю ООН 20 листопада 1989 
року. Головною особливістю Конвенції про права 
дитини було те, що вона була призначена для всіх 
держав, незалежно від рівня розвитку, економічних 
чи політичних інтересів. її ратифікували майже всі 
країни світу. 

Конвенція про права дитини не просто проголо-
шувала та передбачала те або інше право дитини 
бути повноцінним суб’єктом, а головним чином за-
кликала держави приймати всі можливі законодав-
чі, соціальні, адміністративні і економічні заходи 

щодо її захисту. Вона передбачала право на життя 
дитини, повагу до неї та її розвитку, захист від роз-
луки з батьками [1, 23-26].

Крім того, слід відмітити, що батьки і інші осо-
би, які займаються вихованням дитини, несуть по-
вну відповідальність за забезпечення в межах своїх 
здібностей всіх належних умов для життя і розви-
тку дитини. Дитина має такі гарантовані форми за-
хисту, зокрема: 

– захист дитини від усіх форм дискриміна-
ції або покарання на підставі статусу, діяльності, 
висловлюваних поглядів чи переконань дитини, 
батьків дитини, законних опікунів чи інших членів 
сім’ї;

– дитині, здатній сформулювати власні погля-
ди, право вільно висловлювати ці погляди з усіх 
питань, що стосуються дитини;

– дитина повинна мати доступ до інформації і 
матеріалів із різних національних і міжнародних 
джерел, особливо до такої інформації і матеріалів, 
які спрямовані на сприяння соціальному, духовно-
му і моральному благополуччю, а також здоровому 
фізичному і психічному розвитку дитини;

– створення сприятливих умов для усинов- 
лення;

– надання необхідної медичної допомоги та 
охорони здоров’я всіх дітей з приділенням першо-
чергової уваги розвитку первинної медико-санітар-
ної допомоги;

– доступність вищої освіти для всіх на підставі 
здібностей кожного;

– жодна дитина не повинна піддавалась ка-
туванням та іншим жорстоким, нелюдським або 
принижуючим гідність видам поводження чи по-
карання. Ні смертна кара, ні довічне тюремне 
ув’язнення, які не передбачають можливості звіль-
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нення, не призначаються за злочини, вчинені осо-
бами, молодшими 18 років;

– жодна дитина не має бути позбавлена волі 
незаконним або свавільним чином. Арешт, затри-
мання чи тюремне ув’язнення дитини здійснюють-
ся згідно з законом та використовуються лише як 
крайній захід і протягом якомога більш короткого 
відповідного періоду часу та багато інших [2].

До міжнародних документів, які врегульову-
ють питання міжнародного захисту прав дитини 
в міжнародному приватному праві, можна відне-
сти також: Європейську конвенцію про визнання 
та виконання рішень стосовно опіки над дітьми 
та про поновлення опіки над дітьми від 20 травня 
1980 року, Конвенцію про захист дітей та співро-
бітництво у сфері міждержавного усиновлення від 
29 травня 1993 року, Конвенцію про юрисдикцію, 
право, що застосовується, визнання, виконання та 
співробітництво щодо батьківської відповідальнос-
ті та заходів захисту дітей від 19 травня 1996 року.

Для усунення протиріч між іноземними право-
порядками і внутрішнім законодавством існують 
відповідні колізійні норми. Реалізація захисту прав 
дитини здійснюється за допомогою визначення ко-
лізійних прив’язок, які регулюють питання усинов-
лення, опіки та піклування, спадкування, встанов-
лення громадянства та багато інших. Однак, при 
застосуванні тієї чи іншої прив’язки виникають 
величезні проблеми. Через те, що в кожній держа-
ві застосовуються свої власні норми міжнародного 
приватного права, а світове приватне право все ж 
таки відсутнє, створюється ситуація, при якій від-
сутня стабільність та передбачливість правового 
регулювання, що може призвести до неприємних 
наслідків. Прикладом цього може слугувати зна-
чна відмінність у правовому регулюванні сімейних 
відносин між континентальним та мусульманським 
правом. Відсутність в більшості випадків міжна-
родних договорів з мусульманськими державами 
у сфері прав дитини негативно позначається на 
створенні й формуванні міжнародного механізму 
захисту прав дитини. Тому, між багатьма країнами 
світу підписуються двосторонні і багатосторонні 
договори щодо створення належних умов для за-
хисту дітей.

Дуже розвинений аспект встановлення і визна-
чення батьківства (материнства) з метою захисту 
прав дитини. В багатьох країнах світу спірні питан-
ня щодо встановлення батьківства (материнства) 
визначаються за особистим законом подружжя на 
момент народження дитини. 

Наприклад, в Бельгії встановлення батьківства 
та материнства вирішується за законом позивача, в 
Кореї – за особистим законом матері, а в Росії – за 
законом громадянства, де була народжена дитини. 
[3, 704-705].

Практика більшості країн світу свідчить про те, 
що за якою б прив’язкою не вирішувались питання 
опікунства, усиновлення, встановлення батьківства 
(материнства) та спадкування, в першу чергу суддя 
враховує права дитини, як особи, яка не має мож-
ливості захищати свої права самостійно.

Відповідно до законодавства франції, Німеччи-
ни та Швейцарії для врегулювання статусу дітей, 
народжених у шлюбі і поза ним, існують відповідні 
інститути визнання і узаконення батьківських від-
носин. Що стосується визнання дитини, то воно 
може бути здійснено шляхом добровільної пись-
мової заяви батька або матері. узаконення дитини 
може бути здійснено при укладанні шлюбу між її 
батьками. 

у Бразилії і Аргентині визнані і узаконені діти 
мають статус дітей, народжених у шлюбі. Однак, в 
законодавстві деяких країн встановлені обмеження 
щодо спадкування такими дітьми нерухомості та 
майна.

Велике значення для реалізації захисту прав 
дитини у міжнародному приватному праві має пи-
тання виплати аліментів на користь неповнолітніх 
дітей. Такі відносини регулюються також колізій-
ними прив’язками особистого закону дитини гро-
мадянства дитини, місцеперебування дитини, осо-
бливого закону боржника, громадянства боржника 
та іншими. інколи аліментні відносини регулю-
ються двосторонніми договорами або Конвенція-
ми. Наприклад, Конвенцією Співдружності Неза-
лежних Держав «Про правову допомогу та правові 
відносини у цивільних, сімейних і кримінальних 
справах» 1993 року. [4, 278-283].

В ізраїлі забороняється усиновлення одиноки-
ми матерями. В деяких країнах дозволяють усинов-
лення лише повнолітніх дітей та встановлюється, 
що усиновлювати можна у віці від 21-50 років. На-
приклад, у країнах латинської Америки встанов-
люється повний юридичний зв’язок між усиновле-
ною дитиною і сім’єю її походження. [4, 284].

В Румунії спочатку було накладено вето на 
усиновлення дітей. це було пов’язано з загрозою 
торгівлі дітьми. Однак, після внесення змін до Ко-
дексу про сім’ю, відповідно до якого, іноземці мо-
гли всиновлювати дитину тільки після вичерпання 
подібних спроб румунськими громадянами.

На практиці при усиновленні дитини іноземни-
ми громадянами виникають деякі важкі для дитини 
моменти, зокрема: 

- незнання іноземної мови;
- різниця в культурних і національних особли-

востях держав;
-  адаптація до побуту в іншій країні [5, с.262-

263].
Потрібно відмітити і про важливість реаліза-

ції прав дітей при здійснені опіки і піклування над 
ними. Головною метою опіки над дітьми є охоро-
на дітей, які потребують захисту в зв’язку з їх не-
повноліттям, розумовими вадами та дефектами. В 
першу чергу такий захист здійснюється відповід-
но до національного закону піклувальника. Однак, 
практика багатьох країн світу свідчить, що закон 
громадянства необхідно поєднувати з законом суду.

Відповідно до Гаазьких конвенцій про опіку 
над неповнолітніми (1902р.) і опікунстві над не-
повнолітніми (1905р.) заклади опіки (опікунства) 
здійснюються за національним законом опікуваль-
ника, а над іноземним громадянином встановлю-
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ється тільки в тому випадку, коли в законодавстві 
країни, де він є громадянином, не встановлено ви-
ключне право на опіку (опікунство) над власними 
громадянами.

В якості правової допомоги застосовуються за-
кон, громадянином якого є опікун (піклувальник). 
[6, 16].

у зв’язку з тим, що Амстердамський договір 
1997 року переніс регулювання співробітництва з 
цивільних справ зі сфери дії міжнародного права у 
сферу дії права Європейського Союзу, то Конвенція 
відносно юрисдикції, визнання і виконання рішень 
з сімейних питань 1998 року знайшла своє відобра-
ження в Регламенті Ради 2201/2002/ЄС (далі Регла-
мент). Регламент регулює такі цивільні відносини 
щодо захисту дітей, а саме:

- право на спільне проживання з дитиною, на її 
виховання, право на доступ до дитини;

- встановлення опіки, піклування над дитиною;
- призначення органу, який здійснює піклуван-

ня над дитиною та її майном;
- поміщення дитини у виховний заклад.
Так, в пункті 10 статті 2 Регламенту надається 

поняття «право на доступ до дитини» – це право на 

тимчасове переміщення дитини з її місця постійно-
го проживання в інше місце. Крім цього, стаття 9 
Регламенту присвячена юрисдикції по постійному 
місцю проживання. Дуже важливо те, що юрисдик-
ція по попередньому місцю проживання зберігаєть-
ся протягом трьох місяців з моменту переміщення 
дитини в інше місце проживання [7, p. 1–29].

Таким чином, на підставі проведеного аналізу 
реалізації захисту прав дітей в міжнародному при-
ватному праві слід зробити наступні висновки:

1. Реалізація прав дитини має здійснюватись за 
безпосередньою підтримкою держави. 

2. Кожна держава має впроваджувати, розро-
бляти законодавчі акти так, щоб забезпечити осно-
воположні права і свободи дитини.

3. Практика більшості країн світу свідчить про 
те, що за якою б прив’язкою не вирішувались пи-
тання опікунства, усиновлення, встановлення бать-
ківства (материнства) та спадкування, в першу чер-
гу суддя враховує права дитини, як особи, яка не 
має можливості захищати свої права самостійно.

4. Національне і міжнародне колізійне регулю-
вання можуть відрізнятись, тому насамперед по-
трібно враховувати інтереси дитини.
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Актуальність теми дослідження обумовлена 
важливістю теоретичного осмислення правової 
природи правозахисної діяльності нотаріусів та 
визначенню умов захисту права власності нотарі-
усом. 

Оновлення процесів формування суспільства, 
зміни в економіці україни, що відбуваються з по-
чатку 90-х років минулого століття, мають істотний 
вплив і на сучасне розуміння інституту права влас-
ності. Становлення нових для нашої економіки від-
носин, заснованих на ринкових засадах, розвиток 
різних видів господарювання, проголошення рів-
ності прав власників усіх форм власності позначи-
лися і на розумінні права власності як абсолютного 
майнового права, що має здійснюватися вільно, на 
власний розсуд, але з урахуванням приватних ін-
тересів інших власників і публічних інтересів дер-
жави та суспільства в цілому.

Дослідженню порушених нами питань приділя-
ли увагу в своїх роботах такі науковці як И.А. Ал-
феров, В.В.Баранкова, С.я.фурса та інші [1].

Разом із цим вважаємо, що окремої уваги підля-
гають питання належної реалізації зокрема, права 
власності, що у свою чергу неможливе без визна-
чення конкретних засобів такого захисту.

Слід наголосити на тому, що звернення до суду 
за захистом порушених, невизнаних або оспорюва-
них прав має сприйматися суспільством виключно 
як виняткова форма врегулювання спірних право-
відносин. Саме тому, на нашу думку, важливим і 
своєчасним є доведення та наукове обґрунтування 
можливості істотного розвантаження судової сис-
теми шляхом посилення потенціалу нотаріату як 
публічно-правового інституту охорони та захисту 
цивільних прав. 

Питання реалізації суб’єктивних цивільних 
прав завжди перебуває у центрі уваги юридичної 
науки, але це не розв’язує всіх проблем, пов’язаних 
з ними. Еволюція правосвідомості суспільства пе-
редбачає розвиток демократії з одночасним збере-
женням поваги до закону. Важливішою проблемою 
реалізації норм права є ставлення до них самого 
суспільства.

Реалізація права є процесом застосування норм 
права у поведінці суб’єктів цивільних правовідно-
син. 

Серед форм реалізації права виділяються такі, 
як дотримання норм права, їх виконання, викорис-
тання та застосування, при цьому важливим аспек-
том реалізації норм права є їх ефективність. уста-
новлюючи ту чи іншу норму права, законодавець 
розраховує на досягнення певної мети, врегулю-
вання та стабілізацію певних правовідносин. Так, 
з метою посилення захисту права власності гро-
мадян на землю, створення сприятливих умов для 
ефективного господарювання на ній, формування 
сталого землекористування, удосконалення систе-
ми оцінки землі та платності землекористування 
указом Президента україни від 19 серпня 2008 
року N 725 «Про невідкладні заходи щодо захисту 
власників земельних ділянок та земельних часток 
(паїв)» збільшено до 3 відсотків вартості земельної 
ділянки, земельної частки (паю), розмір плати за 
оренду земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення, земельних часток (паїв), визначені 
відповідно до законодавства. Результатом таких 
нормотворень стала значна кількість судових по-
зовів про розірвання договору оренди земельної 
ділянки.

Так, ухвалою Верховного Суду україни від 
8 вересня 2010 року Колегія суддів Судової пала-
ти у цивільних справах Верховного Суду україни 
справу за позовом ОСОБА_3 до селянського фер-
мерського господарства «Оберіг» про розірвання 
договору оренди земельної ділянки за касаційною 
скаргою СфГ «Оберіг» на заочне рішення Козятин-
ського міськрайонного суду Вінницької області від 
25 червня 2009 року та ухвалу апеляційного суду 
Вінницької області від 18 січня 2010 року, дійшла 
висновку, що для розірвання договору зокрема, 
оренди судам слід з’ясовувати, чи мали місце по-
рушення умов договору, та які саме та чи є вони 
істотними порушеннями, наслідком яких є розі-
рвання договору оренди. 

ураховуючи умови п. 2.2.2 договору оренди 
сторін та виходячи з аналізу ст. 13 закону україни 
«Про оренду землі» та п. 1 указу Президента укра-
їни від 2 лютого 2002 року N 92 (у редакції указу 
від 19 серпня 2008 року N 725), на який посилався 
суд, під час ухвалення рішення має рекомендацій-
ний характер і не може бути обов’язковою підста-
вою для зміни умов договору оренди, за яким сто-
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рони досягли домовленості, під час його укладання 
або для його розірвання. 

Таким чином, ураховуючи те, що судові рішен-
ня ухвалені з порушенням норм матеріального і 
процесуального права, вони підлягають скасуван-
ню з передачею справи на новий розгляд [2].

зазначений приклад є ілюстрацією неефектив-
ного застостосування норми права для захисту 
прав власності на земельну ділянку(пай). 

Виходячи з апробованої нормотивиської кон-
струкції, норма є моделлю правовідносин. Саме в 
ній закладений взірець ідеальних правовідносин. 
Спираючись на норму та керуючись її положення-
ми, суб’єкти права вступають у відносини, відрегу-
льовані нормою, внаслідок чого набувають прав та 
обов’язків і несуть відповідальність. 

Разом із тим, не всі існуючі в суспільстві право-
відносини можна розглядати як взаємокореспонду-
ючі права та обов’язки двосторонніх відносин. зо-
крема, це стосується взаємовідносин, пов’язаних з 
реалізацією прав власності. Правовідносини влас-
ників майна з органами влади, процесуальні відно-
сини тощо не вкладаються в конструкцію звичних 
для нас двосторонніх правовідносин. 

Основним питанням у реалізації права власності 
є формування в суспільстві мотивів для дотримання 
та виконання норм права. Так, використання норм 
права забезпечується інтересом як певним стиму-
лом, однак навіть найбільший інтерес не здатний на 
реалізацію, якщо відсутні умови для використання 
права та не забезпечено їх надійний захист. 

Рудольф фон ієринг зазначав, що кожне 
суб’єктивне цивільне право існує для того, щоб 
забезпечувати кожного певним майновим чи не-
майновим благом, що і є результатом задоволення 
його потреб. зважаючи на це, метою встановлення 
суб’єктивних прав є певним благом або вигодою 
[3, с.153]. Саме інтерес змушує осіб вступати у 
правовідносини, а відтак завдяки усвідомленню 
суб’єктами відносин своїх інтересів виникає необ-
хідність у їх правовому регулюванні.

Слід погодитися з позицією А.В.Венедиктова, 
який вважає, що сутність права власності полягає 
в тому, що носій цього права діє у своєму інтер-
есі. При цьому особливого значення набуває саме 
мета, оскільки інтерес є тим спонукальним моти-
вом для встановлення правовідносин, що в свою 
чергу призводить до досягнення суб’єктом певної 
мети – набути право [4, с.42]. Суб’єктивне право, 
на думку дослідника, визначається комбінацією 
волі та інтересу з різними ухилами в той чи інший 
бік залежно від конкретного суб’єктивного пра-
ва. як вже нами зазначалося, право власності, як і 
будь-яке інше суб’єктивне право, є мірою можливої 
поведінки власника та має певні межі. 

Так, В.П.Грибанов зазначає, що «межі – 
невід’ємна властивість кожного суб’єктивного 
права, тому що у разі відсутності таких меж право 
перетворюється у свою протилежність – у свавілля 
і взагалі перестає бути правом» [5, с.18].

Важливою передумовою існування меж га-
рантованого законом права власності вважається 

необхідність захисту прав і законних інтересів ін-
ших суб’єктів відносин від недобросовісних та не-
розумних дій власника. Наприклад, незважаючи на 
те, що співвласник має право самостійно розпоря-
джатися своєю часткою у праві спільної часткової 
власності, у разі її продажу інший співвласник має 
переважне право перед іншими особами на її купів-
лю за ціною, оголошеною для продажу, та на інших 
рівних умовах, крім продажу шляхом публічних 
торгів.

Державне регулювання відносин власності та 
здійснення контролю за діями власника зобов’язує 
власника керуватися не лише власними інтересами 
але і враховувати інтереси суспільства. 

Отже, визначення меж здійснення права влас-
ності та умов його реалізації є об’єктивною по-
требою цивілізованого суспільства. Разом з тим 
встановлення меж здійснення цивільних прав не 
гарантує добросовісної поведінки правовласника, 
тому питання розвитку форм, способів та засобів 
регулювання особливо важливих для суспільства 
правовідносин залишається актуальним.

Повертаючись до основних завдань нотаріаль-
ної діяльності та враховуючи зроблені нами ви-
сновки, слід окреслити два основних аспекти умов 
здійснення нотаріусом захисту права власності.

По-перше, забезпечення гармонійного поєднан-
ня суспільних і приватних інтересів; здійснення 
прав власності на майно відповідно до його при-
значення; захист від недобросовісних дій право-
власника, а також зловживання ним правом в інших 
формах; урахування необхідності охорони навко-
лишнього природного середовища та збереження 
культурної спадщини; дотримання моральних за-
сад суспільства; недопущення монополістичної ді-
яльності та обмеження конкуренції. 

Наприклад, відповідно до статті 377 цивіль-
ного кодексу україни до особи, яка набула право 
власності на житловий будинок (крім багатоквар-
тирного), будівлю або споруду, переходить право 
власності, право на користування земельною ділян-
кою, на якій вони розміщені, без зміни її цільового 
призначення в обсязі та на умовах, установлених 
для попереднього землевласника (землекористува-
ча). Розмір та кадастровий номер земельної ділян-
ки, право на яку переходить у зв’язку з переходом 
права власності на житловий будинок, будівлю 
або споруду, є істотними умовами договору, який 
передбачає набуття права власності на ці об’єкти 
(крім багатоквартирних будинків). Частиною шос-
тою статті 120 земельного кодексу україни також 
передбачено, що істотною умовою зазначеного 
договору є кадастровий номер земельної ділянки, 
право на яку переходить у зв’язку з набуттям права 
власності на ці об’єкти. зважаючи на обов’язковість 
нотаріального посвідчення договорів про перехід 
права власності, нотаріус зобов’язаний з’ясувати 
чи не порушується вимога закону щодо цільового 
використання земельної ділянки її відчуженням, 
чи отриманий кадастровий номер для зазначеної 
земельної ділянки, перевірити наявність в умовах 
договору всіх істотних вимог, а у разі встановлен-



33

Актуальні питання публічного та приватного права
♦

ня невідповідностей – відмовити у вчиненні нота-
ріальної дії. у такому випадку відмова у вчиненні 
нотаріальної дії є засобом реагування на неправо-
мірну поведінку сторін стосовно інших осіб та сус-
пільства в цілому. 

По-друге, нотаріальне оформлення правочину 
здійснюється лише тоді, коли особа, яка вчиняє 
правочин, має необхідний обсяг цивільної дієз-
датності; її волевиявлення є вільним і відповідає її 
внутрішній волі; правочин спрямований на реальне 
настання правових наслідків, що ним обумовлені. 
зазначене вимагає від нотаріуса встановити пра-
вильність та однаковість розуміння сторонами всіх 
зазначених у договорі, умов, вільне воловиявлення 
кожного з учасників правочину на досягнення за-
планованого юридично значимого результату, а у 
разі неоднозначного розуміння сторонами наслід-
ків правочину, що ними укладається, роз’яснити 
сторонам їх права та обов’язки, пов’язані з укла-
данням цього договору та наслідки вчинення пра-
вочину, а також запропонувати інші варіанти вирі-
шення юридичних питань, що турбують цих осіб, 
або відкласти вчинення нотаріальної дії до оста-
точного розуміння її змісту сторонами.

Отже, правозахисна функція нотаріуса реалі-
зується одночасно в двох аспектах, а саме: захист 
прав та інтересів як суспільства в цілому, так і 
окремих його суб’єктів від недобросовісних дій 
правовласника, а також захист прав та інтересів 
самого правовласника від наслідків, що можуть 
статися внаслідок його юридичної необізнаності, 
відсутності вільного волевиявлення тощо. 

Виходячи з того, що волею ми вважаємо здат-
ність суб’єкта свідомо керувати своїми діями, її 

формування під час здійснення права власнос-
ті відбувається під впливом як об’єктивних, так і 
суб’єктивних чинників, які зумовлюють різні ін-
тереси. При цьому особливу увагу слід звернути на 
вирішальне значення саме об’єктивних чинників. 
це пояснюється тим, що звички людей, їх слабкос-
ті, схильності, настрої, бажання тощо формують-
ся саме під впливом об’єктивних чинників. Саме 
ними формуються інтереси осіб, що пов’язують 
власника з його майном. у разі втрати інтересу до 
майна власник може відмовитися від свого право 
на нього. Але в будь-якому випадку власник має 
бути обізнаним про існуючі межі виявлення влас-
ного інтересу, щоб виходити з них під час обрання 
способів і засобів його реалізації. 

Саме цим, на нашу думку, і обумовлена потреба 
в державному регулюванні відносин власності та 
забезпечення контролю за діями власника шляхом 
нотаріального оформлення визначених законом 
правочинів. 

Крім того, виходячи з двоаспектності умов здій-
снення захисту нотаріусом, вважаємо за необхідне 
внести зміни до статті 5 закону україни «Про нота-
ріат», виклавши пункт третій у такій редакції:

«сприяти фізичним та юридичним особам у 
здійсненні їх прав шляхом забезпечення права на 
отримання кваліфікованої правової допомоги;»

та доповнити цю статтю пунктом четвертим та-
кого змісту:

«забезпечити захист прав та інтересів суб’єктів 
правовідносин для того, щоб юридична необізна-
ність не могла бути використана на їх шкоду, а та-
кож вжити запобіжних заходів до недобрасовісно-
го, нерозумного здійснення своїх прав;» 
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постановка проблеми. В останні роки багато 
підприємств, зокрема й українських, стали учасни-
ками зовнішньоекономічних операцій. Дана сфера 
підприємницької діяльності має досить серйозну 
специфіку, що відрізняє її від аналогічної діяль-
ності на внутрішньому ринку. Насамперед ці осо-
бливості проявляються в наявності спеціального 
правового регулювання відносин між учасниками 
експортно – імпортних операцій, а також в існуван-
ні стійкої практики використання міжнародно ви-
знаних методів їх здійснення.

В число таких специфічних засобів, що регулю-
ють зовнішньоекономічну діяльність, включають і 
широке використання міжнародного комерційного 
арбітражу (третейського суду) для вирішення супер-
ечок, що виникають у процесі виконання зовнішньо-
економічних договорів. Потребує уваги один важли-
вий аспект міжнародного арбітражного розгляду, а 
саме питання про забезпечувальні заходи, до яких 
може вдатися зацікавлений учасник. Актуальність 
цього питання пов’язана з тим, що в умовах досить 
складної і динамічно мінливої економічної ситуації, 
в якій можуть опинитися учасники зовнішньоеконо-
мічного договору, заінтересована сторона має змогу 
скористатися забезпечувальними заходами, які до-
поможуть отримати відповідний економічний ефект 
від зовнішньоекономічної операції, коли у неї вини-
кають обгрунтовані сумніви в тому, що її контрагент 
не зможе виконати або постарається уникнути ви-
конання зобов’язань, які будуть покладені на нього 
рішенням міжнародного комерційного арбітражного 
суду. ці питання потребують ретельного вивчення, 
аналізу та якнайшвидшого вирішення.

Стан дослідження. На сьогоднішній день пра-
вова наука недостатньо уваги приділяє проблема-

тиці забезпечувальних заходів у міжнародному 
комерційному арбітражі. В національній науковій 
літературі данному питанню присвячується досить 
багато наукових статей, однак більш активна увага 
данному питанню приділяється в іноземній літе-
ратурі. Так, варто виокремити таких науковців як 
В. мусін, С. лєбєдєв, О. Комаров, О. Брунцева, м. 
морозов, Н. Камінскіене, Н. Єрпильова, Д. лопаті-
на, Ж. Шефер, Г. маршак та ін.

виклад основного матеріалу. міжнародний 
комерційний арбітраж упродовж багатьох років ві-
діграє основну роль серед різноманітних способів 
вирішення спорів і розбіжностей, що виникають із 
зовнішньоекономічних договорів.

Переваги міжнародного комерційного арбітражу 
перед будь-якими іншими способами розв’язання 
конфліктів полягають: у спрощеній арбітражній 
процедурі, яка визнається достатньою; можливості 
формування сторонами складу арбітражу на влас-
ний розсуд шляхом призначення у справі арбітрів, 
які мають великий досвід, високу кваліфікацію і 
неупередженість; узгодженні взаємоприйнятних 
мови арбітражного провадження і права, що засто-
совується. Важливими перевагами також є: конфі-
денційний характер арбітражного провадження, 
остаточність рішення, відсутність апеляційного і 
касаційного оскарження (за винятком процедурних 
порушень); наявність забезпечувального механізму 
визнання і виконання арбітражного рішення завдяки 
Європейській конвенції про зовнішньоторговельний 
арбітраж і Нью-Йоркській конвенції про визнання 
та виконання іноземних арбітражних рішень[9].

Основна мета арбітражу – досягти остаточного 
і зобов’язального вирішення суперечки, що може 
бути швидко виконана у більшості світових юрис-
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дикцій. Часто сторона, яка програла процес, не на-
слідує «передбачуваний обов’язок арбітражного 
застереження» [17;с.47] і не виконує арбітражне 
рішення добровільно. як результат, інша сторона 
звертається з клопотанням про виконання рішення 
на території конкретної юрисдикції, переважно, за 
місцем реєстрації підприємства або ж за місцезна-
ходженням його майна [8;с.9].

у практичній діяльності міжнародного комер-
ційного арбітражу класичними є приклади, коли 
наприкінці арбітражного розгляду може вияви-
тись, що відповідач чи невдалий позивач просто 
«зник», змінивши свою назву, місцезнаходження 
чи країну корпоративної реєстрації, або, напри-
клад, вивів свої активи за межі певної юрисдикції, 
залишившись практично банкрутом. Щоб уникну-
ти розчарувань у подібних випадках та забезпечити 
позитивний кінцевий результат, одним із шляхів 
вирішення цієї проблеми може бути застосуван-
ня певних забезпечувальних механізмів упродовж 
всього періоду арбітражного розгляду, а саме пев-
них забезпечувальних заходів.

Тимчасові заходи допомоги, також відомі як охо-
ронні і забезпечувальні заходи, забезпечують сторін 
в арбітражному розгляді негайним і тимчасовим 
захистом прав або власності до прийняття рішення 
по суті справи арбітражним судом. Такі заходи, що 
мають величезне практичне значення, є часто необ-
хідними для ефективного винесення рішення. 

забезпечувальні заходи, направлені проти од-
нієї із сторін, в різних правових системах назива-
ють по-різному: «попередні заходи», «попередні 
накази», «проміжні арбітражні рішення», «охорон-
ні заходи» або «попередні заборонні заходи» і т.д. 
(interim measures, provisional measures, conservative 
measures, etc.). 

Варто визначити поняття забезпечувальних за-
ходів у міжнародному комерційному арбітражі для 
правильного розуміння їх правової природи. Дане 
питання досліджувалося багатьма науковцями, од-
нак їх думки розходяться.

Так, Ю. Притика визначає забезпечувальні за-
ходи у міжнародному комерційному арбітражі як 
тимчасові специфічні способи юридичного захис-
ту, яких потребують сторони арбітражного прова-
дження і які обмежені сферою предмета спору, про 
який йдеться.

Визначаючи поняття забезпечувальних заходів, 
Н. Камінскіене приходить до висновку, що забезпе-
чувальні заходи є ті заходи, які спрямовані на захист 
можливості сторони отримати остаточне рішення та 
забезпечення дотримання останнього. Стосовно до 
даного визначення, тимчасові заходи можуть бути 
охарактеризовані такими особливостями: по-перше, 
вони є тимчасовими за своєю природою і не повинні 
остаточно впливати на вирішення спору, по-друге, 
вони застосовуються у разі, якщо існує реальна не-
безпека заподіяти непоправну шкоду у разі не при-
йняття тимчасових заходів [18;с.246].

у свою чергу Д. лопатіна зазначає, що забез-
печувальні заходи в цілому можна визначити як 
спосіб правового захисту, метою якого являється 

гарантія прав сторін спору до постановлення кін-
цевого рішення [7;с.35].

Важливість забезпечувальних заходів захисту 
значно зросла за останні роки, оскільки все біль-
ше і більше сторін шукають тимчасовий захист під 
час розгляду спору. Саме тому, С. фергюсон ствер-
джує, що забезпечувальні заходи захисту можуть 
включати будь-які тимчасові заходи, приписувані 
третейським трибуналом, до винесення рішення, 
яким остаточно буде врегульовано спір[13].

Остаточне вирішення проблеми поняття забез-
печувальних заходів було врегульовано змінами, 
внесеними у ст. 17 Типового закону ЮНСіТРАл 
про міжнародний комерційний арбітраж, у 2006 р. 
Так, було законодавчо закріплено визначення, що 
забезпечувальний захід – це будь-який тимчасовий 
захід, за допомогою якого в будь-який момент, що 
передує ухваленню рішення, яким остаточно вре-
гульовується спір, арбітражний суд розпоряджа-
ється, щоб та чи інша сторона: а) підтримувала 
або поновлювала статус-кво до вирішення спору; 
б) вжила заходів з метою попередження існуючої 
або майбутньої шкоди чи шкоди самому арбітражу 
або утримувалась від застосування заходів, які мо-
жуть спричинити таку шкоду; в) надала засоби для 
збереження активів, за рахунок яких може бути ви-
конано наступне арбітражне рішення; г) зберігала 
докази, які можуть стосуватися справи та мати сут-
тєве значення для врегулювання спору.

Проаналізувавши висновки науковців та зако-
нодавче визначення поняття «забезпечувальні захо-
ди» вважаємо доцільним визначати забезпечуваль-
ні заходи у міжнародному комерційному арбітражі 
як способи юридичного захисту, які забезпечують 
дотримання прав сторін спору під час арбітражно-
го розгляду та дають гарантію винесення і вико-
нання арбітражного рішення.

Основною метою застосування запобіжних 
заходів є захист однієї або двох сторін у процесі 
очікування остаточного арбітражного рішення. за-
безпечувальні заходи призначаються для забезпе-
чення позову, зокрема для того, щоб переконатися, 
що збереження певного предмета (майна, грошей 
тощо) є достатнім для можливості майбутнього ви-
конання остаточного арбітражного рішення сторо-
ною [10;с.141].

Будучи інститутом приватного правосуддя, що 
базується на угоді сторін, арбітраж не наділений 
тими владними повноваженнями, якими наділений 
суд. Слід зауважити, втім, що останнім часом спо-
стерігається тенденція до надання арбітрам додат-
кових прав, зокрема за допомогою широкого тлума-
чення тієї місії, яка покладається на арбітрів угодою 
сторін. ця тенденція виявляється особливо виразно 
в силу того, що частиною арбітражної угоди визна-
ються положення арбітражного регламенту, про за-
стосування якого домовилися сторони [6;с.649].

Враховуючи викладену думку, варто зазначити, 
що особливістю арбітражу є договірний характер 
його компетенції. Підтвердженням цьому є ст. 17 
зу «Про міжнародний комерційний арбітраж», яка 
визначає, що «якщо сторони не домовились про 
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інше, третейський суд може на прохання будь-якої 
сторони розпорядитися про вжиття якою-небудь 
стороною таких забезпечувальних заходів щодо 
предмета спору, які він вважає необхідними».

Тимчасовий характер забезпечувальних заходів 
знаходить своє відображення у положенні (яке та-
кож міститься в деяких законах про арбітраж, що 
діють в різних країнах) про те, що будь-який тимча-
совий захід, прийнятий арбітражним судом, може 
бути скасований або змінений цим арбітражним 
судом. у будь-якому випадку забезпечувальний 
захід повинен бути підпорядкований остаточному 
рішенню арбітражного суду, причому арбітражне 
рішення має враховувати будь-які раніше прийня-
ті арбітражним судом забезпечувальні заходи. Од-
нак забезпечувальний захід сам по собі може мати 
остаточні і суттєві наслідки, які не можливо анулю-
вати навіть у разі, якщо цей захід пізніше був змі-
нений або виявився зайвим у розрізі остаточного 
арбітражного рішення. 

Тривалість забезпечувального заходу не може 
перевищувати необхідного терміну захисту, про 
який заявляють клопотання сторони у провадженні 
у справі. 

мають місце випадки, коли в силу обставин, що 
склалися в конкретних ситуаціях, рішення про за-
безпечувальні заходи приймається арбітражним су-
дом за заявою однієї сторони без виклику іншої (ex 
parte). у статутах і регламентах арбітражних судів 
зазвичай не містяться положення про можливість 
прийняття рішення про заходи ex parte і не вказу-
ється, рішення про які заходи можуть бути прийня-
ті в порядку процедури ex parte. На практиці най-
частіше підставами для прийняття рішень ex parte, 
які в принципі повинні прийматися у виняткових 
випадках, служать наступні: наявність ризику, що 
неприйняття такого запобіжного призведе до непо-
правних збитків або збитку, особлива терміновість 
прийняття забезпечувальних заходів, що виключає 
можливість заслуховування іншої сторони (на-
приклад, заходи, що стосуються швидкопсувних 
товарів). Процедура ex parte може бути виправда-
на також міркуванням про те, що завчасне повідо-
млення про забезпечувальний захід сторони, проти 
якої він спрямований, буде нерозумно (наприклад, 
коли розглянутий захід забороняє стороні вивози-
ти активи за межі певної юрисдикції, повідомлен-
ня про розгляд арбітражним судом цього питання 
може дозволити такій стороні вивезти активи до 
прийняття рішення) [5;с.41]. 

Відповідно до арбітражного регламенту ЮНСі-
ТРАл, переглянутого у 2010 році арбітражний суд 
може на прохання будь-якої сторони розпорядитися 
про вжиття забезпечувальних заходів. Таке ж поло-
ження, як згадувалося вище, відображене у зу «Про 
міжнародний комерційний арбітраж». у вказаному 
регламенті відображається положення Типового за-
кону ЮНСіТРАл, переглянутого у 2006 році, яке 
вказує, що забезпечувальний захід – це будь-який 
тимчасовий захід, за допомогою якого в будь-який 
момент, що передує ухваленню рішення, яким оста-
точно врегульовується спір, арбітражний суд розпо-

ряджається, щоб та чи інша сторона: а) підтримува-
ла або поновлювала статус-кво до вирішення спору; 
б) вжила заходів з метою попередження існуючої 
або майбутньої шкоди чи шкоди самому арбітражу 
або утримувалась від застосування заходів, які мо-
жуть спричинити таку шкоду; в) надала засоби для 
збереження активів, за рахунок яких може бути ви-
конано наступне арбітражне рішення; г) зберігала 
докази, які можуть стосуватися справи та мати сут-
тєве значення для врегулювання спору.

Сторона, яка бажає вжиття забезпечувальних 
заходів згідно пунктів а) – в), повинна переконати 
арбітражний суд у тому, що: а) може бути завдано 
шкоди, яку не можна належним чином усунути 
шляхом присудження збитків, якщо розпоряджен-
ня про прийняття такого заходу не буде винесено, і 
така шкода істотно переважує шкоду, яка може бути 
заподіяна стороні, щодо якої приймається такий за-
хід, якщо цей захід буде запропонований; і б) існує 
розумна можливість того, що сторона, яка бажає 
вжиття заходів зазнає успіху у відношенні забезпе-
чення вимоги. Будь-яке рішення щодо такої можли-
вості не зачіпає свободу розсуду арбітражного суду 
при винесенні будь-яких наступних рішень.

Арбітражний суд, в свою чергу, може змінити, 
призупинити або відмінити вжитий ним забезпечу-
вальний захід за заявою будь-якої із сторін або, за 
виняткових обставин і після попереднього повідо-
млення сторін, з власної ініціативи арбітражного 
суду. Також, арбітражний суд може зажадати від сто-
рони, яка заявила клопотання про забезпечувальний 
захід, надати належне забезпечення у зв’язку з цим 
заходом. Однак, як показує практика, досить склад-
но очікувати від відповідача, який не бажає прийма-
ти участі у судовому розгляді або визнавати позов, 
вчинення певних дій по належному забезпеченню.

Арбітражний суд має право зажадати від будь-
якої сторони негайно розкрити інформацію про 
будь-яку істотну зміну обставин, на підставі якої 
була заявлено клопотання або запропонований за-
безпечувальний захід.

На сторону, яка подає клопотання про вжиття 
забезпечувального заходу, може бути покладена 
відповідальність за будь-які витрати і збитки, запо-
діяні таким заходом будь-якій стороні, якщо арбі-
тражний суд згодом визначить, що за обставин, які 
існували на той момент, цей захід не повинен був 
застосовуватися. Арбітражний суд може присудити 
відшкодування таких витрат і збитків у будь-який 
момент розгляду.

звернення сторони до судового органу з про-
ханням про вжиття забезпечувальних заходів не 
повинно розглядатися як несумісне з договором 
про арбітражний розгляд або як відмова від цього 
договору. На підставі викладених положень регла-
менту ЮНСіТРАл можна зробити висновок, що 
питання забезпечувальних заходів набагато краще 
врегульоване, ніж у старій редакції, однак, невре-
гульовані елементи все ще залишаються.

законодавство багатьох країн містить відповідні 
положення, якими міжнародні комерційні арбітражі 
наділяються правом приймати заходи забезпечення 
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позову. Так, наприклад, вже зазначалась ст. 17 зу 
«Про міжнародній комерційний арбітраж», ана-
логічні положення містяться в законі Рф про між-
народний комерційний арбітраж, цивільному про-
цесуальному уложенні Німеччини, в законодавчих 
актах інших країн. майже всі національні закони 
про міжнародний комерційний арбітраж, що були 
прийняті на основі Типового закону ЮНСіТРАл 
про міжнародний торговий арбітраж 1985 р. містять 
аналогічні положення і, відповідно, такі норми є 
загально визнаним підходом в регулюванні компе-
тенції міжнародних третейських судів щодо вжит-
тя забезпечувальних заходів щодо предмету спору. 
Норми, щодо вжиття забезпечувальних заходів, міс-
тяться в регламентах багатьох постійно діючих між-
народних комерційних третейських судів та типових 
регламентів для арбітражів ad hoc. Відповідні норми 
регламентів цих арбітражів значною мірою дублю-
ють відповідні положення власних національних 
законів, що регулюють міжнародний комерційний 
арбітраж, передбачаючи право складу третейського 
суду розпоряджатися щодо здійснення певною сто-
роною заходів, спрямованих на забезпечення пред-
мету спору, якщо про інше не домовилися сторони 
спору, можливого зустрічного забезпечення, яке 
може бути надано іншою стороною, тощо. Також 
регламенти дублюють відповідні положення законів 
щодо сумісності звернення сторони до державного 
суду про вжиття забезпечувальних заходів з арбі-
тражною угодою та арбітражним процесом, що від-
бувається на підставі цієї арбітражної угоди. 

Аналіз положень національних законів та ре-
гламентів різних країн дає підстави для наступних 
висновків. По-перше, наявність в цих положеннях 
такого застереження: «за відсутності угоди сторін 
про інше». це застереження вказує на те, що сто-
рони мають право своєю угодою взагалі позбави-
ти третейський суд права розглядати та приймати 
будь-які рішення щодо забезпечувальних заходів. 
це свідчить про те, що вказане право третейського 
суду є похідним від угоди (волі) сторін і не може 
розглядатися як право, яким він наділений держа-
вою в силу закону. це впливає, як на саму природу 
забезпечувальних заходів, які може прийняти тре-
тейський суд, так і на їх процесуальне положення. 
По-друге, вони вказують на право третейського 
суду «розпорядитися про прийняття будь-якою сто-
роною певних забезпечувальних заходів», що свід-
чить про те, що відповідне рішення третейського 
суду для того, щоб досягти своєї мети, передбачає 
необхідність здійснення певною стороною відпо-
відних дій щодо предмету спору. іншими словами 
реалізація рішення третейського суду залежить від 
дій сторони, а суттю цих заходів є певні дії сторони 
спору, по відношенню до якої такі заходи прийняті, 
на відміну від заходів, що приймаються державни-
ми судами та можуть бути примусово виконані без 
згоди на це сторони. і по-третє, право третейсько-
го суду вимагати зустрічного забезпечення з боку 
іншої сторони. і варто підкреслити, що всі згада-
ні вище закони та регламенти вказують, що право 
приймати рішення щодо вжиття забезпечувальних 

заходів, має третейській суд, тобто склад арбітрів, 
обраних сторонами або призначених за допомогою 
відповідних процедур [11;с.66].

Отже, можна зробити висновок, що метою за-
безпечувальних заходів є забезпечення прав однієї 
із сторін до винесення арбітражного рішення. Ре-
гулювання забезпечувальних заходів на рівні нор-
мативних актів різних країн значно покращилось, 
у зв’язку з прийняттям змін до Типового закону 
ЮНСіТРАл, однак співвідношення компетенції 
державного суду і арбітражного суду досі є про-
блемним, про що буде говоритися далі. 

В міжнародному комерційному арбітражі ви-
користовуються наступні забезпечувальні заходи 
: судова заборона (Injunction), мораторій майна 
(Freezing injunction); призначення утримувача 
(appointment of a Receiver); збереження, арешт, за-
тримання майна (Preservation, custody or detention 
of the property); арешт корабля (Arrest of ship); об-
шук (Search orders), тощо .

Наведений перелік можливих забезпечувальних 
заходів не вичерпний. існуючі міжнародні правила 
про арбітражний розгляд передбачають прийняття 
забезпечувальних заходів, зазвичай не визначають 
суворо і точно сферу дії заходів, наказ про які може 
винести арбітражний суд. Вони часто містять до-
сить широкі формулювання: наприклад, передбача-
ється, що арбітражному суду дозволяється вживати 
тимчасових заходів, які, на його думку, необхідні у 
зв’язку з предметом спору; в ряді випадків прямо 
вказується, які заходи можуть бути прийняті арбі-
тражним судом (п . 1 ст. 26 Арбітражного регла-
менту ЮНСіТРАл). Деякі арбітражні правила (ар-
бітражних регламенти) наділяють арбітражний суд 
правом на тимчасовій основі, за умови остаточного 
визначення даного питання в арбітражному рішен-
ні, виносити наказ про будь-які засоби судового за-
хисту, які арбітражний суд був би вправі надати в 
арбітражному рішенні [5;с.40]. 

Автори м. янг і С. Дипейрон виділяють у гру-
пу тимчасові заходи, наступним чином: (1) заходи 
щодо запобігання або збереження доказів; (2) за-
ходи для забезпечення безпеки витрат (наприклад, 
у разі, якщо сторона підозрюється у наявності фі-
нансових труднощів, яких вона навряд чи зможе 
позбутись); (3) заходи, спрямовані на збереження 
статус-кво; (4) заходи щодо забезпечення надання 
законної сили рішенню [19]. 

C. Бренсон класифікує забезпечувальні заходи 
на наступні види: (1) заходи у сфері проведення 
арбітражного розгляду, (2) заходи, щоб уникнути 
втрат або шкоди; (3) заходи щодо збереження пев-
ного положення справ, поки спір не буде вирішено, 
і (4) заходи у сфері приведення у виконання арбі-
тражного рішення [12;с.10].

із наведеного вбачається, що класифікація забез-
печувальних заходів не є вичерпною і не може бути 
оформлена за кількома ознаками, оскільки, перш за 
все, законодавство кожної країни має свої певні осо-
бливості щодо виду забезпечувальних заходів.

Важливе місце у дослідженні забезпечуваль-
них заходів посідає питання функцій цих заходів. 
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Більшість науковців виділяють дві основні функції 
забезпечувальних заходів: забезпечувальну і захис-
ну. це і є основною особливістю забезпечувальних 
заходів у міжнародному комерційному арбітражі.

Таким чином, вважаємо за необхідне визначати 
функції забезпечувальних заходів як основні за-
вдання цих заходів, спрямовані на збереження ма-
теріального об’єкта спору та сприяння приведенню 
у виконання арбітражного рішення. Приходимо до 
висновку, що основними функціями забезпечу-
вальних заходів у міжнародному комерційному 
арбітражі є : підтримання та регламентація про-
цедури арбітражного розгляду, запобігання виник-
ненню збитків або заподіянню шкоди та функція, 
спрямована на сприяння виконання арбітражного 
рішення. Тому варто погодитись з Н. Павловою, 
що двома основними функціями забезпечувальних 
заходів у міжнародному комерційному арбітражі є 
захисна і забезпечувальна, які у свою чергу конкре-
тизуються в залежності від обставин справи. 

Вжиття ефективних забезпечувальних заходів 
відбувається головним чином у результаті застосу-

вання складного правового механізму взаємодії тре-
тейського суду та органів правосуддя. Особливістю 
забезпечувальних заходів у міжнародному комерцій-
ному арбітражі є те, що арбітраж, враховуючи його 
недержавний характер, немає владних повноважень 
стосовно примусового виконання процесуального 
акту про забезпечення позову, а тому повинен вза-
ємодіяти із національними судами.

Проблемним питанням на сьогодні є саме роз-
межування компетенції між міжнародним комер-
ційним арбітражем та державним судом. Варто за-
значити, що недоліком законодавчого регулювання 
застосування забезпечувальних заходів державним 
судом є те, що весь доказовий матеріал сконцентро-
ваний у третейському суді, а рішення про вжиття 
заходів для забезпечення позову приймає не тре-
тейський суд, а суд державний.

Питанням, яке потребує вирішення, у тому чис-
лі і в правовому полі україни, є співвідношення 
компетенції міжнародного комерційного арбітражу 
та державного суду у сфері здійснення повнова-
жень щодо застосування запобіжних заходів.
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Актуальність теми дослідження полягає в 
тому, що Конвенція про захист прав людини і осно-
воположних свобод (далі – Конвенція) та практика 
Європейського суду з прав людини (далі – Євросуд) 
є джерелами права в україні (ст. 17 закону україни 
від 23 лютого 2006 р. «Про виконання рішень та 
застосування практики Європейського суду з прав 
людини»). Тому перед вітчизняними правниками 
виникає завдання – зрозуміти правову природу кон-
венційних прав, зокрема, право кожного на повагу 
до своєї кореспонденції (ст. 8 Конвенції).

постановка проблеми. Теоретичною основою 
дослідження у сфері визначеної проблематики ста-
ли праці вітчизняних та зарубіжних фахівців: м. 
Алінка, В.Г. Бессарабова, В.і. Борисової, з.В. Борт-
новської, О.В. Буткевич, В.Г. Буткевича, м.В. Бу-
роменского, м.м. Гнатовського, С.П. Головатого, 
Д. Гом’єн, С.В. Гончаренка, м. Де Сальвіа, Ю.Є. 
зайцева, л. зваака, О.м. Калітенко, Т.С. Ківалової, 
О.О. Кулініч, Д.Д. луспеника, В.В. лутковської, 
В.і. манукяна, В.Є. мармазова, В.П. Паліюка, Б.м. 
Пошви, О.О. Посикалюка, я.С. Протопопової, Т.і. 
Присяжнюк, П.В. Пушкаря, П.м. Рабіновича, С.П. 
Рабіновича, Н.м. Раданович, з.В. Ромовської, Р.О. 
Стефанчука, С.Є. Сиротенка, В.О. Туманова, Т. фу-
лей, Є.О. Харитонова Д. Харріса, С.В. Шевчука, 
Е.В. Шишкіної, С.і. Шимон та інших вчених.

Однак варто відмітити, що у вітчизняній на-
уковій літературі відсутня комплексна цивільно-
правова характеристика права на повагу до своєї 
кореспонденції, яке гарантується ст. 8 Конвенції та 
розвинуте в прецедентних рішеннях Євросуду.

Мета цієї роботи полягає: 1) в дослідженні 
сутності права на повагу до своєї кореспонденції 
в контексті ст. 8 Конвенції; 2) у визначенні підстав 

втручання держави у вказане право; 3) в окресленні 
особливостей дотримання таємниці кореспонден-
ції при зверненні особи до Євросуду; 4) в розкритті 
поваги до своєї кореспонденції через охорону теле-
фонних розмов; 5) в аналізі рішень Євросуду щодо 
права на справедливу сатисфакцію за порушення 
права на повагу до своєї кореспонденції.

виклад основного матеріалу. Відомо, що біль-
шість конвенційних прав викладено в оціночній, 
а інколи в абстрактній формі. Тому Євросуд, при 
розгляді конкретної справи, розкриває їх сутність. 
завдяки «динамічному тлумаченню Конвенції» [4, 
с. 22] щоразу виробляються «стандарти розуміння 
основоположних прав і свобод людини» [14, с. 5]. 
На підставі чого, Конвенція, на відміну від «ста-
тичного» національного законодавства, розгляда-
ється як «живий механізм, що постійно розвива-
ється» [2, с. 69]. це має відношення і до поваги до 
приватного життя, а саме – «комунікативної» [18, с. 
362] її складової.

Слід звернути увагу, що норми ст. 8 Конвен-
ції за своєю структурою подібні із ст.ст. 9, 10 і 11 
Конвенції та ст. 2 Протоколу № 14 до Конвенції, 
оскільки розділені на дві складові. В першій скла-
довій – п. 1 ст. 8 Конвенції – наголошується, що: 
«кожен має право на повагу до його приватного і 
сімейного життя, до свого житла і кореспонденції», 
а в другій – п. 2 ст. 8 Конвенції – надається право 
органам державної влади втручатися у здійсненні 
цих прав, але при одночасному дотриманні єдності 
трьох складових: 1) «відповідно закону» та...»; 2) 
«дотримання легітимної мети» та...»; 3) «бути не-
обхідним в демократичному суспільстві». В такому 
випадку це є «допустимі обмеження прав кожної 
людини, визначених ст. 8 Конвенції» [16, с. 6].

прАво нА повАгу до СвоЄї кореСпонденЦії в контекСті СтАтті 8 
конвенЦії про ЗАхиСт прАв лЮдини і оСновоположних Свобод
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Сутність права на повагу до своєї кореспон-
денції в контексті ст. 8 Конвенції. за загальним 
поняттям кореспонденція є засобом, за допомогою 
якого людина, навіть якщо вона ізольовано живе 
у своєму помешканні, залишається при цьому 
суб’єктом суспільства, оскільки кореспонденція 
дає її можливість спілкуватися із зовнішнім світом. 
зазначене слугує додатковою підставою для висно-
вку, що право на повагу до кореспонденції має ви-
ключно «природне походження» [9, с. 151 – 154], 
оскільки його виникнення пов’язано із «волею 
Бога, яка організовує Всесвіт» [5, с. 488 – 490].

Положення ст. 8 Конвенції за загальноприй-
нятим тлумаченням визначають принцип свободи 
кореспонденції, який поширюється на всі форми 
листування, і в першу чергу на обмін листами та, 
в загальному сенсі, на письмові повідомлення з 
врахуванням нових технологій. Він стосується, 
зокрема, відправлення приватних, особистих або 
сімейних листів, а також телеграм чи навіть, у 
відповідних випадках, зберігання матеріалів або 
предметів, що можуть належати до категорії ко-
респонденції. Деякі фахівці вважають, що захист, 
передбачений цим положенням, не поширюється 
на адміністративні чи рекламні відправлення. між 
тим, «Євросуд, зі своєї сторони, включив до сфери 
захисту, що його забезпечує ст. 8 Конвенції, корес-
понденцію комерційного характеру і професійну 
кореспонденцію» [8, с. 64].

В принципі цей захист не застосовується до 
документів, які вже надійшли до одержувача і 
зберігаються ним. Відповідно, обшук і вилучення 
документів, що зберігаються в одержувача, мають 
вважатися такими, що не підпадають під дію п. 1 
ст. 8 Конвенції. Такий підхід обґрунтовується тим, 
що ст. 8 Конвенції захищає можливість обміню-
ватися кореспонденцією, а не захищати її матері-
альний носій. Проте ця думка, очевидно, не має 
абсолютного характеру, оскільки Євросуд в своїй 
практиці все ж таки захищає професійні документи 
адвокатів, що зберігалися у приміщенні адвоката 
(рішення Євросуду по справі «Німітц проти Ні-
меччини» (1992).

Євросуд, як свідчить його остання практика, нео-
дноразово наголошує, що пошта є найпоширенішим 
засобом підтримання зв’язків із зовнішнім світом 
для ув’язнених та для осіб, поміщених у психіатрич-
ні установи. Правда, спочатку його правова позиція 
щодо цього питання була неоднозначною.

Так, на початку він вважав, що контроль 
листування, здійснюваний органами влади, є 
невід’ємною частиною статусу ув’язненого, а тому 
не являє собою навіть втручання у право на таєм-
ницю кореспонденції, гарантоване п. 1 ст. 8 Кон-
венції, або є цілком виправданим, згідно з п. 2 цієї 
ж статті. Таким чином, спочатку ув’язнені особи 
не підпадали під захист ст. 8 Конвенції. Однак, піз-
ніше Євросуд зазначив, що ув’язнені особи мають 
юридичні підстави спиратися на положення п. 1 ст. 
8 Конвенції і можуть посилатися на право на пова-
гу до таємниці кореспонденції. Виходячи з цього, 
будь-які заходи щодо кореспонденції (контроль, об-

меження, вилучення, заборона) мають розглядати-
ся як втручання і перевірятися під кутом зору п. 2 
ст. 8 Конвенції.

Підстави втручання держави у право на по-
вагу до своєї кореспонденції, відповідно до п. 2 ст. 8 
Конвенції, можливі лише при дотриманні органами 
державної влади одночасної єдності трьох складо-
вих: 1) «відповідно закону» та...»; 2) «дотримання 
легітимної мети» та...»; 3) «бути необхідним в де-
мократичному суспільстві». Важливо, що Євросуд 
здійснює таку перевірку щоразу, коли йде мова про 
порушення ст. 8 Конвенції. Сутність дотримання 
цих складових полягає в наступному.

1. «Відповідно закону» та...». До цього поняття 
слід відносити не тільки нормативні акти з відпо-
відною назвою («закон»), які прийняті парламен-
том Високої Договірної Сторони, але й інші нор-
мативно-правові акти. Наприклад, за практикою 
Євросуду законами також вважаються адміністра-
тивні нормативно-правові акти, кодекси професій-
ної етики і навіть рішення судових органів. Отже, 
до цього поняття відноситься все право, чи то писа-
не, чи неписане (рішення Євросуду по справі «Ка-
садо Кока проти Іспанії» (1994).

Однак, навіть при наявності такого правового 
акту – «закону» – в національному законодавстві, 
Євросуд продовжує перевірку дотримання органа-
ми державної влади підстав обмеження права на 
свою кореспонденцію, оскільки лише наявність 
«закону» за правилами п. 2 ст. 8 Конвенції не до-
статньо. Адже з точки зору Євросуду, нормативний 
акт повинен бути законом не тільки по формі, але 
й за змістом, тобто мати певний «якісний рівень», 
а отже бути:

а) доступним – тобто оприлюдненим та таким, з 
яким міг би ознайомитись кожен, кого він стосуєть-
ся. як правило це робиться шляхом «оприлюднен-
ня» або «опублікування». В протилежному випад-
ку, коли органи держави користуються «таємними» 
нормативно-правовими актами, то це є порушення 
принципу «доступності» (рішення Євросуду по 
справі «Полторацький проти України» (2003);

б) передбачуваним – тобто сформульованим з 
достатньою чіткістю, що дає змогу будь-якій особі 
самостійно або за допомогою консультації юриста 
передбачити можливі наслідки, які може спричини-
ти його конкретна дія (рішення Євросуду по справі 
«Українська Прес-Група проти України» (2005).

Така якісна вимога – «доступність» та «пе-
редбачуваність» – розглядається Євросудом як 
невід’ємна частина гарантій надійної демократич-
ної законності. інакше кажучи, «позитивне зако-
нодавство має відповідати принципу верховенства 
права» [12, с. 262]. Хоча при певних обставинах 
Євросуд також визнав «неможливість досягнення 
абсолютної визначеності при розробці законів та 
ризик того, що визначеність може викликати над-
мірну жорсткість» (рішення Євросуду по справі 
«Сільвер та Отбер проти Сполученого Королів-
ства» (1983).

В якості прикладу щодо «доступності» закону 
можна привести положення нормативно-правового 
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акту, які свого часу регулювали умови утримання 
в’язнів в «коридорах смерті». Так, в українських 
в’язницях умови в «коридорах смерті» спочатку 
були врегульовані інструкцією від 20 квітня 1998 
р. стосовно умови утримання осіб, засуджених до 
смертної кари (далі – інструкція), а в наступному 
– Тимчасовим положенням від 25 червня 1999 р. 
стосовно утримання осіб, засуджених до смертної 
кари в слідчих ізоляторах (далі – Тимчасове поло-
ження). Характерно, що Тимчасове положення, на 
відміну раніше існуючої інструкції, затверджене 
Державним Департаментом з питань виконання 
покарань 25 червня 1999 року наказом № 72 та за-
реєстроване 1 липня 1999 р. під № 426/3719 мініс-
терством юстиції україни, яке набуло чинності 11 
липня 1999 р. і було публічним. Отже, інструкція, 
якою обмежувалися права ув’язненних на листу-
вання, на відміну від Тимчасового положення, не 
відповідала вимогам «відповідно закону» та...», 
оскільки відносилась до документів внутрішнього 
користування та мала гриф таємності. Таким чи-
ном, зміст такої інструкції не був доступним для 
більшості осіб. Тому в такій ситуації було визнано 
порушення ст. 8 Конвенції (рішення Євросуду по 
справі «Хохлич проти України» (2002).

Щодо вимог до «передбачуваності» змісту зако-
ну, то «національне законодавство має з достатньою 
чіткістю визначати межі та спосіб здійснення відпо-
відного дискреційного права, наданого органам вла-
ди, щоб забезпечувати громадянам той мінімальний 
рівень захисту, на який вони мають право згідно з 
принципом верховенства права в демократичному 
суспільстві» (рішення Євросуду по справі «Домені-
чіні проти Італії» (1996). До того ж, Євросуд визнав, 
що: «перевірка кореспонденції ув’язнених, здійсню-
вана в автоматичному режимі на підставі правових 
норм, які сформульовані в досить загальній формі 
і які надають адміністрації місць позбавлення волі 
широкі дискреційні повноваження у цьому зв’язку, 
становить практику, яка не відповідає вимогам ст. 8 
Конвенції» (рішення Євросуду по справі «Нєдбала 
проти Польщі» (2000).

зокрема, у відповідних положеннях, чинного на 
той час закону україни від 30 червня 1993 р. «Про 
попереднє ув’язнення», додатково не проводило-
ся розмежування між різними категоріями осіб, з 
якими було дозволено листуватися ув’язненим, 
наприклад, між правоохоронними та іншими на-
ціональними органами, конвенційними та іншими 
міжнародними органами, родичами, адвокатами 
та ін. До того ж, оскільки перевірка здійснювала-
ся в автоматичному режимі, органи влади не були 
зобов’язані виносити вмотивовані рішення із зазна-
ченням підстав, на яких перевіряється кореспон-
денція. у цьому ж законі також не уточнювалося, 
чи особа під вартою мала право бути поінформо-
ваною про ті чи інші зміни в листах, які вона від-
правляла. у ньому не передбачалося й конкретних 
засобів юридичного захисту, за допомогою яких 
особа, взята під варту, могла б оскаржити спосіб чи 
межі застосування заходів перевірки, передбачених 
законом. з огляду на викладені міркування Євро-

суд дійшов висновку, що: «чинні на той час поло-
ження вказаного закону не визначали з достатньою 
чіткістю межі та спосіб здійснення відповідного 
дискреційного повноваження, наданого органам 
державної влади стосовно перевірки кореспонден-
ції осіб, узятих під варту» (рішення Євросуду по 
справі «Сергій Волосюк проти України» (2009). 
Тобто оскаржуване втручання здійснювалося не 
«відповідно закону» та…», оскільки змісту вказа-
ного вище закону не відповідав вимогам «перед-
бачуваності».

Важливо наголосити, що по наведеним вище 
справам Євросуд цілком закономірно не став 
з’ясовувати порядок дотримання органами держа-
ви інших вимог п. 2 ст. 8 Конвенції – «легітимної 
мети та...» і «необхідності в демократичному сус-
пільстві», – оскільки не дотримання лише однієї 
вимоги «відповідно закону» та…» було достатнім 
аргументом для висновку про порушення права 
на повагу до своєї кореспонденції [6, с. 50]. Така 
практика Євросуду досить часто зустрічається і по 
іншим категоріям справ.

2. «Легітимна мета» та...» є другою підставою 
для виправдування втручання зі сторони органів 
держави у право на повагу до своєї кореспонденції. 
Характерно, що: «застосування такої складової по-
зитивного законодавства, як слушно наголошують 
фахівці, є даниною сучасних органів судової влади 
принципам природного права» [17, с. 88]. Обґрун-
товується це тим, що в демократичних державах на 
сьогодні все частіше звертаються вказаного прин-
ципу.

Щодо правомірних підстав обмеження права на 
повагу до кореспонденції, то вони визначені у п. 2 
ст. 8 Конвенції, а саме: 1) в інтересах національної 
та громадської безпеки; 2) економічного добробуту 
країни; 3) для запобігання заворушенням чи злочи-
нам; 4) для захисту здоров’я чи моралі; 5) для за-
хисту прав і свобод інших осіб. це вичерпний пере-
лік тих дозволених законних інтересів, на які може 
послатись уряд країни, аргументуючи необхідність 
обмеження права на повагу до кореспонденції.

3. «Бути необхідним в демократичному суспіль-
стві». Перелік підстав «легітимної мети» та…», 
який наданий у п. 2 ст. 8 Конвенції, охоплюють 
досить широке правове поле, що могло б позба-
вити гарантії права на повагу до кореспонденції, 
якби власне не третя підстава – «бути необхідним 
в демократичному суспільстві». Євросуд, для того 
щоб визначити, чи були оскаржувані заходи «необ-
хідними в демократичному суспільстві», приймає 
до уваги всю справу загалом, оцінює, чи були моти-
ви, наведені на виправдання таких заходів, належ-
ними і достатніми для цілей п. 2 ст. 8 Конвенції. 
При цьому, завдання Євросуду полягає не в тому, 
щоб підміняти собою національні органи у вико-
нанні певних обов’язків, а в тому, щоб перевірити 
відповідність Конвенції рішень, прийнятих цими 
органами в межах свого права на свободу розсуду.

Наприклад, ув’язнений через свою дружину 
під час побачення одержав лист від Євросуду, чим 
порушив встановлений українським законодав-



42

№3 / 2013 р.
♦

ством порядок, оскільки існував законний спосіб 
його одержання. В зв’язку з чим, посадові особи 
виправної установи вилучили у нього цей лист, в 
якому містилися формуляр заяви та інші докумен-
ти, необхідні ув’язненому для належної підготов-
ки заяви до Євросуду. Така реакція органів влади, 
викликана зазначеним вище порушенням, була на-
лежною, оскільки вони повинні були перевірити 
вміст переданих предметів. Після перевірки ви-
лученого листа працівники колонії переконалися, 
що документи, які містилися в ньому, не виклика-
ють підозри і не становлять небезпеки для режиму 
ув’язнених. Тому не було причин, які змушували б 
національні органи влади на протязі року утриму-
вати адресований заявникові лист після його пере-
вірки. Через це вилучення заявник був змушений 
звернутися із запитом про надання нового пакета 
документів і, лише отримавши його, успішно по-
дав заяву до Євросуду. з огляду на зазначене вище, 
Євросуд наголосив, що: «органи влади вийшли за 
межі наданої їм свободи розсуду в цій справі і що 
таке втручання не було пропорційним і необхідним 
у демократичному суспільстві. Таким чином, мало 
місце порушення ст. 8 Конвенції» (рішення Євро-
суду по справі «Віслогузов проти України» (2010).

Особливості дотримання таємниці корес-
понденції при зверненні особи до Євросуду ви-
значена ст. 34 Конвенції. між тим, зазначена 
вимога про те, що: «Високі Договірні Сторони 
зобов’язуються не перешкоджати жодним чином 
ефективному здійсненню цього права» не завжди 
дотримується. В зв’язку з чим, порушуються права, 
які пов’язані з таємницею кореспонденції при звер-
ненні до Євросуду.

Наприклад, м.А. Глінов, громадянин Казах-
стану, звернувся до Євросуду щодо незаконного 
перебування у відділі міліції м. Харкова. Однак, 
16 травня 2006 р. Євросуд вирішив вилучити за-
яву з реєстру справ відповідно до ст. 37 Конвенції 
у зв’язку з тим, що заявник не відповів на численні 
запити Євросуду про надання документів на під-
твердження скарг. До того ж, 26 травня 2006 р. до 
Євросуду надійшов лист від 15 травня 2006 р., в 
якому заявник відмовився від розгляду своєї заяви 
Євросудом, стверджуючи, що адміністрація слід-
чого ізолятора (далі – СізО) не відправила до Єв-
росуду один з його листів і що на нього повсюдно 
чиниться тиск. між тим, 25 вересня 2006 р., з вра-
хуванням викладених обставин, Євросуд вирішив 
поновити заяву в реєстрі справ відповідно до п. 2 
ст. 37 Конвенції та направити уряду скарги заяв-
ника на стверджуване втручання органів державної 
влади у його право на повагу до кореспонденції, 
зокрема, права на переписку із Євросудом (ст. 8 
Конвенції).

зважаючи на те, що на багатьох листах заявни-
ка, відправлених до Євросуду, проставлено штамп 
СізО і вони надходили разом із супровідними лис-
тами адміністрації СізО, яка стисло повідомляла 
про зміст відповідного листа заявника, Євросуд 
визнав за доцільне порушити з власної ініціативи 
питання про дотримання україною вимог ст. 8 Кон-

венції у зв’язку з переглядом кореспонденції заяв-
ника, адресованої Євросуду.

В контексті цих вимог, Євросуд зауважив, що: 
«правові норми стосовно контролю за кореспон-
денцією ув’язнених, якою вони обмінюються із 
зовнішнім світом, зокрема із Євросудом, було змі-
нено 1 грудня 2005 р. (21 грудня 2005 р. ці зміни 
набрали чинності), але кореспонденція заявника, 
адресована Євросуду, переглядалася адміністра-
цією СізО як до, так і після зазначеної дати» (рі-
шення Євросуду по справі «Глінов проти України» 
(2009). Тому Євросуд визнав, що наша держава по-
рушила ст. 8 Конвенції.

Що стосується вимог ст. 34 Конвенції, то Єв-
росуд в своїй практиці неодноразово зазначав, що: 
«надзвичайно важливою умовою ефективного 
функціонування механізму подання індивідуаль-
них заяв, передбаченого ст. 34 Конвенції, є забез-
печення заявникам можливості вільно спілкувати-
ся з конвенційними органами, не зазнаючи тиску 
в будь-якій формі з боку органів влади, спрямова-
ного на те, щоб змусити їх відкликати або змінити 
свої скарги. Словосполучення «тиск у будь-якій 
формі» слід розуміти як таке, що означає не лише 
акти прямого примусу та відвертого залякування 
заявників чи їхніх представників, а й інші неправо-
мірні опосередковані дії або контакти, метою яких 
є позбавлення їх наміру чи бажання звертатися зі 
скаргами до конвенційних органів (рішення Євро-
суду по справі «Курт проти Туреччини» (1998).

Євросуд, з врахуванням напрацьованої практи-
ки, традиційно з’ясовує умови дотримання держа-
вою своїх зобов’язань за ст. 34 Конвенції. з цією 
метою він «досліджує обставини справи та аргу-
менти сторін у контексті таких трьох питань: 1) 
чи існують факти не відправлення адміністрацією 
СізО кореспонденції заявника до Євросуду; 2) чи 
існують факти невручення кореспонденції Євро-
суду заявникові; 3) чи чинили органи влади будь-
який тиск на заявника, щоб позбавити його бажан-
ня надалі підтримувати свою заяву в Євросуді» [13, 
с. 575]. Таким чином, досліджуючи вказані вище 
питання в контексті викладеної вище справи, Єв-
росуд зазначив наступне.

1. Скарга на не відправлення адміністрацією 
СІЗО кореспонденції заявника до Євросуду. з цього 
приводу, Євросуд зазначив, що заявник не уточнив 
змісту цього листа і не надав жодної конкретної 
інформації стосовно обставин або причин не від-
правлення адміністрацією СізО цього листа чи її 
відмови відправити його. Водночас, уряд надав до-
кументальні підтвердження того факту, що лист за-
явника, позначений згаданою вище датою, адміні-
страція СізО передала поштовому відділенню для 
відправлення до Євросуду.

2. Скарга про невручення адміністрацією СІЗО 
кореспонденції, адресованої Євросудом заявникові. 
Євросуд зазначив, що ця скарга заявника обмеж-
ується, по суті, критикою існуючого порядку вру-
чення вхідної кореспонденції ув’язненим, від яких 
на практиці не вимагається підтверджувати її одер-
жання своїм підписом.
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3. Скарга про тиск на заявника з боку органів 
влади з метою позбавлення його бажання підтри-
мувати свою заяву в Євросуді. По цьому питанню 
Євросуд вважав, що заявник не навів жодного кон-
кретного прикладу чинення на нього тиску з боку 
органів влади, і відхиляє його скарги як цілком без-
підставні.

Таким чином, беручи до уваги зазначені вище 
обставини і висновки, Євросуд визнав, що: «скар-
гу про перешкоджання здійсненню заявником сво-
го права на індивідуальну заяву, гарантованого ст. 
34 Конвенції, не підтверджено і що немає потреби 
в подальшому її розгляді» (рішення Євросуду по 
справі «Глінов проти України» (2009).

Повага до своєї кореспонденції через охорону 
телефонних розмов. Євросуд неодноразово на-
голошував, що телефоні дзвінки, які особи отри-
мують у приватному приміщенні чи на роботі, 
охоплюються змістом понять «приватне життя» і 
«кореспонденція» в контексті п. 1 ст. 8 Конвенції 
(рішення Євросуду по справі «Галфорд проти Спо-
лученого Королівства» (1997). Однак, таке право 
не відноситься до абсолютних, оскільки держава 
може його обмежити при дотриманні викладених 
вище підстав. між тим, такі обмеження повинні 
бути правомірними, оскільки їх недотримання при-
водить до порушення вказаних права.

Наприклад, Аманн (заявник), 1950 року наро-
дження, підприємець, який проживає у Швейцарії, 
на початку 1980-х років імпортував до Швейцарії 
депілятори і рекламував їх у журналах. 12 жовтня 
1981 р. заявникові зателефонувала жінка з посоль-
ства колишнього СРСР в м. Берні, щоб замовити 
депілятори. федеральна прокуратура Швейцарії пе-
рехопила цю телефону розмову, після чого зверну-
лася до розвідувальної служби поліції цюріхсько-
го кантону із проханням провести розслідування 
стосовно діяльності заявника і товарів, якими він 
торгує. В 1981 р. у прокуратурі, на підставі рапор-
ту, підготовленому поліцією цюріхського кантону, 
на заявника було заведено картку для зберігання її 
в картотеці служби національної безпеки цюріх-
ського кантону. у 1990 р. громадськість дізналась 
про існування цієї картотеки, а тому чимало осіб, 
серед яких був і заявник, звернулися до прокурату-
ри з проханням ознайомитися зі своїми картками. 
Однак, заявнику така інформація була надана лише 
частково.

В свою чергу, заявник звернувся до Євросуду, 
оскільки рішенням федерального суду Швейцарії 
від 14 вересня 1994 р. відхилені усі його позовні 
вимоги. Тому заявник скаржився, поміж іншого, 
що прослуховування телефонної розмови, які він 
мав з особою із посольства колишнього СРСР в м. 
Берні, становило порушення ст. 8 Конвенції.

Євросуд, перевіривши аргументи сторін та до-
повідь раніше існуючої Комісії з прав людини, 
прийшов до висновку, що: «факт перехоплення і 
запису прокуратурою телефонної розмови, яку мав 
заявник 12 жовтня 1981 р. з особою із посольства 
колишнього СРСР в м. Берні, не заперечувався. 
Отже, мало місце «втручання державного орга-

ну», відповідно до контексту п. 2 ст. 8 Конвенції, 
у здійснення права, гарантованого заявникові п. 1 
ст. 8 Конвенції» (п. 45 рішення Євросуду по справі 
«Аманн проти Швейцарії» (2000).

Отже, досліджуючи по цій справі «виправда-
ність такого втручання», Євросуд спочатку зупи-
нився на аналізі першої складової із трьох вище-
названих – «відповідно закону» та…». При цьому, 
він привернув увагу до раніше напрацьованої ним 
прецедентної практики, відповідно до якої: «слово-
сполучення «відповідно закону» вимагає не лише 
наявності для оскаржувального заходу певних під-
став у національному законодавстві, а й має на увазі 
«якість» закону, що застосовується в даному випад-
ку, вимагаючи, щоб він був «доступним» для заін-
тересованої особи і «передбачуваним» у своїх на-
слідках» (рішення Євросуду по справі «Копп проти 
Швейцарії» (1998). з цією метою Євросуд повинен 
дослідити: 1) чи існувала правова підстава у швей-
царському законодавстві; 2) якість закону. Сутність 
такого дослідження полягала в наступному.

1) Чи існувала правова підстава у швейцарсько-
му законодавстві. Однак, у даній справі Євросуд 
не вважав за необхідне з’ясовувати, чи існувала 
правова підстава для прослуховування телефонної 
розмови 12 жовтня 1981 р. Навіть припускаючи, що 
така підстава існувала, все ж таки: «не було задо-
волено однієї з вимог, яка випливає зі слів «згідно 
із законом», а саме – тут – вимогу «передбачува-
ності» (рішення Євросуду по справі «Аманн проти 
Швейцарії» (2000).

2) Якість закону. Норма є «передбачуваною», 
відповідно до встановленої прецедентної практики 
Євросуду, якщо вона сформульована з достатньою 
чіткістю, що дає змогу кожному – хто потребує від-
повідної поради – вивіряти свою поведінку. Що 
стосується заходів таємного спостереження, то Єв-
росуд наголосив, що:

а) «він завжди дотримувався думки, що слово-
сполучення «згідно із законом» не просто відсилає 
до національного законодавства, а й пов’язане з ви-
могою якості «закону», тобто вимогою дотриман-
ня принципу «верховенства права», про що прямо 
говориться у преамбулі Конвенції… Отже, цей ви-
слів означає – і це випливає з предмета і мети ст. 8 
Конвенції, – що в національному законодавстві має 
існувати засіб правового захисту від свавільного 
втручання державних органів у права, гарантова-
ні п. 1 ст. 8 Конвенції… Ризик такої свавільності є 
особливо очевидним в умовах, коли повноваження 
виконавчої влади здійснюються таємно…»;

б) «…оскільки здійснювані на практиці заходи 
таємного спостереження за обміном інформації є 
закритими для ретельного аналізу їх з боку осіб, 
яких це стосується, і з боку громадськості загалом, 
надання правової дискреції органам виконавчої 
влади у вигляді необмежених повноважень було 
б несумісним з принципом верховенства права. 
Отже, закон має з достатньою чіткістю визначати 
межі такої дискреції, наданої компетентним ор-
ганам, і порядок її здійснення, з урахуванням за-
конної мети даного заходу, щоб забезпечити особі 
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належний захист від свавільного втручання» (рі-
шення Євросуду по справі «Мелоун проти Сполу-
ченого Королівства» (1984).

з цього приводу Євросуд також зазначив, що: 
«прослуховування та інші форми перехоплення те-
лефонних розмов становлять серйозне втручання у 
приватне життя і таємницю кореспонденції, а отже 
мають ґрунтуватися на особливо чітко сформульо-
ваному «законі». Важливо забезпечити наявність у 
цій сфері чітких, докладно викладених норм, осо-
бливо з огляду на те, що технології, які можуть ви-
користовуватися для цього, стають дедалі складні-
шими» (рішення Євросуду по справі «Копп проти 
Швейцарії» (1998).

Повертаючись до якості швейцарського закону 
по справі «Аманн проти Швейцарії» (2000), Єв-
росуд вважав, що ст. 66 федерального криміналь-
но-процесуального закону визначає категорії осіб, 
стосовно яких може видаватися судовий наказ про 
прослуховування телефонних розмов, а також об-
ставини, за яких може бути видано наказ про про-
ведення спостереження. Крім того, вказана стаття і 
наступні після неї статті передбачають процедуру, 
яка при цьому має бути дотримана. Отже, вжиття 
такого заходу обмежується у часі і підлягає контр-
олю зі сторони незалежного судді. При цьому, він 
не применшує значення цих гарантій.

між тим, Євросуд зазначив, що: «основною 
метою федерального кримінально-процесуального 
закону є спостереження за особами, які підозрю-
ються або обвинувачуються в злочині чи серйоз-
ному правопорушенні, або навіть за третіми сторо-
нами, які, як припускається, отримують від таких 
осіб чи відправлять їм інформацію. Але цей закон 
не містить докладних положень, які б регулювали 
випадки спостереження за особами, телефонну 
розмову яких «випадково» було записано повно-
важними органами відповідно до цих положень 
як розмову «необхідних учасників». зокрема, цей 
закон не передбачає запобіжних заходів, які ма-
ють бути дотримані стосовно цих осіб. Таким чи-
ном, Євросуд дійшов висновку, що це втручання 
не може розглядатися як таке, що було здійснене 
«згідно із законом», оскільки швейцарське законо-
давство не визначає з достатньою чіткістю межі та 
умови здійснення органами влади своїх дискрецій-
них повноважень у сфері, про яку йдеться. Отже, 
запис телефонного дзвінка, який заявник отримав 
12 жовтня 1981 р. від особи з посольства колиш-
нього СРСР в м. Берні, становив порушення ст. 8 
Конвенції» (рішення Євросуду по справі «Аманн 
проти Швейцарії» (2000).

цікаво наголосити, що Євросуд, як зазначалося 
вище, «виходячи лише із одного викладеного вище 
порушення ст. 8 Конвенції – недотримання держа-
вою вимог «відповідно закону» та…» – не вважав 
за необхідне розглядати питання щодо дотримання 
інших вимог п. 2 ст. 8 Конвенції» [7, с. 41].

Аналіз рішень Євросуду щодо права на спра-
ведливу сатисфакцію за порушення права на по-
вагу до своєї кореспонденції. Однак, для розкриття 
цього питання необхідно звернути увагу на наступ-

ні важливі вимоги. По-перше, умови застосуван-
ня ст. 41 Конвенції поєднуються із нормами ст. 13 
Конвенції (право на ефективний засіб юридичного 
захисту). Так, Євросуд в ухвалі щодо прийнятнос-
ті заяв по справі «Гайдук та інші проти України» 
(2002) зазначив, що ст. 13 Конвенції гарантує наяв-
ність у внутрішній правовій системі засобів захис-
ту, які дають змогу забезпечувати права та свободи 
згідно з Конвенцією. В свою чергу, компетентна на-
ціональна інстанція наділяється правом розглянути 
скаргу з посиланням на Конвенцію, а також при-
судити відповідну компенсацію у разі, якщо для 
цього є підстави.

По-друге, «положення ст. 41 Конвенції, на від-
міну від ст. 13 Конвенції, визначають можливість 
надання справедливої сатисфакції лише з враху-
ванням наступних обставин: 1) якщо Євросуд ви-
знає факт порушення Конвенції або протоколів 
до неї відносно будь-якої особи, неурядової орга-
нізації або групи осіб (ст. 34 Конвенції); 2) якщо 
внутрішнє право відповідної Договірної Сторони 
передбачає лише часткове відшкодування та у разі 
необхідності; 3) при наявності причинного зв’язку, 
оскільки зв’язок між причиною і наслідком зажди 
необхідний» [10, с. 306 – 310].

По-третє, справедлива сатисфакція, відповідно 
до ст. 41 Конвенції, з самого початку мала на ува-
зі «лише відшкодування матеріальної шкоди» [1, 
с. 104]. В наступному, з врахуванням динамічного 
тлумачення вказаної норми, справедлива сатисфак-
ція стала полягати у відшкодуванні: а) матеріаль-
ної шкоди; б) моральної (немайнової) шкоди; в) 
розходів та витрат. Правда, «в окремих рішеннях 
при визначенні справедливої сатисфакції Євросуд 
не розділяє майнову і моральну (немайнову) шко-
ду, розглядаючи їх у сукупності як один вид шкоди, 
і відшкодовує однією сумою» [15, с. 38]. Тоді як, 
1991 р. Євросуд у резолютивній частині рішення 
почав включати положення про сплату заявникові 
компенсації протягом трьох місяців від дня вине-
сення рішення, а – з 1996 р. зазначав про нараху-
вання і виплату з конкретної суми компенсації про-
центів у разі недотримання строку виконання цієї 
вимоги [3, с. 267].

з метою розкриття теми дослідження за осно-
ву взяті рішення Євросуду по аналогічним справам 
«Кузнєцов проти України» (2003), «Хохлич проти 
України» (2003), «Данкевич проти України» (2003), 
«Назаренко проти України» (2003) та «Алієв проти 
України» (2003). Характерно, що об’єднання вказа-
них справ не випадкове, оскільки Євросуд:

1) прийняв процедурне рішення розглядати вка-
зані справи одночасно, оскільки всі вони стосува-
лися умов утримання та поводження із заявника-
ми у «коридорі смерті» у відповідних українських 
в’язницях;

2) по кожній справі дійшов висновку, що пра-
во на повагу до кореспонденції було порушено, 
оскільки встановлені обмеження ґрунтувалися на 
положеннях інструкції від 20 квітня 1998 р. стосов-
но умов утримання осіб, засуджених до смертної 
кари, яка мала гриф таємності, а тому не відповіда-
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ла вимогам п. 2 ст. 8 Конвенції – «відповідно зако-
ну» та...» – щодо доступності;

3) стягнув на користь кожного із заявників (Куз-
нєцову, Хохличу, Данкевичу, Назаренко та Алієву) 
по 2 тис. євро моральної (немайнової) шкоди, як 
складової справедливої сатисфакції [11, с. 41].

По іншій справі, яка є предметом цього дослі-
дження, заявник, перебуваючи під вартою у слід-
чому ізоляторі, написав до управління державно-
го департаменту з питань виконання покарань в 
Донецькій області скаргу на погане поводження і 
незаконне притягнення до дисциплінарної відпові-
дальності, яке застосовувалося до нього посадови-
ми особами слідчого ізолятору. цю скаргу він наді-
слав не через посадових осіб установи, а в інший 
спосіб, тим самим порушивши вимоги українсько-
го законодавства. Невдовзі після того, як лист на-
дійшов адресатові, начальник установи притягнув 
заявника до дисциплінарної відповідальності у ви-
гляді десятиденного тримання в дисциплінарному 
ізоляторі за порушення порядку відправлення ко-
респонденції (рішення Євросуду по справі «Сергій 
Волосюк проти України» (2009).

Євросуд, розглядаючи вказану справу, прийшов 
до висновку, що: 1) «чинні положення національ-
ного законодавства не визначали з достатньою 
чіткістю межі та спосіб здійснення відповідного 
дискреційного повноваження, наданого органам 
державної влади стосовно перевірки кореспон-
денції осіб, узятих під варту. Тобто оскаржуване 
втручання здійснювалося не «відповідно із зако-
ном та…»; 2) «відповідні посадові особи вийшли 
за межі наданої їм свободи розсуду і що втручання 
– тримання в дисциплінарному ізоляторі – не було 
пропорційним і необхідним у демократичному сус-
пільстві» (рішення Євросуду по справі «Сергій Во-
лосюк проти України» (2009).

Таким чином, Євросуд, визнавши по вказаній 
вище справі факт незаконного тримання заявни-
ка під вартою (п. 4 ст. 5 Конвенції), недотримання 
«розумного строку» розгляду його кримінальної 
справи (п. 1 ст. 6 Конвенції), а також порушення 
права ув’язненого на повагу до кореспонденції (ст. 
8 Конвенції), та керуючись принципом справедли-
вості, як цього вимагає ст. 41 Конвенції, присудив 
на його користь 3000 євро моральної (немайнової) 
шкоди.

Відомо, що Євросуд може приймати заяви від 
будь-якої особи, неурядової організації або групи 
осіб, яка вважає себе потерпілими від допуще-
ного однією з Високих Договірних Сторін пору-
шення прав, викладених у Конвенції або протоко-
лах до неї. Водночас, Високі Договірні Сторони 
зобов’язуються не перешкоджати жодним чином 

ефективному здійсненню цього права (ст. 34 Кон-
венції).

із практики застосування ст. 34 Конвенції (ін-
дивідуальні заяви) вбачається, що «зобов’язання не 
перешкоджати ефективному здійсненню права на 
індивідуальну заяву вимагає не допускати втручан-
ня у право особи ефективно подавати і підтримува-
ти свою скаргу в Євросуді» (рішення Євросуду по 
справі «Орхан проти Туреччини» (2002). В першу 
чергу це має відношення до ув’язнених, які перебу-
вають в особливо вразливому становищі, оскільки 
їх листування із Євросудом і з рештою зовнішнього 
світу залежить від адміністрації установ виконання 
покарань (рішення Євросуду по справі «Понушков 
проти Росії» (2008).

Незважаючи на викладені вище вимоги, по 
справі «Віслогузов проти України» (2010) посадові 
особи виправної установи все ж таки вилучили в 
ув’язненого лист Євросуду, в якому містилися фор-
муляр заяви та інші документи, необхідні йому для 
належної підготовки заяви до Євросуду. Через це 
вилучення ув’язнений був змушений звернутися 
із запитом про надання нового пакета документів 
і, лише отримавши його, успішно подав заяву до 
Євросуду. затримка з поданням заяви була спри-
чинена посадовими особами колонії і становила 
приблизно один рік. Безспірно, що така поведінка 
державних органів влади несумісна з гарантіями 
ст. 34 Конвенції.

Тому Євросуд вважав, що «у зв’язку з порушення-
ми, виявленими в цій справі, заявник напевне зазнав 
страждань і неспокою (…) здійснюючи свою оцінку 
на засадах справедливості, відповідно до ст. 41 Кон-
венції, присуджує заявнику 8000 євро відшкодування 
моральної (немайнової) шкоди (рішення Євросуду по 
справі «Віслогузов проти України» (2010).

висновок цього дослідження полягає в на-
ступному. По-перше, доктрина захисту права на 
повагу до кореспонденції, як складова приватного 
життя за ст. 8 Конвенції, що відтворена в практиці 
Євросуду, «йде навіть далі відповідної доктрини, 
що склалася в країнах англосаксонської правової 
школи» [17, с. 363]. По-друге, телефоні дзвінки, 
які особи отримують у приватному приміщенні чи 
на роботі, охоплюються змістом понять «приват-
не життя» і «кореспонденція» в контексті п. 1 ст. 
8 Конвенції. По-третє, згідно з практикою Євросу-
ду поняття «повага» накладає на органи державної 
влади негативний обов’язок (тобто утримуватися 
від свавільного втручання) і позитивний (тобто 
вживати необхідні заходи для ефективного захисту 
права). В протилежному випадку, держава, поміж 
іншого, виплачує потерпілій стороні справедливу 
сатисфакцію.
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В статті розглянуто зарубіжний досвід правової регламентації реалізації господарської компетенції органів місцевого 
самоврядування. Проаналізовані існуючі наукові розробки та діюче законодавство у контексті досліджуваної тематики. 
Розроблені пропозиції з вдосконалення регулювання відносин у вказаній сфері.

Ключові слова: органи місцевого самоврядування, правова регламентація, господарська компетенція.

В статье рассмотрен зарубежный опыт правовой регламентации реализации хозяйственной компетенции органов 
местного самоуправления. Проанализированы существующие научные разработки и действующее законодательство ис-
следуемой тематики. Разработаны предложения по усовершенствованию регулирования отношений в указанной сфере. 

Ключевые слова: органы местного самоуправления, правовая регламентация, хозяйственная компетенция.

The foreign experience of legal regulation of the implementation of the economic competence of organs of local self-gov-
ernment are considered in the article. Existing scientific researches and applicable legislation in a context of research area are 
analyzed. Suggestions on improvement of the regulation of relations in a context of research area are elaborated. 

Key words: organs of local self-government, legal regulation, economic competence.

В сучасних умовах все найчастіше постає пи-
тання щодо підвищення ефективності реалізації 
органами місцевого самоврядування своєї госпо-
дарської компетенції. Вдосконалення правової ре-
гламентації у цій сфері вимагає вивчення та аналізу 
досвіду зарубіжних країн, які на сьогодні досягли 
певних успіхів у реформуванні органів місцевого 
самоврядування.

Вивчення та врахування позитивного зарубіж-
ного досвіду правової регламентації реалізації 
господарської компетенції органів місцевого само-
врядування дозволить сформувати дієвий механізм 
правового регулювання реалізації даної компетен-
ції в україні.

Окремі правові аспекти реалізації господарської 
компетенції органів місцевого самоврядування були 
предметом дослідження як зарубіжних, так і вітчиз-
няних авторів, таких як Григор’єв В. [1], Коваль м. 
[2], устименко В. [3] та інші. Але навіть за такого 
широкого кола наукових напрацювань у зазначеній 
тематиці, на погляд автора, малодослідженими за-
лишаються деякі питання реалізації господарської 
компетенції органів місцевого самоврядування

Метою цієї статті є узагальнення позитивного 
зарубіжного досвіду щодо реалізації господарської 
компетенції органів місцевого самоврядування, 
який може бути використано для формулювання 
рекомендацій щодо вдосконалення законодавства 
україни у зазначеній сфері.

Для досягнення поставленої мети було виріше-
но наступні завдання:

- проаналізовано практику та законодавство за-
рубіжних країн з досліджуваної тематики;

- розроблені пропозиції щодо вдосконалення 
правового регулювання відносин в зазначеній сфері.

В більшості зарубіжних країн органи місцевого 
самоврядування наділені господарською компетен-
цією, але тільки в чітко визначеній сфері. Вони є 
власниками майна та покупцями на ринку праці, 
учасниками фінансово-кредитних відносин, деякі 
з них мають власні банківські та інші фінансово-
кредитні установи.

зазвичай повноваження органів місцевого са-
моврядування у цій сфері встановлюються спеці-
альними нормативно-правовими актами.

у федеральних державах визначення прав і 
обов’язків муніципалітетів належить до компе-
тенції законодавчих органів суб’єктів федерації. у 
деяких країнах (Великобританія, Канада) муніци-
пальні органи можуть звертатися до парламенту з 
проханнями про видання законоположень (так зва-
них приватних біллів), які встановлюють для них 
додаткові повноваження і пільги.

у США частина міст і незначна кількість 
графств мають особливі хартії самоврядування, 
якими регулюються структура і компетенція їх му-
ніципальних органів. ці хартії потребують затвер-
дження законодавчого органу штату або прийма-
ються на основі розробленої штатом моделі. межі 
повноважень місцевих органів в США, Великобри-
танії встановлюються шляхом детального переліку 
їх прав, обов’язків і сфер діяльності. у цих країнах 
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муніципалітети можуть чинити лише такі дії, які 
прямо вказані в законодавстві. інакше акти органів 
місцевого самоврядування визнаються протиправ-
ними [1, с. 289]

у Великобританії – центральні органи влади, 
у США – органи штатів встановлюють порядок, а 
іноді й організаційні форми управління об’єктами 
муніципальної власності, режим окремих її частин, 
способи придбання. цікаво, що у Великобританії 
створення та ліквідація муніципальних підпри-
ємств, угоди щодо муніципального майна підляга-
ють попередньому схваленню міністерства громад-
ських потреб або інших міністерств. Попереднього 
схвалення потребують також нове житлове будів-
ництво, купівля земель під забудову, плани рекон-
струкції старих районів.

Особливо жорстко регламентовано режим тієї 
частини муніципального майна господарського 
призначення, яка має виключно важливе значення 
для громадян: водопостачання, шляхи сполучен-
ня, каналізація. законодавство та судова практика 
США передбачають, що в управлінні ними муні-
ципалітети діють як частини штатів, з чітко обме-
женими повноваженнями. ця частина муніципаль-
ного майна визначається як майно «державного 
значення». Його продаж приватним особам взагалі 
не допускається або допускається за згодою штату. 
Але при цьому необхідно зазначити, що інші під-
приємства комунальної сфери можуть вільно пере-
даватись у приватну власність.

у державах континентальної моделі компе-
тенція місцевих органів не менш обмежена. На-
приклад, в Германії формально визнається право 
муніципалітетів здійснювати всі дії, не забороне-
ні законом. Автономія територіальних громад цієї 
країни ґрунтується на можливості ухвалювати ста-
тути громад, місцеві бюджети та місцеві податки, 
планувати власний господарський розвиток тощо.

законодавство зарубіжних країн нерідко по-
діляє повноваження муніципальних органів на 
обов’язкові та необов’язкові. До перших належать 
повноваження з питань, яким надається загально-
державне значення.

Так, муніципалітети зобов’язані підтримувати 
в порядку дороги, забезпечувати санітарний стан 
населених пунктів, протипожежну службу, утриму-
вати школи. Коло обов’язків муніципалітетів може 
бути розширене повноваженнями, делегованими їм 
вищими органами влади. можливість такого деле-
гування передбачена, наприклад, у США, Велико-
британії, фРГ, японії. Необов’язковими є повнова-
ження, що реалізуються на власний розсуд місцевої 
влади. До них належить здійснення різних видів 
обслуговування населення: створення муніципаль-
них комунально-побутових підприємств, житлове 
будівництво, організація муніципального тран-
спорту, газо– і електропостачання, муніципальних 
лікарень, бібліотек, театрів.

Під безпосереднім управлінням муніципальних 
органів знаходяться складові муніципальної влас-
ності підприємства, насамперед, у сфері комуналь-
ного господарства та побутового обслуговування 

і деяка частина житлового фонду, а також школи, 
муніципальні бібліотеки, парки, доброчинні уста-
нови. В окремих випадках муніципалітети володі-
ють промисловими підприємствами, зокрема і на 
паях із приватними компаніями (фРГ, Австрія) [4].

у Німеччині положенням про комунальне-бю-
джетне господарювання та про регулювання гос-
подарської діяльності комунальних органів та їх 
участь у господарському кооперуванні з іншими 
контрагентами детально регламентуються порядок 
та способи придбання комунальної власності, ор-
ганізаційні форми управління нею. у цьому поло-
женні також розкриваються поняття господарської 
діяльності, участь у приватних підприємствах, мо-
тиви, передумови, мета участі, режим управління 
власними підприємствами, відносини з органами 
нагляду. участь комунальних органів у приватно-
правових формах господарської діяльності можли-
ва виключно з дозволу вищого органу і за дотри-
манням певних умов [5, с.72].

у франції муніципальна рада керує справами 
комуни шляхом прийняття рішень відносно питань, 
що стосуються місцевих інтересів, тобто усі питан-
ня, що стосуються інтересів жителів комуни і не 
належать до компетенції інших органів влади. Тоб-
то питання, що є у компетенції комуни, повинні ав-
томатично вирішуватися муніципальною радою, за 
винятком випадків, коли згідно законодавчого акту 
спеціальне право на вирішення цього питання нада-
но іншому органу. законодавчими актами франції 
визначено загальний перелік повноважень, який не 
є вичерпним. Так, статтями 2121-30 – 2121-35 за-
гального кодексу адміністративно-територіальних 
утворень франції до компетенції муніципальних 
рад належать наступні повноваження: фінансові 
(прийняття бюджету, визначення ставок комуналь-
них податків, вирішення питань про необхідність 
позик та ін.), повноваження у сфері громадських 
служб (створення та ліквідація громадських служб 
комуни, надання допомоги як комунальним, так 
і приватним підприємствам та ін.), повноважен-
ня щодо майна комуни (купівля, продаж, оренда 
майна, зарахування майна в комунальну власність 
та ін.), повноваження у сфері облаштування тери-
торії та місцевого будівництва (розроблення та за-
твердження міжкомунальних планів облаштування 
територій за участю центральної адміністрації, ін-
ших комун та ін.) [6].

Окрім того, майно комуни у франції поділя-
ється на «громадське», тобто таке, що призначене 
лише для громадського користування (дороги, кла-
довища, казарми та ін.), та майно «приватне», яким 
комуна розпоряджається на правах приватного 
власника (луки, ліси, будинки та ін.). Також, гро-
мадське майно є невідчужуваним [2, с.473].

Правовою підставою для управління муніци-
пальною власністю в Болгарії є закон про муніци-
пальну власність, прийнятий в 1996 році. Він регу-
лює питання приватизації, набуття, використання, 
управління та продажу рухомого та нерухомого 
майна, що є власністю муніципалітетів. у ст.11 за-
кону встановлено, що управління муніципальною 
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власністю здійснюється «в інтересах населення 
району відповідно до законодавства та з турботою 
добросовісного господаря». 

згідно цього закону муніципальна власність по-
діляється на публічну та приватну. Перелік майна, 
що є публічною власністю муніципалітету, закрі-
плено у ст.3 закону: майно та речі, визначені зако-
ном як публічна власність; нерухоме майно, при-
значене для здійснення функцій органів місцевого 
самоврядування й місцевої адміністрації; інше не-
рухоме майно, призначене для довгострокового за-
доволення потреб суспільства місцевого значення, 
визначених муніципальною радою. усе інше не-
рухоме та рухоме майно відноситься до приватної 
власності муніципалітету, а також доходи з рухомо-
го та нерухомого майна, що є публічною муніци-
пальною власністю [7].

Відповідно до положень закону Болгарії про 
муніципальну власність публічну муніципальну 
власність не дозволяється здавати в оренду, вико-
ристовувати спільно з третіми особами або в ко-
мерційних цілях тощо. 

законодавство україни також поділяє кому-
нальне майно на відчужуване та те, що не підля-
гає відчуженню. Так, відчуження майна, що є у 
комунальній власності, регулюється положеннями 
закону україни «Про приватизацію державного 
майна» та іншими законами з питань приватизації. 
В ч.2 ст. 5 вищевказаного закону встановлено, що 
приватизації не підлягають об'єкти, що мають за-
гальнодержавне значення, а також казенні підпри-
ємства. До об'єктів, що мають загальнодержавне 
значення, відносяться майнові комплекси підпри-
ємств, їх структурних підрозділів, основним видом 
діяльності яких є виробництво товарів (робіт, по-
слуг), що мають загальнодержавне значення. В той 
же час, законодавством не визначено конкретного 
акту, який встановлював би перелік обєктів кому-
нального майна, яке не підлягає відчуженню. 

з огляду на вищезазначене, слідує, що досвід 
європейських країн свідчить про доцільність ви-
значення у законодавстві найбільш прийнятного 
для кожного рівня місцевого самоврядування пере-
ліку об’єктів комунальної власності та розділення 
цих об’єктів на відчужуване та невідчужуване.

згідно зі ст. 215 цивільного кодексу Російської 
федерації частина муніципального майна закрі-
плюється за муніципальними підприємствами та 
установами на самостійних правах господарського 
відання та оперативного управління. Друга частина 
муніципального майна входить до скарбниці відпо-
відного муніципального утворення. Такий розділ 
майна важливий для різної майнової відповідаль-
ності у випадку виникнення боргів. Тобто під-
приємство, якому надано майно на правах госпо-
дарського відання, згідно із законами Росії, не має 
права його продати, здати в оренду, віддати в за-
ставу, внести як частку в статутний капітал госпо-
дарського товариства тощо без згоди органу місце-
вого самоврядування, який виконує повноваження 
власника майна муніципального утворення. Відпо-
відно муніципальний заклад стосовно закріпленого 

за ним майна на правах оперативного управління 
виконує права володіння, використання та розпо-
рядженням ним залежно від цілей своєї діяльності, 
завдань власника (від його імені виступають орга-
ни місцевого самоврядування) і призначення майна 
[8, с.42].

Частина прибутків муніципальних підпри-
ємств, установ та організацій у Росії зараховують-
ся в доходи місцевих бюджетів і спрямовуються на 
розвиток місцевого господарства.

Деякі науковці пропонують залучати до скла-
ду комунального майна прибуткові об’єкти, забез-
печувати більш активну політику місцевих рад по 
створенню суб’єктів підприємницької діяльності 
– ринків, автостоянок, підприємств. Наприклад, 
територіальні громади міст Хмельницький, Ніжин 
є засновниками ринків; Дрогобицька міська рада 
взяла участь у реконструкції нафтопереробного 
заводу з відповідними майновими наслідками; у 
закарпатській області успішно діють обласне до-
чірнє підприємство «закарпаттурист», об’єднання 
«закарпаткурорт», обласні комунальні підпри-
ємства «міжнародний аеропорт ужгород», «Води 
закарпаття», «Агентство регіонального розвитку і 
транскордонного співробітництва» [9, с. 29]; тери-
торіальна громада м. Рівне має у власності 25 % ак-
цій ВАТ «Поліссяхліб», придбала медичний заклад 
ВАТ «Рівнельон»; комунальне підприємство у м. 
Холми Чернігівської області переробляє деревину, 
що продається в десятки закордонних країн (Нідер-
ланди, ізраїль, Німеччину, Словаччину, Австрію, 
Панаму тощо) [10, с. 111 – 112, 140, 301, 403, 407]. 

Створення інфраструктури, забезпечення до-
статніх площ, що необхідні промисловим компа-
ніям для розміщення своїх виробництв та покра-
щення якості транспортних послуг у містах буде 
сприяти залученню до них приватного бізнесу. 

як свідчить вітчизняний та зарубіжний досвід, 
при нестабільній соціально-економічній ситуації в 
країні муніципальні послуги надаються зазвичай 
тільки муніципальними підприємствами. 

Так, в Болгарії законодавством чітко визначені 
сфери діяльності муніципальних підприємств. це 
благоустрій та інша суспільна діяльність, управлін-
ня та підтримка муніципальних ринків, соціальне 
обслуговування, обрядова діяльність, забезпечення 
відпочинку школярів.

Однак, значним недоліком більшості муніци-
пальних підприємств є те, що вони не зацікавлені 
в кінцевому результаті. Більшість з них отримує 
дотації з бюджету, що не сприяє бажанню муніци-
пальних підприємств економно споживати ресурси 
та підвищувати рентабельність.

залучення приватних підприємств до надання 
муніципальних послуг населенню є досить поши-
реним в зарубіжній практиці. Приватні підприєм-
ства залучаються в сфери муніципального госпо-
дарства, що традиційно контролюються органами 
місцевого самоврядування, шляхом передачі муні-
ципального майна в оренду або довірче управлін-
ня, приватизації підприємств тощо. Наприклад, в 
США в двадцяти найбільших містах на приватний 
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сектор припадає 50 % загального обсягу послуг 
населенню, 80 % закладів культури та спорту, в 
охороні здоров’я рівень приватизації досяг 50 %. 
Приватні фірми займаються охороною, поточним 
ремонтом та освітленням вулиць, організують зони 
відпочинку й розваг [11, с.220]. зарубіжні міста до-
віряють приватним компаніям такі важливі сфери 
як міський транспорт, водопостачання, очищення 
побутових стоків та навіть метрополітени. Відбу-
вається гостра конкурентна боротьба муніципаль-
ного та приватного секторів за споживача послуг та 
за отримання вигідних муніципальних замовлень. 
В українських містах гостра конкуренція між кому-
нальним та приватним секторами спостерігається 
у сфері автобусних перевезень, забезпечення на-
селення хлібобулочними виробами, аптечного об-
слуговування, надання ритуальних послуг. зростає 
роль приватних підприємств в експлуатації житло-
вого фонду, вивозі побутового сміття [12, с.46].

Дуже цікаве напрацювання в Рф існує у сфе-
рі господарсько-правових відносин між органами 
місцевого самоврядування і приватними підпри-
ємствами щодо муніципального замовлення. Для 
господарюючих суб’єктів, які виконують муніци-
пальне замовлення, передбачені відповідні пільго-
ві режими місцевого оподаткування, право першо-
чергового використання послуг і т. ін. як приклад, 
закон дозволяє органам місцевого самоврядування 
давати згоду на заміну платежів підприємств з по-
датку на прибуток у грошовому вигляді на нату-
ральне покриття у вигляді товарів або послуг для 
населення місцевої громади [13, с.25].

В зарубіжних країнах досить поширеною є 
практика міжмуніципального співпраці. міжмуні-
ципальна співпраця дозволяє вирішити проблеми 
виконання деяких функцій невеликих територіаль-
них громад.

Так, центральний уряд угорщини рекомендує 
всім місцевим урядам із населенням менше 1 тис. 
мешканців формувати спільні нотаріальні офіси, 
які надаватимуть основні види послуг групі сіл. 

В іспанії законодавчо передбачена можливість 
створення зон великих міст з органами їх управ-
ління, в яких мають право брати участь всі комуни, 
розташовані в цій зоні; визначено порядок функ-
ціонування таких зон, який гарантує участь всіх 
комун у прийнятті рішень, розподіл обов’язків та 
фінансових витрат. Наприклад, в зону міста Барсе-
лона, створену для розвитку спільної системи гро-
мадського пасажирського транспорту, входить 18 
комун з населенням 2,9 млн. чол.; зона зі спільними 
системами водопостачання, каналізації, утилізації 
відходів налічує 32 комуни з населенням 3,1 млн. 
чол. (в тому числі Барселона – 1,8 млн. чол.). Ана-
логічні за цілями асоціації муніципалітетів ство-
рюються у фРН; в японії міста Токіо та Йокогама 
за допомогою даного правового механізму завчас-
но підготували собі заміські територіальні резерви 
для реалізації стратегічних містобудівних проектів 
на кілька десятиліть уперед [14, с.6].

у Великобританії створюються спільні органи 
на рівні графства, переважно, для надання таких 

послуг, як пожежна безпека, громадський тран-
спорт та прибирання сміття. у фінляндії малень-
кі громади формують спільні інституції з питань 
охорони здоров’я, соціальних послуг та професій-
но-технічної освіти. Відмінність полягає у добро-
вільності або обов’язковості співробітництва. Пев-
ні спільні інституції є абсолютно добровільними 
утвореннями їх муніципалітетів, а інші, навпаки, 
утворюються згідно із законодавчою вимогою, на-
приклад органи пожежної безпеки або громадсько-
го транспорту у Великобританії, деякі урбаністич-
ні комуни у франції або спільні органи управління 
сільськими громадами в угорщині. значна частина 
синдикатів французьких комун створена згідно із 
угодами за посередництвом префектів, підкріпле-
на державними субсидіями та кредитами, які є до-
ступними лише для спільних органів [15, с. 452].

Найчастіше міжмуніципальна співпраця у Сло-
ваччині зустрічається у сфері переробки твердого 
сміття, обробки стічних вод, охорони навколиш-
нього середовища, економічного розвитку (вклю-
чаючи туризм), спільного розвитку інфраструк-
турних проектів та освіти, а також при реалізації 
проектів соціального захисту. у Польщі у сфері 
технічної інфраструктури набула розповсюдження 
практика організації міжмуніципальних комерцій-
них компаній. у Чехії часто замість встановлення 
співробітництва між кількома сусідніми місцевими 
урядами певна послуга надається місцевим цен-
тром (містом) не тільки для його мешканців, а й для 
мешканців оточуючих сіл [16, с.483-484].

у франції об’єднані муніципальні підприєм-
ства створюються для благоустрою території, акти-
візації урбанізації, організації роботи суспільного 
транспорту, водо-, газо– й електропостачання. у 
Бельгії, іспанії, Португалії, люксембурзі такі під-
приємства зайняті в аналогічних сферах, а також у 
сфері асенізації, переробки побутових відходів, ме-
дичному обслуговуванні, житловому будівництві 
тощо [1, с. 384 – 385]. 

В україні також є поширеним створення 
об’єднаних муніципальних підприємств. Напри-
клад, КП «Компанія «Вода Донбассу», що забез-
печує безперебійний процес водопостачання Доне-
цької області, ОКП «Донецьктеплокомуненерго», 
ОКП «Аптечне об’єднання «фармація» та інші. 

Важливим фактором для успішного розвитку 
міжмуніципальної співпраці в україні є наявність 
належної правової бази, що регулює ці відносини.

Ст.142 Конституції україни встановлено 
право територіальних громад сіл, селищ і міст 
об'єднувати на договірних засадах об'єкти кому-
нальної власності, а також кошти бюджетів для 
виконання спільних проектів або для спільного 
фінансування (утримання) комунальних підпри-
ємств, організацій і установ, створювати для цього 
відповідні органи і служби.

Відповідно до п.3 ст.6 закону україни «Про 
місцеве самоврядування» добровільне об'єднання 
територіальних громад відбувається за рішенням 
місцевих референдумів відповідних територіаль-
них громад сіл. Таке рішення є наданням згоди на 
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створення спільних органів місцевого самовряду-
вання, формування спільного бюджету, об'єднання 
комунального майна.

умови для об’єднання (передачі) фінансових 
ресурсів для спільного виконання повноважень 
органів місцевого самоврядування регулюються 
ст.ст.92, 93 Бюджетного кодексу україни.

Слід зазначити, що чинне законодавство укра-
їни визначає лише загальні положення щодо 
здійснення співпраці між органами місцевого са-
моврядування. Наприклад, неврегульованими за-
лишаються питання здійснення контролю за нада-
ними повноваженнями.

Таким чином, вбачається доцільним внесення 
до закону україни «Про місцеве самоврядування» 
окремого розділу з питань співпраці між органами 
місцевого самоврядування.

Аналізуючи нормативно-правові акти нашої 
держави щодо власності територіальних громад, 
можна зробити висновок, що законодавці нашої 
держави частково врахували досвід інших країн, 
особливо економічно розвинутих держав західної 
Європи, США з управління комунальною власніс-
тю.

Купівля органами місцевого самоврядування 
у власність пакетів акцій перспективних підпри-

ємств на приватизаційних торгах або передача в 
комунальну власність за рахунок погашення кому-
нальних боргів підприємств їх активів може стати 
одним із інструментів поліпшення економічного 
стану регіону. Наприклад, 20 % акцій концерну 
Volkswagen належить територіальній громаді феде-
ральної землі Німеччини, де розташоване головне 
підприємство.

Отже, в кожній країні сформувалася своя сис-
тема регулювання здійснення господарської компе-
тенції органами місцевого самоврядування, щодо 
передбачає, перш за все, відповідну правову базу.

Позитивний досвід зарубіжних країн доцільно в 
подальшому використати у процесі вдосконалення 
законодавства україни у сфері здійснення органами 
місцевого самоврядування їх господарської компе-
тенції. Однак, при впроваджені досвіду зарубіжних 
країн треба брати до уваги й місцеві особливості 
та усталену практику років незалежності україни 
із метою найефективнішого функціонування інсти-
туту місцевого самоврядування в україні.

В цілому, підґрунтя для проведення подальших 
досліджень можуть скласти питання поглиблення 
теоретико-прикладних розробок у сфері реалізації 
господарської компетенції органів місцевого само-
врядування.
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постановка проблеми. Встановлення право-
вої природи такого об’єкта оцінки як активи під-
приємства є одним з найбільш дискусійних питань 
та пов’язано з різними підходами до їх класифі-
кації. Прибічники «ресурсної концепції активів» 
уважають активами об’єкти в матеріальній чи не-
матеріальній формі, тоді як прибічники «правової 
концепції активів» відносять до останніх не мате-
ріальні чи нематеріальні об’єкти, а права на них. 

Стан дослідження. з’ясуванням природи не-
матеріальних активів в різні часи займались такі 
представники економічної думки, як В. Галасюк, Г. 
Десмонд, Р. Келлі, О. Г. мендрул та інші. Право-
ву ж природу нематеріальних активів у свою чергу 
встановлювали, зокрема, л. О. Красавчикова, В. А. 
Рассудовський, С. О. Степанов. метою цієї статті 
є визначення правової специфіки окремих немате-
ріальних активів підприємства як об’єкта оцінки.

виклад основного матеріалу. Національний 
стандарт №1 «загальні засади оцінки майна і май-
нових прав» (далі – Національний стандарт № 1) 
[1] об’єктами оцінки в нематеріальній формі нази-
ває об’єкти оцінки, які не існують у матеріальній 
формі, але дають можливість отримання еконо-
мічної вигоди. До об’єктів в нематеріальній формі 
належать фінансові інтереси (частки (паї, акції), 
опціони, інші цінні папери та їх похідні, векселі, 
дебіторська і кредиторська заборгованість тощо), а 
також інші майнові права.

Недоліком у визначенні об’єктів оцінки в не-
матеріальній формі, запропонованого Національ-
ним стандартом № 1, на наш погляд, є змішування 
економічної і правової термінології. з одного боку, 
об’єкти оцінки в нематеріальній формі віднесені 

до фінансових інтересів, а з іншого боку, вони ж 
визнаються майновими правами. іншою вадою ви-
значення є відсутність низки об’єктів оцінки, які 
також не мають матеріальної форми і, відповідно, 
віднесені до даної категорії. 

Ст. 3 закону україни «Про оцінку майна, май-
нових прав та професійну оціночну діяльність в 
україні» (далі – закон про оцінку майна) [2] також 
згадує нематеріальні активи як майно, що підлягає 
оцінці. 

у нормативних актах термін «нематеріальні ак-
тиви» зустрічається, коли йдеться про входження 
нематеріальних об’єктів до складу підприємства як 
майнового комплексу. цивільний кодекс україни 
(далі – цК) у значенні нематеріальних активів, що 
входять до складу майнового комплексу, включив 
лише права на позначення, які індивідуалізують 
підприємство, його продукцію, роботи та послуги 
(фірмове найменування, товарні знаки, знаки об-
слуговування).

Однак правами на фірмове найменування і то-
варний знак перелік нематеріальних об’єктів, що 
входять до складу майнового комплексу, далеко не 
обмежується.

В українському законодавстві нематеріальний 
актив відповідає таким критеріям:

– не має матеріальної форми;
– може бути ідентифікований; 
– утримується підприємством з метою викорис-

тання протягом більшого за рік періоду (або одного 
операційного циклу, якщо він перевищує рік).

Нематеріальними активами можуть бути:
– права користування природними ресурсами 

(право користування надрами, іншими ресурсами 
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природного середовища, геологічною та іншою ін-
формацією про природне середовище тощо); 

– права користування майном (право користу-
вання земельною ділянкою, право користування 
будівлею, право на оренду приміщень тощо);

– права на знаки для товарів та послуг (товарні 
знаки, торговельні марки, фірмові назви тощо);

– права на об’єкти промислової власності (пра-
во на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, 
сорти рослин, породи тварин, ноу-хау, захист від 
недобросовісної конкуренції тощо);

– авторські і суміжні з ними права (право на лі-
тературні і музичні твори, програми для ЕОм, бази 
даних тощо);

– незавершені капітальні інвестиції в нематері-
альні активи.

як видно з даного переліку, до складу немате-
ріальних активів уключено низку обмежених речо-
вих прав, зокрема права користування природними 
ресурсами (право користування надрами, іншими 
ресурсами природного середовища), права корис-
тування майном (право користування земельною 
ділянкою, право користування будівлею, право на 
оренду приміщень тощо. Включення речових прав 
до складу нематеріальних активів є відображенням 
ресурсного підходу до визначення поняття «актив», 
що, на думку прибічників правової концепції акти-
вів, є причиною неправильного розуміння сутності 
активів і, як наслідок, породжує велику кількість 
практичних проблем [3, с. 38]. Дані речові права 
повинні бути віднесені до групи об’єктів оцінки 
«права на об’єкти в матеріальній формі». у зв’язку 
з чим до поняття «нематеріальні активи» слід від-
носити лише права на нематеріальні об’єкти – пра-
ва інтелектуальної власності і права на проваджен-
ня певної діяльності.

Більшою мірою властиві підприємницькій діяль-
ності, економічному обігу такі об’єкти права інте-
лектуальної власності, як винаходи, корисні моделі, 
промислові зразки, товарні знаки, знаки обслуго-
вування, фірмові найменування, комерційні найме-
нування і позначення, найменування місцевостей 
походження товарів тощо. Конкретне коло об’єктів 
інтелектуальної діяльності, права на які входять 
до складу підприємства – майнового комплексу, не 
може бути визначене досить повно в теоретичному 
відношенні. Об’єкти права інтелектуальної влас-
ності характерні і специфічні для кожного учасника 
підприємницького обігу, залежать від предмета ді-
яльності суб’єкта, місця в економічній галузі, яке він 
займає, характеру і підстав відчуження від нього як 
предмета будь-якого цивільно-правової угоди част-
ки майна у вигляді підприємства.

Найбільш часто до складу майнового комплек-
су як елемент включаються такі права:

а) право на фірмове найменування, що дозволяє 
конкретизувати комерційну організацію (у тому 
числі й підприємство) у підприємницькому обо-
роті;

б) право на товарний знак і знак обслуговуван-
ня, які є позначеннями, що відрізняють аналогічні 
товари і послуги одних виробників від інших;

в) право на найменування місцевості походжен-
ня товару, яке «прив’язує» товар, роботу чи послу-
гу до географічного, демографічного чи іншого по-
ходження;

г) право на винахід;
д) право на корисні моделі, промислові зразки, 

бази даних, мікросхеми, селекційні досягнення, 
штами мікроорганізмів тощо;

е) право на секрети виробництва (ноу хау).
Слід зазначити, що за об’єкт оцінки може роз-

глядатися лише майнова складова прав інтелекту-
альної власності – майнові права інтелектуальної 
власності такі, як:

1) право на використання об’єкта права інтелек-
туальної власності;

2) виключне право дозволяти використання 
об’єкта права інтелектуальної власності;

3) виключне право перешкоджати неправомір-
ному використанню об’єкта права інтелектуальної 
власності, у тому числі забороняти таке викорис-
тання;

4) інші майнові права, встановлені законом (ст. 
424 цК).

При визначенні ринкової вартості майнових 
прав інтелектуальної власності відповідно до ме-
тодики оцінки майнових прав інтелектуальної 
власності ураховується:

- нематеріальний, унікальний характер об'єкта 
оцінки;

- фактичне використання об’єкта прав інтелек-
туальної власності (ОПіВ), майнові права на який 
оцінюються;

- можливі галузі та сфери його використання, 
найбільш вірогідну ємність і частку, яку він може 
займати на ринку, витрати на виробництво і реалі-
зацію продукції, що виготовляється з використан-
ням ОПіВ, об'єм і структуру інвестицій, необхід-
них для освоєння і використання ОПіВ у тій або 
іншій галузі чи сфері діяльності;

- ризики освоєння і використання ОПіВ у різ-
них галузях чи сферах діяльності, зокрема ризики 
недосягнення технічних, економічних, експлуата-
ційних і екологічних показників, ризики недобро-
совісної конкуренції та інші;

- стадії розробки і освоєння ОПіВ;
- можливість отримання і ступінь правової охо-

рони;
- обсяг переданих прав та інші умови догово-

рів про створення за замовленням і використання 
ОПіВ та інших договорів щодо розпорядження 
майновими правами на такі об'єкти;

- розмір та умови виплати винагороди за вико-
ристання ОПіВ;

- інші чинники, що мають суттєвий вплив на 
вартість майнових прав інтелектуальної власності.

Особисті немайнові права, закріплені ст. 423 
цК, відповідно оцінці не підлягають, оскільки є 
невідчужуваними від їх носія.

Ст. 201 цК містить перелік особистих немайно-
вих благ, таких як здоров’я, життя, честь, гідність 
і ділова репутація, ім’я (найменування), авторство, 
свобода літературної, художньої, наукової, техніч-
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ної творчості тощо. Ст. 269 цК закріплює право-
вий режим даних об’єктів цивільних прав відносно 
фізичних осіб. Права на дані об’єкти як конститу-
ційні визнаються довічними, невідчужуваними і не 
мають економічного змісту. Відповідно, особисті 
немайнові блага, які належать фізичній особі, не 
можуть бути предметом ринкових відносин.

Однак особисті немайнові права мають не 
лише фізичні особи. Ст. 94 цК в числі немайно-
вих прав юридичної особи закріплює право не 
недоторканість її ділової репутації, на таємницю 
кореспонденції, на інформацію. Ділова репутація 
юридичної особи визнається особистим немайно-
вим благом. це підтверджується тим фактом, що 
захист ділової репутації юридичної особи здійсню-
ється тими ж способами і в тому ж порядку, що й 
гідність, честь і ділова репутація громадянина. як 
справедливо зазначає С. О. Степанов, «ділова ре-
путація як така стосується не лише особи – влас-
ника підприємства, але й не меншою мірою самого 
майнового комплексу. у зв’язку з цим, наприклад, 
купівля-продаж діючого з бездоганною діловою 
репутацією підприємства – майнового комплексу 
в цілому може означати свого роду перехід і самої 
ділової репутації, і права на її захист від юридичної 
особи-продавця до юридичної особи-покупця» [4].

«уведення категорії ділової репутації є цілком 
обґрунтованим і логічним кроком законодавця в умо-
вах ринкової економіки, коли кожен товаровиробник, 
підприємець, інший учасник майнових відносин за-
цікавлений у підтриманні і зміцненні свого іміджу 
надійного партнера, добросовісного контрагента 
тощо», – підкреслює л. О.Красавчикова [5, с.187]. 

На нашу думку, характеристика ділової репута-
ції підприємства лише як немайнового блага юри-
дичної особи є не досить повною. Сьогодні ділова 
репутація підлягає майновій оцінці і, відповідно, 
набуває комерційної значущості не тільки у спіль-
ній діяльності, але й у складі майна підприємства. 
В умовах ринкової економіки ділова репутація під-
приємства набуває властивості товару. Тому слід 
визнати, що власникові ділової репутації, окрім 
немайнових прав, також належать і майнові права 
відносно даного нематеріального блага.

Деякі економісти пропонують класифікацію не-
матеріальних активів за ознакою їх віддільності/не-
віддільності. Так, Г. Десмонд і Р. Келлі виділяють 
такі групи нематеріальних активів:

1) невіддільні від підприємства (завершена 
функціональність, наявність підготовленого пер-
соналу, наявність клієнтури, досягнення у сфері 
маркетингу);

2) невіддільні від індивідуума (особиста репу-
тація серед громадськості і клієнтів, професійні 
якості);

3) віддільні у загальному випадку від підпри-
ємства та індивідуума (права, пільги, фірмові зна-
ки, торговельні марки, авторські права, ліцензії, 
патенти).

Такі невіддільні від підприємства елементи, як 
завершена функціональність, наявність підготовле-
ного персоналу, наявність клієнтури, досягнення у 

сфері маркетингу мають назву гудвіл підприємства 
або гудвіл бізнесу. Г. Десмонд і Р. Келлі визнача-
ють гудвіл як сукупність тих елементів бізнесу, які 
стимулюють клієнтів продовжувати користуватися 
послугами даного підприємства або даної особи. 
ця сукупність приносить прибуток більший за той, 
який визначається як розумний прибуток від усіх 
активів, уключаючи всі нематеральні активи, які 
можуть бути ідентифіковані і окремо оцінені. Гуд-
віл може бути оцінений, але не може бути проданий 
окремо від підприємства.

Гудвіл підприємства (бізнесу) включає в себе:
• переваги розташування;
• подолані стартові труднощі;
• наявність підготовленого персоналу;
• систему управління (менеджмент);
• наявність постійних постачальників;
• імідж (рівень цін на товари і послуги, якість 

продукції і послуг, кредитоспроможність тощо).
Однак факт наявності у підприємства немате-

ріального активу, віднесеного до однієї з указаних 
категорій, ще не означає, що підприємство має до-
даткову вартість. Основні характеристики гудвіла 
як одного з видів нематеріальних активів підпри-
ємства такі:

- невіддільний від підприємства і не може бути 
окремо проданий;

- наявний лише за наявності надлишкових при-
бутків;

- виступає в ролі прибутку, який не підлягає 
амортизації [7, с. 49-51].

Визначення гудвілу можна зустріти і в україн-
ському законодавстві. зокрема, в Податковому ко-
дексі україни [8], гудвіл (вартість ділової репута-
ції) визначається як нематеріальний актив, вартість 
якого визначається як різниця між ринковою ціною 
та балансовою вартістю активів підприємства як 
цілісного майнового комплексу, що виникає в ре-
зультаті використання кращих управлінських якос-
тей, домінуючої позиції на ринку товарів, послуг, 
нових технологій тощо. 

Однак поняття гудвіл і ділова репутація не іден-
тичні. Ділова репутація, як правильно підкреслив 
О. Г. мендрул, не є наслідком використання най-
кращих управлінських якостей персоналу, наяв-
ності домінуючої позиції на ринку, використання 
нових технологій. Ділова репутація характеризу-
ється «прив’язаністю» клієнтів до продукції (робіт, 
послуг) підприємства. Така «прив’язаність» ви-
кликана не лише перерахованими факторами, а й 
успішною рекламною кампанією, особливими спо-
собами просування товарів, наявністю розвиненої 
сервісної мережі і цілою низкою інших причин [6]. 

Слід відмітити той факт, що сьогодні велику 
роль став відігравати персональний гудвіл (невід-
дільний від індивідуума елемент, який характери-
зує професійні якості свого володаря – особиста 
репутація серед громадськості та клієнтів). Той 
факт, що підприємство (бізнес) має високу вартість 
лише за наявності ключових топ-менеджерів, пере-
конує нас у складності рішення даної проблеми, 
«оскільки купівля-продаж бізнесу відбувається в 
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інституціональному середовищі, яке не передба-
чає закріплення працівника за робочим місцем без 
його згоди» [9, с. 24].

Виходячи зі сказаного, можна стверджувати, що 
поняття «гудвіл» значно ширше за поняття «ділова 
репутація». Окрім того, воно більшою мірою задо-
вольняє потреби ринку. Таким чином, можна заува-
жити: більш обґрунтованим буде виділення такого 
нематеріального блага, як гудвіл, що включає в 
себе ділову репутацію. Визначення цивільно-пра-
вової природи гудвілу повинно стати предметом 
дослідження науки цивільного права найближчим 
часом. На наш погляд, пошук цивільно-правової 
природи цього нематеріального блага повинен пе-
ребувати в площині таких об’єктів права інтелекту-
альної власності, як комерційне (фірмове) найме-
нування і торговельна марка.

Окремого розгляду потребує така група об’єктів 
оцінки, як права на провадження певної діяльнос-
ті. Відносно цієї групи нематеріальних благ заува-
жимо, що ліцензії та інші дозвільні документи, які 
дають право на заняття певними видами діяльнос-
ті, – важливий елемент будь-якого бізнесу. Однак 
оцінюватися і мати вартість вони будуть не завжди. 
Наприклад, юридична особа (господарське товари-
ство) вирішує продати своє підприємство – єдиний 

майновий комплекс. ліцензії видаються не на май-
новий комплекс, що підлягає продажу, а юридич-
ній особі – продавцю підприємства. При продажу 
підприємства ліцензії не можуть передаватися від 
юридичної особи-продавця до юридичної осо-
би-покупця, а відповідно не становитимуть для 
покупця цінність. з іншого боку, наявність ліцен-
зії може бути внеском у статутний фонд тих гос-
подарських товариств, які передбачають особисту 
підприємницьку діяльність засновників (повне або 
командитне товариство), а також при реорганізації 
юридичних осіб.

висновки. На основі «правової концепції ак-
тивів» об’єктами оцінки запропоновано визнати 
права на об’єкти, а не самі об’єкти. Тому права ко-
ристування природними ресурсами (право корис-
тування надрами, іншими ресурсами природного 
середовища), права користування майном (право 
користування земельною ділянкою, право користу-
вання будівлею, право на оренду приміщень тощо) 
повинні бути віднесені до групи об’єктів оцінки 
«права на об’єкти в матеріальній формі». До по-
няття «нематеріальні активи» слід віднести лише 
права на нематеріальні об’єкти – права інтелекту-
альної власності і права на провадження певної ді-
яльності.
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Розділ 5
ТРудове пРаво; пРаво соЦіальноГо заБезпечення

регулЮвАння прАЦі дітеЙ-Зірок в нАЦіонАльноМу 
тА МіжнАродноМу ЗАконодАвСтві

гнідаш і. о., колчугіна в. Ю.,
курсанти юридичного факультету,

Академія митної служби України

У статті розглянуто питання використання праці дітей у сфері шоу-бізнесу та діяльність малолітніх у творчих органі-
заціях, за яку вони отримують грошову винагороду. Висвітлено питання законодавчого регулювання даної діяльності у 
вітчизняному та міжнародному законодавстві, адже праця дітей на сьогодні є дуже поширеною, але немає чіткого закону, 
який би регулював цю сферу діяльності. В статті проаналізовано деякі міжнародні положення та дано обгрунтовані ви-
сновки щодо вирішення даного питання на національному рівні. 

Ключові слова: праця дітей, шоу-бізнес, неповнолітні, Кодекс законів про працю України, Конвенція ООН про права 
дитини, Міжнародна організація праці, малолітні працівники, оплата праці.

В статье рассмотрены вопросы использования труда детей в сфере шоу-бизнеса и деятельность малолетних в 
творческих организациях, за которую они получают денежное вознаграждение. Освещены вопросы законодательного 
регулирования данной деятельности в отечественном и международном законодательстве, ведь труд детей на сегодня 
является очень распространенным, но нет четкого закона, который бы регулировал эту сферу деятельности. В статье 
проанализированы некоторые международные положения и даны обоснованные выводы по решению данного вопроса 
на национальном уровне.

Ключевые слова: труд детей, Кодекс законов о труде Украины, Конвенция ООН о правах ребенка, Международная 
организация труда, малолетние работники.

The article considers using child labor in show-business and young’s activities in creative organizations where they receive 
remuneration. Summarizes the questions of legal regulation of activities in national and international legislation. The questions 
of legal regulation of activity in domestic and international law, as child labor today is very common, but there is no clear law that 
would regulate this issue. The article analyzes some international situation and given reasonable conclusions to address this 
issue in the national level.

Key words: child labor, show business, minors, the Labour Code of Ukraine, the United Nations Convention on the Rights 
of the Child, the International Labour Organization, young workers, wages.

постановка проблеми. На сьогодні праця ді-
тей-зірок є досить поширеною, але в законодавстві 
немає чітких норм, які б регулювати це питання, 
чим і зумовлена актуальність даної теми. Відповід-
но до вітчизняного та зарубіжного законодавства 
чітко врегульований лише вік, з якого допускається 
дитяча праця. Але на практиці ця вікова межа не за-
вжди дотримується, особливо в сфері шоу-бізнесу 
та акторського мистецтва.

Мета дослідження. На підставі узагальнюючо-
го вивчення джерел проаналізувати вітчизняне та 
зарубіжне законодавство, що регулює працю дітей-
зірок, визначити проблемні аспекти праці дітей-зі-
рок та шляхи їх вирішення.

результати досліджень. На сьогодні досить 
поширеним є те, що діти знімаються у кіно, грають 
у теарті, співають на сцені. Діти у вітчизняному та 
закордонному шоу-бізі остаточно перестали бути 
чимось неймовірним. Прикладом дитини-зірки в 
українському шоу-бізнесі може бути Аліна Гросу. 
Вона стала наймолодшою учасницею шоу-бізу. В 
шість років Аліна переїхала із рідного міста Чер-
нівці до Києва та стала пофесійно працювати в 
цьому напрямку. Гросу не виняток, а свідчення тен-
денції і розвитку цілої розважальної індустрії, за-
снованої на експлуатації дітей. моральні й правові 

колізії такого явища мали б давно стати темою для 
суспільної дискусії. Натомість приклад Аліни час-
тіше подається як успіх і зразок для наслідування, 
а не привід для аналізу сучасної масової культури.

Шоу-бізнес (англ. Show business) – комерційна 
діяльність у сфері індустрії розваг. Термін «шоу-
бізнес» застосовується до компаній, що займа-
ються виробництвом та розповсюдженням аудіо– і 
відеопродукції; до артистів і деяких спортсменів; 
до таких сфер розваг, як кіно, театр, музика, теле-
бачення та ін, і отримують, крім усього іншого, фі-
нансову вигоду зі своєї діяльності [10].

На сьогодні, на жаль, немає чітких положень у 
світовому законодавстві, які б регулювали працю 
дітей-зірок. В деяких країнах діяльність дітей-ак-
торів регулюється профспілками (якщо такі існу-
ють) та державними законами. Наприклад, в ка-
ліфорнії робочий час для дітей-зірок обмежений, 
а небезпечні трюки з іхньою участю заборонені. 
В США існує закон, який звільняє неповнолітніх, 
працюючих в сфері розважального бізнесу, від по-
ложень Закону США «про дитячу працю». В 
той же час обмеження, що накладаються законами 
США на тривалість знімального дня дітей-акторів, 
набули широкого поширення в другій половині XX 
століття. Дуже своєрідною негласною практикою, 



57

Актуальні питання публічного та приватного права
♦

особливо при створенні телесеріалів є запрошення 
на роль одного і того ж персонажа-дитини – вико-
навців-близнюків, кожний з них брав участь тільки 
в одній половині від «дорослої» денної акторської 
зміни. Характерним прикладом можуть слугувати 
акторські кар'єри мері-Кейт і Ешлі Олсен, Ділана і 
Коула Спроус тощо [9].

Щодо українського законодавства, то праця 
неповнолітніх регулюється главою XIII «праця 
молоді» Кодексу законів про працю україни (далі 
КзпП) [2]. згідно зі статтею 187 КзпП неповноліт-
ні, тобто особи, що не досягли вісімнадцяти років, 
у трудових правовідносинах прирівнюються у пра-
вах до повнолітніх, а в галузі охорони праці, робо-
чого часу, відпусток та деяких інших умов праці 
користуються пільгами, встановленими законодав-
ством україни [2].

Відповідно до законодавства не допускається 
прийняття на роботу осіб молодше шістнадцяти 
років. Але за згодою одного із батьків або особи, 
що його замінює, можуть, як виняток, прийматись 
на роботу особи, які досягли чотирнадцяти років 
(ст 188 КзпП) [2]. Але тоді постає питання щодо 
роботи дітей-зірок, які починають працювати ще 
в дуже ранньому віці. Особливості праці неповно-
літніх регулюються Кодексом законів про працю 
україни, законом україни «Про відпустки» [7], за-
коном україни «Про охорону праці» [8], законом 
україни «Про охорону дитинства» [9], законом 
україни «Про зайнятість населення» [10], норма-
тивними актами Кабінету міністрів україни та 
профільних міністерств. Першим міжнародно-
правовим документом у сфері прав дитини була 
Женевська декларація прав дитини 1924 р. Правам 
неповнолітніх присвячені статті 25, 26 загальної 
Декларації правами людини (1948 р.), стаття 10 
міжнародного пакту про економічні, соціальні і 
культурні права (1966 р.), а 20 листопада 1989 р. 
Генеральною Асамблеєю ООН було прийнято Кон-
венцію про права дитини [4]. 

з метою покращення становища з охорони прав 
дітей в україні та приведення національного зако-
нодавства у відповідність до положень «конвенції 
про права дитини» 26 квітня 2001 р. Президент 
україни підписав закон україни «Про охорону ди-
тинства» [9]. Важливим є те, що даний закон ви-
значає охорону дитинства в україні як стратегіч-
ний загальнонаціональний пріоритет і встановлює 
основні засади державної політики щодо неї [11].

укладення договору з дитиною вимагає більше 
зусиль, ніж підписання його з дорослою людиною. 
Робочий день дитини не повинен перевищувати 4 
години на добу. В договорі також обговорюються 
найдрібніші деталі: обов’язки дитини, час на хар-
чування, умови відпочинку та інше. В договорі 
також зазвичай наявний пункт, в якому батьки, які 
формально представляють дитину, зобов’язуються 
«підтримувати хороший настрій дитині». Гоно-
рар дитині виплачується за тією ж системою, що 
і дорослому – за кількістю знімальних днів і його 
творчого резюме. з урахуванням того, що одна 
серія якого-небудь серіалу може зніматися до 20 

робочих днів, то гонорар в середньому може ста-
новити близько 500 у. о. [12]. Використання дітей 
у кіно було піддано критиці, зокрема через те, що 
деякі діти не отримували зароблені в процесі зйо-
мок гроші. Актор Джекі Куган став мільйонером, 
знімаючись в дитячому віці в кіно, проте, майже 
всіма його грошима розпоряджалися його батьки. 
захисники батьків в таких випадках пояснюють це 
тим, що без внеску батьків в розвиток дитини в ак-
торському напрямку, дитина не досягла б успіхів в 
акторській професії. інші стверджують, що це до-
зволяє дитині допомагати батькам у підтримці сім'ї 
і такий «сімейний бізнес» відкриває нову віху у 
відносинах між дитиною і батьками [12, 13].

у 1939 році каліфорнія поклала кінець цього 
спору, прийнявши оригінальний «Закон кугай» 
(«Coogan Act», «Coogan Bill», «California Child 
Actor's Bill«) [16], в який пізніше неодноразово 
вносилися поправки, що передбачають обов'язкове 
внесення частини доходу від участі дитини в зйом-
ках кіно в спеціальний накопичувальний рахунок 
[13]. зміст цього закону полягає в тому, що робото-
давець міг укласти контракт на залучення дитини 
до творчих робіт тільки в тому випадку, якщо пев-
ний відсоток від суми цього контракту буде перера-
хований на особистий рахунок дитини або в якийсь 
інший ощадний фонд. На момент створення закону 
ця сума становила 50% від суми контракту. ці гро-
ші будуть належати дитині, але вона зможе скорис-
татися ними лише після досягнення повноліття. 

цей закон і сьогодні є одним з найважливіших 
законів штату Каліфорнія, що захищає капітал ди-
тини-актора. Починаючи з 2000 року, згідно з но-
вою версією закону, сума відрахувань на особистий 
рахунок дитини повинна складати як мінімум 15%, 
але вона може бути збільшена за бажанням батьків.

При укладанні контракту на залучення дитини 
до творчих робіт один з батьків дитини стає від-
повідальною особою, з якою безпосередньо і укла-
дається контракт. Для організації ощадного фонду 
батьки повинні відкрити в одному з банків спеці-
альний рахунок, який називається «Рахунок Кугай» 
[16].

Дехто також критикує батьків дітей-акторів за 
те, що ті дозволяють своїм дітям працювати, тому 
що вважають, що в дитячі роки їх дітям необхідний 
активний світський спосіб життя.

Жорсткі графіки кіновиробництва можуть нега-
тивно впливати на дитину-актора. Великі кінопро-
екти, успіх яких здебільше залежить від дитини-ак-
тора, часто лише посилюють тиск на неї.

якщо аналізувати положення конвенції про 
мінімальний вік дитини №138 [3], то в статті 8 
зазначено, що компетентний орган влади, після 
консультації з відповідними організаціями підпри-
ємців і робітників, якщо такі істнують, може, шля-
хом видачі дозволу, допускати в окремих випадках 
вийнятки із заборони приймати на роботу по найму 
або іншу роботу осіб, молодших 15 років для таких 
цілей, як участь у художніх виступах [3]. 

Оскільки створити сценічні і кінематографічні 
образи героїв-дітей неможливо без участі самих 
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дітей, а участь в постановках і виступах є важкою 
працею (як з фізичної, так і емоційної точок зору), 
законодавець повинен був знайти компроміс: не об-
межуючи розвиток мистецтва, одночасно надійно 
захистити права дітей, що беруть участь у створен-
ні і/або виконанні творів.

Деакі аспекти цього питання регулюються стат-
тею 63 трудового кодексу російської Федерації 
[6]. згідно з її положеннями в організаціях кінема-
тографії, театрах, театральних і концертних органі-
заціях, цирках допускається участь дітей за згодою 
одного з батьків (опікуна, піклувальника) та органу 
опіки та піклування, укладенням трудового дого-
вору з особами, які не досягли віку 14 років, для 
участі у створенні і/або виконанні творів без шкоди 
здоров'ю й моральному розвитку [6].

у даній статті законодавець обмежився загаль-
ним описом умов, при яких використання праці 
малолітніх дітей буде вважатися законною: праця 
дітей буде використовуватися тільки в:

а) організаціях кінематографії;
б) театрах;
в) театральних організаціях;
г) концертних організаціях;
д) цирках.
це означає, що ніякі інші організації, що не 

належать до зазначених у переліку, наприклад 
модельні і рекламні агентства, не вправі залучати 
малолітніх дітей до демонстрації одягу, рекламних 
акцій і т.д. з цієї причини останні нерідко вдають-
ся до послуг організацій, зазначених у підпунктах 
«а» – «г», і використовують «позикову» працю ді-
тей на підставі укладених цивільно-правових до-
говорів або ж самостійно укладають з малолітніми 
(вірніше, з їх батьками) разові цивільно -правові 
договори [6].

На жаль, законодавець не передбачив конкретні 
критерії для з'ясування того, чи є акторська праця 
безпечною для здоров'я дитини та її морального 
розвитку. 

Батьки (законні представники) в силу різних 
суб'єктивних факторів можуть недооцінити небез-
пеку, яка загрожує юному акторові на знімально-
му, театральному або концертному майданчиках, 
і, піддавшись умовлянням дитини, або з фінан-
сових міркувань погоджуються на використання 
дитячої праці в умовах підвищеного (виконання 
різних трюків, акробатичних і гімнастичних но-
мерів, тривалого впливу спеціального освітлення, 
використання театрального і концертного гриму, 
тощо) і емоційних потрясінь (в результаті підви-
щених психологічних навантажень при створенні 
та адаптації до ролі, усвідомлення змісту втілюва-
них образів). Для розумного обмеження прагнення 
батьків (законних представників) дитини зробити з 
неї «зірку» театру чи кіно, незважаючи на наслідки 
для здоров'я і морального розвитку, законодавець 
залучив у процедуру прийняття рішення про ви-
користання праці малолітніх дітей орган опіки та 
піклування. Роль цього органу полягає в оцінці 
умов використання праці дитини і надання висно-
вку щодо можливості залучення малолітньої особи 

до створення і/або виконання творів кінематогра-
фічного, театрального, концертного та циркового 
мистецтва [3, 12].

Міжнародна організація праці вже не перший 
рік висловлює стурбованість з приводу викорис-
тання дитячої праці при створенні творів кінемато-
графії і театральних постановок [3]. Для уникнення 
несприятливого впливу на юних акторів сцен на-
сильства, в яких їм доводиться брати участь, мОП 
закликає всі країни вжити відповідних заходів, які 
зможуть захистити дитину від небезпеки даної про-
фесії. Сучасним законодавством до теперішнього 
часу не вироблено адекватних механізмів захисту 
психологічного здоров'я неповнолітніх акторів і ар-
тистів – участь в постановці спектаклів або зйомці 
фільмів не включено ні в перелік робіт, які можуть 
завдати шкоди моральному розвиткові працівників 
до 18 років, ні до переліку важких робіт і робіт з 
шкідливими умовами праці, на яких забороняється 
застосування праці осіб молодше 18 років. з цієї 
причини співробітники органів опіки та піклу-
вання роблять висновки про «шкідливість» участі 
малолітньої дитини у створенні і (або) виконанні 
творів кінематографії для її морального розвитку 
на своїх уявленнях про моральність [2, 4].

до чотирнадцяти років розумові здібності ді-
тей ще недостатньо розвинені, для того щоб до кін-
ця розуміти, що та чи інша ситуація умовна. Навіть 
якщо спеціально звернути увагу дитини на те, що 
телевізійні герої всього лише розігрують насиль-
ство, вона буде пам'ятати про це попередження не 
довго. якщо нагадати дитині про ситуацію вже че-
рез п'ять – десять хвилин, його емоційна реакція на 
фільм буде такою ж, як реакція на документальні 
кадри. Поки розумові здібності не досягли певного 
рівня, для дитини реально все, що йому здається 
реальним. Сцени насильства і підлості на телеекра-
ні в деякій мірі притупляють здатність дітей роз-
вивати в собі здорову невинність, умиротворення 
і чутливість. Очевидно, що картини реального на-
сильства на екрані пробуджують агресивні тенден-
ції в дітях [8].

 Таким чином законодавство повинно приділити 
увагу питанню використання праці малолітніх 
працівників більш серйозно і не тільки виробити 
рекомендації для органів опіки та піклування з ви-
дачі дозволів на залучення дітей до участі у ство-
ренні і (або) виконань кінематографічних творів, 
але й, можливо, зобов'язати організації кіноінду-
стрії забезпечувати дітей якісною психологічною 
допомогою як в процесі зйомок (постановки), так 
і по їх закінченні. Крім того, якщо інтереси вікової 
групи до 14 років, нехай і в недостатній мірі, але 
все ж можуть бути захищені органом опіки та пі-
клування, то праця артистів у віці від 14 до 18 років 
взагалі залишається безконтрольною – орган опіки 
та піклування не може перешкоджати використан-
ню їх праці при створенні творів, що передбачають 
сцени насильства. ми вважаємо, що і цьому питан-
ню вітчизняний законодавець повинен приділити 
відповідну увагу. Поки ж він враховує особливості 
праці неповнолітніх артистів в кількох специфіч-
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них формах, дозволяючи залучати неповнолітніх 
працівників організацій кінематографії і театрів, 
концертів і цирків до роботи в умовах, що відрізня-
ються від нормальних: понаднормової роботи, до 
роботи в нічний час, у вихідні та неробочі дні – і 
навіть направляти у службові відрядження [2, 3].

отже, участь малолітніх дітей у створенні і 
(або) виконанні творів кінематографічного, теа-
трального, концертного та циркового мистецтва 
не повинно завдавати шкоди відвідуванню школи і 
освоєнню освітньої програми (підпункт «b» пунк-
ту 1 статті 7 Конвенції №138) [3]. Крім того, також 
має бути враховано положення пункту 2 статті 8 
Конвенції №138 [3], де встановлюється, що ком-
петентним органом видається дозвіл на прийом на 
роботу для такої мети, як участь у художніх висту-
пах, повинна також обмежуватися тривалість ро-
бочого часу і встановлюватися умова, за якої може 
виконуватися така робота.

висновки. Підсумовуючи вищевикладене, 
можна стверджувати, що на законодавчому рівні 
у світовій практиці питання праці дітей-зірок не 
достатньо врегульовано. Для того, щоб вирішити 
дану проблему, необхідно внести доповнення до 
статті 188 Кодексу законів про працю україни та 
визначити окремим пунктом положення про пряцю 
дітей, які займаються творчою діяльністю у віці до 
14 років, з метою врегулювання вже сталих відно-
син у сфері творчої діяльності дітей, за яку вони 
отримують грошову винагороду. законодавство 
повинно приділити значну увагу питанню викорис-
тання праці малолітніх працівників, виробити чіткі 
рекомендації для органів опіки та піклування щодо 
видачі дозволів на залучення дітей до участі у ак-
торській діяльності. Також необхідно зобов'язати 
творчі організації забезпечувати психологічне су-
проводження дітей як в процесі зйомок (постанов-
ки), так і після їх закінчення. 
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прАвові ЗАСАди вироЩувАння лікАрСьких роСлин 
СільСькогоСподАрСькиМи товАровиробникАМи
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здобувач,

Національний університет
«Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

Стаття присвячена питанню правового регулювання вирощування лікарських рослин сільськогосподарськими то-
варовиробниками. Аналізуються деякі питання порядку вирощування лікарських рослин сільськогосподарськими това-
ровиробниками з правової точки зору. Зокрема, зазначається, що незважаючи на відсутність спеціального правового 
регулювання, чинне законодавство не створює жодних перешкод на шляху здійснення сільськогосподарськими товаро-
виробниками даного різновиду діяльності. Автором акцентується увага на проблемі відсутності законодавчого закріплен-
ня гарантованої державної підтримки організованого вирощування лікарських рослин.

Ключові слова: лікарські рослини, сільськогосподарська діяльність, сільськогосподарський товаровиробник, аграр-
не законодавство, державна підтримка.

Статья посвящена вопросу правового регулирования выращивания лекарственных растений сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями. Анализируются вопросы порядка выращивания лекарственных растений сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями с правовой точки зрения. В частности, указывается, что, несмотря на отсутствие 
специального правового регулирования, действующее законодательство не создает каких-либо преград на пути осу-
ществления сельскохозяйственными товаропроизводителями данного вида деятельности. Автором акцентируется вни-
мание на проблеме отсутствия законодательного закрепления гарантированной государственной поддержки организо-
ванного выращивания лекарственных растений.

Ключевые слова: лекарственные растений, сельскохозяйственная деятельность, сельскохозяйственный товаро-
производитель, аграрное законодательство, государственная поддержка.

The article is devoted to the item of the legal regulation of the medical plants cultivation as the type of agricultural activities 
at the modern stage of development of Ukraine. The author researches the current order of the medical plants cultivation by the 
agricultural manufacturers from the legal point of view. In particular it has been concluded that in spite of lack of special legal reg-
ulation, the current Ukrainian legislation does not block this kind of agricultural activity by the agricultural manufacturers. The au-
thor emphasizes on the problem of absence of the measures of state support of medical plants cultivation at the legislative level.

Key words: medical plants, agricultural activity, agricultural manufacturer, agrarian legislation, state support.

Актуальність статті. Сільське господарство є 
однією із провідних галузей народного господар-
ства україни. значення його полягає не лише в за-
безпеченні потреб людей у продуктах харчування, 
а й у тому, що воно забезпечує зайнятість сільсько-
го населення та підвищує ефективність усього на-
ціонального виробництва [1, с. 248]. у зв’язку із 
цим особливо важливим є розвиток нових та від-
новлення «забутих» напрямків сільськогосподар-
ського виробництва. Одним із них є вирощування 
лікарських рослин. В контексті ж того, що при ви-
готовленні більшості лікарських препаратів вико-
ристовується саме рослинна сировина, актуальним 
стає питання створення належного правового регу-
лювання організованого вирощування лікарських 
рослин.

постановка проблеми. На сьогодні, незважаю-
чи на нагальну потребу фармацевтичної промисло-
вості в якісній лікарській рослинній сировині, дер-
жава не створила жодних умов для розвитку даного 
напрямку сільськогосподарського виробництва. На 

теоретичному рівні відсутнє системне вивчення 
проблеми правового забезпечення вирощування лі-
карських рослин сільськогосподарськими товаро-
виробниками як різновиду сільськогосподарської 
діяльності. у зв’язку із цим постає питання про 
необхідність комплексного підходу до вивчення 
проблеми вирощування лікарських рослин аграр-
ними товаровиробниками як різновиду сільсько-
господарської діяльності.

постановка завдання. Першочерговим пи-
танням в процесі комплексного аналізу правового 
регулювання відносин із вирощування лікарських 
рослин сільськогосподарськими товаровиробника-
ми як різновиду сільськогосподарської діяльності, 
є саме дослідження правових засад вирощування 
лікарських рослин аграрними товаровиробниками. 
цим питанням присвячена вказана стаття.

виклад основного матеріалу. Діяльність сіль-
ськогосподарських товаровиробників із вирощу-
вання лікарських рослин є різновидом сільськогос-
подарської діяльності.
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Незалежно від організаційно-правової форми 
сільськогосподарських товаровиробників, форми 
власності, вони самостійно здійснюють свою ді-
яльність. Так, зокрема, відповідно до статті 4 за-
кону україни «Про кооперацію» від 10.07.2003 № 
1087-IV [2], кооперація базується на принципі віль-
ного вибору напрямів і видів діяльності. у статті 
24 закону україни «Про фермерське господарство» 
від 19.06.2003 № 973-IV зазначається, що фермер-
ське господарство самостійно визначає напрями 
своєї діяльності, спеціалізацію, організує виробни-
цтво сільськогосподарської продукції, її переробку 
та реалізацію [3].

Окрім цього, варто звернути увагу, що відповідно 
до закону україни «Про ліцензування певних видів 
господарської діяльності» від 01.06.2000 № 1775-ііі, 
вирощування лікарських рослин не відноситься до 
діяльності, що підлягає ліцензуванню [4, ст. 9].

Таким чином, можна зробити висновок, що 
діяльність із вирощування лікарських рослин, з 
правової точки зору, може здійснювати будь-який 
суб’єкт господарювання (юридична особа, або на-
віть фізична особа-підприємець), який містить се-
ред видів господарської діяльності вирощування 
лікарських рослин.

При виконанні даної умови, сільськогосподар-
ський товаровиробник має право здійснювати куль-
тивування всіх культурних рослин, які використо-
вуються в медицині для виготовлення лікарських 
препаратів (виходячи із положень статті 1 закону 
україни «Про насіння і садивний матеріал» від 
26.12.2002 № 411-IV) [5].

Однак, варто відзначити, що у випадку вирощу-
вання окремих лікарських рослин, сільськогоспо-
дарські товаровиробники зобов’язані окрім іншого 
дотримуватися вимог державних стандартів. Так, 
наприклад, при вирощуванні лаванди – рослини, 
ефірна олія якої широко використовується в пар-
фумерно-косметичній, фармацевтичній і харчовій 
промисловості [6], обов’язковим є дотримання 
ДСТу 3658-97 (ГОСТ 3579-98) «Саджанці лаванди 
справжньої. Технічні умов». Аналогічна ситуація 
має місце при вирощуванні зокрема стевії медової 
– лікарської рослини, що використовується для ви-
готовлення цукрозамінників для хворих цукровим 
діабетом [7, с. 472]. При її вирощуванні необхідно 
враховувати ДСТу 4775:2007 «Насіння стевії ме-
дової (stevia rebaudiana bertoni). Вимоги до заго-
товляння» та ДСТу 4776:2007 «лист стевії медової 
(stevia rebaudiana bertoni). заготовляння для про-
мислового переробляння».

Процес реалізації продукції, отриманої в ре-
зультаті вирощування лікарських рослин, також не 
має жодних особливостей з точки зору правового 
регулювання. зокрема організовано вирощені лі-
карські рослини можуть реалізовуватися сільсько-
господарськими товаровиробниками на підставі 
договорів контрактації, поставки, купівлі-продажу 
та інших.

Проте відсутність законодавчих перешкод у 
вирощуванні лікарських рослин ще не означає, 
що для сільськогосподарських товаровиробників 

створені всі належні умови для вирощування саме 
лікарських рослин. Варто відзначити, що вирощу-
вання лікарських рослин є технологічно достатньо 
складною процедурою.

Так, для вирощування лікарських рослин по-
винні використовуватися невиснажені земельні ді-
лянки, повністю звільнені від бур’янів. Крім того, 
існують спеціальні технології удобрення землі для 
вирощування лікарських рослин, порядку їх оран-
ня, посіву лікарських рослин, особливості догля-
ду та збирання [8]. Важливо також відмітити, що 
основна цінність лікарських рослин для сирови-
ни для фармацевтичної промисловості є хімічний 
склад таких рослин [9, с. 23]. у зв’язку із цим при 
вирощуванні лікарських рослин принципового зна-
чення набуває не тільки отримана кількість таких 
рослин в результаті культивування, а й якість кон-
кретної партії лікарських рослин.

Таким чином, все вищеперераховане значно 
ускладнює діяльність сільськогосподарських това-
ровиробників. Тому обираючи між вирощуванням 
лікарських рослин та, так би мовити, «класични-
ми» сільськогосподарськими культурами, товаро-
виробники віддають перевагу останнім, зокрема, 
пшениці, соняшнику, кукурудзі тощо.

Отже, для популяризації та впровадження серед 
вітчизняних сільськогосподарських товаровироб-
ників вирощування лікарських рослин необхідним 
є передбачення на законодавчому рівні державних 
пільг та привілеїв для таких суб’єктів господа-
рювання. Так, в контексті достатньо складної та 
довготривалої процедури підготовки земельних 
ділянок для вирощування лікарських рослин, необ-
хідності придбання спеціального устаткування та 
іншого, особливо важливою є бюджетна підтримка 
умов кредитування таких різновидів господарської 
діяльності.

Одним із можливих варіантів стимулювання 
вирощування лікарських рослин сільськогоспо-
дарськими товаровиробниками є законодавче за-
кріплення звільнення від оподаткування або ж його 
мінімізація для таких суб’єктів.

Проте, особливого значення має саме ство-
рення державою гарантій при реалізації сільсько-
господарськими товаровиробниками отриманої 
сировини. При цьому окрім можливих варіантів 
організованої купівлі лікарських рослин у вироб-
ників, необхідно також застосовувати й додаткові 
заходи. Наприклад, повинна бути розглянути мож-
ливість обмеження імпорту лікарських рослин.

висновки. Отже, підводячи підсумки вищес-
казаному, можна прийти до висновку, що на сьо-
годні в україні хоча й відсутнє спеціальне правове 
регулювання відносин із вирощування лікарських 
рослин сільськогосподарськими товаровиробника-
ми, законодавчі обмеження провадження такої ді-
яльності не передбачені. Таким чином, будь-який 
суб’єкт аграрного господарювання має можливість 
вирощувати лікарські рослини.

з іншого боку, незважаючи на відсутність зако-
нодавчих обмежень у вирощуванні лікарських рос-
лин, даний напрямок сільськогосподарської діяль-
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ності майже не розвинутий. Виходом із ситуації, що 
склалася, може служити законодавче закріплення 
пільг та привілеїв сільськогосподарським товарови-
робникам за вирощування саме лікарських рослин.

Отже, необхідним є створення належної пра-
вової бази для вирощування лікарських рослин 
сільськогосподарськими товаровиробниками. По-

перше, необхідно дозволити забезпечення фарма-
цевтичної промисловості виключно лікарською 
сировиною вітчизняного походження. По-друге, 
встановити вимоги до якості такої сировини. По-
третє, передбачити способи контролю за вирощу-
ванням лікарських рослин сільськогосподарськими 
товаровиробниками з технологічної точки зору.
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Актуальність статті. Трубопровідний тран-
спорт є невід’ємною частиною Єдиної транспорт-
ної системи україни [6, ст. 21], на долю якого при-
падає майже третина всіх вантажних перевезень 
в державі [4]. Трубопровідний транспорт відіграє 
важливу стратегічну роль в країні, оскільки пере-
важно обслуговує потреби транспортування нафти 
та газу – ключових сировинних ресурсів, необхід-
них для розвитку промисловості та забезпечення 
нормальної життєдіяльності громадян україни.

Тому стабільна робота мережі трубопровідного 
транспорту є особливо важливим фактором ста-
більного розвитку економіки та держави в цілому. 
Неабиякого значення в цьому відношенні має на-
лежне правове регулювання експлуатації трубопро-
відного транспорту. А в зв’язку з тією обставиною, 
що система трубопроводів технологічно нерозрив-
но пов’язана із землею, особливу роль у стабільній 
роботі трубопровідного транспорту також має на-
лежне правове регулювання використання та охо-
рони земельних ділянок, що використовуються для 
обслуговування його потреб.

з іншого боку, важливість належного правового 
регулювання використання та охорони земель тру-
бопровідного транспорту обумовлена особливим 
правовим статусом земель в цілому, оскільки від-
повідно до Конституції україни, земля є основним 
національним багатством, що перебуває під осо-
бливою охороною держави [2, ст. 14].

постановка проблеми. Варто зазначити, що 
питання правового регулювання використання та 
охорони земель трубопровідного транспорту окре-
мо не розглядалося фахівцями в галузі земельного 
права. Так, проблеми правового регулювання ви-
користання та охорони земель взагалі в контексті 
їх правового режиму вивчалися такими вченими, 
як В.і. Андрейцев, Н.П. Барабаш, В.К. Гуревський, 
А.В. луняченко, А.м. мірошниченко, В.В. Но-
сік, м.з. Романюк, В.і. Семчик, Н.і. Титова, м.В. 
Шульга та деякими іншими. Окремо землям про-
мисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, обо-
рони та іншого призначення увагу приділяв м.і 
Краснов, А.м. мірошниченко, а землям транспор-
ту – Ю.В. Корнєєв. Таким чином, проблема право-
вого регулювання використання та охорони, як то 
й правового режиму земель трубопровідного тран-
спорту, на сьогоднішній день залишається належ-
ним чином теоретично нерозробленою. Тож постає 
питання про необхідність її окремо наукового ви-
вчення, чому і буде присвячена дана стаття.

постановка завдання. метою даної статті є 
встановлення загальних особливостей та ознак 
правового регулювання використання та охорони 
земельних ділянок, що використовуються для об-
слуговування потреб об’єктів трубопровідного 
транспорту.

виклад основного матеріалу. земельний ко-
декс україни та закон україни «Про трубопровід-

ЗАгАльнА хАрАктериСтикА прАвового регулЮвАння 
викориСтАння тА охорони ЗеМель трубопровідного трАнСпорту

осадчий С. Ю.,
здобувач,

Національний університет
«Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

У статті надана загальна характеристика використання та охорони земель трубопровідного транспорту за чинним 
законодавством України. Визначена особливість земель трубопровідного транспорту, наголошено на важливості даної 
групи земель через особливий статус об’єктів, для обслуговування та експлуатації яких виділяються відповідні земель-
ні ділянки. У противагу цьому, акцентується увага на неналежному правову регулюванні використання та охорони да-
ної групи земель. Крім того, у статті порушено питання особливостей використання та охорони земель охоронних зон 
об’єктів трубопровідного транспорту.

Ключові слова: землі трубопровідного транспорту; охоронні зони об’єктів трубопровідного транспорту; правове 
регулювання; трубопровідний транспорт; земельне право.

В статье дана общая характеристика использования и охраны земель трубопроводного транспорта по действующе-
му законодательству Украины. Определена особенность земель трубопроводного транспорта, подчеркнута важность 
данной группы земель из-за особенного статуса объектов, для обслуживания и эксплуатации которых выделяются соот-
ветствующие земельные участки. В противовес этому, акцентируется внимание на ненадлежащем правовом регулиро-
вании использования и охраны данной группы земель. Кроме того, в статье затронут вопрос особенностей использова-
ния и охраны земель охранных зон объектов трубопроводного транспорта.

Ключевые слова: земли трубопроводного транспорта; охранные зоны объектов трубопроводного транспорта; пра-
вовое регулирование; трубопроводный транспорт; земельное право.

In the article it is presented the general description of pipeline transport lands’ exploitation and protection according to the 
current legislation of Ukraine. It is determined the peculiarity of pipeline transport lands, it is stressed on particular importance of 
this group of lands because of special status of the objects for maintenance and exploitation of which these lands are used. To 
counterbalance it, it is emphasized on the improper legal regulation of this group of lands’ exploitation and protection. Besides 
this in the article it is described the question of peculiarities of exploitation and protection of lands of the restricted areas of the 
pipeline transport objects.

Key words: the pipeline transport lands; restricted areas of the pipeline transport objects; legal regulation; the pipeline 
transport; land law.
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ний транспорт» визначають землями трубопро-
відного транспорту такі земельні ділянки, на яких 
збудовано наземні і надземні трубопроводи та їх 
споруди, а також наземні споруди підземних тру-
бопроводів [1, ст. 73; 7, ст. 11]. А з урахуванням 
положення закону україни «Про трубопровідний 
транспорт», що система магістральних та промис-
лових трубопроводів, включаючи наземні, над-
земні та підземні лінійні частини трубопроводів, 
а також об’єкти та споруди, основне і допоміжне 
обладнання, що забезпечують безпечну та надійну 
експлуатацію трубопровідного транспорту, разом 
складають об’єкти трубопровідного транспорту [7, 
ст. 1], то відповідно землі трубопровідного тран-
спорту можна охарактеризувати як такі земельні 
ділянки, що використовуються для потреб об’єктів 
трубопровідного транспорту.

Так, на думку Петлюка Ю.С., правове регу-
лювання земельних правовідносин є цілеспрямо-
ваним впливом на поведінку громадян та інших 
суб’єктів земельних правовідносин за допомогою 
правових (юридичних) засобів в одній з підсис-
тем соціальної регуляції суспільних відносин [5, 
с. 249]. Такими засобами, звичайно, виступають 
норми права, причому не тільки земельного, а й ін-
ших галузей – цивільного, господарського, адміні-
стративного, екологічного та навіть кримінального. 
звичайно, ключову позицію у здійснення правово-
го регулювання використання та охорони земель 
трубопровідного транспорту займають саме норми 
земельного права, тим не менш, важливе значення 
мають також і норми інших вищеперерахованих 
галузей права у тих випадках, коли використання 
та охорона земель потребують застосування меха-
нізмів правового впливу, властивих іншим галузям. 
Так, при здійсненні управління та контролю з боку 
органів державної влади та органів місцевого са-
моврядування поряд із нормами земельного права 
обов’язково застосовуються адміністративні нор-
ми. А, наприклад, під час здійснення операцій щодо 
надання відповідних земельних ділянок в оренду, 
встановлення земельних сервітутів обов’язковим є 
застосування положень цивільного права.

Таким чином, при використанні та охороні зе-
мель трубопровідного транспорту необхідно вра-
ховувати комплексність правового регулювання, 
тобто обов’язковість застосування поряд із норма-
ми земельного права норм права інших галузей за 
потребою.

Відповідно до земельного кодексу україни, 
землі трубопровідного транспорту належать до ка-
тегорії земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення. Дана 
категорія земель включає до свого складу земель-
ні ділянки несільськогосподарського призначення, 
надані в установленому порядку підприємствам, 
установам та організаціям для здійснення відпо-
відної діяльності. Причому земельний кодекс ви-
значає, що порядок використання земель промис-
ловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони 
та іншого призначення встановлюється законом 
[1, ст. 65].

Проте на сьогоднішній день особливістю право-
вого регулювання використання та охорони земель 
трубопровідного транспорту за чинним земельним 
законодавством україни залишається саме відсут-
ність належного спеціального регулювання даної 
групи правовідносин. Слід зазначити, що вико-
ристання та охорона земель трубопровідного тран-
спорту не знайшли належного правового регулю-
вання на рівні окремого закону, як це, наприклад, 
відбулося із землями енергетики (закон україни 
«Про землі енергетики та правовий режим спеці-
альних зон енергетичних об’єктів» від 09.07.2010 
№ 2480-VI). Правове регулювання використання 
та охорони земель трубопровідного транспорту 
переважно здійснюється на рівні загальних нор-
мативних актів у сфері земельних відносин, як то 
земельного кодексу україни, закону україни «Про 
охорону земель» від 19.06.2003 № 962-IV, закону 
україни «Про оренду землі» від 06.10.1998 № 161-
XIV, закону україни «Про державний контроль за 
використанням та охороною земель» від 19.06.2003 
№ 963-IV та деяких інших. Спеціальне правове 
регулювання використання земель трубопровідно-
го транспорту здійснюється на рівні підзаконних 
нормативно-правових актів, наприклад, Норм від-
воду земель для магістральних трубопроводів СН 
452-73, прийнятих ще 30 березня 1973 року, що за-
кріплюють ширину смуг земель для магістральних 
підземних трубопроводів (газопроводів, нафтопро-
водів та нафтопродуктопроводів) і розміри земель-
них ділянок для розміщення запірної арматури за-
значених трубопроводів.

Окремо необхідно звернути увагу на ту обстави-
ну, що поряд з землями трубопровідного транспор-
ту, які складають окрему підгрупу в категорії земель 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 
оборони та іншого призначення, мають місце, так 
звані, землі охоронних зон уздовж наземних, над-
земних і підземних трубопроводів. Відповідно до 
закону україни «Про трубопровідний транспорт», 
охоронна зона – землі вздовж магістральних та 
промислових трубопроводів, навколо промислових 
об'єктів для забезпечення нормальних умов їх екс-
плуатації, запобігання ушкодженню, а також для 
зменшення їх негативного впливу на людей, суміж-
ні землі, природні об'єкти та довкілля в цілому [8, 
ст. 1]. земельний кодекс зазначає, що правовий ре-
жим охоронних зон повинен визначатися окремим 
законодавством [1, ст. 112]. Так, відносно викорис-
тання та охорони земель охоронних зон магістраль-
них трубопроводів, які є однією із різновидностей 
трубопровідного транспорту в україні, прийнятий 
закон україни «Про правовий режим земель охо-
ронних зон об’єктів магістральних трубопроводів» 
від 17.02.2011 № 3041-VI. землі охоронних зон 
уздовж наземних, надземних і підземних трубо-
проводів, на відміну від земель трубопровідного 
транспорту, можуть відноситися до різних катего-
рій за своїм цільовим призначенням. Таким чином, 
і правове регулювання використання та охорони 
земель у межах цих охоронних зон здійснюється 
за допомогою відповідних норм земельного права, 
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закріплених у земельному кодексі україни та ін-
ших законах та підзаконних нормативно-правових 
актах, лише при врахуванні положень закону укра-
їни «Про правовий режим земель охоронних зон 
об’єктів магістральних трубопроводів». Правове ж 
регулювання особливостей використання та охоро-
ни земель охоронних зон промислових трубопро-
водів – другого різновиду об’єктів трубопровідного 
транспорту – на сьогоднішній день на рівні окре-
мого нормативно-правового акта не здійснюється.

висновки. Таким чином, можна зробити ви-
сновок, що землі трубопровідного транспорту як 
самостійна підгрупа земель в категорії земель про-
мисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, обо-
рони та іншого призначення не отримали окремого 
правового регулювання використання та охорони, 
незважаючи на пряму вказівку земельного кодек-
су на необхідність прийняття відповідного закону. 
Тому використання та охорона земель трубопровід-
ного транспорту на сьогоднішній день здійснюєть-
ся на загальних підставах відповідно до положень 
земельного кодексу україни, законів україни «Про 
оренду землі», «Про охорону земель», «Про дер-
жавний контроль за використанням та охороною 
земель», а також багатьох інших законів та підза-
конних нормативно-правових актів у сфері земель-
ного права україни. Спеціальний нормативно-пра-
вовий акт у сфері використання та охорони земель 
трубопровідного транспорту, а саме Норми відводу 

земель для магістральних трубопроводів СН 452-
73, були прийняті ще у 1973 році, тому є не зовсім 
актуальними для сучасних правовідносин та потре-
бують заміни.

Тож, незважаючи на особливу важливість зе-
мель в цілому як національного багатства нашої 
країни, так і земель трубопровідного транспорту 
зокрема, як таких, що використовуються для об-
слуговування та експлуатації стратегічно важливих 
об’єктів народного господарства, законодавець не 
визнає за необхідне здійснювати належне правове 
регулювання їх використання та охорони.

Що стосується земель охоронних зон, що вста-
новлюються вздовж та навколо об’єктів трубопро-
відного транспорту, то дані земельні ділянки хоча й 
відносяться до земель інших категорій за цільовим 
призначенням, все ж мають важливого значення не 
тільки для використання та охорони безпосередньо 
об’єктів трубопровідного транспорту, а й навко-
лишнього середовища від можливого негативного 
впливу цих об’єктів. Правове регулювання осо-
бливостей використання та охорони даної групи 
земель здійснюється відповідно до закону укра-
їни «Про правовий режим земель охоронних зон 
об’єктів магістральних трубопроводів». Відносно 
регулювання використання та охорони охоронних 
зон промислових трубопроводів можна відзначити 
лише відсутність спеціального правового регулю-
вання даного питання.
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Нормативне закріплення – основа на шляху ре-
гулювання суспільних відносин. Достатньо довгий 
час відсутності належного законодавства, програм 
тощо у сфері органіки зумовлює надзвичайну ак-
туальність та проблематику обраної тематики. 
Окрім, взятого напряму розвитку нашої країни, 
переходу до органічного господарювання світової 
спільноти, обговорень на міжнародному рівні на-
прямів, концепцій втілення такого виробництва в 
україні, виокремлюється потреба і у розробці від-
повідних норм прав.

Органічне виробництво складний процес, який 
поєднує безліч процедур, етапів, стадій тощо. Вра-
ховуючи стратегію сталого екологічного розвитку, 
національну безпеку, напрями інноваційної діяль-
ності, стан природних ресурсів, в тому числі і зе-
мельних, напрям здійснення продовольчого захис-
ту тощо, можемо стверджувати, що у будь-якому із 
перелічених напрямів виокремлюється, як елемент 
такої реалізації – втілення, використання, перехід 
та ін. саме до органічного виробництва (продукції).

Таким чином, завданням наукового доробку, 
буде концептуальний, фундаментальний розгляд 
початкових напрямів на шляху закріплення зако-
нодавства у сфері органічного виробництва, що 
здійснюватиметься через розгляд діючих основних 
ланок у структурі органіки, як міжнародного, так і 
національного рівнів.

виклад основного матеріалу. як відображає 
практичний досвід, майже, кожен вид суспільних 
відносин, врегульовується починаючи із світових 
тенденцій, для виникнення яких повинні існувати 
відповідні складові: об’єкт, суб’єкт та зміст. у від-
повідності до досліджуваного аспекту, об’єктом 
виступатиме органічне виробництво, яке включа-
тиме в себе усі складові ланки процесу створен-
ня та отримання кінцевої органічної продукції; 
суб’єктом – особи, що працюють із матеріалом, 
який використовується потім як посадковий, самі 
особи, котрі здійснюють безпосереднє виробни-
цтво (вирощування) органічної продукції (сиро-
вини), особи, які виготовляють продукцію спо-
живання, особи на котрих покладено здійснення 

перевірок, контролю, видачі відповідних сертифі-
катів, ліцензій тощо та інші зацікавлені особи, що 
беруть безпосередню участь у процесі органічного 
виробництва та переробки; окремо, вважаємо, по-
трібно виділяти як категорію – споживачі і інші 
суб’єкти, до яких можемо віднести, як приклад, 
працівників суду на яких покладається здійснення 
відповідних повноважень у разі порушення прав та 
свобод громадян, прокуратури, міліції тощо, тобто 
ті особи, які захищають, відновлюють порушені 
права людей. Враховуючи вище зазначене, зміст – 
будуть становити саме відносини, що виникають з 
приводу об’єкта між відповідними суб’єктами. 

Належна розробка, нормативного акту, повинна 
базуватися на вірному виокремленні того, що по-
требує закріплення та як відбуватиметься співвід-
ношення змісту і форми, що первинне, який саме 
елемент поглине іншого.

Погоджуючись з напрямом Київської шко-
ли права у доктринальній площині, не можливо 
здійснювати дослідження, висвітлення певних на-
прямів його розвитку, в подальшому розробки за-
конопроектів без усвідомлення та звернення до 
філософських позицій. Адже, саме дана наука, дає 
нам можливість зрозуміти зміст будь-чого, потре-
бу його існування у світі, здійснити відповідний 
аналіз та виокремити кожному для себе відповідну 
позицію поведінки, яка є основою на шляху життя 
такої людини, впливає в подальшому на її вчинки, 
мислення тощо, а отже і вірний напрям розвитку 
правової держави, соціального суспільства.

у відповідності до новітнього філософського 
словника, маємо можливість виокремити зміст та 
форму – «в рамках классической немецкой филосо-
фии форма, как правило, трактовалась как начало, 
привносимо в материальный мир ментальным уси-
лием; у Канта проблема формы и содержания арти-
кулируется как проблема соотношения формы и со-
держания мышления; Гегель отмечал двойственной 
статус формы: нерефлектированная в самое себя , 
она – внешнее, безразличное для содержания суще-
ствование; рефлектированная же в самое себя она и 
есть содержание; структурализм леви-Стросса пе-
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реориентировал традиционную философию на изу-
чение «структур», а не форм, поскольку оппозиция 
«содержание-форма» не обходимо основывается на 
безразличности формы к содержанию исследуемых 
предметов» [4, с. 631]. Вважаємо, що таке закріплен-
ня, виражає саме ту істину, яка повинна лежати при 
будь-якому пошуку та необхідність у вивченні саме 
структурних елементів.

Враховуючи вище перелічене, пропонуємо повер-
нутись до структури та розглянути початкові її еле-
менти. зазначаючи складові, у черговий раз виокрем-
люються принципи, як базові частини [6, с. 52-58]. 

Виходячи із специфіки досліджуваної темати-
ки, її недослідженості та розгалуженості, розгляне-
мо принципи, які існують на міжнародному рівні в 
усталеному характері [5, с. 48-50], є базовими для 
формування законодавства, державної, соціальної, 
правової політики, обов’язок виконання яких ле-
жить під час імплементації у національному зако-
нодавстві.

Аделаїд (Австралія) – у 2005 році Генеральна 
Асамблея IFOAM приймає принципи органічного 
виробництва з метою розвитку органічного руху [8].

Певні напрями стосовно запровадження орга-
нічного виробництва почалися розроблятися ще у 
2007 році на національному рівні, суспільною ор-
ганізацією, як приклад – «БіОлан» [10] та полягали 
у виокремленні початкових принципів та загальних 
позицій у сфері органіки.

Концептуальними засадами під час розробки 
нормативно правових актів у сфері захисту орга-
нічної продукції від генетично модифікованих ор-
ганізмів [7, с. 258-263], у тому числі і під час визна-
чення повноважень суб’єктів є принципи. Сфера 
суспільних відносин, які виникають під час роботи 
з генетично модифікованими організмами, під час 
запровадження органічного виробництва, стосовно 
реалізації сталої екологічної концепції зумовлює 
необхідність у многогранності підходу до вста-
новлення їхніх принципів з метою виділення їх у 
подальшому в єдиний напрям розвитку з урахуван-
ням такої розгалуженості. 

На шляху врегулювання суспільних відносин 
стосовно напряму здійснюваного дослідження 
обов’язковим елементом стає дослідження загаль-
них існуючих принципів стосовно навколишнього 
середовища у відповідності до Декларації Ріо-де-
Жанейро щодо навколишнього середовища та роз-
витку від 14.06.1992 року [2]. Даний нормативний 
акт закріплює загальні, основні принципи із окрес-
леної проблематики. Оскільки сфера правового 
регулювання з питань нашого дослідження не за-
знало як досконалого правового регулювання, так і 
наукового виміру, стає важливим завданням дослі-
дити в детальному аналізі закріплені принципи, які 
в подальшому стануть точкою опори для доктри-
нальних розробок.

Принцип 1 – турбота про людину є централь-
ною ланкою в діяльності стосовно забезпечення 
стійкого розвитку. люди мають право жити в до-
брому здоров’ї і плідно працювати в гармонії з при-
родою.

Принцип 2 – закріплює у відповідності до Ста-
туту Організації Об’єднаних Націй і принципів 
міжнародного права держави володіють суверен-
ним правом на розробку своїх власних ресурсів від-
повідно до їх власної політики в області довкілля і 
розвитку, а також несуть обов’язок забезпечувати, 
щоб діяльність, що ведеться під їх юрисдикцією 
або контролем, не заподіювала збитку довкіллю 
інших держав або районів, що знаходяться за меж-
ами національної юрисдикції.

Принцип 3 – право на розвиток повинне вико-
нуватися таким чином, щоб адекватно задовольня-
лися потреби нинішнього та майбутніх поколінь в 
областях розвитку і навколишнього середовища.

Принцип 4 – для досягнення стійкого розви-
тку, захист навколишнього середовища повинен 
складати невід’ємну частину процесу розвитку і не 
може розглядатися у відриві від нього.

Принцип 5 – стосується питання співпраці дер-
жав і народів у напрямі викоренення бідності.

Принцип 6 – особливій ситуації і потребам кра-
їн, що розвиваються, зокрема найменш розвинених 
країн і країн, найуразливіших в екологічному від-
ношенні, надається особливе значення. В рамках 
міжнародних дій, що приймаються в області на-
вколишнього середовища та розвитку, слід також 
враховувати інтереси і потреби всіх країн.

Принцип 7 – держави співробітничають у дусі 
глобального партнерства в цілях збереження, за-
хисту та відновлення чистоти і цілісності екосис-
теми землі. з урахуванням того, що різні держави 
в неоднаковій мірі сприяли погіршенню стану до-
вкілля планети, вони несуть загальні, але диферен-
ційовані по своїй мірі обов'язки. Розвинені країни 
визнають відповідальність, яка лежить на них в 
контексті міжнародних зусиль по забезпеченню 
стійкого розвитку, з врахуванням того тягаря, який 
накладають їх суспільства на довкілля планети, і 
тих технологій, фінансових ресурсів, якими вони 
володіють.

Принцип 8 – для досягнення стійкого розвитку 
і вищої якості життя для всіх людей, держави пови-
нні скоротити масштаби нераціональної практики 
виробництва і вжитку та викоренити її, заохочувати 
відповідну демографічну політику.

Принцип 9 – держави повинні співробітничати 
в цілях зміцнення діяльності по нарощуванню на-
ціонального потенціалу для забезпечення стійкого 
розвитку за рахунок поглиблення наукового розу-
міння через обмін науково-технічними знаннями і 
розширення розробки, адаптації, поширення, пере-
дачі технологій, включаючи нові та передові тех-
нології.

Принцип 10 – екологічні питання розглядають-
ся найбільш ефективним чином за участю всіх за-
цікавлених громадян на відповідному рівні. На на-
ціональному рівні кожна людина має відповідний 
доступ до інформації, що стосується довкілля, яке 
є у розпорядженні державних органів, включаючи 
інформацію про небезпечні матеріали, діяльність в 
їх общинах, і можливість брати участь в процесах 
ухвалення рішень. Держави розвивають та заохо-
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чують інформованість і участь населення шляхом 
широкого надання інформації. забезпечується 
ефективний доступ до судових і адміністративних 
розглядів, включаючи відшкодування та засоби су-
дового захисту.

Принцип 11 – держави приймають ефектив-
ні законодавчі акти в сфері довкілля. Екологічні 
стандарти, а також цілі і пріоритети господарської 
діяльності повинні відображати умови в області 
довкілля та розвитку, відносно яких вони засто-
совуються. Стандарти, вживані деякими країна-
ми, можуть не відповідати інтересам інших країн 
і бути зв'язані з необґрунтованими економічними, 
соціальними витратами для них, країн, що зокрема 
розвиваються.

Принцип 12 – держави повинні співробітни-
чати в справі створення сприятливої і відкритої 
міжнародної економічної системи, яка приведе до 
економічного зростання та стійкого розвитку у всіх 
країнах, до більш ефективного вирішення проблем 
погіршення стану навколишнього середовища. за-
ходи в області торгівельної політики, що прийма-
ються в цілях охорони довкілля, не мають бути 
засобом довільної або невиправданої дискриміна-
ції, прихованого обмеження міжнародної торгівлі. 
Слід уникати однобічних дій за рішенням еколо-
гічних завдань за межами юрисдикції країни, що 
здійснює імпорт. заходи в області охорони навко-
лишнього середовища, направлені на вирішення 
трансграничних або глобальних екологічних про-
блем, повинні, наскільки це можливо, ґрунтуватися 
на міжнародному консенсусі. 

Принцип 13 – держави повинні розробляти на-
ціональні закони, що стосуються відповідальнос-
ті за збиток, що наноситься жертвам забруднення 
і інших видів екологічно шкідливої діяльності, 
компенсації такого збитку. Держави забезпечують 
оперативну і рішучу співпрацю з метою розробки 
додаткових міжнародно-правових норм, стосовно 
відповідальності та компенсації за негативні на-
слідки екологічного збитку, що заподіюється ді-
яльністю, яка ведеться під їх юрисдикцією або 
контролем, районам, що знаходяться за межами їх 
юрисдикції.

Принцип 14 – держави повинні ефективно спів-
робітничати з метою протидіяти або перешкодити 
переміщенню і передачі в інші держави діяльності 
та речовин, які завдають серйозного збитку еколо-
гічному середовищу або вважаються шкідливими 
для здоров'я людини.

Принцип 15 – в цілях захисту довкілля держа-
ви залежно від своїх можливостей широко засто-
совують принцип вживання заходів обережності. 
у тих випадках, коли існує загроза серйозного або 
необоротного збитку, відсутність повної наукової 
упевненості не використовується як привід, або 
відстрочення вживання ефективних з точки зору 
витрат заходів по запобіганню погіршенню стану 
довкілля.

Принцип 16 – національні власті повинні праг-
нути забезпечити інтерналізацию екологічних ви-
трат і використання економічних засобів, зважаю-

чи на підхід, згідно з яким забруднювач повинен, 
в принципі, нести витрати, пов'язані із забруднен-
ням, належним чином враховуючи суспільні інтер-
еси, не порушуючи міжнародну торгівлю і інвес-
тування.

Принцип 17 – оцінка екологічних наслідків як 
національний інструмент здійснюється відносно 
пропонованих видів діяльності, які, ймовірно, зро-
блять значний негативний вплив на навколишнє се-
редовище і які повинні затверджуватися рішенням 
компетентного національного органу.

Принцип 18 – держави негайно повідомляють 
інші держави про будь-які стихійні лиха або інші 
надзвичайні ситуації, які здатні привести до неспо-
діваних шкідливих наслідків для навколишнього 
середовища цих держав. міжнародне співтовари-
ство робить все можливе для надання допомоги 
державам, що постраждали від цього.

Принцип 19 – держави направляють потенцій-
но постраждалим державам попередні, своєчасні 
повідомлення і відповідну інформацію про заходи, 
які можуть мати значні негативні трансграничні на-
слідки і проводять консультації з цими державами 
на ранньому етапі та у дусі доброї волі.

Принцип 20 – встановлює гендерне питання – 
участь жінок у процесі досягнення стійкого розви-
тку.

Принцип 21 – творчі здібності, ідеали і муж-
ність молоді світу слід мобілізувати в цілях форму-
вання глобального партнерства, з тим щоб досягти 
стійкого розвитку та забезпечити світліше майбут-
нє для всіх.

Принцип 22 – корінне населення і його общи-
ни, а також інші місцеві общини покликані грати 
життєво важливу роль в раціональному викорис-
танні, поліпшенні довкілля з врахуванням їх знань 
та традиційної практики. Держави повинні визна-
вати і належним чином підтримувати їх самобут-
ність, культуру, інтереси, забезпечувати ефективну 
участь в досягненні стійкого розвитку.

Принцип 25 – світ, розвиток і охорона довкілля 
взаємозалежні та нерозділимі. 

Принцип 27– держави і народи співробітнича-
ють у дусі доброї волі і партнерства у виконанні 
окреслених принципів.

На рівні Європейського Союзу – Всеєвропей-
ська стратегія збереження біологічного та ланд-
шафтного різноманіття від 25.10.1995 року [1] 
визначає стратегічні принципи – принцип обереж-
ного прийняття рішень, принцип уникнення загроз, 
принцип запобігання втратам, принцип переміщен-
ня небезпечних виробництв, принцип екологічної 
компенсації, принцип екологічної єдності, прин-
цип відновлення та (від)творення природних ре-
сурсів, принцип найкращої існуючої технології та 
найкращих екологічних методів, принцип «забруд-
нювач платить», принцип участі громадськості та її 
доступу до інформації. 

здійснення органічного виробництва передба-
чає також наявність усталених принципів, які ле-
жать в основі такої діяльності, зокрема – принцип 
здоров’я – «органічне сільське господарство пови-
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нне підтримувати та поліпшувати здоров’я ґрунту, 
рослини, тварини, людини та планети як єдиного й 
неподільного цілого» [8]; принцип екології – «ор-
ганічне сільське господарство має ґрунтуватися на 
принципах природних екологічних систем і циклів, 
працюючи, співіснуючи з ними та підтримуючи їх» 
[8]; принцип справедливості – «органічне сільське 
господарство має базуватися на відносинах, що га-
рантують справедливість з врахуванням інтересів 
навколишнього середовища та життєвих можли-
востей» [8]; принцип турботи – «управління ор-
ганічним сільським господарством повинне мати 
попереджувальний і відповідальний характер для 
захисту здоров’я й добробуту як нинішніх і при-
йдешніх поколінь, так і довкілля» [8].

Органічне виробництво – шлях до забезпечення 
не лише екологічної, генетичної безпеки, а й про-
довольчої, тому розширюючи напрями взаємодії 
таких категорій, подальшим науковим поштовхом 
дослідницької доробки стануть – принципи продо-
вольчої безпеки (національної продовольчої безпе-
ки) [9, с. 268-272].

висновки. Враховуючи єдиний напрям на шля-
ху збереження природу та її складових елементів, 
зменшення втілення генетично модифікованих ор-
ганізмів, органічного напряму виробництва тощо, 
їхню взаємопоєднаність і взаємодію, нагальним 
стає концептуальне дослідження початкових еле-
ментів структури, що повинні лежати в основі роз-
робки нормативно-правових актів.
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Розділ 7
адМінісТРаТивне пРаво і пРоЦес; 

Фінансове пРаво; інФоРМаЦіЙне пРаво

деякі нАпряМи протидії корупЦіЙніЙ ЗлочинноСті 
в прАвоохоронних оргАнАх

кінаш М. М.,
здобувач,

Харківський національний університет внутрішніх справ

Стаття присвячена висвітленню сутності та змісту напрямів протидії корупційній злочинності в правоохоронних ор-
ганах. Проаналізовано підходи різних вчених щодо особи корупційного діяння. Автор акцентує увагу на напрямах про-
філактики корупційної злочинності в українських правоохоронних органах.

Ключові слова: корупція, злочинність, правоохоронні органи, протидія.

Статья посвящена освещению сущности и содержания направлений противодействия коррупционной преступ-
ности в правоохранительных органах. Проанализированы подходы разных ученых относительно лица коррупционно-
го деяния. Автор акцентирует внимание на направлениях профилактики коррупционной преступности в украинских 
правоохранительных органах. 

Ключевые слова: коррупция, преступность, правоохранительные органы, противодействие.

The article is devoted illumination of essence and maintenance of directions of counteraction corruption criminality in law 
enforcement authorities. Approaches of different scientists are analysed in relation to the face of corruption act. The author 
focuses attention on the directions of prevention of corruption crime in the Ukrainian law enforcement agencies.. 

Key words: corruption, criminality, law enforcement authorities, counteraction.

постановка проблеми. Основний вектор роз-
витку україни в сучасному світі спрямований на 
створення демократичного суспільства, здатного 
забезпечити кожному громадянинові реалізацію 
його здібностей і задоволення його життєвих по-
треб, супроводжується рядом негативних тенден-
цій, що загрожують функціонуванню державного 
механізму. Серед деструктивних явищ, які потре-
бують комплексної протидії з боку суспільства, 
значне місце посідає корупція.

Саме тому підвищення тиску на корупцію з 
боку всього суспільства, формування нової антико-
рупційної політики визнаються важливими аспек-
тами забезпечення національної безпеки україни, 
а боротьба з корупцією – пріоритетним напрямом 
діяльності правоохоронних органів.

Стан дослідження. Окремі питання, пов’язані 
із проблемою запобігання та протидії корупції, у 
своїх працях досліджували В.Б. Авер’янов, О.м. 
Бандурка, м.Ю. Бездольний, м.м. Биргеу, Ю.П. 
Битяк, м.В. Буроменський, А.ф. Волобуєв, В.В. Га-
лунько, л.А. Гапоненко, В.Т. Гаращук, і.П. Голосні-
ченко, С.м. Гусаров, Олефір, Ю.і. Римаренко, С.С. 
Рогульський, Т.В. Сараскіна, А.В. Сердюк, В.Д. 
Сущенко, О.В. Ткаченко, Р.м. Тучак, В.К. Шкару-
па та інші, які не тільки розвинули, але й суттєво 
оновили традиційні наукові уявлення в цій галузі. 

Разом з тим слід визнати, актуальність даної 
статі виражається в необхідності практичного за-
стосування в україні європейських стандартів 
етичної поведінки працівників міліції, реалізації 
нових підходів щодо недопущення скоєння коруп-

ційних діянь самими працівниками міліції. Саме 
тому, метою статті є подальша теоретична роз-
робка напрямів протидії корупційній злочинності в 
правоохоронних органах. 

виклад основного матеріалу. Пошук нових 
шляхів запобігання корупційній злочинності в пра-
воохоронних органах необхідно починати з аналізу 
показників цієї злочинності, її детермінанту та осо-
бливостей особи злочинця.

Кількість злочинів, що здійснюються співро-
бітниками правоохоронних органів, по оцінках 
експертів, складає в середньому 18–20 тис. пору-
шень в рік [1, с. 67], більшість з яких залишаються 
латентними, внаслідок чого показники криміналь-
ної статистики практично спотворюють існуючу 
ситуацію. як відзначають різні фахівці, на сьогод-
нішній день в офіційну статистику потрапляє лише 
20–25 % злочинів, скоєних співробітниками право-
охоронних органів, причому найбільшою латент-
ністю володіють такі злочини, як хабарництво, пе-
ревищення службових повноважень і зловживання 
службовим становищем [2, с. 4-14]. Серед особли-
востей даної злочинності все частіше можна виді-
лити груповий, а інколи і організований характер.

Суспільна небезпека злочинів, скоєних співро-
бітниками правоохоронних органів, полягає в тому, 
що вказані діяння здійснюються посадовими осо-
бами, на яких в першу чергу покладений обов'язок 
дотримання закону. Високий рівень корупційної 
злочинності не лише збільшує загальна кількість 
злочинів, що здійснюються в країні, але і спричи-
няє зниження авторитету правоохоронних органів і 
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всього державного апарату серед населення країни, 
породжує відчуття недовіри до них з боку грома-
дян, небажання звертатися за допомогою в разі по-
рушення їх прав і інтересів [3, с. 45-52].

Виявлені злочини нерідко мають великий сус-
пільний резонанс і активно освітлюють в засобах 
масової інформації. Таким чином засоби масової 
інформації активно беруть участь в створенні не-
гативного образу співробітника правоохоронних 
органів, тоді як взаємодію з ними необхідно вико-
ристовувати в цілях:

– широкого інформування населення про зако-
нодавство, направлене на протидію злочинності, і 
практику його вживання; про діяльність правоохо-
ронних органів і виконувані ними функції, про по-
вноваження співробітників, сфери і можливості їх 
впливу на злочинність; про конкретні кримінальні 
події, у тому числі заходи, прийняті співробітника-
ми для розкриття окремих злочинів;

– формування у населення об'єктивної думки 
про захищеність своїх законних інтересів; 

– проведення акцій по підвищенню престижу 
професійного статусу співробітників правоохорон-
них органів.

В результаті у населення склалася стійка дум-
ка про те, що корупція в правоохоронних органах 
знаходиться на другому місці після органів жит-
лово-комунального господарства. Така думка обу-
мовлена досвідом спілкування із співробітниками 
правоохоронних органів при порушенні правил до-
рожнього руху, видачі водійських прав, реєстрації 
за місцем проживання, отримання дозволу на збе-
рігання вогнепальної зброї і так далі. Отже, коруп-
ційні злочини:

1) здійснюються завдяки займаному посадово-
му (службовому) положенню співробітника; 

2) переслідують мету – отримання незаконної 
вигоди; 

3) зазіхають на нормальну роботу правоохорон-
них органів і підривають їх авторитет; 

4) порушують ті, що охороняються законом 
права, свободи і інтереси громадян.

Таким чином, корупція в правоохоронних органах 
– це явище, що полягає в протиправному використан-
ні їх співробітниками свого службового становища, 
наданих їм можливостей для здобуття від фізичних і 
юридичних осіб матеріальних та інших благ, а також 
у виконанні дій всупереч інтересам служби. 

Вище викладене, дозволяє зробити висновок, 
що найбільшою мірою сприяє корупції матеріаль-
на, трудова і соціальна незахищеність співробітни-
ків правоохоронних органів, яка «тягне» за собою й 
інші проблеми: недосконалість процедури відбору 
осіб, що поступають на службу в правоохоронні ор-
гани; слабкий контроль за співробітниками з боку 
їх керівництва та ін. Адже із-за низької заробітної 
плати втрачається престиж служби в правоохорон-
них органах, що, у свою чергу, ускладнює якісний 
кадровий відбір на службу.

Вивчивши ряд робіт, присвячених аналізу осо-
би корупційного злочину [4, с. 42-44], можна ви-
значити приблизну структуру особи співробітника 

правоохоронних органів, що скоїв корупційний 
злочин: це чоловік не старше 30 років; з середньою 
освітою; одружений; стаж служби, що має, в право-
охоронних органах менше 5 років; що скоїв злочин 
в групі, керуючись престижним мотивом (з підви-
щенням кар’єри, із-за небажання псувати стосун-
ки з колегами по роботі, прагнення показати свою 
перевагу над іншими людьми і так далі), рідше – 
корисливим; що допускав до скоєння злочину всі-
лякі порушення закону; що використав раніше своє 
службове становище для надання допомоги (як 
правило, небезкорисливої) не лише своїм родичам, 
але і друзям, знайомим і незнайомим громадянам, 
що зверталися з подібними проханнями, навіть 
коли це йшло врозріз із законом.

Варто відзначити, що по своїй соціально-пси-
хологічній характеристиці співробітники право-
охоронних органів, що скоїли корупційні злочини, в 
більшості своїй практично не відрізняються від за-
конослухняних громадян. Деформовані гіпертрофо-
вані потреби спостерігаються в середньому лише в 
чверті порушників. В останніх же випадках злочини 
вчиняються для задоволення власних потреб. Саме 
тому можна вважати, що в механізмі злочинної по-
ведінки при скоєнні корупційних злочинів основним 
«спусковим» елементом виступають незадоволені 
життєво необхідні потреби. Причина дефекту пра-
восвідомості обумовлена тим, що в сучасних умовах 
вітчизняного суспільства у співробітників правоохо-
ронних органів із-за низького рівня соціальної забез-
печеності обмежені можливості для задоволення де-
коли навіть мінімальних потреб [5, с. 22].

Невідповідність заробітної плати соціальній 
функції, що виконується співробітниками право-
охоронних органів, а також її невідповідність міні-
мальним вимогам, необхідним для гідного існуван-
ня співробітника і його сім'ї призводить до того, що 
співробітник або вимушений звільнитися зі служ-
би на більш високооплачувану роботу, або шукати 
інші, як правило, незаконні джерела доходу. це 
може бути і здійснення безпосередньо корупційних 
злочинів – здобуття хабарів, зловживання службо-
вим становищем і тому подібне, і різні шляхи отри-
мання доходу, що несумісні зі службою в структурі 
органів внутрішніх справ.

Проте навряд чи перераховані обставини мож-
на визнати виправданням вчинення корупційного 
злочину. Особи, що поступають на службу в право-
охоронні органи, заздалегідь обізнані про майбутні 
умови роботи і, підписуючи контракт, погоджують-
ся з ними. Тому в разі вчинення злочинів вони по-
винні понести відповідне покарання.

з врахуванням вказаних аспектів для профілак-
тики професійної деформації особи співробітника 
правоохоронних органів пропонуються наступні 
заходи: 

– реальне забезпечення співробітникам соці-
альних гарантій, передбачених відповідними нор-
мами законодавства; 

– створення гнучкої системи підвищення про-
фесійної підготовки співробітників правоохорон-
них органів;
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– формування етичної свідомості співробітни-
ків правоохоронних органів, що полягає в нетерпи-
мості до злочинних проявів;

– вдосконалення існуючих методик визначення 
професійної придатності стосовно практики діяль-
ності співробітників правоохоронних органів;

– зміцнення інституту наставництва в підрозді-
лах правоохоронних органів, в якому важливим ас-
пектом повинен бути взаємозалежний зв'язок між 
наставником і молодим співробітником.

узагальнюючи все сказане, можна виділити 
основні напрями профілактики корупційної зло-
чинності в українських правоохоронних органах: 

1. формування державної політики протидії 
корупційній злочинності. Перші кроки в цьому на-
прямі вже зроблені: введені в дію:

– закон україни «Про засади запобігання і про-
тидії корупції» [6 ]; 

– указ Президента україни «Про Національну 
антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки» [7];

– Постанова Кабінету міністрів «Про затвер-
дження Державної програми щодо запобігання і 
протидії корупції на 2011-2015 роки» [8], та інші.

Сьогодні в україні визначено політику на реорга-

нізацію міліції, хоча особливих ілюзій з приводу про-
понованих змін громадяни нашої країни не мають. 
Дійсно, з часу набрання чинності нових норматив-
но-правових актів мало що змінилося. це природно, 
оскільки система правоохоронних органів залишила-
ся колишньою, колишніми залишилися і співробітни-
ки, оплата їх праці, механізм їх поведінки на робочому 
місці. Тому важливі і наступні напрями профілактики 
злочинності в українських правоохоронних органах.

2. Нейтралізація ряду найбільш істотних та по-
слаблення дії всіх чинників, що породжують ко-
рупційну злочинність (перш за все, економічного, 
соціального і духовно-етичного характеру).

Поліпшення матеріального забезпечення спів-
робітників правоохоронних органів в сукупності 
з підвищенням контролю за їх діяльністю (з боку 
громадськості, служб внутрішній безпеці і так далі) 
може істотно змінити ситуацію на кращий.

3. Вдосконалення системи правоохоронних 
органів з метою підвищення ефективності їх ді-
яльності: усунення невластивих функцій різних 
служб, що повторюються; трансформація системи 
оцінки результативності діяльності правоохорон-
них органів і так далі
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Розділ 8
КРиМінальне пРаво Та КРиМінолоГія;  

КРиМінально-виКонавче пРаво

СпеЦиФікА легАліЗАЦії криМінАльних доходів 
СтруктурАМи трАнСнАЦіонАльного нАркобіЗнеСу,  

Що СпеЦіАліЗуЮтьСя нА неЗАконних оперАЦіях іЗ кокАїноМ

гриненко і. М.,
кандидат юридичних наук, 

докторант аспірантури та докторантури,
Національна академія Служби безпеки України

В статті досліджено специфіку легалізації кримінальних доходів стурктрами транснаціонального наркобізнесу, що 
спеціалізуються на незаконних операціях з кокаїном, використання ними неформальних фінансових інститутів та їх ін-
теграція у міжнародну банківську систему.

Ключові слова: легалізація доходів, одержаних злочиним шляхом; наркобізнес; організована злочинність; право-
охоронна діяльність.

В статье исследована специфика легализации криминальных доходов структурами транснационального наркобиз-
неса, специализирующимися на незаконных операциях с кокаином, использование ими неформальных банковских ин-
ститутов и их интеграция в международную банковскую систему.

Ключевые слова: легализация доходов, полученных незаконным путем; наркобизнес; организованная преступ-
ность; правоохранительная деятельность.

The article is devoted to the nature of money laundering by transnational drug trafficking organized criminal structures, 
involved in the illicit cocaine trafficking, usage of informal financial institution and their integration in the international banking 
system.

Key words: money laundering; drug trafficking; organized crime; law enforcement.

постановка проблеми. легалізація доходів, 
одержаних незаконним шляхом, є ядром сучасної 
системи транснаціонального наркобізнесу, що за-
безпечує не лише продовження цієї кримінальної 
діяльності, а й її інтеграцію у сферу легального біз-
несу – як через інвестування здобутих злочинним 
шляхом грошей, так і шляхом вровадженням кри-
мінальних практик. Відмивання грошей організо-
ваною злочинністю є одним із чинників поширення 
корупції, криміналізації сфери державного управ-
ління на місцевому та національному рівнях.

Ефективна боротьба з організованою злочин-
ністю, у тому числі і з таким її проявом, як трансна-
ціональний наркобізнес, є неможливою без вжиття 
рішучих захоів протидії легалізації криміналними 
структурами доходів, одержаних ними від вчинення 
злочинів. В цьому зв’язку важливим є дослідження 
цієї кримінальної системи з метою впровадження 
адекватних заходів фінансового моніторингу та 
націлення сил та засобів правоохоронних органів. 
На нашу думку, дослідження системи легалізації 
доходів, одержаних саме від незаконних операцій 
з кокаїном в цьому зв'язку має досить важливе зна-
чення. це обумовлено найбільшою прибутковістю 
цього ринку, що генерує найбільшу частину ко-
штів, що відмиваються, а також усталеністю цієї 
системи, що досить ефективно функціонує вже по-
над 40 років.

Ступінь розробленості проблеми. Протидії 
легалізації доходів, одержаних злочинним шля-

хом, присвячено низку досліджень українських та 
зарубіжних науковців, зокрема, С. Гуржія, О. Ду-
дорова, О. Користіна, В. Кротюка, а також Р. Бей-
кера, К. Коттке, П. ліллі та Дж. Робінсона. ці та 
інші вчені основу увагу приділяли забезпеченню 
законності функціонування фінансового сектору та 
заходам контролюючого характеру. у той же час, 
дослідженню функціонування конкретних систем 
легалізації доходів належна увага не приділялася. 
Таким чином, метою цієї статті є визначення спе-
цифіки легалізації доходів, одержаних від незакон-
ного обігу наркотиків, на прикладі організованих 
злочинних угрупувань, що спеціалізуються на не-
законних операціях із кокаїном. Досягнення цієї 
мети потребує виконання наступних задач: визна-
чення сучасного стану проблеми легалізації дохо-
дів структурами транснаціонального наркобізнесу, 
що спеціалізуються на незаконних операціях із ко-
каїном, дослідження використання ними системи 
неформальних банківських установ та їх взаємодії 
із легальною міжнародною банківською системою.

виклад основного матеріалу. Процес лега-
лізації коштів, отриманих злочинним шляхом, є 
невід’ємною складовою наркобізнесу, у ході якого 
гроші, як правило, готівкові, набувають вигляду 
отриманих легальним шляхом. При цьому харак-
терною особливістю системи легалізації грошей, 
отриманих від торгівлі наркотиками є її відокрем-
леність від власне наркоторгівлі – особи, що займа-
ються такого роду фінансовими операціями, ніколи 
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не беруть участі у протиправних діях із підконтр-
ольними речовинами.

Сучасна система легалізації доходів, одержа-
них від наркобізнесу є відносно новим феноменом, 
обумовленим стрімким зростанням незаконних 
операцій із наркотиками в усьому світі. На початку 
1970-х років, коли Карлос ледер, Пабло Ескобар та 
брати Очоа започаткували крупні поставки кокаїну 
до США і утворили медельїнський картель, увага 
питанню легалізації злочинних доходів ними не 
приділялася, оскільки вони не могли собі уявити, 
скільки грошей їм вдасться від цього отримати.

у 1970-1980-ті роки медельїнський картель 
контролював до 80% поставок кокаїну на ринок 
США, а капіталовіддача цього бізнесу становила 
20000%, тобто інвестування одного долару у нар-
кобізнес давало прибуток у 200 доларів [1]. 

за свідченням брата Пабло Ескобара, Роберто 
Ескобара в окремі роки доходи картелю станови-
ли до 20 млрд доларів. Надходження готівкових 
коштів були настільки значними, що щомісяця 
картель витрачав до 2500 доларів на купівлю гумо-
вих кілець для перетягування пачок із банкнотами. 
Картель не мав можливості не лише інвестувати, а 
й належним чином зберігати такі кошти в готівці – 
до 10% від цієї суми з’їдалося щурами, згнивало чи 
губилося [1].

у 1989 році журнал Forbes визнав П. Ескоба-
ра сьомою найбагатшою людиною світу, оцінивши 
його майно у 25 млрд доларів. у той же час, видан-
ня визнавало, що його оцінка реальної власності 
цього наркоділка була суттєво заниженою.

Гроші від торгівлі кокаїном отримувалися май-
же виключно на ринку США, при цьому можли-
вості їх інвестування на території цієї країни П. 
Ескобаром не розглядалися. як зазначив засудже-
ний у США крупний наркоторговець Джордж Юнг, 
«на певному етапі гроші перетворюються на про-
блему». На початку існування картелю долари пе-
реправлялися до Колумбії тими самими літаками, 
якими у іншому напрямку перевозився кокаїн. у 
Колумбії банки охоче обмінювали долари на песо 
або ввезені гроші витрачалися без конвертації. По 
мірі зростання прибутковості наркоділки почали 
використовувати банки у США для депонування 
отриманих від наркоторгівлі грошей. В інших ви-
падках гроші вивозилися літаками чи катерами на 
офшорні території в басейні Карибського моря – на 
Багами, Арубу, Кайманови та Британські Віргінські 
острови, де вони вкладалися у місцеві банки. цей 
метод продовжує використовуватися і зараз, хоча 
вже не так активно, передусім через суворіші захо-
ди контролю в морських та аеропортах в США [2]. 

Ще на початку 1970-х років у США було при-
йнято законодавство щодо банківської звітності, 
яке, як правило, ігнорувалося. В середині 1980-х 
років правоохоронні органи стали приділяти біль-
ше уваги цьому питанню, що спонукало наркоділ-
ків до пошуку альтернативних шляхів легалізації 
доходів.

Більшість лідерів наркокартелів мешкала у Ко-
лумбії і не часто залишала свої штаб-квартири у 

медельїні чи Калі. Для покриття власних витрат, 
підкупу політиків та платні виробникам кокаїну 
та організаторам контрабандних акцій вони по-
требували колумбійські песо. Гроші, з іншого боку, 
отримувалися на вулицях США, отже, їх треба було 
конвертувати у песо та вивезти із країни.

Для законодавства Колумбії характерним є 
суворий контроль над валютними операціями та 
оподаткуванням, через що «чорний ринок» валю-
ти існує у цій країні впродовж десятиліть. Навіть 
легально отримані гроші, якщо їх потрібно пере-
казати до США, часто конвертуються на «чорному 
ринку», оскільки обмінний курс на ньому значно 
нижчий за офіційний.

Посилення регуляційних правил щодо функці-
онування банківської системи спонукало наркоділ-
ків відмовитися від використання офіційних банків 
та активніше використовувати «чорний ринок» для 
відмивання грошей. у результаті сформувалася 
система, відома як «чорний ринок з обміну песо», 
що є одним із найефективніших механізмів лега-
лізації доходів, одержаних злочинним шляхом. за 
даними колумбійських правоохоронців, щороку на 
цьому ринку відмивається близько 5 млрд доларів, 
отриманих від торгівлі кокаїном.

Впродовж останніх десятиліть наркобізнес за-
лишається найбільш прибутковим видом злочинної 
діяльності, що генерує близько 50% від усіх гро-
шей, отриманих транснаціональною організованою 
злочинністю [3, C. 36]. за оцінками управління з 
наркотиків та злочинності ООН глобальний ринок 
наркотиків становить 322 млрд доларів США, або 
0,9% загальносвітового ВВП, при цьому основна 
частина коштів отримується на вулицях країн Пів-
нічної Америки, Європи та Рф [3, C. 31]. загальні 
доходи від торгівлі кокаїном становлять 85 млрд 
доларів, із яких лише 1 млрд надходить до ферме-
рів країн-виробників – Колумбії, Перу та Болівії. 
Решта залишається у розпорядженні організова-
ної злочинності та, значною мірою, відмивається. 
Так, за оцінками ООН, процес незаконної легаліза-
ції проходять близько 92% грошей, отриманих від 
незаконної торгівлі кокаїном на оптовому рівні та 
46% від отриманих на рівні роздрібної торгівлі. Та-
ким чином, відмивається близько 53 млрд доларів, 
отриманих на підпільному ринку кокаїну, при цьо-
му 26 млрд вивозяться поза межі юрисдикцій, де їх 
було отримано [3, C. 7].

легалізація доходів, одержаних злочинним 
шляхом, передбачає використання фінансових 
установ, проходячи через які, кошти набувають ви-
гляду законних. як зазначалося, посилення заходів 
фінансового контролю у США спонукало колум-
бійських та мексиканських наркоділків викорис-
товувати підпільну банківську систему, відому як 
«чорний ринок песо». Подібного роду неформальні 
системи існують у інших країнах та регіонах впро-
довж століть і сьогодні ефективно конкурують із 
офіційною банківською системою, представляючи 
собою певного роду тіньовий банківський сектор.

мережа з протидії фінансовій злочинності 
(Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) 
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Казначейства США характеризує «неформальні 
установи з грошових переказів» як «системи, меха-
нізми чи мережі осіб, які отримують гроші для на-
дання грошей або еквівалентного їм майна особам 
у інших географічних регіонах, при цьому переве-
дення грошей здійснюється, як правило, поза меж-
ами офіційних банківських установ, у тому числі за 
посередництво ділових структур, для яких такого 
роду трансакції не є основним родом діяльності» 
[4, С.1]. Хоча такого роду установи надають досить 
широкий спектр послуг, слід визнати, що основним 
напрямом їх діяльності є саме грошові перекази та 
пов'язаний із ними обмін валют.

латиноамериканський «чорний ринок з обміну 
песо» ґрунтується на довірі, поєднаною із погро-
зою насильства. Слід також враховувати, що «ри-
нок песо» орієнтований передусім на забезпечення 
потреб наркоділків – операції із легально отрима-
ними грошима на ньому є скоріше виключенням.

у цьому випадку дилер забирає гроші у дола-
рах у наркоділка в США і має покласти певну суму 
у песо на його колумбійський рахунок. Комісія за 
обмін доларів на песо встановлюється на 40% мен-
шою за офіційну. як правило, долари постачаються 
у великих обсягах готівки, запакованими у короб-
ки чи валізи. Дилер має у своєму розпорядженні 
«помічників», які розміщають готівку у банках в 
США депозитами, меншими за 10 тисяч доларів, 
що дозволяє уникнути звітності. Після цього ко-
шти об’єднуються у одному рахунку. Дилер також 
має офіс у Колумбії, де підтримує контакти із міс-
цевими бізнесменами, зацікавленими у придбанні 
дешевих доларів для купівлі товару на ринку США. 
Обмін песо на долари здійснюється із комісією, на 
20% меншою за офіційну. якщо колумбійський біз-
несмен, що купує долари, має рахунок у США, то 
гроші безпосередньо переводяться на нього. Про-
ведені правоохоронними органами Сполучених 
Штатів розслідування виявляли використання у 
такого роду операціях таких відомих компаній, як 
General Electric, Whirlpool, Phillip Morris та Intel. 
Таким чином, система відмивання грошей, отрима-
них від незаконного обігу наркотиків, є тісно інте-
грованою у легальну міжнародну економіку.

На думку американських дослідників з питань 
протидії легалізації доходів, одержаних злочин-
ним шляхом, суттєві вливання грошей, отриманих 
від наркобізнесу в легальну фінансову систему, 
що вже й так була суттєво корумпована різного 
роду операціями із «податкової оптимізації» та 
подібних дій напівлегального характеру, стало од-
ним із чинників фінансової кризи кінця минулого 
десятиліття.

В січні 2013 року прокуратура США направи-
ла до федерального суду подання щодо накладення 
штрафу на HSBC Holdings Plc у розмірі 1,9 млрд 
доларів США у зв'язку із причетністю останньо-
го до відмивання грошей на користь наркоділків. 
ця сума є найбільшим штрафом, що коли-небудь 
накладався на банківську установу. у той же час, 
прокуратура вирішила не порушувати кримінальну 
справу щодо HSBC, оскільки позбавлення цієї ін-

ституції ліцензії може призвести до дестабілізації 
банківської системи США у цілому. Незважаючи 
на це, у ході попереднього розслідування встанов-
лено, що через HSBC було відмито як мінімум 881 
млн доларів США, отриманих від торгівлі наркоти-
ками, у тому числі на користь мексиканського кар-
телю «Сіналоа» та колумбійського картелю «Пів-
нічної долини», при цьому вина самої банківської 
установи була достатньою мірою доведена. Також 
встановлено, що схеми відмивання грошей перед-
бачали використання HSBC та «чорного ринку з 
обміну песо». Щодня наркоділки вкладали сотні 
тисяч доларів на рахунки в HSBC в його відді-
леннях у мексиці, причому в останніх були про-
інформовані щодо злочинного походження грошей. 
Після цього гроші переводилися на рахунки екс-
портерів в Нью-Йорку та інших містах Сполучених 
Штатів. Встановлено, що за період з 2006 по 2009 
року з відділень HSBC у мексиці до США було пе-
реведено близько 670 млрд доларів, хоча, звичайно, 
не вся ця сума має незаконне походження. 

у ході розслідування встановлено, що за такого 
роду послуги брокери брали 20% від суми, що від-
мивається. Частина цієї суми витрачалася на під-
куп співробітників банку [5]. 

у результаті такого роду діяльності вже у 2008 
році банк HSBC отримав у мексиці репутацію 
«місця для відмивання грошей» [6].

HSBC був далеко не єдиним банком, причетним 
до відмивання доходів кримінального походження. 
Так, ING Bank виплатив 619 млн доларів штрафу 
за підробку документації та здійснення прихова-
них переказів на суму понад 2 млрд доларів для 
юридичних осіб, що здійснювали торгівлю у обхід 
міжнародних санкцій. Наприкінці 2010 року банк 
Wachovia заплатив штраф на суму 160 млн доларів 
за порушення регуляційних правил, у результаті 
яких до США було незаконно переведено із мек-
сики гроші у сумі 378,4 млрд доларів, що дорів-
нює третині ВВП цієї латиноамериканської країни. 
Частина цих коштів була отримана від незаконного 
обігу наркотиків. Під час проведення розслідуван-
ня встановлена причетність до незаконних опера-
цій таких фінансових інститутів, як Union Bank of 
California, Lloyds, Credit Suisse, ABN Amro Holding, 
Barclays та Standard Chartered. Всі ці інституції не 
зазнали кримінального переслідування і санкції 
щодо них були обмежені штрафами, накладеними 
у адміністративному порядку [7]. 

звичайно, буде перебільшенням звинувачувати 
усю банківську систему у причетності до легаліза-
ції злочинних доходів. Так, Починаючи з 2009 року 
члени мексиканського картелю «лос зетас» вико-
ристовували для відмивання грошей, отриманих від 
продажу кокаїну, техаську фірму Tremor Enterprises, 
власником якої був брат лідерів цього картелю. Роз-
слідування цієї діяльності проводилося за інфор-
мацією та сприянням «Bank of America», рахунок у 
якому наркоділки використовували для здійснення 
незаконних операцій. у цьому випадку банк діяв у 
відповідності до встановлених правил, що дозволи-
ло йому уникнути штрафних санкцій [8].
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На думку американських експертів, якщо угру-
пування транснаціонального наркобізнесу позбавити 
можливості інвестувати кошти у легальну економіку, 
їх функціонування припиниться. Також зазначається 
на тісний зв'язок цих угрупувань із терористичними 
структурами. Так, у листопаді 2012 року підкомітет 
Сенату США з питань нагляду, розслідувань та управ-
ління видав звіт, у якому вказувалося на налагоджен-
ня взаємодії між мексиканськими та колумбійськи-
ми наркокартелями, з одного боку, та організацією 
«Хезболлах» – з іншого, для спільної реалізації акцій 
у сфері торгівлі людьми, незаконної міграції, контр-
абанди та фінансових злочинів у США та країнах ла-
тинської Америки, що щороку приносить злочинцям 
прибуток у 12 млрд доларів.

Підсумовуючи викладене, можна зробити ви-

сновки про те, що неформальна банківська система 
є важливою складовою системи легалізації доходів 
організованими злочинними угрупуваннями, що 
спеціалізуються на незаконних операціях із кокаї-
ном. ця система використовується як самостійно, 
так і спілно із офіційною банківською системою. 
Незважаючи на посилення заходів із фінансового 
моніторингу, вони мало впливають на функціону-
вання таких систем, оскільки за своєю природою 
не можуть регулювати підпільний сектор. 

Неформальна банківська система є проявом ті-
нізації фінансово-банківського сектору, а отже і за-
побігання її існуванню буде найбільш ефективним, 
якщо здійснюватиметься у комплексі заходів із де-
тінізації економіки країни у цілому, забезпечення 
доступності легальних банківських послуг.
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У статті розглядається проблема впливу корупції на професійну деформацію працівників кримінально-виконавчої 
системи Російської Федерації, способи боротьби з корупцією та причини її поширення в правоохоронній сфері діяльнос-
ті. А також представлено дослідження, яке проводилося в рамках даної проблеми для курсантів юридичного факультету 
Вологодського інституту права та економіки Федеральної служби виконання покарань.
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В статье рассматривается проблема влияния коррупции на профессиональную деформацию сотрудников уголов-
но-исполнительной системы Российской Федерации, способы борьбы с коррупцией и причины ее распространения в 
правоохранительной сфере деятельности. А также представлено исследование, которое проводилось в рамках данной 
проблемы в отношении курсантов юридического факультета Вологодского института права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний.
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The article considers the problem of the impact of corruption on professional deformation of the employees of the penal sys-
tem of the Russian Federation, ways of fighting corruption and the causes of its spread in the field of law enforcement activities. 
And presented the research that was conducted in the scope of this problem in relation to the cadets of the law faculty of the 
Vologda Institute of law and Economics and the Federal penitentiary service.
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Предупреждение профессиональной деформа-
ции среди сотрудников уголовно-исполнительной 
системы (далее – уИС) – одна из актуальных про-
блем, стоящая сегодня перед психологами пенитен-
циарных учреждений. Постоянная необходимость 
сотрудников уИС вступать в контакт с осужден-
ными зачастую содержит в себе элементы отри-
цательного воздействия на личность сотрудника 
уИС. При отсутствии у сотрудника достаточного 
уровня психологической и нравственной устойчи-
вости часто наблюдается развитие профессиональ-
ной деформации.

устойчивость личности работника уИС к от-
рицательным влияниям служебной деятельности, 
волевые качества личности подлежат коррекции, 
изменениям. Поэтому одной из важнейших задач 
пенитенциарного психолога можно считать своев-
ременную диагностику и профилактику професси-
ональной деформации сотрудников.

В Послании федеральному Собранию Россий-
ской федерации от 12 декабря 2013 года Владимир 
Владимирович Путин назвал коррупцию одним из 
главных барьеров развития общества и неодно-
кратно отмечал важность борьбы с ней. 

В современное время коррупция занимает одно 
из ключевых мест в числе преступлений. Помимо 
остальных сфер жизни общества, коррупция так-
же имеет место быть в правоохранительной сфере 
России. Она оказывает, по нашему мнению, боль-
шое влияние, как на развитие профессионализма 
сотрудников правоохранительных органов, так и 

на развитие самой правоохранительной системы в 
целом. В частности, коррупция влияет на развитие 
профессиональной деформации сотрудников уИС, 
т.к. совершая акты коррупции сотрудники отходят 
как от норм установленных и действующих зако-
нов, так и от общепринятых моральных принципов 
их деятельности.

По данным управления собственной безопас-
ности фСИН России всего в 2012 году в отноше-
нии сотрудников было возбуждено 414 уголовных 
дел, из них 195 коррупционной направленности. 
Для сравнения, в 2011 году было возбуждено 416 
уголовных дел, из них коррупционной направлен-
ности – 261 дело, в 2010 году было возбуждено 356 
уголовных дел, а в 2009 году – 270 дел. Причем в 
2011 году в суд направлено 121 дело из 261. 121 
сотрудников было привлечено к уголовной ответ-
ственности.[1, с. 4] Данные статистики указывают 
на достаточно высокие показатели, что подчерки-
вает необходимость мер по борьбе с коррупцион-
ными появлениями в рамках уИС.

Обобщая мнения различных авторов о понятии 
профессиональной деформации, за основу возь-
мем следующее определение: профессиональная 
деформация сотрудников уИС – это изменение 
личностных качеств сотрудника под влиянием не-
гативных факторов среды и профессиональной де-
ятельности, проявляющаяся в отклонении от норм 
и требований, предъявляемых сотруднику уИС 
различными нормами права, в том числе и норм 
морали. [2, 47].



78

№3 / 2013 р.
♦

Среди признаков профессиональной дефор-
мации присутствует такой признак, как чувство 
вседозволенности. Крайнее проявление профес-
сиональной деформации – это профессиональная 
деградация; совершение аморальных поступков и 
нарушение законности. Также грубость, импуль-
сивность, несдержанность, чванство свидетель-
ствуют о профессиональной деформации.

Помимо целого ряда федеральных законов, на-
правленных на противодействие коррупции[3], ра-
тифицированы и многие международные правовые 
акты, целью которых является снижение уровня 
коррупции в правоохранительной сфере[4]. Также 
во исполнение указанных норм разрабатываются 
ведомственные правовые акты, которые имеет осо-
бое значение.

Так, в соответствии с Приказом фСИН России 
от 11.01.2011 № 5 от сотрудника уИС требуется 
соблюдения таких профессионально-этических 
норм, как верность, честность, добросовестность 
в выполнении должностных обязанностей, чув-
ство собственного достоинства, постоянное кон-
тролирование своего правомерного поведения и 
т. д.[5].

В этом же приказе специально выделен отдель-
ный пункт, посвященный антикоррупционному по-
ведению, требующий нравственной чистоплотно-
сти, неподкупности сотрудника, его преданности 
интересам службы, верности служебному долгу, 
которые составляют основу профессионально-эти-
ческого стандарта антикоррупционного поведения. 

В основе данного поведения подразумевается 
соблюдение следующих принципов:

– коррупционно опасной является любая ситуа-
ция в служебной деятельности, создающая возмож-
ность нарушения норм, ограничений и запретов, 
установленных для сотрудника законодательством 
Российской федерации;

– не допускать злоупотреблений служебным 
положением, фактов коррупции, не принимать 
подношений за действия в качестве должностного 
лица (получение ненадлежащей выгоды);

– сотруднику, независимо от занимаемого им 
служебного положения, следует предпринимать 
меры антикоррупционной защиты, состоящие в 
предотвращении и решительном преодолении кор-
рупционно опасных ситуаций и их последствий;

– необходимость формирования у сотрудника 
навыков антикоррупционного поведения предусма-
тривает сознательное возложение на себя мораль-
ных обязательств, ограничений и запретов.

Если говорить о конкретных способах профи-
лактики профессиональной деформации сотрудни-
ков, в частности, о способах борьбы с коррупци-
ей, являющейся ее причиной, по нашему мнению, 
первоначально стоит начать с моральной стороны 
(норм морали), а именно, формировать у сотрудни-
ков антикоррупционное правосознание, развивать 
чувство долга и патриотизма и т.п. Это может быть 
достигнуто, например, проводя в рамках служеб-
ной подготовки лекции, направленные против кор-
рупционного поведения. 

целесообразно и достаточно эффективно, по 
нашему мнению, формировать антикоррупцион-
ное правосознание через так называемую систему 
«есть что терять». Благодаря ей, сотрудники будут 
взвешивать то, что у них есть на настоящий мо-
мент, и то, что у них может быть в будущем, сле-
довательно то, что они могут потерять вследствие 
совершения коррупционного акта.

Коррупция – это злоупотребление служебным по-
ложением, дача взятки, получение взятки, злоупотре-
бление полномочиями, коммерческий подкуп, либо 
иное незаконное использование физическим лицом 
своего должностного положения вопреки законным 
интересам общества и государства в целях получения 
выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества 
или услуг имущественного характера, иных имуще-
ственных прав для себя или для третьих лиц либо не-
законное предоставление такой выгоды указанному 
лицу другими физическими лицами[6, с. 1].

 Как видно, совершение акта коррупции со-
трудником уИС подрывает принципы и основы 
профессиональной деятельности. При этом сле-
дует отметить, что сотрудники уИС сами должны 
противодействовать актам коррупции, а в том слу-
чае, если они сами будут их совершать, то никакого 
смысла требовать что-то иное от других лиц нет. 

Поэтому борьба с коррупцией и ее снижение в 
стране, в правоохранительной сфере, в частности, 
может оказать вполне положительное влияние на 
развитие профессиональных качеств самого со-
трудника, его деятельности и последующее улуч-
шение работы всей уголовно-исполнительной си-
стемы в целом.

В рамках данного исследования нами было 
проведено анкетирование курсантов 1 и 2 курсов 
юридического факультета Вологодского институ-
та права и экономики фСИН России, где каждому 
респонденту предлагалось ответить на 5 вопросов. 

Анализ полученных данных показал, что 80% 
респондентов считают, что коррупция влияет про-
фессиональную деформацию сотрудника, 12% 
– что коррупция никаким образом на профессио-
нальную деформацию не влияет, и 7% респонден-
тов затрудняются с ответом.

Второй вопрос был следующего содержания: 
«Допустили ли бы Вы коррупционный акт (полу-
чить взятку, дать взятку и т.д.) с Вашей стороны 
или по отношению к Вам, если остались бы без-
наказанными по закону и смогли бы уйти от от-
ветственности или если это осталось бы в тайне?». 
61% респондентов ответили, что они ни в коем 
случае не допустили бы коррупционный акт; 25% 
респондентов считают, что если бы они не понесли 
бы за это наказания, то все-таки поддались бы кор-
рупции; и 14% респондентов не уверены в себе и 
затруднились с ответом. 

Отсюда видно, что процент тех, кто не не-
гативно настроен против коррупции достаточно 
высок. К тому же такая тенденция увеличивается. 
Так, только 7 курсантов первого курса ответили, 
что они бы допустили коррупционный акт, но уже 
на втором курсе такой вариант ответа выбрали 16 
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курсантов. Поэтому полагаем, что мероприятия по 
совершенствованию антикоррупционного правосо-
знания актуальны и необходимы в работе с сотруд-
никами уИС.

Несмотря на недавнее увеличение денежного 
довольствия, 48% респондентов все же считают, 
что сотрудники недостаточно обеспечены с мате-
риальной стороны; 36% считают денежное доволь-
ствие сотрудников достаточным, и 16% затрудни-
лись с ответом.

Анализ полученных данных позволяет сделать 
вывод о том, что уже на образовательном уровне 
у будущих сотрудников деформируется правосо-
знание, основным удерживающим фактором от со-
вершения коррупционного акта которых является 
боязнь ответственности.

Следующие два вопроса анкеты были откры-
тые. Респонденты имели возможность выбирать 
несколько вариантов ответов из приведенных и вы-
сказать свое мнение.

Причины коррупционного поведения сотруд-
ников респонденты видят в следующем: желание 
достичь богатства любым путем, в том числе не-
законным, – 65 ответов; стремление решить свои 
проблемы наиболее легким и быстрым путем – 35 
ответов; недостаточный контроль за сотрудника-
ми уИС со стороны государства – 29 ответов; в 

российском законодательстве отсутствуют нормы, 
которые устанавливали бы эффективную ответ-
ственность за проявление коррупцию – 12 ответов; 
жадность – ответа; недостаточное материальное 
обеспечение – 4 ответа.

Эффективные способы борьбы с коррупцией 
видят в следующем. 49 респондентов считают, что 
противостояние коррупции возможно через уве-
личение ответственности сотрудников за корруп-
ционные преступления, 32 респондента считают, 
что следует ужесточить контроль за сотрудниками 
уИС, и ровно столько же считают, что необходимо 
формировать у сотрудников антикоррупционное 
правосознание, к чему я тоже склоняюсь. Также и 
в этом вопросе предлагали свои варианты борьбы 
с коррупцией такие, как улучшение материального 
состояния сотрудников, вплоть до применения чле-
новредительских наказаний (обрезание конечно-
стей) и до смертной казни через расстрел (2 респ.). 
3 респондента считают, что способов борьбы с кор-
рупцией не существует и это явление будет распро-
страняться в любом случае.

Таким образом, борьба с коррупцией и ее устра-
нение в правоохранительной сфере может оказать 
большое влияние на профилактику профессио-
нальной деформации сотрудников уИС, и поэтому 
следует продолжать работу на этом пути.
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В настоящее время вопросы борьбы с преступно-
стью являются одной из самых острых и сложных со-
циальных проблем современного российского обще-
ства. Важнейшее место при этом отводится органам 
и учреждениям, исполняющим уголовные наказания, 
поскольку от эффективности их работы во многом за-
висит состояние рецидивной преступности. 

уголовно-исполнительная система (далее – 
уИС) представляет собой социальную, многоком-
понентную, полифункциональную, многоуровне-
вую систему, которая реализует различные задачи: 
правоохранительные, экономические, воспита-
тельные, а также обеспечивающие. Реформирова-
ние уИС России, поиск новых путей ее развития и 
совершенствования обуславливают необходимость 
рассмотрения как правовых, так и организацион-
ных вопросов функционирования отдельных орга-
нов и учреждений уИС.

В уголовно-исполнительную систему по состо-
янию на 1 мая 2013 года входит 230 следственных 
изоляторов, 165 помещений, функционирующих в 
режиме СИзО, 7 тюрем, 46 воспитательных коло-
ний, 736 исправительных колоний, в том числе 128 
колоний-поселений. [1]. 

Важным элементом уИС вступают колонии-по-
селения, которые в соответствии с уголовным ко-
дексом Российской федерации (далее – уК Рф) от-
носятся к учреждениям, исполняющим наказания в 
виде лишения. [2].

Необходимо обратить внимание на само на-
звание данных исправительных учреждений. В ч.1 
ст. 74 уголовно-исполнительного кодекса Россий-
ской федерации (далее – уИК Рф) [3] перечисле-
ны исправительные учреждения, в том числе ис-
правительные колонии, воспитательные колонии, 
тюрьмы и лечебные исправительные учреждения. 
Среди данных учреждений колоний-поселений не 
значится, они законодателем отнесены к видам ис-

правительных колоний, что закреплено в ч.2 ст.74 
уИК Рф. Однако колонии общего, строго, особого 
режима, которые также являются исправительны-
ми колониями, в названии имеют слово «исправи-
тельные», а колонии-поседения такого не имеют. 
В ранее действующем Исправительно-трудовом 
кодексе РСфСР [4] все колонии именовались ис-
правительные, в частности, рассматриваемый вид 
– исправительно-трудовые колонии-поселения. 

Таким образом, колонии-поселения, будучи ис-
правительными колониями, должны именоваться 
исправительными колониями-поселениями, что 
предполагает внесение соответствующих измене-
ний в а ч. 2 ст. 74 уИК Рф.

Колонии-поселения по международной класси-
фикации учреждений, исполняющих наказания в 
виде лишения свободы относятся к учреждениям 
открытого типа, отличительным признаком кото-
рых является отсутствие вооруженной охраны, ре-
шеток на окнах, запоров на дверях и т.д. [5, с. 2]. 

До 2006 года в колониях-поселениях должны 
были раздельно содержаться следующие категории 
осужденных: отбывающие наказания за преступле-
ния, совершенные по неосторожности; отбываю-
щие наказания за умышленные преступления не-
большой и средней тяжести, ранее не отбывавших 
наказание в виде лишения свободы; положительно 
характеризующиеся осужденные, переведенные из 
колоний общего и строгого режима в порядке, уста-
новленном ст. 78 уИК Рф. 

законодатель отменил данное деление колоний-
поселений на виды, и теперь в любом из них содер-
жатся осужденные мужского и женского пола с раз-
личными составами преступлений (совершившие 
преступления по неосторожности; совершившие 
умышленные преступления небольшой и средней 
тяжести; переведенные из исправительных коло-
ний общего и строгого режимов).

колонии-поСеления в СиСтеМе оргАнов и учреждениЙ, 
иСполняЮЩих уголовнЫе нАкАЗАния
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В статье исследуется правовой статус колоний-поселений, их место и роль в российской уголовно-исполнительной 
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И. Кармянский в своей статье справедливо 
отмечает, что подобное положение не могло не 
сказаться на обстановке внутри колоний, на пси-
хологическом климате среди осужденных. Ведь 
как показывает практика лица, переведенные из 
колоний общего или строго режимов, как правило, 
имеют за плечами не одну судимость и негативно 
влияют на общую массу осужденных, стремясь на-
вязать свои «понятия» и порядки. Почувствовав 
некоторую свободу (условия содержания резко от-
личаются от условий в других видах исправитель-
ных колоний), эта категория осужденных грубо 
нарушает установленные правила отбывания на-
казания, провоцирует других осужденных на не-
повиновение требованиям сотрудникам колонии. 
В то же время условия содержания осужденных 
в колонии-поселении значительно отличаются от 
условий в других видах исправительных колоний 
и не позволяют жестко изолировать одну группу 
осужденных от другой. [6, с. 41]. 

По замечанию А.В. Пискунова «за последнее 
время существенно возросла активность крими-
нальных лидеров, пытающихся координировать 
противоправные действия осужденных. увели-
чивается количество осужденных с повышенной 
агрессивностью и возбудимостью, психическими 
отклонениями, склонных к различным формам 
деструктивного поведения, суициду. усиление 
криминальной составляющей спецконтингента 
привело к осложнению оперативной обстановки в 
исправительных учреждениях, в том числе в коло-
ниях-поселениях». [7, с. 2]. 

Поэтому видеться целесообразным возвраще-
ние к раздельному содержанию осужденных раз-
ных категорий. Также остается актуальным сам 
факт назначения судами лицам, осужденным за 
умышленные преступления небольшой и средней 
тяжести и за неосторожные преступления, отбыва-
ния наказания в колонии-поселении. Как правило 
это возможно без учета обстоятельств совершения 
преступления и, в еще большей степени, личности 
виновного. 

законодатель в ст. 58 уК Рф предусмотрел воз-
можность судам с учетом обстоятельств соверше-
ния преступления и личности виновного назначать 
указанным лицам отбывание наказания в исправи-
тельной колонии общего режима с указанием мо-
тивов принятого решения. Подобного подхода к 
вынесению решения требует от судей и Постанов-
ление Пленума Верховного Суда Рф от 12.11.2001 
«О практике назначения судами видов исправи-
тельных учреждений». Однако полагаем, что судьи 
не всегда объективно оценивают указанные обстоя-
тельства. Поэтому судьям на региональном уровне 
было бы целесообразно при назначении наказаний 
за неосторожные преступления и умышленные 
преступления небольшой и средней тяжести очень 
внимательно изучать личность виновного и в со-
ответствии с буквой закона назначать вид испра-
вительного учреждения, в котором возможно как 
реальное исполнение наказания, так и реальная его 
изоляция от общества.

Также дискуссионным остается вопрос о сущ-
ностной характеристике колоний-поседений, их 
предназначении в исправительном процессе. В 
свое время А.Е. Наташев отмечал, что «исправи-
тельно-трудовая колония-поселение не является 
местом лишения свободы, это, по сути, замена 
лишения свободы ссылкой со специальным режи-
мом». [8, с. 64]. Такой вывод ученый мотивировал 
тем, что в колониях-поселениях отсутствует основ-
ной элемент лишения свободы – изолирование от 
общества, от свободных людей.

По той же причине в настоящее время высказы-
вается мнение о целесообразности вывода колоний-
поселений из состава исправительных учреждений 
(исправительных колоний) и придание им статуса 
исправительных центров. [9, с. 48]. В частности, 
м.В. Детков считает, что «колонии-поселения хотя и 
были включены в структуру органов, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы, занимаемое ими 
место не соответствует содержанию исполняемого 
в них наказания. Главным отличительным призна-
ком данных учреждений является отсутствие суще-
ственных для наказания в виде лишения свободы 
атрибутов: вооруженной охраны; передвижения за 
пределами исправительного учреждения под конво-
ем; ограничений в пользовании деньгами, ценными 
бумагами, одеждой». [10, с. 23].

Следует отметить, что уК Рф предусмотрел 
такой вид наказания как ограничение свободы, для 
реализации которого уИК Рф полагается предусмо-
треть специальные учреждения – исправительные 
центры. Количество лиц, осужденных к наказаниям, 
не связанным с лишением свободы, увеличивается и 
создание, в том числе, исправительных центров не-
обходимо. Очевидно, что их строительство, безус-
ловно, требует от государства больших финансовых 
затрат. Поэтому и существует в научной литературе 
точка зрения о переводе колоний-поселений в статус 
исправительных центров. 

На наш взгляд, это не выход из сложившейся 
ситуации, более того в колониях-поселениях все 
же есть элементы лишения свободы. Например, 
осужденные могут привлекаться к труду по усмо-
трению администрации, они не могут самовольно 
покинуть место жительства, за ними осуществля-
ется надзор со стороны администрации колонии, 
за нарушение режима они могут водворяться в 
штрафной изолятор. Также колонии-поселения 
выступают одним из звеньев прогрессивной систе-
мы исполнения наказаний, которую О.И. Бажанов 
определяет «как определенный, точно регламен-
тированный порядок исполнения лишения свобо-
ды с классификацией и раздельным содержанием 
осужденных в различных видах ИТу, при котором 
для осужденного изменяются условия отбывания 
наказания в лучшую (либо в худшую) сторону в 
зависимости от его исправления (либо не исправ-
ления)…». [11, с. 69]. Данной системе характерна 
многоступечатость, возможность замены одного 
наказания другим, более тяжким или менее тяж-
ким, заменой вида или режима места лишения сво-
боды. [12, с. 142]. 
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В рамках прогрессивной системы исполнения 
наказаний социальное назначение института ко-
лоний-поселений определяется решением следую-
щих специальных задач:

• стимулирование правопослушного поведения 
осужденных, содержащихся в исправительных ко-
лониях общего и строгого режимов;

• нейтрализация негативных последствий дли-
тельной изоляции личности от общества;

• закрепление достигнутых ранее в исправи-
тельных колониях общего и строгого режимов 
результатов исправительного воздействия на осуж-
денных и их подготовка к жизни в обществе.

В связи с этим считаем не обоснованным из-

менение статуса колоний-поселений в исправи-
тельные центры. Необходимо сохранить данный 
вид как элемент системы учреждений, исполня-
ющих наказания в виде лишения свободы, важ-
ное звено прогрессивной системы исполнения 
наказаний.

Таким образом, требуются дальнейшая кон-
кретизация правового статуса колоний-поселений 
как исправительных учреждений, в том числе за-
крепление за ними наименования – исправитель-
ные колонии-поселения, а также изменение пред-
усмотренного в них режима отбывания наказания, 
в частности, возвращение к раздельному содержа-
нию осужденных разных категорий.
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Розділ 9
КРиМінальниЙ пРоЦес Та КРиМіналісТиКа;  

судова еКспеРТиза; опеРаТивно-РозШуКова діяльнісТь

оСобливоСті тАктики допиту потерпілих від ШАхрАЙСтв, 
які пов’яЗАні З купівлеЮ/продАжеМ у Мережі «інтернет»

Самойлов С. в.,
викладач кафедри криміналістики,

Донецький юридичний інститут МВС України

У статті розглядаються окремі питання особливостей тактики проведення допиту потерпілих від шахрайств, які 
пов’язані з купівлею/продажем у мережі «Інтернет». Основна увага приділяється обставинам, які слід встановити під час 
проведення допиту. Виділені загальні питання для потерпілих, а також для потерпілих-продавців та потерпілих-покупців. 

Ключові слова: мережі «Інтернет», шахрайства, «Інтернет-аукціон», «Інтернет-магазин», торги, допит потерпілого, 
продавець, покупець.

В статье рассматриваются отдельные вопросы особенностей тактики проведения допроса потерпевших от мо-
шенничества, связанного с покупкой / продажей в сети «Интернет». Основное внимание уделяется обстоятельствам, 
которые следует установить при проведении допроса. Выделены общие вопросы для потерпевших, а также для потер-
певших-продавцов и потерпевших-покупателей.

Ключевые слова: сеть «Интернет», мошенничества, «Интернет-аукцион», «Интернет-магазин», торги, допрос по-
терпевшего, продавец, покупатель.

The paper discusses some issues of the peculiarities of interrogation tactics victims of fraud related to buying / selling on 
the web «Internet». The focus is on the circumstances, to be installed during the interrogation. Dedicated general questions for 
victims and for victim-survivors-sellers and buyers.

Key words: network «Internet» fraud «Internet auction», «Online shop», trades, interviewing the victim, the seller, the buyer.

усесторонність проведення розслідування по 
справам про шахрайства, учинених з використан-
ням мережі «інтернет», як й по інших криміналь-
них провадженнях, є не лише нормою криміналь-
ного процесуального законодавства, а й логічно 
обґрунтованою необхідністю, адже у протилежно-
му випадку цей процес перетвориться у державне 
переслідування особи, провина якої ще не доведе-
на судом, що суперечить презумпції невинуватості 
та порушує норми Конституції україни. Для забез-
печення усесторонності розслідування необхідно 
організувати отримування інформації про обстави-
ни події, яка у подальшому може бути використана 
в якості доказів, з різних джерел. Одним з головних 
джерел отримання доказів є проведення допиту. 

Питанням тактики проведення допиту займали-
ся такі науковці як: 

м. В. Салтевський, В. Ю. Шепітько, А. ф. Во-
лобуєв, В. П. Бахін, В. К. Весельский, В. Є. Коно-
валова, К. О. Чаплинський, Т. А. Пазинич, А. Н. 
Васильєв, л. м. Карнєєва, С. К. Пітерцев, О. О. 
Степанов, Г. А. зорін та багато інших. їх здобут-
ки знайшли своє продовження і в цій роботі. Од-
нак певні особливості шахрайств, що вчиняються 
з використанням мережі «інтернет», обумовили 
необхідність подальшого вивчення та наукової роз-
робки особливостей тактики допиту. 

Більшість вітчизняних та закордонних науков-
ців відносять допит до найпоширенішої слідчої дії 
та до такої, яка дозволяє зібрати більшу кількість 

інформації про подію. Так, серед вітчизняних К. 
О. Чаплинський, характеризуючи цю слідчу дію, 
зазначає, що допит є найбільш розповсюдженою 
слідчою дією, за допомогою якої збирається ін-
формація про злочинну діяльність певних осів [1, 
с. 103]. В.П. Бахін та В.К. Весельський зазнача-
ють, що в плані збору доказової інформації одне 
із основних місць належить допиту [2, с. 4]. В.Є. 
Коновалова висловила думку, що допиту належить 
одне з важливих місць пізнання об’єктивної істини, 
метою встановлення якої є діяльність судочинства 
[3, с. 3]. Серед закордонних науковців, думку, про 
велику значущість у кримінальних справах на зна-
чну поширеність допиту висловили О.м. Васильєв, 
л.м. Карнєєва, С.К. Питерцев, О.О. Степанов, В.і. 
Коміссаров, Г.О. зорін та інші [4, с.5; 5, с. 9; 6, с.4-
5; 7, с. 3 та ін.]. Саме через можливу високу інфор-
мативність, певну складність та відповідальність 
допиту, як слідчої дії, слід приділити особу увагу 
тактиці його проведення. 

Переважна кількість вітчизняних та закордон-
них вчених-криміналістів поділяють думку про 
те, що допит потерпілого від злочину має найви-
ще значення, адже саме потерпілий частіше за все 
володіє найбільш повними свідченнями про подію 
злочину в цілому, обставинах скоєння злочину, та 
отримана від нього інформація впливає на хід по-
дальшого розслідування [6, с. 4; 3, с. 83; 8, с. 72; 9, 
с. 10-11 та ін.]. ми поділяємо таку думку, та саме 
через це окрему увагу приділимо особливостям 
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допиту потерпілих від шахрайств, які пов’язані із 
купівлею/продажем у мережі «Інтернет». 

Актуальність роботи обумовлена стрімким 
ростом кількості шахрайств, що вчиняються з ви-
користанням мережі «інтернет», малою науковою 
розробленістю особливостей тактики слідчих дій 
при розслідуванні зазначених злочинів (зокрема 
тактики допиту потерпілих), а також практичною 
значущістю через недостатність наукових рекомен-
дацій щодо особливостей тактики допиту потерпі-
лих від шахрайств, які пов’язані із купівлею/про-
дажем у мережі «інтернет».

Мета роботи дослідити та висвітлити ті обста-
вини, які необхідно встановити слідчому, чи особі 
в провадженні якої находиться справа, під час до-
питу потерпілого від шахрайств, які пов’язані із 
купівлею/продажем у мережі «інтернет».

як правило, операції купівлі/продажу в мере-
жі «інтернет» виконуються на платформах сайтів 
«інтернет-магазинів» та «інтернет-аукціонів», та 
відповідно до цього, ми розглянемо шахрайства, 
які вчиняються на «інтернет-аукціонах» та «інтер-
нет-магазинах». До того ж, за даними проведеного 
нами дослідження, більшу частину кримінальних 
справ на території україни про шахрайства в ме-
режі «інтернет» становлять саме шахрайства на 
«інтернет-аукціонах» (25,4%), а за даними цен-
тру аналізу інтернет-шахрайства (Internet Fraud 
Complaint Center) у всьому світі доля цих злочинів 
становить майже 43% [10].

Відповідно до ч. 1 ст. 55 КПК україни, потерпі-
лим у кримінальному провадженні може бути фі-
зична особа, якій кримінальним правопорушенням 
завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, 
а також юридична особа, якій кримінальним пра-
вопорушенням завдано майнової шкоди. В той же 
час, у ч.3 ст. 55 КПК україни зазначено, що потер-
пілим є також особа, яка не є заявником, але якій 
кримінальним правопорушенням завдана шкода і 
у зв’язку з цим вона після початку кримінально-
го провадження подала заяву про залучення її до 
провадження як потерпілого. Трактуючи ці норми 
закону ми бачимо, що законодавцем встановлено, 
що у разі відсутності в матеріалах справи заяви про 
залучення особи до провадження як потерпілої, пе-
ред тим, як допитати її в якості потерпілого, від неї 
має бути відібрана заява про залучення її до про-
вадження як потерпілої. 

Потерпілим від шахрайства на «інтернет-аук-
ціонах» та «інтернет-магазинах» може бути як по-
купці так і продавці. здебільшого, обставини, що 
підлягають з’ясуванню в обох випадках дуже схо-
жі, однак через певні особливості, якими характе-
ризуються різні сторони правочину, об’єктивно іс-
нує необхідність дещо розмежувати ці обставини в 
залежності від того, ким виступав потерпілий – по-
купцем чи продавцем. 

Для обох випадків серед загальних обставин, 
які необхідно встановити при допиті потерпілого, 
ми відносимо:

- назва фірми-постачальника послуги підклю-
чення до мережі «інтернет» (провайдера). При до-

питі доцільно встановити не тільки назву провай-
дера, а й час, який потерпілий користується його 
послугами. Також, на наш погляд, доцільним буди 
долучити до матеріалів кримінальної справи копію 
договору за її наявності; 

- спосіб підключення та обладнання, яке вико-
ристовується для підключення до мережі «інтер-
нет» (наявність роутерів, модемів, використання 
стаціонарних чи мобільних комп’ютерних систем 
тощо);

- як часто потерпілий користується послугами 
«інтернет-аукціону» чи «інтернет-магазинів» та 
якого (яких) саме. При цьому слід встановити на-
зву сервісу та чи може потерпілий вказати адресу 
її ресурсу. При внесенні до протоколу допиту адре-
си сайту (ресурсу), ми радимо використовувати 
спрощену форму запису без зазначення схеми звер-
нення до ресурсу (протоколу), роздільних знаків – 
перших двокрапки та двох прямих слешів (//) та в 
лапках. Наприклад: «mail.ru»;

- час реєстрації (можна приблизно місяць, 
рік) та реєстраційні данні потерпілого. При цьо-
му, важливо встановити який логін («никнейм») 
обрав потерпілий та якими даними заповнював 
реєстраційну анкету. логін слід вносити до про-
токолу латинськими літерами та в лапках. Для 
коректного запису логіну у протоколі, доцільно 
запропонувати потерпілому власноруч заноту-
вати його на папері друкованими літерами. Слід 
звернути увагу, що в деяких реєстраційних систе-
мах враховується регістр літер, а тому ми радимо 
уточнити регістр літер у допитуваного та відпо-
відно до цього внести до протоколу логін. При 
встановленні анкетних даних (імені, прізвища, 
дати народження тощо), які використовувалися 
ним при реєстрації, особливу увагу слід приділи-
ти не тільки самим даним, а чи є вони дійсними 
(чи не використовувалися вигадані дані);

- спосіб, в який було виконано підтверджен-
ня особи-користувача під час реєстрації (че-
рез електронну пошту, листом від сервісу, смс-
повідомленням тощо). за можливості питати, чи 
може потерпілий надати матеріали підтвердження;

- де й коли відбувалося підключення до мережі 
«інтернет» з метою укладання угоди купівлі/прода-
жу, яка призвела до шахрайства (мається на увазі 
місце – вдома, на місці роботи, кафе, зона вільного 
покриття WiFi тощо; та час);

- в якості кого виступав потерпілий – продавця 
чи покупця;

- час початку торгів, їх тривалість та закінчен-
ня. Встановленню підлягає саме час, коли потерпі-
лий вступив до торгів (бажано години певного дня, 
місяця та року) та коли він переміг;

- початкова та кінцеві вартості лоту (у разі торгів);
- чи відбувалось спілкування між продавцем та 

покупцем, якщо так – яким саме чином (листуван-
ня усередині аукціону за допомогою внутрішніх 
сервісів для спілкування, зовнішніми сервісами – 
електронною поштою, сервісами швидких повідо-
млень (такі як ICQ, Skype, Mail.Ru Агент тощо), за 
допомогою телефону тощо);
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- якщо спілкування відбувалось через зовнішні 
сервіси – яким саме сервісом, відомості про про-
давця/покупця у цьому сервісі (номер ICQ, ім’я 
Skype, Mail.Ru Агент, адреса електронної пошти 
тощо), чи зберігає потерпілий листування та чи в 
змозі надати його;

- яким чином (за якою послідовністю) було до-
мовлено вчинити обмін товару та коштів – повніс-
тю, частками, до чи після отримання товару;

- чи повідомляв потерпілий будь які відомості 
про факт шахрайства родичам, близьким, знайо-
мим тощо. якщо повідомляв, то кому саме (прізви-
ще, ім’я, по батькові, ступіть рідства чи відносин). 

у випадку, коли потерпілим від шахрайства 
з використанням мережі «інтернет» на «інтернет-
аукціоні» став покупець, окрім вищезазначених 
обставин, також доцільно встановити наступні: 

1. найменування та опис лоту (товару), що став 
об’єктом шахрайських дій. При встановлені цієї 
обставини слід зосередити увагу на встановлені ха-
рактеристик об’єкту угоди, які наведені в описанні 
до нього, та особистого ставлення до цього опису 
потерпілого – чи викликав у нього опис довіру та 
бажання його придбати, чи відповідав товар згід-
но з описом його потребам. Також доцільно вста-
новити наявність ілюстрацій, відео, аудіо чи фото 
матеріалів з описом товару та якість цих матеріалів 
(наявність посилань на джерела в зображеннях та 
відео матеріалах, очевидність самостійності зро-
блених ілюстрацій них матеріалів тощо);

2. інформація про продавця: ім’я (логін) про-
давця, коефіцієнт популярності чи довіри (при його 
наявності), а також така, що була отримана потер-
пілим при закінчені торгів. ми вже зазначали, що 
при закінченні торгів, переможець отримує контак-
тну інформацію продавця, у тому числі може бути 
номер телефону, адреса, номер рахунку тощо;

3. кількість зроблених ставок потерпілим;
4. наявність та кількість інших потенційних по-

купців (учасників торгів як покупців) та назви їхніх 
облікових записів (логінів);

5. чи були серед інших покупців такі, що скла-
дали найбільшу конкуренцію. Під останніми ми 
розуміємо таких, що постійно підвищували став-
ки та проявляли бажання придбати товар. Бажано 
встановити їхні облікові записи (логіни);

6. яким чином пропонувалось здійснити сплату 
вартості товару та чи наполягав продавець на певній 
формі сплати, її послідовності (перед відправленням 
товару чи після), якщо так – на якій саме та чи по-
яснював причини. за наявності останніх – відомості 
про них обов’язково мають бути встановлені;

7. чи вимагав (наполягав) продавець на під-
твердженні факту сплати шляхом відсилання ска-

нованої (сфотографованої) квитанції про сплату 
(іншого документ, що підтверджує факт сплати) на 
електрону адресу чи іншим шляхом. якщо так – то 
чи була виконана ця умова потерпілим, на яку саме 
адресу чи яким саме шляхом; 

8. коли (дата та час) була сплачена вартість то-
вару та яким чином (переказом через банк – слід 
встановити в якому відділенні якого банку, по-
штою, системою електронних платежів тощо);

9. на ім’я кого, або на який розрахунковий раху-
нок переказувались кошти;

10. чи збереглися документи, що підтверджу-
ють факт сплати, та чи може потерпілий їх надати 
слідству;

11. в який термін продавець зобов’язався наді-
слати товар та яким саме чином (само вивозом, по-
штою, кур’єрською службою тощо). Також доціль-
но встановити чи збереглося підтвердження цього 
зобов’язання в якійсь не будь формі (електронний 
лист, листування у чаті, прикладних програмних 
засобах миттєвого листування тощо).

Розглядаючи випадок, коли потерпілим від 
шахрайства з використанням мережі «інтернет» 
на «інтернет-аукціоні» став продавець, окрім ра-
ніше зазначених відносно загальних обставин, та-
кож доцільно встановити наступні: 

1. інформація про покупця: ім’я (логін), коефі-
цієнт популярності чи довіри (при його наявності), 
а також така, що була отримана потерпілим при за-
кінчені торгів;

2. активність покупця, яка виразилося у кіль-
кості зроблених ставок останнім;

3. чи намагався покупець отримати необхідну 
інформацію для вчинення купівлі/продажу до за-
кінчення торгів;

Отримані свідчення від потерпілого під час до-
питу сприятимуть: а) підтвердженню або спрос-
туванню факту шахрайства; б) встановленню за-
вданої шкоди; в) встановленню можливих слідів 
злочину, а також їх локалізації (документи та речо-
ві докази, адресу ресурсу, службу, що виконувала 
доставку товару, контактні дані злочинця (можли-
во електронна пошта, номер телефону, Skype, ICQ 
тощо), тощо), банківські перекази тощо).

Наведені обставини, що підлягають з’ясуванню 
під час допиту потерпілих від шахрайств, які 
пов’язані із купівлею/продажем у мережі «інтер-
нет», не є вичерпними та можуть бути змінені на 
розсуд слідчого чи особи, що веде кримінальне 
провадження, в залежності від події злочину. Од-
нак на нашу думку нами були зазначені найбільш 
інформативні напрямки, встановлення інформації 
за якими сприятиме розслідуванню цієї категорії 
шахрайств. 

списоК виКоРисТаних джеРел:
1. Чаплинський К.О. Тактика проведення окремих слідчих дій: Монограф. – Д.: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 

2006. – 308с., іл..
2. Бахін В.П., Весельский В.К. Тактика допиту. Навчальний посібник. (Серія «навчально-практичне видання.») – Київ: 

НВТ «Правник», 1997. – 64 с.
3. Коновалова В.Е. Допрос: тактика и психология. – Харьков: Консум, 1999. – 157 с.
4. А.Н. Васильев, Л.М. Карнеева Тактика допроса при расследовании преступлений, М. «Юридическая литература», 

1970. – 208 с.



86

№3 / 2013 р.
♦

5. С.К. Питерцев, А.А. Степанов Тактика опроса. – СПб: Питер, 2001. – 160с.: ил. – (Серия «Библиотека кримина-
листа»).

6. Комиссаров В.И., Лакаева О.А. Тактика допроса потерпевших от преступлений, совершаемых организованными 
группами лиц. – М.: Издательства «Юрлитинформ», 2004. – 160 с. 

7. Зорин Г.А. Руководство по тактики допроса. Учебно-практическое пособие. М.: ООО Издательство «Юрлитин-
форм», 2001. – 320 с.

8. Кузнецов С.В., Кобцова Т.С. тактика допроса несовершеннолетних / С.В. Кузнецова, Т.С. Кобцов. – М.: Издатель-
ство «Экзамен», 2004. – 96 с. 

9.  Образцов В.А., Богомолова С.Н. Допрос потерпевшего и свидетеля на предварительном следствии. – М.: Омега-Л, 
ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, 2003. – 160 с.

10.  Где живут интернет-мошенники? [Електронний ресурс] // Матеріали сайту «Crime-research.ru». – Режим доступу: 
http://www.crime-research.ru/news/29.08.2006/2780/



87

Актуальні питання публічного та приватного права
♦

оСобА ЗлочинЦя як елеМент криМінАліСтичної 
хАрАктериСтики СеріЙних вбивСтв

толочко М. в.,
студентка,

Науковий керівник: Чорний Г. О.,
кандидат юридичних наук,

доцент кафедри криміналістики,
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

У статті наведено елементи криміналістичної характеристики серійних вбивств та досліджено один з них – особу зло-
чинця. Наведено загальну характеристику особи, основні фази та фактори формування особи серійного вбивці, модель 
його поведінки в рамках окремого епізоду серії, виділено ознаки серійних вбивств, класифікацію за різними мотивами 
вчинення злочинів.

Ключові слова: криміналістична характеристика, особа злочинця, серійне вбивство.

В статье приведены элементы криминалистической характеристики серийных убийств и исследован один из них 
– личность преступника. Приведена общая характеристика лица, основные фазы и факторы формирования личности 
серийного убийцы, модель его поведения в рамках отдельного эпизода серии, выделены признаки серийных убийств, 
классификацию по разным мотивам совершения преступлений.

Ключевые слова: криминалистическая характеристика, личность преступника, серийное убийство.

The article presents elements of criminological characteristics of serial killings and examined one of them – the identity of the 
perpetrator. Shows an overview of the individual, the main phases and factors of personality serial killer, a model of its behavior 
within a single episode of the series, marked signs of serial killings, classification based on different crimes. 

Key words: criminological characteristics, offender, mass murder.

Відповідно до ст. 3 Конституції україни, люди-
на, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторкан-
ність і безпека визнаються в україні найвищою со-
ціальною цінністю. Стаття 27 Конституції україни 
наголошує, що кожна людина має невід’ємне право 
на життя, ніхто не може бути свавільно позбавле-
ний життя, а обов’язком держави є захист життя 
людини. [1] Відповідно до ст. 2 Кримінального 
процесуального кодексу україни, завданнями кри-
мінального провадження є захист особи, суспіль-
ства та держави від кримінальних правопорушень, 
охорона прав, свобод та законних інтересів учасни-
ків кримінального провадження, а також забезпе-
чення швидкого, повного та неупередженого роз-
слідування і судового розгляду. [2] Виконанню цих 
завдань сприяє з’ясування даних, що становлять 
криміналістичну характеристику злочину, тобто 
систему відомостей про криміналістично значущі 
ознаки злочинів певного виду, що відображає зако-
номірні зв’язки між ними і слугує побудові та пере-
вірці слідчих версій у розслідуванні злочинів. 

Актуальність дослідження полягає у спробі ав-
тора визначити основні елементи криміналістичної 
характеристики серійних вбивств, як сукупності 
злочинів, локалізованих часом, простором і діями 
тієї самої особи або групи осіб, а також охаракте-
ризувати такий її елемент як особу злочинця, як 
систему ознак, що виражають сутність особи, яка 
вчинила злочин. Криміналістичне визначення по-
няття «серійності» орієнтує правоохоронців на 
особливості розкриття та розслідування цих злочи-
нів, тактику проведення окремих слідчих дій. Так, 
Горбулинська і. м. визначає, що серійні вбивства – 
це вчинені у різний час два і більше вбивств, які ха-
рактеризуються подібністю мотиву, часом, місцем 
і обстановкою, однотипністю способів вчинення і 

приховування злочинів, збігом характеристик осіб 
загиблих та іншими ознаками, які відобразилися 
в слідовій інформації, що дають достатні підстави 
для висунення версії про їх вчинення однією осо-
бою (особами). Еджер С. пропонує таке визначен-
ня серійних вбивств: «Серійним є вбивство, коли 
одна особа (чи більше) вчиняє друге або наступне 
вбивство, при цьому такі вбивства характеризують-
ся відсутністю зв’язку «злочинець-жертва», зустрі-
чаються в різний час, немає зв’язку з першими чи 
наступними вбивствами та часто злочини вчиня-
ються в різних географічних регіонах». [3, с.39] у 
кримінально-правовому розумінні можна говорити 
про множинність злочинів – вчинення особою двох 
або більше злочинів, кожен із яких певною мірою 
впливає на «сукупну» кримінальну відповідаль-
ність особи. це різновид суспільно небезпечної 
поведінки однієї й тієї ж особи, що у поєднанні з 
іншими фактичними обставинами утворює два або 
більше окремих фактичних складів злочинів, ко-
жен з яких, відіграючи роль самостійної фактичної 
підстави кримінальної відповідальності, тією чи 
іншою мірою впливає на її обсяг та зміст. 

В основі криміналістичної характеристики се-
рійних вбивств лежать способи вчинення та прихо-
вання цих злочинів, які визначають закономірності 
відбиття ознак вчиненого в реальності. як визначає 
Саінчин О. С., до елементів структури криміналіс-
тичної характеристики серійних вбивств варто від-
нести наступні: 1) предмет злочинного посягання 
(предмет злочинного інтересу); 2) спосіб скоєння 
вбивств; 3) механізм скоєння вбивств; 4) обста-
новка скоєння вбивств; 5) ознаки скоєння вбивств 
(слідова картина); 6) криміналістична характерис-
тика особи злочинця (вбивці); 7) криміналістична 
характеристика особи потерпілого (жертви); 8) 
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зв’язок конкретного епізоду із цією серією вбивств; 
9) мета й мотиви скоєння вбивств. [4, с.156]

Важливим етапом розслідування, як визначає 
Кучинська О. П., що позитивно позначається на 
процесі розкриття і розслідування справ, є вста-
новлення серії – отримання даних, на підставі 
яких слідчий може зробити висновок, що кілька 
однорідних вбивств вчинено за участю однієї осо-
би або групи осіб. Таким чином, одна з основних 
проблем, що виникає під час розслідування таких 
справ – виявлення серії. Для цього слідчий, проку-
рор проводить аналіз даних, які свідчать про збіг 
ознак, що дозволяє зробити обґрунтований висно-
вок про вчинення вбивств однією і тією ж особою. 
До цих ознак, зокрема, відносять: слідову картину 
злочину (в тому числі наявність так званого «під-
пису» злочинця або modus operandi, а також зло-
чинного автографа – signature (способу емоційно-
го самовизначення злочинця, який, на відміну від 
modus operandi, не несе якогось кримінального 
функціонального навантаження та не змінюєть-
ся на протязі злочинної кар’єри серійного вбивці; 
це те, що злочинець робить понад необхідне для 
вбивства); судово-медичні ознаки (фіксація, на-
приклад, стереотипного комплексу дій сексуальної 
спрямованості для всіх справ); певні спільні озна-
ки (однотипність) жертви (стать, вік, зовнішній ви-
гляд, професія або рід занять); циклічність (певна 
періодичність вчинення злочину); спільний мо-
тив (умовно або безумовно сексуальний) та ін. [6, 
с.213] Кримінальний почерк серійного вбивці має 
свою специфіку, яка може полягати у: а) однотип-
ності обраних злочинцем жертв; б) повторюваності 
ситуацій, місць вчинення злочину; в) однотипнос-
ті та специфічності використовуваних злочинцем 
способів нападу; г) стереотипності, ритуальності 
агресивної поведінки.

Серійні вбивства характеризуються двома ви-
значальними обов'язковими ознаками: 1) багато-
епізодність: не може бути одиничного серійного 
вбивства. Кожне вчинене вбивцею злочинне по-
збавлення життя є складовою серії таких вбивств, 
скоєних в багатьох випадках за єдиним сцена-
рієм; 2) особлива, притаманна лише серійним 
вбивствам, мотивація – скоєння вбивства заради 
самого вбивства. Акт позбавлення життя людини 
є основним мотивом і головною метою серійно-
го вбивці. Всі інші мотиви, що можуть існувати 
у свідомості злочинця (наприклад, корисливі) на 
момент вчинення злочину, завжди матимуть дру-
горядне значення. [7, с. 94]

Шалгунова С. А. наводить загальну характерис-
тику особистості серійних вбивць на основі дослі-
дження цієї категорії вбивств: початок злочинної 
садистської активності припадає на молодий вік 
(до 25 років), а вік останнього вбивства зміщується 
до більш зрілого віку (30-45 років); серед розшу-
каних злочинців більшість склали мешканці міст 
(65%); з середньою або середньою спеціальною 
освітою (61%); 77% із них працювали, 60% зло-
чинців були із робочого середовища; серед їх за-
хоплень переважало колекціонування (фотографій, 

предметів), а також захоплення агресивними вида-
ми спорту (бокс, боротьба) і полюванням; у шлюбі 
перебували половина всіх злочинців, хоча шлюб 
був укладений пізніше, ніж звичайно (після 28-35 
років). [10, с.662]

Щодо ознак серійних вбивств, які відрізняють 
їх від інших різновидів злочинів з численними 
жертвами, то, наприклад Образцов В. А. і Богомо-
лова Н. Н., виділяють наступні: серійний вбивця 
ніколи не обмежується скоєним – його криміналь-
на агресія періодично поновлюється, проявляю-
чись у чергових епізодах; характерна особливість 
серійного вбивства – «один епізод – одна жертва»; 
серійний вбивця найчастіше орудує поодинці (без 
співучасників, свідків та очевидців); злочинця з 
жертвою нічого не пов'язує: напад на незнайому 
жертву відбувається раптово або випереджається 
скороминучим знайомством; для серійного вбив-
ства характерна надмірність насильства (на відміну 
від убивств, які є засобом досягнення будь-якої ін-
шої мети – матеріальної вигоди, усунення суперни-
ка, помсти, приховування іншого злочину, серійне 
вбивство відбувається заради вбивства і катування 
жертви, маніпуляції з трупом); для багатьох се-
рійних убивць характерна висока мобільність: до 
моменту виявлення трупа він перебуває вже дале-
ко від місця злочину (часто в іншому регіоні кра-
їни). Важливою ознакою серійного вбивства, яке 
завжди є спланованим та підготовленим, є період 
емоційного спокою або емоційного остигання між 
злочинами, який може бути дуже тривалим, але по 
закінченні періоду емоційного спокою вбивства 
обов'язково відновлюються. Характерологічні осо-
бливості серійних вбивць (чарівність, вміння мані-
пулювати людьми, розум, брехливість і спритність, 
досвід у скоєнні злочинів) часто дозволяють їм вво-
дити в оману правоохоронців і довго залишатися 
невловимими. [8, с. 40]

феномен цілком позитивного сприйняття ото-
чуючими серійних вбивць, які не знають про другу 
сторону життя таких осіб, отримав назву – «маска 
нормальності» – та був введений Херві Клеклі у 
роботі «маска нормальності» (1976), що присвя-
чена психопатичній особистості. Для того, щоб 
визначити що є першопричиною формування та 
існування «маски нормальності», раціональним 
буде звернення до деяких положень психоаналізу. 
Топографічна модель психіки людини включає в 
себе три рівні: 1. Несвідоме – найбільш глибока і 
значуща область людської психіки. Основний зміст 
– сукупність інстинктів і витіснених спогадів. 2. 
Передсвідоме – рівень «доступної пам'яті», сукуп-
ність переживань особи, що відновлюється вольо-
вим зусиллям. Основний зміст – незатребуваний в 
даний момент досвід. 3. Свідоме – рівень «реальної 
пам'яті». Основний зміст – переживання, усвідом-
лювані в даний момент, орієнтування на установки 
соціуму. феномен «маски нормальності» серійного 
вбивці пояснюється тим, що особливості його пси-
хіки дозволяють скинути весь вантаж несвідомої 
напруги в одновольовому акті, що призводить до 
зникнення передумов функціонування механізмів 
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захисту психіки. Серійний вбивця не прикидається 
нормальною людиною; позбавлений вантажу ін-
стинктів після вчинення злочину він являє собою 
зразок психічно здорової, абсолютно врівноваже-
ної людини. В методиці побудови психологічного 
профілю невідомого злочинця можна виділити на-
ступні види станів психічної стабільності («маски 
нормальності»), що виникають внаслідок одномо-
ментного викиду несвідомої енергії і які класифі-
куються за ступенем адаптованості в соціумі її но-
сія: 1) яскраво виражена «маска нормальності» – її 
носій гармонійно вписаний в соціум. Представни-
ками даної групи злочинців є: Чикатило А, Холмс 
Х. Х., Банді Т., Сливко А., Бернардо П., михасевич 
Г. 2) Середньо виражена «маска нормальності» – її 
носій непомітний в соціумі. Представниками даної 
групи є Дамер Д., Головкин С., Азимов А., Кулик 
В. 3) мало виражена «маска нормальності» – її но-
сій характеризується анти-соціальними якостями. 
Представниками даної групи є Кемпер Є., люкас 
Г., Кузнецов О., Спек Р., Дютру м. Визначення фак-
тору маска нормальності» є важливим для побудо-
ви психологічного профілю невідомого злочинця, 
адже існує взаємозв’язок цього параметру з інши-
ми – сімейним статусом, елементом домінантності 
в сімейних відносинах, освітнім рівнем, соціаль-
ною активністю, комунікативністю у спілкуванні, 
наявністю судимості. [5]

Серійні вбивці керуються різними мотивами 
вчинення злочинів, що дозволяє класифікувати їх 
наступним чином: 1. Гедоністи – вчиняють злочини 
для отримання задоволення, вбивство є способом 
задоволення їх потреб, бачать жертву як об’єкт, не-
обхідний для отримання насолоди. Психіатри роз-
різняють три типи гедоністів: сексуальні (вбивають 
для отримання сексуального задоволення), «де-
строєри» (мотивом є заподіяння страждань іншій 
людині, наруга над жертвою), меркантильні (ма-
теріальна і особиста вигода є основними мотива-
ми). 2. Властолюбці – головною ціллю є контроль 
над жертвою, підкорення її собі. Часто такі серійні 
вбивці піддавались насильству в дитинстві, що по-
родило у них відчуття безпомічності і безсилля у 
дорослому житті. 3. Візіонери – вчиняють вбивства 
«по намові» Бога чи диявола, чують голоси, страж-
дають галюцинаціями. 4 місіонери – вбивають для 
досягнення якоїсь визначеної цілі, намагаються по-
кращити світ, змінити суспільство. [9] 

Особистість серійного вбивці формується під 
впливом особливої сукупності чинників, що ро-
блять особу схильною до серійних вбивств. До 
основних фаз та факторів формування особистості 
серійного вбивці відносять: 1) біологічну базу, у 
тому числі можливу генетичну схильність: особли-
во злоякісним перебігом анально-садистичної фази 
розвитку лібідо, що зумовлює зростання неадап-
тивної форми агресивності, яка посилюється при 
наявності у особи дійсного чи уявного фізичного 
дефекту; 2) соціальні умови: наявність неналеж-
ного психологічного клімату в оточуючому серед-
овищі, приниження особи, прояви жорстокості чи 
байдужості до неї, на підставі чого формуються 

стійкі комплекси, занижена самооцінка; заподіяння 
психічної травми у ранньому віці. Нашаровуючись 
один на одного, ці моменти формують інтравертну 
егоцентричну особистість із схильністю до руйна-
ції і саморуйнації, низькою здатністю до співчуття і 
співпереживання, низьким рівнем комунікативних 
здібностей, обтяжену різноманітними комплекса-
ми і прагненням домінувати. Такий тип схильний 
вбачати причини своїх невдач у поведінці інших 
людей і ненавидіти їх за це. В цей період особа 
може вчиняти інші, менш тяжкі, злочини, що також 
є проявом її деструктивності; 3) каталізуючий мо-
мент – випадкове травматичне переживання, пси-
хотравма, пережита у зрілому віці за принципом 
«доповнення», нашаровується на некрофільну 
схильність особи. цей момент завжди є сильним 
психічним переживанням і викликає дуже сильне 
почуття неочікуваного задоволення, що глибоко 
відбивається у свідомості особи, яка вже має пев-
ну некрофільну схильність. у подальшому, у вчи-
ненні вбивств, вона може імітувати, відтворювати 
каталізуючий момент; 4) підготовчий, «пусковий» 
період, під час якого майбутній вбивця переосмис-
лює і аналізує свої переживання, може вчинити 
менш тяжкий злочин. формується психологічна 
готовність до вирішення своїх проблем за допо-
могою вбивства, може бачити сни з некрофільним 
змістом, здійснювати суїцидальні спроби, що та-
кож є виявом прагнення до руйнації у сполученні 
із саморуйнацією; 5) скоєння першого злочину – 
спричиняє виключно сильний емоційний вплив на 
злочинця і остаточно формує потребу вбивати, що 
стає єдиним способом вирішення його проблем, 
у злочинця формується своєрідна наркотична за-
лежність, де наркотиком є акт позбавлення життя. 
Для значної частини серійних вбивць перше вбив-
ство було ситуативним. Особа «розкручується як 
пружина» в ситуації можливого задоволення її по-
треби у руйнації і виявляє вже сформовану уста-
новку. [7, с.97]

Найпоширенішою моделлю поведінки серій-
ного вбивці в рамках окремо взятого епізоду серії 
вважається шестиетапна модель. [8, с.23] Першим 
етапом є фантазування – виникнення нав’язливої 
ідеї, яка втілюється в ті чи інші форми і види 
фантастичних мрій. Психологами встановлено, 
що фантазія відіграє вирішальну роль в генезисі 
серійного вбивці: в них сильніше представлений 
компонент фізичного насильства. майбутні вбив-
ці позбавлені внутрішніх обмежень, а їхні збочені 
мрії про владу над іншими людьми, катування і 
кров підштовхують їх щоразу до нового злочину. 
Друга фаза – вистежування жертви (stalking). Ха-
рактер, тривалість та інші особливості поведінки 
вбивці залежать від сили його бажання і ступеня 
нетерпіння, особистісних якостей як самого зло-
чинця, так і обраної ним жертви. Третя фаза – ви-
крадення жертви – присутня не у всіх випадках 
серійних вбивств. Дезорганізований злочинець 
частіше вдається до «бліц-атаки», а організова-
ний використовує різні «хитрощі», щоб заманити 
жертву в «комфортну» для скоєння вбивства зону. 
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залежно від стану та особистісних особливостей 
вбивці викрадення можуть бути як простими, так 
і складними, що дозволяють йому продемонстру-
вати свій розум та винахідливість. Четверта фаза 
– акт вбивства. Відомі два варіанти поведінки зло-
чинців на цій стадії. Одні з них свою увагу фоку-
сують на діях, пов'язаних з позбавленням жерт-
ви життя, інші – на процесі фізичної взаємодії з 
жертвою, що приводить у кінцевому підсумку до її 
смерті, і постмортальному поводженні з тілом по-
терпілої особи. у другому випадку, що більш ти-
пово для серійника, вбивство мотивоване пошуком 
гострих відчуттів або ж утвердженням своєї влади 
(контролю) над жертвою. Вбивця зазвичай орудує 
у відповідності зі стереотипною, щоразу повторю-
ваною процедурою, для якої можуть бути характер-
ні повторювані слова і дії, що виконують функцію 
ритуалу і передують акту безпосередньо вбивства. 
Ритуал не закінчується і після смерті жертви: може 
мати своє постмортальне продовження в скоєнні 
некросадистскьких дій, пов'язаних з поводжен-
ням з трупом. Вони виражаються у відчленуванні 
окремих частин тіла і органів трупа. П'ята фаза – 
розміщення трупа (характерна не для всіх серій-

ників). Одні з них, насолодившись маніпуляціями 
з трупом, кидають його і залишають місце злочи-
ну, а інші вважають за необхідне здійснити його 
переміщення. завершальною фазою поведінки се-
рійного вбивці в рамках кожного епізоду вчинено-
го вважається депресія. за свідченнями багатьох 
серійників, їм ніколи не вдавалося отримати від 
вбивства того ефекту, на який вони розраховували, 
оскільки в повному обсязі очікуваного емоційного 
полегшення від скоєного злочину вони ніколи не 
відчували. Навпаки, після цього їх зазвичай охо-
плювали почуття безнадійності і безсилля, проте 
незабаром фантазії знову починають народжува-
тися в голові. Неконтрольовані потреби захоплю-
ють вбивцю повністю, і, керуючись бажанням на-
сильства, він знову шукає жертву. 

Таким чином, знання загальної характеристики 
особи, основних фаз та факторів формування осо-
би серійного вбивці, моделі його поведінки в рам-
ках окремого епізоду серії, ознак серійних вбивств, 
класифікації за різними мотивами вчинення злочи-
нів надасть змогу слідчому, прокурору правильно 
проводити слідчі дії та будуть сприяти розкриттю 
зазначеного виду злочину.
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Розділ 10
судоусТРіЙ; пРоКуРаТуРа Та адвоКаТуРа

СудовА СиСтеМА укрАїни нАпередодні Здобуття неЗАлежноСті

кулинич к. С.,
аспірант кафедри організації судових та правоохоронних органів,

Національний університет «Одеська юридична академія»

Стаття присвячена аналізу нормативного регулювання та функціонування судової системи Української РСР до 1991 
р. Дається аналіз чинного в той час законодавства про судоустрій та статус суддів. Робиться порівняння окремих інститу-
тів радянської та сучасної судових систем, зокрема механізму призначення (обрання) суддів того періоду та сучасності.

Ключові слова: судова система УРСР, судова система України, механізм призначення (обрання) суддів, судова 
юрисдикція.

Статья посвящена анализу нормативного регулирования и функционирования судебной системы Украинской ССР 
до 1991 г. Дается анализ действующего законодательства этого периода о судоустройстве и статусе судей. Делается 
сопоставление отдельных институтов советской и современной судебных систем, в частности механизма назначения 
(избрания) судей того периода и современности.

Ключевые слова: судебная система УССР, судебная система Украины, механизм назначения (избрания) судей, 
судебная юрисдикция.

The article is devoted to the normative regulation and functioning of the judicial system of Ukrainian Soviet Socialist Republic 
before 1991. The analysis of the existing legislation of the Judiciary and Status of Judges also marked. The comparison of 
individual institutions of Soviet and modern legal systems, in particular the mechanism of appointment (election) of the judges of 
that period and the present are researched.

Key words: mechanism of appointment (election) of the judges mechanism of appointment (election) of the judges, 
jurisdiction.

постановка проблеми. Необхідність прове-
дення судової реформи глибоко укорінилося в сус-
пільній думці ще в період перебудови (1985 – 1991 
рр.), яка передувала створенню суверенної україн-
ської держави, а після проголошення незалежності 
україни стала однією з першочергових проблем 
державного будівництва. 

Для розуміння процесів, що відбуваються в сфе-
рі судоустрою, перебудови системи органів проку-
ратури на демократичних, європейських засадах, 
а також процесів реформування адвокатури, дуже 
важливим є проведення порівняльних досліджень.

В останні роки ці дослідження в основному 
сконцентровані на розгляді судових систем європей-
ських держав, та деяких інших держав, в яких функ-
ціонують розвинені системи демократії, та наявні 
міцні традиції функціонування судових систем.

з іншого боку дуже мало досліджень присвяче-
но розгляду функціонування судової системи укра-
їни та судової системи уРСР – як її безпосередньої 
попередниці, що була складовою частиною судової 
системи Союзу РСР. Для продовження реформ в 
судово-правовій сфері необхідно пам’ятати уроки 
та помилки минулого, щоб не повторити їх у май-
бутньому та зробити вітчизняну судову систему 
дійсно незалежною, яка б реально користувалася 
довірою населення, надійно захищала встановлені 
Конституцією україни, права та основні свободи 
людини і громадянина. Тому розгляд поставлених 
у даній статті питань є актуальним, та потребує 
подальших фундаментальних досліджень.

Завданнями статті є аналіз нормативних ак-
тів, що регламентували функціонування судової 
системи української РСР, порівняння їх з сучас-
ним законодавством у сфері судоустрою та статусу 
суддів, виявлення принципових відмінностей між 
сучасною судовою системою та судовою системою 
Радянської україни.

виклад основного матеріалу. Завдання суду. 
Не цитуючи повністю ст. 3 закону «Про судоу-
стрій» 1981 р. хочемо зазначити, що завданнями 
суду в уРСР були «охорона від усяких посягань, за-
кріплених у Конституції СРСР і Конституції уРСР 
суспільного ладу, його політичної та економічної 
систем; соціально-економічних, політичних та осо-
бистих прав і свобод громадян; прав і законних 
інтересів державних підприємств, установ, органі-
зацій, колгоспів; виховання радянських громадян 
у дусі відданості Батьківщині і справі комуніз-
му, у дусі бережного ставлення до соціалістичної 
власності, додержання дисципліни праці, чесного 
ставлення до державного і громадського обов'язку, 
поваги до правил соціалістичного співжиття». [1]

як бачимо, державні інтереси, включаючи іде-
ологічні, законом визначалися пріоритетними, тоді 
як захист прав людини носив другорядний характер.

Відомий правозахисник В.м. Чалідзе писав, 
що «багато десятиліть в радянському праві не ви-
знавалися фундаментальні громадянські та полі-
тичні права, в тому сенсі, як в Європі та Північній 
Америці… ідеологи радянського права придумали 
зручну тезу про те, що раз держава в Союзі РСР 
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служить народу, то жителям цієї країни і не потріб-
ні ті гарантії прав, які необхідні в капіталістичних 
країнах для захисту людини від утисків держави». 
[2, с. 30]

Сучасний закон «Про судоустрій і статус суд-
дів» [3, ст. 2] правозахист навпаки відносить до 
найголовніших завдань: «суд… забезпечує кожно-
му право на справедливий суд та повагу до інших 
прав і свобод, гарантованих Конституцією і зако-
нами україни, а також міжнародними договорами». 

Відмітною рисою радянської системи було не-
визнання примату міжнародного права, особливо 
у сфері прав людини. Європейська конвенція про 
захист прав людини і основоположних свобод 1950 
року не була ратифікована, тому громадяни не мали 
змоги звертатися до Європейського суду за захис-
том своїх інтересів. В незалежній україні вона була 
ратифікована лише в 1997 р. [4]

Структура судової системи україни. Радян-
ська судова система значною мірою залежала від 
федеративної форми державного устрою Союзу 
РСР, верховні суди союзних республік і суди ниж-
чого рівня перебували під повним процесуальним 
контролем Верховного Суду СРСР. 

у ст. 1 закону «Про Верховний Суд СРСР» за-
кріплювалося, що він є вищим судовим органом 
Союзу РСР та здійснює нагляд за діяльністю су-
дів СРСР, а також судів союзних республік [5]. 
Верховний Суд СРСР обирався Верховною Радою 
СРСР у складі Голови, його заступників, членів і 
народних засідателів. До його складу входили за 
посадою голови верховних судів союзних респу-
блік. [6, ст. 153]

Керівні роз'яснення Пленуму Верховного Суду 
СРСР були обов'язковими для судів, інших органів 
і службових осіб, що застосовували закон, по яко-
му дано роз'яснення (ст. 3). Голова Суду (ч. 2 ст. 
35) мав право зупиняти виконання рішень, вироків, 
ухвал та постанов будь-яких судів СРСР і союзних 
республік, на які відповідно до закону він міг при-
нести протест. 

як зазначав Голова комітету з питань верховен-
ства права та правосуддя Верховної Ради україни, 
академік С.В. Ківалов, Верховний Суд Союзу РСР 
міг переглянути будь-яке рішення будь-якого суду 
української РСР. [7, с. 61]

Тобто, судова система уРСР не була самостій-
ною та входила до складу судової системи СРСР. 
це впливало на кількість ланок судової системи та 
судових інстанцій. Стадіями оскарження та опро-
тестування прокурором судових рішень були: каса-
ція і перегляд рішень в порядку нагляду. Враховую-
чи багаточисельність наглядових інстанцій, а саме: 
президія обласного суду, судова колегія Верховного 
суду уРСР, президія цього суду, пленум суду, судо-
ва колегія Верховного Суду СРСР, Президія Суду, 
Пленум Верховного Суду СРСР (всього 7) – така 
ситуація створювала умови для тяганини. [7, с. 66] 
Переважна більшість незаконних судових рішень 
переглядалася не судом другої інстанції (в касацій-
ному порядку), а в порядку нагляду (в ревізійному 
порядку) за протестами голів судів і прокурорів об-

ласного рівня та їх заступників. Такий порядок мав 
і позитивні сторони, оскільки давав можливість гро-
мадянам відстоювати свої права послідовно у всіх 
інстанціях, аж до Пленуму Верховного Суду СРСР.

Хоча, як свідчать ветерани суддівської системи 
і прокуратури, з боку партійних інстанцій існувала 
негласна вказівка до забезпечення «стабільності» 
судових рішень задля підтримання авторитету суду, 
у зв’язку з чим багато незаконних і необґрунтованих 
рішень не переглядалися судами вищих інстанцій.

В українській РСР діяли такі види судів: Вер-
ховний Суд української РСР, обласні суди, Київ-
ський міський суд, районні (міські) народні суди. 
[8, ст. 149]

Системи спеціалізованих судів як органів судо-
чинства не існувало. Органи державного і відомчо-
го арбітражу, які розглядали господарські спори 
(спори між юридичними особами), за своїм стату-
сом не були судами та не входили до складу судової 
системи. Перебуваючи в підпорядкуванні або під 
контролем органів державного управління, вони 
в умовах командно-адміністративної економічної 
системи не могли реально сприяти додержанню 
законності у сфері економіки. Що ж до існування 
адміністративної юстиції, то дискусія щодо самої 
можливості її створення фактично перебувала під 
забороною як пропаганда буржуазних ідей. [9, с. 
86] В україні створення системи адміністративних 
судів розпочалося лише на початку 2000-х рр.

Відсутня також була внутрішня спеціалізація 
суддів, особливо судів нижчого рівня, по розгляду 
окремих категорій справ, що негативно впливало 
на якість судочинства.

Не існувало конституційної юрисдикції в особі 
Конституційного Суду. лише у грудні 1989 року за 
рішенням першого з’їзду народних депутатів СРСР 
було створено Комітет конституційного нагляду 
[10], який проіснував до ліквідації Союзу РСР.

До його складу обиралися особи з числа спеці-
алістів в галузі політики та права: Голова, заступ-
ник голови та 25 членів, в тому числі по одному від 
кожної союзної республіки. Він розглядав питання 
про відповідність Конституції СРСР: проектів за-
конів та інших актів, що винесені на розгляд з’їзду 
народних депутатів СРСР; законів та інших актів, 
прийнятих з’їздом народних депутатів СРСР та 
конституцій союзних республік. [10, ст.ст. 5, 10]

Відмінність від сучасної судової системи іс-
нувала також і в складі суддів для розгляду справ. 
якщо зараз переважна більшість справ, як цивіль-
них, так і кримінальних, розглядається суддею од-
ноособово, причому суддя діє як суд [3, ст. 15], то в 
радянський період переважав колегіальний розгляд 
справ. В суді першої інстанції всі цивільні і кри-
мінальні справи розглядалися у складі судді і двох 
народних засідателів [1, ст. 10], які на практиці не 
мали серйозного впливу на зміст судових рішень, в 
судовому засіданні поводили себе пасивно, а в на-
радчій кімнаті здебільшого повністю погоджували-
ся із суддею-головуючим.

В досліджуваному періоді досить послідовно 
дотримувався у кримінальному судочинстві прин-
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цип здійснення правосуддя тільки судом, оскільки 
ще в 50-х рр. були ліквідовані позасудові структу-
ри: «трійки НКВС», особливі наради при НКВС-
мВС СРСР, військові трибунали військ мВС, які 
накладали кримінальні покарання за так звані 
контрреволюційні злочини. [11, с. 205]

Політичні репресії в широких масштабах при-
пинилися, хоча деякі представники інтелігенції-
дисиденти (від лат. dissident – незгодний; ті, що 
виступають проти існуючого державного ладу чи 
загальноприйнятих норм певної країни, протисто-
ять офіційній ідеології й політиці) засуджувалися 
за критику діяльності Комуністичної партії і уряду 
СРСР по обвинуваченню в антирадянській агітації. 
Канадський дослідник українського походження 
Богдан Кравченко навів список дисидентів 1960 – 
1972 рр., у якому налічувалося 975 осіб. у тюрмах 
і таборах СРСР за «політичними» статтями пере-
бувало понад 500 в’язнів і майже 50 чоловік про-
ходили «лікування» у психіатричних лікарнях. На 
початку 1980-х рр., за даними Секретаріату між-
народної амністії, кількість політв’язнів становила 
від 600 до 700 осіб. [11, с. 211-212]

Переважна більшість кримінальних справ роз-
глядалася суддями у виїзних судових засіданнях на 
підприємствах, у сільських клубах, в учбових закла-
дах тощо, це сприяло значно суворішому підходу до 
визначення міри покарання. Для судової практики 
по кримінальним справам була характерна підвище-
на, у порівнянні з іншими державами, жорстокість 
застосування покарань. [7, с. 65] Понад 80 % підсуд-
них засуджувалися судами до позбавлення волі, тоді 
як зараз лише близько 1/3 підсудних.

Суди практично не здійснювали контролю за 
додержанням законності на попередньому слідстві. 
Право видавати санкцію на арешт належало Гене-
ральному прокурору СРСР, Головному військовому 
прокурору, прокурорам союзних республік та під-
порядкованим їм прокурорам. [12, ст. 30] і рішення 
прокурорів з цих питань не можна було оскаржити.

це право зберігалося за органами прокуратури 
україни ще 10 років [13], поки не було скасоване у 
2001 р. [14]

На даний час застосування тримання під вар-
тою є виключною прерогативою судової влади. [15, 
ст. 183] Таким чином забезпечується дотримання 
проголошених Конституцією україни прав та осно-
вних свобод людини і громадянина у цій сфері (ст. 
29 Основного закону).

В зазначений період захисники, за чинним КПК 
уРСР, спочатку взагалі не допускалися до участі в 
справі, а згодом їм дозволили захищати інтереси 
обвинувачених на стадії закінчення попереднього 
слідства, чим порушувалося конституційне право 
на захист. [8, с. 156] Такі норми діяли аж до 1993 
року. [16]

Надання громадянам та підприємствам юри-
дичної допомоги утруднювалося незначним кіль-
кісним складом української адвокатури.

Юрисдикція судів україни. Сфера судової 
юрисдикції обмежувалася розглядом криміналь-
них, цивільних справ та справ про адміністратив-

ні правопорушення. звернення в суд за захистом 
своїх порушених прав допускалося лише у випад-
ках прямо передбачених законом. [7, с. 61] Для 
ліквідації цих перепон у 1987 році був прийнятий 
закон «Про порядок оскарження в суді неправо-
мірних дій посадових осіб, що обмежують права 
громадян». [17] В своїй початковій редакції він 
надавав громадянам право на звернення до суду 
лише після розгляду їх скарги вищестоящим орга-
ном або посадовою особою (ч. 1 ст. 4) Також в за-
коні передбачався значний перелік вилучень з су-
дової підсудності: «не можуть бути оскаржені до 
суду… дії посадових осіб, по відношенню до яких 
кримінально процесуальним, цивільним процесу-
альним законодавством, законодавством про по-
рядок розгляду трудових спорів, про відкриття, 
винаходи та раціоналізаторські пропозиції, про 
адміністративні правопорушення, індивідуальну 
трудову діяльність та іншим законодавством Сою-
зу РСР та союзних республік передбачений інший 
порядок оскарження, а також дії, пов’язані із за-
безпеченням обороноздатності країни та держав-
ної безпеки». (ст. 3)

Предметом оскарження могли були лише одно-
особові дії, вчинені посадовою особою від власно-
го імені або від імені органу, який вона представ-
ляє. (ч. 2 ст. 1)

як випливало з назви закону, можливо було 
оскаржити неправомірні дії лише посадових осіб, 
оскарження ж колегіальних рішень, дій чи безді-
яльності органів державного управління – не до-
пускалося.

ця норма закону була піддана критиці на сто-
рінках преси. Так, Б. Назаров писав: «Чи можливо 
знайти хоча б одне рішення, що торкається інтере-
сів громадян, яке не було б прийняте в колегіально-
му порядку? Бюрократи гарно пристосувалися до 
норм закону. якщо бачать, що рішення буде оскар-
жено до суду, – збираються… голосують… і ніяких 
судів». [2, с. 182]

зважаючи на цю критику, Перший з’їзд народ-
них депутатів СРСР передбачив, що неправомірні 
одноосібні чи колегіальні дії будь-яких посадових 
осіб, що порушують права громадян, можуть бути 
оскаржені до суду. [18]

На виконання рішення з'їзду був прийнятий 
закон «Про порядок оскарження в суді неправо-
мірних дій органів державного управління та поса-
дових осіб, що обмежують права громадян», який 
надав право громадянину на звернення до суду, 
якщо він вважає, що неправомірними діями орга-
на державного управління чи посадової особи були 
порушені його права. [19, ст. 1]

До дій, що можуть бути оскаржені закон від-
носив: «колегіальні та одноосібні дії, в результаті 
яких громадянин незаконно обмежений повністю 
або частково здійснювати право, надане йому зако-
ном чи іншим нормативним актом; на громадянина 
незаконно покладений будь-який обов’язок». (ст. 2) 

Але й він не був позбавлений недоліків. у стат-
ті 3 зазначалось, що не можуть бути оскаржені до 
суду дії органів державного управління та посадо-
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вих осіб, якщо законами Союзу РСР і союзних рес-
публік передбачений інший порядок їх оскаржен-
ня. Також заборонялося оскаржувати акти органів 
державного управління та посадових осіб, що ма-
ють нормативний характер.

як бачимо в радянський період, на відміну від 
сьогодення, де передбачено ч. 2 ст. 124 Конститу-
ції україни, що юрисдикція судів поширюється на 
всі правовідносини, що виникають у державі. [20] 
Для вирішення спорів між громадянами і владними 
структурами діє за прикладом інших країн Європи 
система адміністративних судів. Громадяни укра-
їнської РСР могли звертатися до суду за захистом 
лише у випадках, прямо передбачених у законі.

Статус суддів. Правляча ідеологія не визнавала 
принципу поділу влади. Відтак судді розцінювали-
ся як звичайні працівники державного апарату, що 
негативно відбивалося на їх незалежності.

На відміну від сучасного законодавства: Кон-
ституції україни [20] та закону україни «Про су-
доустрій і статус суддів» [3], де зазначено, що судді 
спочатку призначаються на перший п’ятирічний 
строк Президентом україни, а потім обираються 
безстроково Верховною Радою україни, в уРСР 
діяв принцип «виборності суддів і народних засі-
дателів», який закріплювався в ст. 8 закону «Про 
судоустрій». Судді районних (міських) народних 
судів обиралися громадянами району (міста) стро-
ком на п'ять років. Народні засідателі цих самих 
судів обиралися на зборах громадян за місцем їх 
роботи або проживання строком на два з полови-
ною роки. [1, ст. 22.] цей порядок носив штучний 
характер, оскільки в реальному житті судді при-
значались рішенням партійних комітетів міського 
і районного рівня з грифом «таємно», а згодом за-
тверджувалися шляхом вкидання бюлетенів, в яких 
проставлялось прізвище лише одного кандидата. 
Позитивною рисою такого порядку було те, що суд-
ді певною мірою відчували свою відповідальність 
перед громадянами і навіть могли бути відізвані 
ними з посад. ця процедура була врегульована спе-
ціальним законом. [21]

Насправді ж, суддями не могли бути призначені 
особи, які не були членами КПРС. і, навпаки, втра-
та членства в Комуністичній партії тягнула за со-
бою втрату суддівської посади.

Питання про звільнення суддів за порушен-
ня професійного обов’язку або про застосування 
щодо них кримінально-правових засобів впливу не 
могли бути вирішені без урахування думки відпо-
відних комітетів КПу. [9, с. 87]

цікавою була правова норма, що надавала 
право народному засідателю, який мав вищу юри-
дичну освіту, заміщати народного суддю районно-
го (міського) народного суду в разі його тривалої 
відсутності. [1, ст. 27; 22, ст. 12] це було особливо 
важливо в умовах, коли в переважній більшості су-
дів у районах сільськогосподарського призначення 
працював лише один суддя, він же і голова суду.

Судді вищестоящих судів обиралися відповід-
ними радами народних депутатів строком на п'ять 
років. [1, ст.ст. 29, 41]

законом «Про статус суддів в СРСР» 1989 р. 
строк повноважень усіх суддів був збільшений 
вдвічі та становив 10 років. [22, ст. 10]

у зв’язку з обмеженістю судової юрисдикції, 
склад суддівського корпусу був відносно незна-
чним. Більшість районних (міських) народних 
судів складалася з одного судді. [7, с. 63] зараз в 
кожному суді цього ж рівня працює щонайменше 
чотири судді.

Представники суддівського корпусу (голови 
судів) були по суті «вмонтовані» у вертикаль пар-
тійної ієрархії, їх включали до складу відповід-
них партійних комітетів залежно від рівня суду, 
як і прокурорів. Всі вони вважалися «солдатами» 
партії і мусили в першу чергу виконувати партій-
ні настанови, особливо щодо суворого покарання 
осіб, винних у крадіжках державного і колгоспного 
майна, а також виконувати прямі вказівки партій-
них функціонерів щодо розгляду окремих справ, в 
яких останні мали особисту зацікавленість (таких 
випадків було порівняно небагато). Більше того, їх 
широко залучали до проведення різних господар-
ських заходів і кампаній (сівба, збирання врожаю, 
простої залізничного рухомого складу тощо), що 
було явно несумісним із здійсненням судочинства.

з іншого боку судді, як і прокурори були неза-
лежні від будь-яких інших структур, а перелік тих, 
хто чинив на них протиправний вплив, був значно 
коротший, ніж в теперішній час.

В ті часи дані судової статистики були цілком 
закритою інформацією з грифом «цілком таємно», 
у зв’язку з чим було неможливо робити науково об-
ґрунтовані висновки щодо ефективності діяльності 
судів на основі кількісних показників.

Соціологічні опитування громадян щодо їх 
ставлення до судової системи та її авторитету в 
суспільстві не проводилися, а узагальнені критич-
ні висловлювання в засобах масової інформації не 
публікувалися.

за рівнем соціального забезпечення судді не 
відрізнялися від інших посадовців відповідного 
рівня. Проте, перебуваючи в номенклатурі партій-
них органів, вони досить оперативно забезпечу-
валися житлом за рахунок державного житлового 
фонду. Самого поняття «безквартирний суддя» 
тоді, на відміну від нинішніх часів, практично не 
існувало. [9, с. 87]

висновки. Підводячи підсумки аналізу судової 
системи україни напередодні проголошення неза-
лежності, можемо констатувати, що в Радянсько-
му Союзі не визнавався принцип поділу влади, у 
зв’язку з чим судова система розглядалася як час-
тина державного апарату, що негативно впливало 
на самостійність судів та незалежність суддів. Суди 
могли розглядати лише ті категорії справ, які були 
прямо передбачені в законі, сфера їх юрисдикції 
була обмеженою. Апеляції як інституту оскаржен-
ня не існувало; наявність семи ревізійних інстан-
цій, що могли переглядати справу в порядку нагля-
ду, створювало умови для тяганини, але й давало 
можливість громадянам відстоювати свої права по-
слідовно у всіх інстанціях. Примат міжнародного 
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права не визнавався, тому звернення до Європей-
ського суду с прав людини не допускалося. Судді 
були «вмонтовані» до партійної ієрархії та призна-
чалися відповідними районними (міськими) комі-
тетами КПРС. Вони не мали особливого соціаль-
ного захисту, хоча поняття «безквартирний суддя» 
не існувало.

здобуття україною державної незалежності 
дало поштовх розвитку судової системи на засадах 
верховенства права і справедливості. цьому сприя-
ло оновлення законодавства про судоустрій, статус 
суддів і судочинство. ці кроки сприяють полегшен-
ню реалізації прагнень україни стати членом Євро-
пейського Союзу.
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ЄвропеЙСькА конвенЦія З прАв лЮдини –  
як СклАдовА чАСтинА ЗАконодАвСтвА укрАїни
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Стаття присвячена теорії прав людини та її втіленню у такому важливому для суспільства документі, як Європейська 
конвенція з прав людини. Автор зосереджує увагу на питанні, яке місце займає ця конвенція у законодавстві України. 
Проаналізовано також практику використання Європейської конвенції з прав людини в українських судах різних рівнів.

Ключові слова: права людини, Європейська конвенція з прав людини, Конституція України, Європейський суд, 
Конституційний суд України. 

Статья посвящена теории прав человека и ее воплощению в таком важном для общества документе, как Европей-
ская конвенция о правах человека. Автор сосредотачивает внимание на вопросе, какое место занимает данная конвен-
ция в законодательстве Украины. Также проанализирована практика использования Европейской конвенции о правах 
человека в украинских судах разных уровней. 

Ключевые слова: права человека, Европейская конвенция о правах человека, Конституция Украины, Европейский 
суд, Конституционный суд Украины. 

The article is devoted to the theory of human rights and its embodiment in such an important document for the society as the 
European Convention on Human Rights. The author focuses on the question of the place of the convention in the legislation of 
Ukraine. The practice of using the European Convention on Human Rights in the Ukrainian courts at various levels is also analyzed.

Key words: human rights, the European Convention on Human Rights, the Constitution of Ukraine, the European Court, 
the Constitutional Court of Ukraine. 

з розвитком цивілізації і усвідомленням верхо-
венства прав людини серед інших соціальних влас-
тивостей та особливостей буття відбувається їх ви-
знання найвищою цінністю, а також законодавче 
закріплення на міжнародному, регіональному та 
національному рівнях. Сучасний світ неможливо 
уявити без прав людини, які засновані на принци-
пах свободи, рівності, справедливості і носять уні-
версальний характер. Особлива значущість прав 
людини в житті суспільства, у розвитку нормальних 
зв'язків і взаємодій між індивідуумами та соціаль-
ними групами, між особистістю і державою вимагає 
дослідження закономірностей цих явищ для коорди-
нації та упорядкування суспільних відносин.

Теорія прав людини грунтується на принципах, 
які історично сформовані, збагачені, вдосконалені 
у процесі розвитку, і є ціннісними орієнтирами су-
часного світу. Вони знайшли втілення у загальній 
декларації прав людини (1948) [1], міжнародному 
пакті про громадянські і політичні права (1966) [2], 
міжнародному пакті про економічні, соціальні і 
культурні права (1966) [3], Європейській конвенції 
про захист прав людини і основних свобод (1950) 
[4], Європейській соціальній хартії (1961, 1996) 
[5], Конвенції про права дитини (1989) [6], Хартії 
Європейського Союзу про основні права (2000 [7] 
Конституції Європейського Союзу (2004) тощо. ці 
документи визначили універсальний набір осно-
вних прав і свобод, який у єдності покликаний за-
безпечити нормальну життєдіяльність індивідуума і 
суспільства. 

На національному рівні основні права людини 
закріплюються в конституціях країн, де визнача-
ються різнобічні аспекти взаємовідносин між лю-
диною і державою, між громадянином та певною 
суспільною системою, встановлюється визначений 
обсяг благ і прав, забезпечити які повинна держава.

Визначальним правовим документом регіональ-
ного рівня є Європейська конвенція про права люди-
ни і основні свободи, яку прийнято Радою Європи 
у 1950 р. у цьому документі саме правом на життя 
відкривається перелік основних прав і свобод люди-
ни. Вступ україни в Раду Європи та приєднання до 
Конвенції обумовлює необхідність дотримання по-
ложень цього міжнародного документа.

17 липня 1997 року україна ратифікувала Кон-
венцію про захист прав людини і основоположних 
свобод, яка відповідно до частини 1 статті 9 Кон-
ституції україни стала частиною національного за-
конодавства україни. 

Але досі незначним є кількість рішень націо-
нальних судів з посиланням на цей документ та рі-
шення-прецеденти Європейського суду. це дивує, 
оскільки Конституція україни чітко визначила, що 
«Чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість 
яких надана Верховною Радою україни, є частиною 
національного законодавства україни». Тому кожне 
рішення суду з вказівкою на норми Конвенцій, Пак-
тів та угод або норм-цитат рішень Європейського 
Суду – є новаторським. Адже воно є прикладом ви-
користання міжнародного права у процесі прийнят-
тя рішення для інших судів.
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Конституція україни гарантує кожному право 
звертатися за захистом своїх прав і свобод до від-
повідних міжнародних судових установ чи до від-
повідних органів міжнародних організацій, членом 
або учасником яких є україна, після використання 
всіх національних засобів правового захисту (ст. 55).

Прийняття Верховною Радою україни закону 
«Про ратифікацію Конвенції про захист прав і осно-
вних свобод людини 1950 року, Першого протоколу 
та протоколів 2, 4, 7 та 11 до Конвенції» стало не 
лише моментом, з якого розпочалось перенесення 
на український державницький грунт європейських 
правових цінностей, а й моментом, з якого україна 
стала потенційним відповідачем у Європейському 
Суді з прав людини. Адже відповідно до положень 
Конвенції, будь-яка особа, неурядова організація або 
група осіб, що вважають себе потерпілими від по-
рушення державою прав, викладених у Конвенції, 
може подати скаргу до Суду з прав людини [8, c.34].

Положення щодо використання всіх національ-
них засобів правового захисту, закріплене в Консти-
туції україни, відображає один з принципів міжна-
родного процесуального права, який полягає у тому, 
що «міжнародний суд не прийме до свого прова-
дження претензію від імені іноземця із заявою про 
відмову йому в правосудді, якщо вказана особа не 
вичерпала всіх законних можливостей, наданих їй 
у відповідній державі. В основі цього принципу ле-
жить твердження, що державі повинно бути надане 
право виправити порушення шляхом використання 
власних правових засобів до того, як це порушення 
буде розглянуте міжнародними органами [9, c. 158].

Принцип вичерпання національних засобів за-
хисту прав людини часто включається в конвенції, що 
передбачають обов'язкову юрисдикцію міжнародних 
судів. Відповідно до вимог п. 1 ст. 35 Конвенції од-
нією з умов прийнятності такої скарги є вичерпання 
всіх національних засобів захисту прав людини.

Неможливо залишити поза увагою той факт, що 
в україні існує дуже обмежене коло засобів захисту 
прав людини. Виходячи з практики Європейсько-
го Суду з прав людини, не кожен елемент націо-
нальної системи може бути визнаний ефективним 
засобом захисту прав людини. лише правові засо-
би повинні бути вичерпані. Тобто справа повинна 
обов'язково бути розглянута всіма органами, до по-
вноважень яких належить розгляд справи по суті.

В даному випадку необхідно звернути увагу на 
інститут уповноваженого Верховної Ради з прав лю-
дини (омбудсмена), адже саме його часто згадують 
як один з дійових механізмів захисту прав людини 
в україні. Відповідно до чинного законодавства до 
функцій уповноваженого належить, зокрема, здій-
снення парламентського контролю з метою захисту, 
дотримання та запобігання порушенню прав люди-
ни. Єдиним можливим засобом впливу омбудсме-
на є звернення до Конституційною Суду україни з 
клопотанням щодо відповідності Конституції укра-
їни законів та інших правових актів, які стосуються 
прав та свобод людини і громадянина та офіційно-
го тлумачення Конституції і законів україни, а та-
кож до судів загальної юрисдикції про захист прав 

і свобод людини, яка за станом здоров'я чи з інших 
поважних причин не може цього зробити. В інших 
випадках уповноважений може направити подан-
ня про вжиття відповідних заходів щодо усунення 
виявлених ним порушень прав і свобод. Подання є 
обов'язковим для органів, яким вони адресовані. як 
бачимо, до функцій уповноваженого з прав людини 
не належить розгляд справи по суті; отже, звернен-
ня до нього не може бути визнаним засобом захисту 
прав людини у розумінні Конвенції.

Відповідно до положень ст. 124 Конституції 
україни юрисдикція судів поширюється на всі пра-
вовідносини, що виникають у державі, тобто осно-
воположним елементом системи захисту прав лю-
дини в україні є судова система [10].

Судочинство в україні здійснюється Конститу-
ційним Судом україни та судами загальної юрисдик-
ції. Але роль Конституційного Суду україни у захис-
ті прав людини все ще залишається не з'ясованою до 
кінця. Відповідно до положень ст. 43 закону україни 
«Про Конституційний Суд україни» від 16 жовтня 
1996 р., громадини мають право безпосередньо 
звертатись до Конституційного Суду україни з пи-
тань тлумачення норм Конституції і законів україни. 
Конституційний Суд не розглядає справи по суті і 
результатом розгляду звернення не може бути ком-
пенсація шкоди конкретному громадянинові.

Отже, Конституційний Суд україни теж не 
може розглядатись як засіб захисту прав людини 
в розумінні Конвенції. Чинна система загальних 
судів далеко не досконала і не всі стадії процесу 
можуть бути визнані стадіями захисту прав люди-
ни. у більшості випадків працює двоступенева, а 
в окремих випадках навіть одноступенева система 
судового захисту прав людини. Перед поданням 
скарги до Європейського Суду особа повинна звер-
нутися за захистом своїх прав до національних су-
дів усіх рівнів, аж до найвищих органів, до повно-
важень яких належить розгляд такого роду справ.

україна, приймаючи новий закон про судоу-
стрій, визначилась, що будуть існувати такі види 
перегляду судового рішення: апеляція, касація, пе-
регляд судових рішень Верховним Судом україни 
(у зв’язку з винятковими обставинами) та перегляд 
судового рішення за нововиявленими обставинами.

В західноєвропейських процесах не всі рішен-
ня суду першої інстанції можуть стати предметом 
розгляду апеляційної інстанції. Так, у франції апе-
ляція не допускається у випадках, якщо предмет 
спору незначний, а саме, коли сума вимог менше 
13 000 франків (у зв’язку із зміною грошової оди-
ниці зараз ця сума і наведені нижче перераховані в 
євро). Крім того, у французькому цивільному про-
цесі по окремій категорії справ з метою процесу-
альної економії апеляція в загальному її розумінні 
взагалі не допускається. Прикладами є рішення 
щодо звернення стягнення на нерухоме майно, про 
банкрутство, про виправлення фактичних помилок 
тощо. В цих випадках можливим є тільки право на 
подання так званої «апеляції-скасування», коли під 
час розгляду в суді першої інстанції мало місце сут-
тєве порушення норм процесуального права. 
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Рішення Верховного Суду україни, прийняте за 
наслідками розгляду заяви про перегляд судового рі-
шення з мотивів неоднакового застосування судом 
(судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм 
матеріального права у подібних правовідносинах, є 
обов’язковим для всіх суб’єктів владних повноважень, 
які застосовують у своїй діяльності нормативно-право-
вий акт, що містить зазначену норму права, та для всіх 
судів україни. Суди зобов’язані привести свою судо-
ву практику у відповідність із рішеннями Верховного 
Суду україни. Невиконання судових рішень Верховно-
го Суду україни тягне за собою відповідальність, уста-
новлену законом (ст. 11128 ГПК україни). 

значно підсилено вплив ВСу на формування 
судової практики україни. фактично на рівні ГПК 
закріплено обов’язковість його правових позицій з 
тих чи інших питань. Крім того, якщо виходити із 
вимог ст. 11128 ГПК тепер у разі виникнення спору 
з тим чи іншим контролюючим або іншим держав-
ним органом, будь-яким іншим суб’єктом, можна 
сміливо посилатися на рішення ВСу, які тепер офі-
ційно мають обов’язкову силу не тільки для учас-
ників справи, але й для інших суб’єктів. Раніше 
такі посилання базувалися суто на авторитетності 
позиції ВСу і загрозі того, що при розгляді анало-
гічного питання суд буде орієнтуватися на неї. 

Щодо виконання рішення, то найбільш логічним 
та оптимальним способом звернення рішення суду до 
виконання є його направлення особі, на яку покла-
дено обов'язок виконання рішення, згідно зі ст. 257 
КАС україни. Основним законодавчим механізмом, 
покликаним забезпечити виконання рішень суду, є 
відповідальність за його невиконання. збільшен-
ня повноважень суду, який ухвалив рішення, щодо 
контролю за його виконанням є неодмінною скла-
довою того, що рішення суду буде виконане повною 
мірою та у встановлений строк. Швидкий розгляд ад-
міністративної справи та швидке виконання рішення 
суду є запорукою ефективності правосуддя. це відо-
бражено, зокрема, і в рішеннях Європейського суду 
з прав людини, які після ратифікації Європейської 
конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод (1997 рік) стали частиною національного за-
конодавства. у них відзначається, що адміністративні 
органи є складовою держави, яка керується принци-
пом верховенства права, а, відтак інтереси цих орга-
нів збігаються з необхідністю належного здійснення 
правосуддя. якщо адміністративні органи відмовля-
ються або неспроможні виконати рішення суду чи на-
віть зволікають з його виконанням, то гарантії, надані 

статтею 6 Конвенції стороні на судовому етапі, втра-
чають сенс. Аналогічні засадничі твердження міс-
тяться і в Концепції вдосконалення судівництва для 
утвердження справедливого суду в україні відповід-
но до європейських стандартів, затвердженої указом 
Президента україни N 361/2006 від 10 травня 2006 
року. Вирішення справи в суді без невиправданого й 
необґрунтованого зволікання є запорукою ефектив-
ного захисту особою своїх прав. у той самий час су-
довий захист, як і діяльність суду, не може вважатися 
дієвим, якщо судові рішення не виконуються або ви-
конуються неналежним чином і без контролю суду за 
їх виконанням, відзначається у Концепції.

значним кроком уперед на шляху безумовного 
виконання судового рішення стало прийняття зако-
ну україни «Про судоустрій і статус суддів», яким 
внесено зміни до низки нормативно-правових актів, 
зокрема й до Кодексу адміністративного судочин-
ства україни. Також слід звернути увагу на те, що 
деякі аспекти, запропоновані у проекті закону «Про 
внесення змін до Кодексу адміністративного судо-
чинства україни (щодо забезпечення безумовного 
виконання судових рішень)», знайшли своє відобра-
ження в Кодексі адміністративного судочинства.

Отже, судовий контроль за виконанням рішен-
ня суду є вагомим важелем впливу на боржників, 
які не виконують рішення суду. Оскільки основним 
пріоритетом держави є людина, її здоров'я, честь та 
гідність, виходячи з положень ст. 2 Кодексу адміні-
стративного судочинства, де визначено, що завдан-
ням адміністративного судочинства є захист прав, 
свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів 
юридичних осіб у сфері публічно-правових відно-
син від порушень з боку органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, їхніх посадових 
та службових осіб, інших суб'єктів при здійснен-
ні ними владних управлінських функцій на основі 
законодавства, в тому числі на виконання делегова-
них повноважень шляхом справедливого, неуперед-
женого та своєчасного розгляду адміністративних 
справ, роль суду не повинна завершуватися на етапі 
ухвалення рішення та видачі виконавчого докумен-
та. Тобто запровадження при адміністративних су-
дах служби судових виконавців, яка б організаційно 
не залежала від органів виконавчої влади, в першу 
чергу, від 01.12.1994 покращило б судовий контроль 
за виконанням рішень суду, а також пришвидшило б 
саму процедуру виконання рішення суду, що є нео-
дмінною складовою в побудові правової держави та 
зміцненні довіри суспільства до суду.
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Термін «режим» давно увійшов у методологіч-
ний лексикон теорії права, міжнародно-правовий 
дискурс та дипломатичні комунікації. В міжнарод-
ному праві, цей термін знайшов, мабуть, найбільш 
широкий ужиток, звідки він поступово увійшов 
у царину теорії міжнародних відносин, давши 
перспективну можливість розробки методології 
міждисциплінарних досліджень на межі двох дис-
циплін – міжнародних відносин та міжнародного 
права. як влучно зазначив О. янг, «ми живемо у сві-
ті міжнародних режимів» [1, с. 331]. Тим не менш, 
питання визначення «режиму» в міжнародному 
праві, як власне і в теорії міжнародних відносин 
[докл. див.: 2, с. 1-22], залишається слабо висвіт-
леним як у вітчизняній, так і в зарубіжній міжна-
родно-правовій доктрині. це особливо характерно 
для міжнародного економічного права (мЕП), де 
існування режимів визнається як даність, а відпо-
відні описи та дослідження таких режимів (націо-
нального режиму, режиму найбільшого сприяння, 
режими торгівлі, інвестицій тощо) часто уникають 
питання змісту поняття «правового режиму» [див.: 
3, с. 34-36]. Так Н. ушаков, в своїй монографії, при-
свяченій режиму найбільшого сприяння, тлумачить 
поняття «режиму», виходячи з англійського термі-
ну «treatment»: поводження, обходження [4, с. 16]. 
Г. Вельямінов, визначаючи «режим» як «комплекс 
правовідносин, що ґрунтуються на відповідному 
правовому принципі (нормі)», прив’язує режим до 
конкретного принципу, нівелюючи різницю між 

цими двома поняттями [5, с. 104]. з ним погоджу-
ється і В. Чубарєв [6, с. 52]. Натомість Г. Дмітрієва 
протиставляє принципи і режими в мЕП, однак не 
даючи визначення останнім [7, с. 420]. Білоруська 
дослідниця О. Толочко взагалі заперечує існуван-
ня в мЕП режимів в такому сенсі. На її думку, «... 
всі ці «режими» являють собою ні що інше, ніж 
внутрішньо єдину групу норм, що визначають пра-
вовий статус ... суб’єкта в даній конкретній сфері 
(торгівлі, інвестиціях, міграції тощо). Такі і подібні 
групи іменуються в теорії правовими інститутами» 
[3, с. 37-38]. 

як бачимо, питання «режимів» в міжнародно-
му праві не тільки не знайшло задовільного ви-
значення в вітчизняній та російській міжнарод-
но-правовій доктрині, але й якість пропонованих 
концепцій викликає здивування. і в цьому аспекті 
важко не погодитися з О. Толочко: дискусія про 
режими в міжнародному праві обмежується по 
суті або труїзмами або редукціоністсько-силогіч-
ною аргументацією, підміною поняття «правового 
інституту». Така ситуація характерна і для інших 
галузей права1. як зазначає В. Сенчищев, «понят-
тя правового режиму не має усталеної дефініції 
в теоретичній літературі» [8, с. 110]. Напр., Н. Г. 
Александров по суті ототожнює поняття «право-
вий режим» та «соціалістична законність» [див.: 9, 
с. 46]. На думку С.С. Алєксеєва кожній галузі пра-
ва властивий свій власний режим регулювання, до 
елементів якого належать (1) метод регулювання, 
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В статті аналізується поняття режиму в міжнародному праві та теорії права, досліджується сутність та функції за-
гальних та автономних режимів в міжнародному праві. Критично аналізуються сучасні підходи до цього питання. Ро-
биться спроба теоретично обґрунтувати визначення режиму, співвідношення автономних та загальних режимів в між-
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В статье анализируется понятие режима в международном праве и теории права, исследуется сущность и функции 
общих и автономных режимов в международном праве. Критически анализируются современные подходы к этому во-
просу. Делается попытка теоретически обосновать определение режима, соотношение автономных и общих режимов в 
международном праве. 

Ключевые слова: правовой режим, принцип международного права, автономный режим, общий режим, фрагмен-
тация международного права. 

The article is focused on theory of regime in international law and jurisprudence, specifically on nature and functions of 
general and self-contained regimes in international law. It critically assesses contemporary doctrinal approaches to this issue. 
An attempt is made to justify new definition of regime, to expose relations between general and self-contained regimes in inter-
national law. 

Key words: legal regime, principles of international law, self-contained regime, general regime, frangmentation of 
international law. 

1 Так напр. С. Ківалов та л. Біла взагалі дають абсолютно беззмістовне визначення «правового режиму» як «сукупність правил, 
закріплених юридичними нормами, які регулюють певну діяльність людей» [14, с. 38]. це ж зауваження стосується і статті 
л. Томаш, присвяченій правовим режимам, де дається змістовний аналіз використання терміну «режим», генези питання 
про «правовий режим», але поняття, яке автор пропонує, зводиться до «особливого порядку врегулювання діяльності, дій чи 
поведінки» [15, с. 24].
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(2) юридичний інструментарій (особливі юридичні 
засоби регулювання), (3) принципи, загальні по-
ложення та (4) особлива галузь законодавства [10, 
с. 208-209]. Д.Н. Бахрах повністю підтримує таке 
визначення режиму, вважаючи, вслід за С.С. Алєк-
сеєвим, що під юридичним режимом слід розуміти 
«особливу, цілісну систему регуляторного впливу», 
що характеризується «особовим порядком виник-
нення та формування змісту прав та обов’язків, їх 
здійснення, специфікою санкцій, способів їх реа-
лізації, а також дією єдиних принципів, загальних 
положень, що поширюються на дану сукупність 
норм» [11, с. 7-8]2». Р. Русінов визначає правовий 
режим також як специфічну систему юридичного 
регулювання певної сфери суспільних відносин за 
допомогою різних юридичних засобів та способів. 
Визнаючи, що такі режими є специфічними як все-
редині кожної галузі, так і для правової системи 
в цілому, він зазначає, що правовий режим може 
включати всі способи, методи, типи, але у різних їх 
поєднаннях, при чому одні можуть відігравати до-
мінуючу роль, а інші – комплементарну [12, с. 272]. 
Подібної думки дотримуються В. Колпаков та О. 
Кузьменко [див.: 13, с. 35-36], м. масленніков [17, 
с. 46], і. Казьмін [18, с. 186], А. малько [19, с. 410] 
та інші. Таким же чином В.м. Снігур вважає, що 
«правовий режим – це насамперед функціональна 
характеристика права; особливий порядок право-
вого регулювання, що виражається у визначеному 
сполученні юридичних засобів та створює бажаний 
соціальний стан і конкретний ступінь сприятливос-
ті або несприятливості для задоволення інтересів 
суб'єктів права» [20, с. 10]. 

Доволі цікаве і, на наш погляд, дуже перспек-
тивне визначення (в контексті цивільного права) 
дає В. Сенчищев: «правовий режим – це сукупність 
всіх позитивно-правових приписів, що містяться в 
імперативних та диспозитивних нормах, і заснова-
них на них (чи які їм не суперечать) суб’єктивно-
правових домагань (рос. – притязаний), що існу-
ють і є дійсними з точки зору права і у відповідних 
випадках визначають права, обов’язки, дозволи, 
заборони і приписи абсолютно усіх осіб (або у 
відношенні абсолютно усіх осіб) з приводу того 
предмета (явища), по відношенню до якого вони 
встановлені» [8, с. 140]. Відповідно, як підкрес-
лює В. Сенчищев, правовий режим «складається 
як з об’єктивно-правових моделей, що містяться 
в позитивному праві, так і з заснованих на них 
суб’єктивно-правових домагань [8, с. 153]». 

В західній політико-правовій доктрині можна 
виділити три основні поняття режиму. Перший з 
них пов’язує поняття режиму з моделлю поведінки 
(англ. – patterned behavior). Так Д. Пухала та Р. Гоп-
кінс визначають п’ять важливих рис міжнародних 
режимів: (1) суб’єктивність (адже вони існують як 
суб’єктивні розуміння, очікування чи переконан-
ня щодо того, що є правомірною, належною чи 
моральною поведінкою); (2) процедурна складова 

(режим характеризується не тільки певними мате-
ріальними нормами, але й також встановленими 
процедурами в рамках яких реалізуються норми 
чи політика); (3) наявність принципів та норм; (4) 
наявність акторів (уряди держав, міжнародні ор-
ганізації, їх співробітники тощо, що створюють 
та підтримують режими); (5) модель поведінки у 
конкретній предметній сфері міжнародних відно-
син, що визначається «певного роду принципами, 
нормами чи правилами» [21, с. 246-247]. 

Другий підхід послуговується поняттям «режи-
му» як суто описовим для групування поведінки 
держав у певній сфері, однак з огляду на значний 
ризик скочування у тавтологію, цей підхід був об-
лишений [22, с. 493]. 

Третій підхід, запропонований С. Краснером, 
пропонує таке визначення: «режим може бути ви-
значений як групи неявних та явних принципів, 
норм, правил та процедур прийняття рішень, навко-
ло яких збігаються очікування акторів у відповідній 
сфері міжнародних відносин» [23, с. 186]. При цьо-
му «принципи – переконання факту, причинно-на-
слідкового зв’язку та правоти», «норми є стандарта-
ми поведінки, визначені у формі прав та обов’язків», 
«правила – спеціальні приписи чи заборони щодо 
дій», а «процедури прийняття рішень – основні 
практики здійснення та імплементації колективного 
вибору» [23, с. 186]. О. янг в свою чергу визначає 
режим як соціальний інститут, що регулює дії осіб, 
зацікавлених у визначеній сфері діяльності (чи видів 
діяльності), становить визнані моделі поведінки, на-
вколо яких збігаються очікування таких осіб, і тому 
є соціальною структурою [1, с. 332]. 

Термін «режим» увійшов через французьку 
мову до міжнародно-правового лексикону з латини 
(лат. regimen від regere – управляти) [24, с. 749]. у 
Юридичному словнику під редакцією французь-
кого професора Ж. Корну режим визначається як 
«система норм, що розглядаються як ціле або вна-
слідок структурування сукупності норм, які сто-
суються певного предмету (напр. конституційний 
режим, фінансовий режим), або в силу загальної 
мети, на досягнення якої спрямовані впорядковані 
норми (напр. режим захисту, пенітенціарний ре-
жим); узгоджений корпус норм» [24, с. 749]. 

Слід, по-перше, погодитися, що режими 
пов’язані з певними правомірними очікуваннями 
учасників чи акторів такого режиму (що, до речі, 
знайшло своє відображення в судовій практиці Ор-
гану врегулювання суперечок СОТ та Суду ЄС). 
По-друге, в основі режиму лежить принцип (систе-
ма принципів), який формує чи визначає норми та 
правила, що регулюють певну сферу правовідносин 
і визначають моделі поведінки. Відповідно режим – 
система визначених принципом (принципами) норм 
та правил (або система норм), що регулює певну 
сферу міжнародних відносин (або конкретний пред-
мет міжнародно-правового регулювання), визначає 
певні моделі поведінки, підтримувані правомірними 

2 у своїй пізнішій роботі Д. Бахрах навіть пропонує ототожнити поняття «правовий режим» та «право», адже на його думку 
правовий режим означає, що дії, відносини урегульовані правом [16, с. 295].
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очікуваннями учасників таких відносин і ґрунтуєть-
ся на інституціоналізованих механізмах узгоджен-
ня інтересів цих учасників. При цьому такі очікуван-
ня є об’єктивним фактором, що виникає в наслідок 
практики міжнародних відносин, є аналогічним до 
категорії правомірних очікувань в конституційному 
праві та міжнародному праві з прав людини і під-
тримується багатьма загальними принципами права 
(напр. принципами естопеля, заборони зловживання 
правами, добросовісності тощо). Саме такі право-
мірні очікування щодо дотримання моделей пове-
дінки є відмінною рисою режимів в міжнародному 
праві, що відрізняє їх від суто теоретичних категорій 
галузі або інституту права. це по суті є наслідком 
юридичного впливу на суспільні відносини (в нашо-
му випадку – міжнародні відносини у певній визна-
ченій сфері), тобто результатом взаємодії предмета і 
метода правового регулювання [див.: 3, с. 37]3. 

Принципи в міжнародному праві діють через 
такі режими, які по суті є фокусом перетинання пра-
вомірних очікувань та правових норм, адже прин-
цип не може здійснювати свою регуляторну функ-
цію поза такими режимами. Тут слід зазначити, що 
режими також не є однорідним явищем. Для цілей 
цього аналізу слід виділити загальні режими та авто-
номні режими, що, відповідно, вимагає дещо окрес-
лити проблематику фрагментації міжнародного пра-
ва [докл. див.: 25, с. 54-71; 26, с. 490-494]. 

Режими в міжнародному праві відіграють осо-
бливу роль, адже на відміну від національного пра-
ва принципи в міжнародному праві оперують дещо 
іншою методологією. Для розкриття цього питання, 
слід нагадати правову аксіому, що право не терпить 
пустот, тобто основоположну концепцію право-
вої системи – логічну повноту права, яка полягає, 
власне не в тому, що право має містити заздалегідь 
встановлені норми, що регулюють будь-які можли-
ві випадки (було б утопічно навіть намагатися об-
ґрунтувати практичну можливість такої правової 
системи): логічна повнота права полягає в здатності 
правової системи знаходити вирішення будь-якого 
правового питання у майбутньому [див.: 29, с. 361]. 
міжнародне право як система також характеризу-
ється такою повнотою, що не виключає існування 
прогалин (адже як система права міжнародне право 
володіє методологічним арсеналом заповнення та-
ких прогалин) та фактичних ситуацій non liquet. 

Відповідно, на відміну від національного пра-
ва, право міжнародне не характеризується такою 
ж кількістю та детальністю правових норм, чим, 
власне, пояснюється особлива роль принципів в 
міжнародному праві. Принципи, оперуючи фор-

мулюваннями ідеалу чи ідеальної ситуації при 
якій найповнішою мірою реалізується суспіль-
ний інтерес, і тому допускаючи поліваріантність 
моделей поведінки в залежності від фактичного 
та юридичного контексту, можуть утворювати по-
хідні принципи, норми та стандарти або визнача-
ти напрямки тлумачення таких норм в залежності 
від правомірних очікувань суб’єктів міжнародного 
права. Таким чином принципи формують режими 
як методологічну основу своєї дії в якості регуля-
тора суспільної поведінки. 

явище загальних та спеціальних режимів харак-
терно і для теорії права. Так С. Алексєєв, аналізую-
чи структуру права, поряд з головною структурою 
права, що втілює побудову права, його диференці-
ацію на норми, інститути, галузі [30, с. 23], вказав 
на існування вторинних, комплексних утворень в 
структурі права (напр. морське право, житлове пра-
во, право державної власності, інститут господарчо-
го договору тощо), що свідчить про те, що «перед 
нами своєрідне явище – подвоєння структури права. 
Комплексні утворення є вторинною структурою, що 
нашаровується на головну» [30, с. 28]. Разом з тим, 
якщо брати за основу вказану концепцію С. Алек-
сєєва, в праві існують «ідеальні структури», яку 
утворюють логічні норми, правові конструкції та 
головні підсистеми права, які становлять «ідеаль-
ний скелет» правової системи, що виражає природу, 
логіку права [див.: 30, с. 30-33]. Хоча автор не поді-
ляє підхід С. Алексєєва в частині змісту елементів 
ідеальної структури, слід тим не менш погодитися 
з багатовимірністю структури права. і в рамках та-
кого розуміння, аналогом таких ідеальних структур 
в системі міжнародного права є загальні режими, а 
головна структура і комплексні утворення, концеп-
цію яких висунув С. Алексєєв, становлять автономні 
режими міжнародного права.

Автономні режими. Слід з самого початку 
зазначити, що, на думку автора, процес фрагмен-
тації міжнародного права – питання не нове. фор-
мування автономних режимів слід віднести до тих 
часів, коли стала розвиватися договірна практика 
регулювання міждержавних відносин, тобто коли у 
відносинах між державами стали прийматися спе-
ціальні договірні положення, розраховані на нео-
дноразове застосування, на противагу загальному 
звичаєвому міжнародному праву. якщо ж системно 
оглянути історію міжнародного права з часів його 
формування, то слід зробити висновок, що такий 
розвиток відбувався саме шляхом його розгалу-
ження, поширення на все нові сфери, становлення 
нових принципів, формування спеціальних регу-

3 Режими в такому сенсі можуть вважатися певною аналогією, mutatis mutandis, концепції аспектного складу принципу, 
запропонованого В. Гацелюком для принципів кримінального права: «Елементи аспектного складу  принципу кримінального 
права – це модель ідеальної ситуації (“так, як повинно бути”). у тій чи іншій мірі вони отримують своє реальне втілення: 
одні в системі джерел кримінального права та масиві норм [Кримінального кодексу], позбавлених суперечностей, інші – 
в діяльності правоохоронних органів або поведінці громадян і т.д.  цей складний та неоднозначний процес є реалізацією 
елементів аспектного складу принципу. Останні в свою чергу конкретизують його формулу згідно з єдиною структурою 
принципу» [27, с. 42]. 
Такий «суб’єктивний елемент» поняття правового режиму досить давно визнаний як у радянській, так і у вітчизняній і 
російській правовій доктринах. Так ще О. Йоффе зазначав, що цивільний закон, встановлюючи «режим речей», по суті, 
визначає режим поведінки суб’єктів цивільного права [28, с. 93].  
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ляторних систем і, невідворотно, фрагментації че-
рез утворення автономних режимів. як зазначила 
дослідницька група, сформована Комісією ООН з 
міжнародного права, «фрагментація міжнародно-
го соціального середовища отримує правову зна-
чимість, оскільки вона супроводжується виник-
ненням спеціалізованих та (відносно) автономних 
норм чи норм-комплексів, правових інститутів та 
галузей юридичної практики. Те, що колись регу-
лювалося «загальним міжнародним правом» стало 
сферою дії таких спеціалізованих систем як «торго-
вельне право», «право з прав людини», «екологічне 
право», «морське право», «європейське право» та 
навіть таких вузькоспеціалізованих сфер пізнання 
як «інвестиційне право» або «право захисту біжен-
ців» тощо – кожна з яких володіє власними принци-
пами та інститутами» [31, с. 404].

Автономні режими сучасного міжнародного 
права – це перш за все географічно чи функціо-
нально обмежені договірні системи. ці комплекси 
норм, які оперують власними засадничими прин-
ципами, мають власну форму існування, яка поде-
куди вже вийшла за межі класичного міжнародного 
договірного права, особливі цілі та предмети свого 
регулювання. Відповідно до класифікації, запропо-
нованої дослідницькою групою Комісії ООН з між-
народного права, існують три типи таких режимів 
[див.: 31, с. 411; див. також: 32, с. 72]: 

спеціальні системи норм, які стосуються між-
народно-правової відповідальності за порушення 
певної групи чи системи норм міжнародного права 
і тому мають характер вторинного права по відно-
шенню до такої групи чи системи норм. Саме таких 
систем норм стосується стаття 55 Статей щодо від-
повідальності держав за міжнародні протиправні 
дії [див.: 33, с. 140], в якій йдеться про спеціальні 
норми міжнародного права. Прикладом таких ре-
жимів є дипломатичне право. як вказав міжнарод-
ний суд ООН у справі Tehran Hostages, «Норми ди-
пломатичного права, коротко кажучи, становлять 
автономний режим який, з одного боку, визначає 
зобов’язання приймаючої держави щодо забез-
печення, привілеїв та імунітетів, що мають бути 
надані дипломатичній місії, та, з іншого боку, вре-
гульовує можливі зловживання з боку членів такої 
місії і визначає засоби, що надаються приймаючій 
державі, для протидії будь-яким таким зловживан-
ням» [34, с. 40, para. 86]. іншими словами, такий 
спеціальний режим унеможливлює застосування 
жодних інших заходів у відповідь на порушення, 
крім прямо передбачених таким режимом. цей під-
хід також був підтверджений Судом у відношен-
ні міжнародних конвенцій з прав людини, коли у 
справі Military and Paramilitary Activities Суд вка-
зав, що відповідні конвенції мають власний режим 

відповідальності, який має перевагу над загальним 
режимом міжнародно-правової відповідальності: 
«коли права людини захищені міжнародними кон-
венціями, такий захист приймає форму тих поло-
жень щодо моніторингу чи забезпечення поваги до 
прав людини, які безпосередньо передбачені таки-
ми конвенціями» [35, с. 134, para. 267];

системи спеціальних норм, що стосуються спе-
цифічного предмета правового регулювання. Такі 
режими можуть стосуватися конкретної географіч-
ної території (як, наприклад, договір щодо регулю-
вання використання та захисту певної річки) або 
певного предмету (як наприклад, договори щодо 
окремих видів зброї). Такі режими можуть виникати 
на підставі окремого договору, декількох договорів 
або договору чи договорів та звичаю. Так у справі 
S.S. «Wimbledon», першій справі що була розглянута 
Постійною палатою міжнародного правосуддя, Па-
лата, торкаючись положень про режим Кільського 
каналу, встановлених Версальським мирним дого-
вором 1919 р., зазначила, що ці положення «... від-
різняються у більше ніж одному аспекті від тих, 
що застосовуються у відношенні інших внутрішніх 
судноплавних водних шляхів [Німецької] імперії 
... Кільський канал відкритий для військових суден 
та транзиту всіх націй, що знаходяться у мирі з Ні-
меччиною, в той час як доступ до інших німецьких 
судноплавних водних шляхів ... відкритий лише для 
Союзницьких націй та асоційованих держав ... По-
ложення щодо Кільського каналу, тому, є автоном-
ними» [36, с. 23-24]. Режими цього типу можуть 
отримувати незалежне від установчого договору 
існування, як це відбувається у випадку територі-
альних режимів. як вказав міжнародний суд ООН у 
справі Territorial and Maritime Dispute, «згідно прин-
ципу міжнародного права, територіальний режим, 
встановлений договором отримує остаточність, яка 
не обов’язково притаманна такому договору, а по-
дальша чинність такого режиму не залежить від про-
довження терміну дії договору, яким такий режим 
був встановлений» [37, с. 24, para. 89; див. також: 38, 
с. 37, para. 72-73; 39, с. 1204, para. 68];

система норм та принципів, що регулюють 
певну проблематику, і тому утворюють «спеці-
альні режими», такі як наприклад, морське право, 
гуманітарне право, екологічне право, торговельне 
право тощо. Певною мірою, такі режими відповіда-
ють розумінню галузей та інститутів міжнародного 
права у сучасній вітчизняній правовій доктрині. 
Такі режими є спеціальними у тому сенсі, що нор-
ми загального міжнародного права у сфері їх дії є 
зміненими чи навіть не застосовуються. Такі режи-
ми оперують власними принципами, що відрізня-
ються від загального права, яке б у іншому випадку 
застосовувалося [див.: 32, с. 68]4. 

4 Наприклад в міжнародному праві з прав людини існує принцип динамічного тлумачення [докл. див.: 42, с. 10-101], майже 
невідомий в загальному міжнародному праві. Більше того, як вказав Європейський суд з прав людини у справі Ireland v. 
United Kingdom, «… на відміну від міжнародних договорів класичного типу, [Європейська Конвенція про захист прав 
людини і основоположних свобод] містить більше ніж просто взаємні зобов’язання між Договірними державами. Вона 
встановлює понад мережу взаємних, двосторонніх відносин об’єктивні зобов’язання» [43, с. 103, para. 239]. Такий же підхід 
був застосований міжамериканським судом з прав людини у справах The Effects of Reservation [44, с. 8-9, para. 29-33] та 
Restrictions to the Death Penalty [45, с. 13, para. 50].
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за своїм статусом в системі міжнародного пра-
ва автономні режими є спеціальним правом в сенсі 
принципу lex specialis derogat legi generali. В своє-
му коментарі до статті 55 Статей щодо відповідаль-
ності держав за міжнародні протиправні дії Комі-
сія ООН з міжнародного права виділила два види 
автономних режимів: «слабкі форми lex specialis, 
такі як спеціальні договірні положення з окремого 
аспекту» та «сильні форми lex specialis, які вклю-
чають те, що часто означається як автономні режи-
ми» [див.: 33, с. 140]. Такі режими, ним не менш, 
не є повністю ізольованими від дії загального між-
народного права. Так, спеціальний доповідач Ко-
місії ООН з міжнародного права Віллем Ріпхаген, 
визнаючи можливість існування «підсистем міжна-
родного права», тобто систем «упорядкованої су-
купності правил поведінки, процедурних норм та 
положень щодо [спеціального] статусу, що створю-
ють закрите правове коло для [регулювання] окре-
мої сфери фактичних відносин» [40, с. 202, para. 
16], тим не менш зазначив: «... договором може 
бути створена підсистема міжнародного права зі 
своїми власними, як прямо передбаченими, такі 
імпліцитними вторинними нормами, пов’язаними з 
її первинними положеннями. це, однак, не означає, 
що існування такої підсистеми повністю виключає 
застосування будь-яких загальних норм звичаєво-
го міжнародного права, пов’язаних з правовими 
наслідками неправомірної дії. ... така підсистема 
сама по собі може взагалі не спрацювати і у цьому 
випадку застосування іншої підсистеми може бути 
невідворотнім» [41, с. 30, para. 54]. 

Автономні режими в міжнародному праві, за 
своєю суттю, є завжди частковими в тому сенсі, що 
вони регулюють лише окремі аспекти поведінки 
суб’єктів міжнародного права, покладаючись на іс-
нування великої кількості інших норм загального 
міжнародного права, без яких такі режими функ-
ціонувати не здатні [див. напр.: 32, с. 94]. В цьо-
му контексті загальне міжнародне право утворює 
певне системне середовище, лише в рамках якого 
автономні режими можуть утворюватись та функ-
ціонувати. як зазначила Комісія по франко-мек-
сиканським претензіям у справі Georges Pinson, 
«Кожна міжнародна конвенція повинна вважатися 
такою, що імпліцитно посилається на принципи 
міжнародного права щодо всіх питань, які вона 
сама прямо та відмінним чином не регулює» [46, 
с. 422]. Таким же чином Постійна палата третей-
ського суду у справі OSPAR вказала: «Наш перший 
обов’язок полягає у застосуванні Конвенції OSPAR. 
міжнародний трибунал також застосовує звичаєве 
міжнародне право і загальні принципи, якщо сто-
рони не створили [відповідні] lex specialis. і навіть 
тоді він має надавати перевагу нормам jus cogens, 
з якими lex specialis, встановлені Сторонами, мо-
жуть не узгоджуватись» [47, с. 1136, para. 84]. 

Загальні режими. Концепція автономних ре-
жимів, розроблена дослідницькою групою Комісії 
ООН з міжнародного права, є неповною для опису 
методології дії принципів в міжнародному праві, 
адже завдання, що поставлене у цьому дослідженні 
та завдання дослідницької групи дещо відмінні за 
сферою та предметом. і якщо в основі автономних 
режимів лежить ідея lex specialis, то в основі за-
гальних режимів міжнародного права лежить ак-
сіоматичні, аксіологічні та структурні зв’язки, які 
забезпечують функціонування міжнародного права 
як ціннісно-орієнтованої системи5. Дія таких за-
гальних режимів є, певною мірою комплементар-
ною по відношенню до автономних режимів. Так, 
окреслюючи три основні групи відносин залеж-
ності автономних режимів та загального міжнарод-
ного права, дослідницька група Комісії ООН з між-
народного права, по суті визначила роль загальних 
режимів [32, с. 101]: 

– умови чинності автономного режиму: пра-
вомірність утворення та чинність таких режимів 
визначаються нормами та принципами загального 
міжнародного права; 

– заповнення прогалин режиму та вирішення 
колізій між режимами: автономні режими, зазви-
чай, не є настільки всеохоплюючими, аби містити 
всі можливі умови їх дії. Такі умови визначаються 
загальним правом, адже як зазначає спеціальний 
доповідач Комісії ООН з міжнародного права м. 
Коскеніємі, «це є наслідком не інкорпорації за-
гального права до спеціального режиму, а саме в 
силу «загальності» такого загального права, або ін-
шими словами, це є наслідком системної природи 
міжнародного права» [32, с. 101] Така залежність 
автономних режимів від загального міжнародного 
права має два основні аспекти: (1) загальне міжна-
родне право заповнює прогалини у режимі та ви-
значає принципи та напрямки тлумачення (зокрема 
більшість положень Віденської конвенції про право 
міжнародних договорів, включаючи в першу чер-
гу ст. 31 та 32, як частина звичаєвого права); (2) 
загальне міжнародне право, ґрунтуючись на ієрар-
хічності норм та принципів, визначає умови функ-
ціонування автономних режимів, а також вирішує 
колізії між такими режимами; 

– визначення наслідків дисфункції автономних 
режимів: якщо режим не спрацьовує, як наприклад 
у випадку відмови від добровільного виконання 
рішення органу вирішення спорів, наслідки цього 
визначаються на підставі загального міжнародного 
права, а не власне автономного режиму. 

загалом, щодо режимів слід зробити декілька 
висновків. По-перше, міжнародне право в своїй 
переважній більшості складається з автономних 
режимів або підсистем, кількість яких зростає з 
подальшим розширенням сфер регулювання між-
народного права. Такі режими мають характер lex 

5 Повертаючись до концепції С. Алексєєва, ідеальна структура на його думку, характеризує не змістовний склад компонентів 
права, а перш за все їх композицію, скелет, «закони зв’язку», і становить «свого роду типові схеми, моделі, що об’єднують 
правовий матеріал нібито з середини» [30, с. 30], «висловлюють логіку, «ідеальні схеми» основних підрозділів, живуть 
всередині них, проявляючись у специфіці композиції нормативних приписів, правових інститутів, галузей права [30, с. 33].  
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specialis по відношенню до загального міжнарод-
ного права, що однак не виключає застосування за-
гальних режимів міжнародного права, а тим більше 
режимів, сформованих принципами jus cogens. 

По-друге, розвиток фрагментаційних тенденцій 
в міжнародному праві має наслідком зміну самої 
парадигми міжнародного права. На початку ХХ 
ст. система міжнародних відносин та міжнародно-
го права розглядалася як ієрархічна пірамідальна 
структура, що включала відносно невелике число 
норм, що досить умовно обмежували держави як 
єдині суб’єкти міжнародного права у їхній взаємо-
дії [26, с. 484]. Сучасне ж міжнародне право більше 
нагадує щільну мережу режимів, що деталізують 
поведінку суб’єктів міжнародного права у різно-
манітніших сферах та, подекуди перетинаються 
між собою. як влучно зазначають бельгійські до-
слідники франсуа Ост та мішель ван де Керхов, «з 
кризи пірамідальної моделі прогресивно розвива-
ється конкуруюча парадигма – парадигма права як 
мережі, хоча важливі аспекти попередньої моделі 
все ще залишаються» [48, с. 14]. 

По-третє, автономні режими, власне не є ізо-
льованими від загального міжнародного права чи 
від інших таких режимів. загальне міжнародне 
право становить нормативні рамки існування таких 
режимів (тобто загальні режими), а також застосо-
вується для заповнення прогалин таких режимів чи 
доповнює такі режими у випадку відсутності спе-
ціальних норм щодо окремих аспектів, що можуть 
виникати при функціонуванні таких режимів6. як 
зазначає Йуст Повелін, «міжнародне право стано-
вить важливий елемент узгодженості та єдності 
між різними договірними режимами» [49, с. 906]. 

До того ж у випадку, коли такий режим не спра-
цьовує, норми загального міжнародного права не 
дозволяють виникнення юридичного вакууму у 
відповідній сфері суспільних відносин і застосову-
ються для регулювання відповідних відносин. 

В цьому останньому аспекті, слід погодитися зі 
спеціальним доповідачем Комісії ООН з міжнарод-
ного права проф. марті Коскеніємі, що сам термін 
«автономний режим» є оманливим (misnomer) [32, 
с. 100], адже жоден з таких режимів не є ізольо-
ваним від загального міжнародного права: його 
чинність та дія визначаються саме нормами такого 
загального права. 

Тим не менш, не можна погодитися з деякими 
авторами, які вважають, що в наслідок процесів 
фрагментації міжнародного права, «будь-яка надія 
на нормативну єдність глобального права з само-
го початку приречена» [51, с. 1004], адже навіть у 
таких процесах нормативна єдність на рівні теорії 
принципів, системність та ієрархічність зберігають 
свої провідні функції у розвитку міжнародного 
права.

Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що 
теорія режимів в міжнароднмоу праві дає досить 
потужний методологічний інструментарій для 
дослідження функціонування всієї системи між-
народно-правового регулювання. Сама концепція 
режиму дозволяє уникнути безперспективного з 
наукової тички зору фокусування на чистому нор-
мативному матеріалі, відійти від суто егзегетич-
них, легалістських та вузьконормативістських під-
ходів, адже вимагає включення у сферу наукового 
аналізу суб’єктивний елемент, суспільні відносини, 
суб’єктивні очікування учасників таких відносин. 

6 як вказав ірано-американський трибунал з розгляду претензій у справі Amoco, «В якості lex specialis, у відносинах між двома 
державами, договір має перевагу над lex generalis, зокрема загальним міжнародним правом … однак … норми звичаєвого 
міжнародного права можуть бути корисними для заповнення можливих прогалин у праві договору, для встановлення значення 
невизначених термінів у його тексті або, загалом, для допомоги у тлумаченні та застосуванні його положень» [50, с. 1343, para. 112].
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Аналіз становлення та розвитку системи юве-
нальної юстиції дає можливість зрозуміти її сут-
ність та складний шлях розвитку. цей шлях має 
досить довгу історію. Ще у Давньому Римі Юве-
наліями називали свята на честь богині юності. До 
середини ХіХ століття взагалі не існувало поняття 
«дитина». Діти не виділялись в окрему соціальну 
групу. Суспільна потреба в особливому ставленні 
до дитини, реалізація її прав та інтересів почала 
формуватись лише на початку ХХ століття.

Судовий захист неповнолітніх історично виник в 
цивільному праві, а не в кримінальному. Такі процеси 
пов'язані з формуванням римського права [1, с. 28].

Тому, є всі підстави вважати, що перші спроби 
визначити особливий захист неповнолітніх за про-
типравні діяння від жорстокої кари з’явились ще в 
римському праві. В Дігестах імператора Юстиніана 
(VI ст.н.е) зазначається, що особи віком до 25 років 
не мають розсудливості і їх легко ввести в оману, 
то для такої категорії осіб всі майнові права пови-
нні представляти опікуни. якщо неповнолітня осо-
ба уклала угоду, то вона вступала в силу з моменту 
набуття нею повноліття. Однак, Юстиніан вважав, 
що, якщо неповнолітні здійснювали злочини свідо-
мо, то допомога їм не повинна надаватись [2, с. 89].

інквізиційні процеси зберегли вікові межі під-
судності неповнолітніх, але зробили рівними деякі 
положення щодо дітей і дорослих, до них застосо-
вувались тортури і ті ж самі покарання, що і до до-
рослих, враховуючі смертну кару [3, с. 54].

В законі Хіі таблиць був вперше визначений 
принцип «пробачення» покарання. Він відносився 
головним чином до неповнолітніх. В подальшому 
цей принцип тлумачився як «пробачення, виправ-
дане неповноліттям» [1, с. 29].

Аналізуючи цей аспект, необхідно відмітити, 
що в законі Хіі таблиць для застосування принци-
пу «пробачення, виправдане неповноліттям» необ-
хідно було встановити дві умови, зокрема:

1) коли особа, яка скоїла правопорушення не 
розуміла характер злочинного діяння;

2) коли особа не довела злочинний акт до кінця.
західні юристи називали таких осіб «зменше-

ними дорослими». 

Крім цього, закон Хіі таблиць проводив різ-
ницю між умисними і неумисними злочинами. 
умисний злочин не виправдовувався, але непо-
внолітньому, який визнаний незрілим, допускали 
зменшення покарання. філіп Робер, який був ви-
датним дослідником, правило закону Хіі таблиць 
називав принципом «розуміння». 

якщо говорити про те, які надбання нам зали-
шили античний світ і середньовіччя про злочини 
неповнолітніх і про їх відповідальність перед су-
дом, то в законах головна увага приділялась пока-
раннях дітей і підлітків, а процесуальний характер 
почав цікавити юристів набагато пізніше. 

Досвід Середньовіччя свідчить, що формуван-
ня правосуддя над неповнолітніми різнилось вели-
чезною жорстокістю. До дітей могли застосовувати 
тортури, смертну кару та тримати у в’язницях ра-
зом з дорослими злочинцями (навіть дітей 7-річно-
го віку) [1, с. 29-30].

Важливо звернути увагу на те, що відсутність 
спеціального правового захисту для неповнолітніх 
було відображено у збірнику німецьких законів 
«Швабське дзеркало» Хіі ст. та у кримінально-су-
довому положенні XVI ст. короля Карла V («Каро-
ліна»). [мельникова стр.30.]. В статті CL-XIV зако-
ну «Кароліна» встановлювалась заборона смертної 
кари щодо осіб віком до 14 років, але встановлюва-
лись і застереження, зокрема: якщо особі вже випо-
внилось 14 років і були з’ясовані обтяжуючі обста-
вини злочину, то покарання могло бути тілесним, 
майновим, враховуючі смертну кару [4, с. 114-115].

Важливими кроками у визнанні прав дітей у 
давньому Римі можна назвати реформи Юлія це-
заря та Августа Октавіана. Наприклад, все майно, 
зароблене на військовій службі, яке має у власності 
син-воїн належало тільки йому. за часів Принципа-
ту, сини, що перебували на державній службі, по-
чали отримувати все зароблене майно в особисту 
власність. Таким чином, утворювалось право осо-
бистої власності сина, на яке не має право батько  
[5, с. 101].

Система індустріалізації, яка була характерна у 
ХіХ столітті дуже вплинула на збільшення злочин-
ності серед неповнолітніх. Діти зростали в дуже 
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складних умовах. Тільки в середині ХіХ століття в 
багатьох країнах світу почався процес формування 
законодавства щодо елементарного захисту дітей і 
підлітків на всіх стадіях судового процесу. Вже в 
другій половині ХіХ століття у Нью-Йорку був за-
снований перший реформаторій для дітей (1824 р.) 
з метою їх відокремлення від дорослих, які пере-
бували у в’язниці. Вперше у 1869 році в Бостоні 
(штат массачусетс) були організовані судові засі-
дання спеціально для розгляду справ неповноліт-
ніх, а також вводився поступово режим пробації 
(виховний нагляд), який в результаті став найпоши-
ренішим і найдієвішим серед методів поводження з 
неповнолітніми правопорушниками. 

федеральні закони США також передбачали 
окремий судовий розгляд справ осіб до 16 років, 
однак це були лише окремі кроки, які не змінюва-
ли кардинально каральні принципи судочинства 
стосовно неповнолітніх. Докорінно змінити судову 
систему вдалось тільки в кінці ХіХ століття, коли 
був створений спеціалізований суд у справах непо-
внолітніх. це відбулось 2 липня 1899 року в Чикаго 
(штат іллінойс, США) на основі закону «Про по-
кинутих дітей, безпритульних, злочинних та про 
догляд над ними». 

звичайно, можна констатувати, що це великий 
виток в історії правосуддя і самої ювенальної юс-
тиції, але потрібен був величезний поштовх для ро-
зуміння того, що без спеціальної судової системи 
неможливо знищити дитячу злочинність. цим по-
штовхом стало захмарне підвищення злочинності 
серед неповнолітніх і вся правоохоронна система 
ставала слабкою і неефективною [1, с. 33-34].

При створенні спеціалізованих судів різними 
країнами світу сформувались і неоднакові під-
ходи щодо такого виду юрисдикції. Наприклад, в 
США був створений свій суд для вирішення спорів 
по неповнолітнім (закон від 1 червня 1899 року). 
Важливою особливістю цього суду було те, що 
керівництво установами опікунського нагляду за 
неповнолітніми здійснював суддя (це була громад-
ська посада). як наслідок сформулювалось понят-
тя «делінквент» («правопорушник»), яке об’єднало 
поняття «дитина-злочинець» та «дитина групи ри-
зику».

Через короткий проміжок часу виникли націо-
нальні суди в таких країнах, зокрема: 1) автономні 
суди для неповнолітніх, які не пов’язані з загаль-
ним судом (Канада, Англія, уельс, ірландія, фран-
ція, Росія, угорщина, Польща, Швейцарія, Греція, 
японія); 2) спеціалізовані суди, які розглядали 
справи щодо неповнолітніх (Німеччина (об’єднала 
опікунський суд і суд у справах неповнолітніх)), 
Бельгія, Австрія (опікунські суди), іспанія (опі-
кунські суди), Португалія (опікунські суди), Ні-
дерланди (суди по спрощеній судовій системі для 
неповнолітніх), Нова зеландія (суди були тільки у 
центрі країни). Таким був стартовий початок фор-
мування системи ювенальної юстиції в країнах сві-
ту [1, с. 35-36].

Створення Чикагського суду з прав неповноліт-
ніх стало визначальним в судовій системі початку 

ХХ століття. Однак, правова система США визна-
чила дві головні умови для розвитку системи юве-
нальної юстиції, а саме: створення спеціалізованої 
та спрощеної судової системи для неповнолітніх 
правопорушників.

Спеціалізована судова система передбачала 
врахування таких важливих критеріїв:

– розгляд справ неповнолітніх мав проходити 
в окремому приміщенні, яке відокремлене від роз-
гляду справ дорослих правопорушників;

– ізоляцію неповнолітніх від дорослих в місцях 
попереднього тримання;

– виділення для розгляду справи спеціалізова-
ного судді по справам неповнолітніх.

Спрощення судової системи передбачало змен-
шення впливу самої процедури розгляду справ не-
повнолітніх у суді.

Слід звернути увагу на те, що багато судових 
систем країн світу встановлювали віковий бар’єр 
кримінальної відповідальності, а в США були від-
сутні будь-які бар’єри. формальна судова процеду-
ра в судах для неповнолітніх була замінена на бе-
сіду між неповнолітнім та суддею за так званими 
«зачиненими дверима» [1, с. 38].

Безперечно, що головною особливістю чекаг-
ського суду для неповнолітніх було те, що йому 
надавалась можливість керувати закладами опі-
кунського нагляду над неповнолітніми. До появи 
цього суду в США і в інших країнах, ці функції 
виконували добровольці, які були непідзвітни-
ми і працювали на неоплачуваній основі. з 1905 
року в США був створений інститут оплачуваних 
опікунів, як сучасна служба пробації. цікаво, що 
вони вже виступали від імені держави і мали ба-
гато повноважень, передбачених законом. Також 
до 1911 року такі заклади, як і суди для неповно-
літніх були сформовані в більшості штатів США. 
[6, с. 7].

Крім позитивних чинників розвитку системи 
ювенальної юстиції існувало чимало проблем, які 
виникали з її розвитком. Так, багато юристів і на-
уковців відзначали, що такий підхід до судової 
системи суперечить Білю про права людини (1-10 
поправки до Конституції США), оскільки п’ята по-
правка вимагала відкритості і публічності судової 
системи, а не як передбачається судами по непо-
внолітнім за «зачиненими дверима». Тому, в де-
яких штатах були прийняті спеціальні закони, які 
обмежували відкритість в судах для неповнолітніх. 
[7, 14-16].

Аналізуючи американську правову систему, 
можна відзначити, що до суддів, які розглядали 
справи неповнолітніх висувались досить цікаві ви-
моги, а саме: суддя міг і не мати юридичної осві-
ти, вимагалась обов’язково педагогічна освіта, а 
найбільше віталось наявність як педагогічної, так 
і юридичної освіти. Такі незвичайні вимоги під-
давались величезній критиці серед юристів та на-
уковців [1, с. 41].

з урахуванням існуючих наукових бачень cлід 
відмітити, що успіх формування судів для непо-
внолітніх залежав також від їх зближення з гро-
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мадськими організаціями. Тому, почали набувати 
великої популярності жіночі клуби, організації по 
захисту дітей від жорстокого поводження та благо-
дійні організації, які здійснювали нагляд та опікун-
ство над неповнолітніми правопорушниками. Всі 
ці організації діяли на благодійній основі [мельні-
кова, с. 42].

Таким чином, на підставі проведеного аналізу 
щодо становлення та розвитку системи ювенальної 
юстиції слід зробити наступні висновки:

1. Аналіз формування системи ювенальної юс-
тиції в зарубіжних країнах свідчить про те, що про-
цес створення ювенальних судів для неповнолітніх 
був неминучим явищем, яке потребувало суспіль-
ство, оскільки надмірна жорстокість при винесенні 

рішень неповнолітнім правопорушникам мала зу-
пинитись.

2. Більшість країн починаючі він США до єв-
ропейських країн хоч і поступово, але почали 
створювати ювенальні суди для неповнолітніх 
правопорушників, які спрямовувались не тільки на 
встановлення самого покарання, а головним чином 
на виховання з кінцевою метою недопущення та-
ких правопорушень.

3. Без великого бажання держави створити ді-
єву систему попередження злочинів серед непо-
внолітніх просто неможливо. Тільки за допомогою 
державної політики та державних виховних про-
грам для сім'ї та молоді є шанс знизити злочини, 
скоєні неповнолітніми.
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У статті досліджується роль міжнародних судових органів у формуванні норм міжнародного права. Розглядається 
визначення міжнародних судових прецедентів як самостійного джерела міжнародного права, а також аналізується пра-
вотворча практика міжнародних судів. Визначається співвідношення рішень міжнародних судових інстанцій з іншими 
міжнародно-правовими нормами.

Ключові слова: міжнародний суд, міжнародний судовий прецедент, звичай, доктрина, міжнародна правотворчість.

В статье исследуется роль международных судебных органов в формировании норм международного права. Рас-
сматривается определение международных судебных прецедентов как самостоятельного источника международного 
права, а также анализируется правотворческая практика международных судов. Определяется соотношение решений 
международных судебных инстанций с другими международно-правовыми нормами.

Ключевые слова: международный суд, международный судебный прецедент, обычай, доктрина, международное 
правотворчество.

This article explores the role of international judicial bodies in forming of international law. The determination of the interna-
tional judicial precedents as a substantive source of international law and the law-making practice of international tribunals are 
also analyzed in this paper. The ratio of the decisions of international courts with other international legal norms is determined 
by author.

Key words: international court, the international judicial precedent, custom, doctrine, international law-making.

ные органы могут создавать, и создают, нормы пра-
ва не смотря на положение ст. 38 Статута мС ООН. 
Поэтому возникает вполне логичный вопрос: мож-
но ли определить решения международных судов 
как самостоятельный источник международного 
права?

Степень разработанности проблемы. Следу-
ет отметить, что исследованием отдельных аспек-
тов правотворческой функции международных су-
дебных органов занимались такие отечественные 
и зарубежные ученые, как П. Велас, Г. Кельзен, Х. 
Кётц, м.В. Кучин, Д.Б. левин, И.И. лукашук, П.И. 
лукин, микеле де Сальвиа, Н.Н. Полянский, О.И. 
Тиунов, В.л. Толстых, Г.И. Тункин, К. цвайгерт и 
др. Тем не менее, в вопросе определения решений 
международных судов как самостоятельного ис-
точника международного права остается ряд про-
блем теоретического и практического характера.

Таким образом, целью данной статьи есть опре-
деление роли международных судебных органов в 
правотворчестве, а также сути и места их решений 
в системе источников международного права.

Основными задачами, которые необходимо 
осуществить в процессе исследования, есть из-
учение правотворческой практики международных 
судов, а также определение соотношения создава-
емых ими норм с другими источниками междуна-
родного права.

изложение основного материала. В юридиче-
ской науке достаточно распространена точка зре-
ния, которая категорически отвергает возможность 
международных судебных органов создавать нор-
мы права [4]. Так, Г. Кельзен заявляет: «Решение 
суда не могут иметь характера прецедента» [15, с. 
394]. «Позитивное право, – пишет П. Велас, – не 

Актуальность исследования. Вопрос о харак-
тере влияния решений международных судов на 
развитие международного права вызывает споры 
среди юристов-международников с момента появ-
ления первых международных судебных органов. 
Острая дискуссия по этому поводу длится уже не 
одно десятилетие. Актуальной эта проблема оста-
ется и сегодня по причине разного понимания уче-
ными сути решений международных судов и их 
роли в формировании международного права.

постановка проблемы. На сегодняшний день 
в п. d ч. 1 ст. 38 Статута международного Суда 
Организации Объединенных Наций (далее – Ста-
тут мС ООН) закреплено, что Суд при разрешении 
споров применяет «…судебные решения и доктри-
ны наиболее квалифицированных специалистов 
по публичному праву различных наций в качестве 
вспомогательного средства для определения право-
вых норм». Как видим, указанная статья понимает 
международный судебный прецедент как «вспомо-
гательное средство», а не самостоятельный источ-
ник международного права [9]. Однако в последние 
годы роль международных судебных инстанций в 
формировании правовых норм значительно воз-
росла. 

Особенно правотворческая функция выража-
ется в деятельности таких международных судов, 
как международный Суд Организации Объеди-
ненных Наций (далее – мС ООН), Суд Европей-
ского Союза (далее – Суд ЕС), Европейский Суд по 
правам человека (далее – ЕСПЧ), Экономический 
Суд Содружества Независимых Государств (далее 
– Экономический Суд СНГ). Анализ практической 
деятельности этих судов со всей очевидностью 
подтверждает тот факт, что международные судеб-
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признает нормативную власть международной 
юриспруденции…» [16, с. 21].

Некоторые ученые опираются на систему разде-
ления властей, согласно которой, судебные органы 
лишь осуществляют контроль над правильностью 
применения законов, отрицая, таким образом, на-
личие правотворческой функции у международных 
судов. Вместе с тем в межгосударственной системе 
нет аналогичного государству разделения органов 
по ветвям власти. Это связано с отсутствием вер-
ховной власти как таковой [3, с. 219]. формирова-
ние идеи разделения властей и ограничения, выте-
кающие из нее, нормотворческих полномочий суда 
преследовало цель, направленную на ограничение 
единоличной власти монарха и достижения балан-
са между законодательной, исполнительной и су-
дебной властью [3, с. 220].

Применительно к системе международных от-
ношений невозможно говорить о международных 
судебных органах как о системе судебной власти. 

Во-первых, власть является способностью под-
чинять поведение отдельных субъектов чьей-то 
воле. Основными субъектами международного пра-
ва являются государства [3, с. 220]. Обладая суве-
ренитетом, государства не могут находиться в зави-
симости и подчинении каких-то других субъектов. 
Когда двое находятся в равном положении, один 
не может осуществлять суверенитет или власть 
над другим: par in parem non habet imperium. 
Во-вторых, в задачи международных судебных 
учреждений не входит и сдерживание любых дру-
гих ветвей власти в силу отсутствия последних в 
межгосударственной системе [3, с. 220]. В-третьих, 
международные суды являются достаточно авто-
номными образованиями со своими весьма спец-
ифическими задачами и функциями, что не позво-
ляет говорить о наличии единой судебной системы 
международного сообщества [3, с. 220]. 

Таким образом, обоснование запрета право-
творческой деятельности международных судов 
через призму принципа разделения властей по 
аналогии с внутригосударственными судами будет 
несостоятельным, так как этот принцип не может 
применяться в международном праве [3, с. 220].

Анализ деятельности международных судеб-
ных органов показывает, что суды в качестве осно-
вания при вынесении решения часто ссылаются на 
выводы, сформулированные ими в ранее принятых 
решениях [5, с. 120]. Причина использования судеб-
ных решений в качестве прецедентов обусловлена 
отсутствием необходимых договорных и обычных 
норм, которые непосредственно регулируют спор-
ное правоотношение [5, с. 121]. Иначе, при нали-
чии договорных либо обычных норм, не было бы 
смысла прибегать к судебному решению, учитывая 
его «вспомогательный» характер [3, с. 220].

Роль прецедентных решений как «вспомога-
тельных средств» обусловлена их юридической 
природой [5, с. 121]. 

В случае отсутствия необходимой нормы, на 
основании которой может быть разрешен спор, суд 
часто обращается к общепризнанным принципам 

права или нормам общего и на их основе создает 
новую, конкретизируя общую норму-правило, ко-
торое применяется к ситуации. Сформулированное 
таким образом положение (правовая позиция) не 
должно противоречить другим действующим нор-
мам международного права. Однако это правило 
будет самостоятельной нормой лишь в том случае, 
если оно содержит в себе положения, которые раз-
вивают и конкретизируют предписания, содержа-
щиеся в самом принципе или норме [5, с. 121]. 

Правовая позиция, являясь частью судебного 
решения, обязательна, прежде всего, для сторон – 
участников спора в силу соглашения о признании 
юрисдикции суда [5, с. 121]. Однако ею оказывает-
ся связан и суд, непосредственно создавший норму, 
который в данной ситуации выступает как специ-
альный международный орган и самостоятельный 
субъект международного права. В этом заключает-
ся двойственность юридического характера право-
вых позиций [5, с. 121]. С одной стороны, они вы-
ступают как партикулярные нормы, на основании 
которых разрешен спор между сторонами. С дру-
гой – суд при рассмотрении аналогичного спора 
с участием иных сторон не может игнорировать 
установленную ранее и зафиксированную в реше-
нии конкретизирующую норму и должен ее приме-
нить [5, с. 121]. В противном случае нарушался бы 
принцип справедливости, являющийся общепри-
знанным в любой правовой системе.

Для международного права, в отличие от пра-
ва внутригосударственного, характерно обилие 
двусторонних норм. При этом общеобязатель-
ность такой нормы заключается не в неограни-
ченном круге субъектов, которым она адресована, 
а в возможности ее неоднократного применения 
[5, с. 123]. Поэтому наряду с правовыми позици-
ями, которые имеют общий характер, междуна-
родные суды своими решениями могут создавать 
еще одну категорию норм, встречающихся в ре-
шениях по территориальным спорам или спорам, 
которые связаны с двусторонними нормами [5, с. 
122-123]. Эти споры рассматриваются судебным 
органом, как правило, при согласовании сторон 
спора, в силу чего вынесенные решения являются 
для них обязательными. Так, например, решением 
от 22 декабря 1986 г. международный суд ООН 
определил действующую границу между государ-
ствами Буркина-фасо и мали [13]. Возникает во-
прос, в чем различие между договорными норма-
ми, устанавливающими линию границы, и данным 
решением? По-видимому, лишь в механизме их 
создания. Правовые же последствия принятия этих 
актов идентичны [5, с. 123]. Юридическая сила 
судебного решения по вышеупомянутому спору 
аналогична силе международного договора. Ины-
ми словами, можно сказать, что Суд создал двусто-
роннюю норму, регулирующую отношения между 
сопредельными государствами, так как решение не 
только решает существующий спор, но и будет в 
дальнейшем регламентировать отношения между 
государствами по данному вопросу. Итак, судебное 
решение в определенных случаях может одновре-
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менно выступать и как юридический факт, и как 
норма права [5, с. 123].

Правотворческая функция очень ярко выража-
ется в деятельности Суда ЕС. В соответствии со ст. 
19 Договора о Европейском Союзе, на Суд возла-
гается общая задача по обеспечению соблюдения 
права в ходе толкования и применения учредитель-
ных Договоров [1] (Договор о Европейском союзе 
и Договор о функционировании Европейского Со-
юза). Выполнение этой задачи потребовало и весь-
ма широких полномочий в сфере контроля за со-
блюдением данного права [3, с. 220-221]. При этом 
в ряде случаев итогом такой деятельности является 
создание, изменение либо прекращение действия 
норм права [3, с. 221]. 

Практика Суда ЕС показывает, что в некоторых 
случаях Суд весьма расширительно толкует по-
ложения учредительных договоров, создавая, по 
сути, новые нормы. Так, по делу С-70/88 European 
Parliament v. Council [11] Суд фактически расши-
рил полномочия парламента, признав за ним право 
подачи исков об аннулировании актов Совета и Ко-
миссии в соответствии с пунктом 2 ст. 146 Дого-
вора об учреждении Евратома, несмотря на то, что 
эта статья содержала исчерпывающий перечень 
истцов, к которым относятся государства-члены, 
Совет и Комиссия. 

Новые нормы и принципы, регулирующие вза-
имоотношения государств-участников ЕС, уста-
навливаются Судом также и при наличии пробела в 
праве. В законодательстве большинства государств 
отсутствуют нормы, закрепляющие приоритет пра-
ва ЕС над внутригосударственным правом. Суд ЕС 
восполнил этот пробел, закрепив принцип прямого 
действия и приоритета права Союза на территории 
государств-членов в ряде своих решений [10]. Се-
годня этот принцип является основополагающим в 
вопросе соотношения права Союза и национально-
го права. Суду принадлежит роль создателя и таких 
важнейших принципов в системе права Союза, как 
принцип правового единства ЕС, принцип автоно-
мии правового порядка ЕС и других [3, с. 221].

Общепризнанным является сегодня признание 
нормативности прецедентного права ЕСПЧ [3, 
с. 221]. ЕСПЧ в силу своей компетенции созда-
ет положения, конкретизирующие Европейскую 
конвенцию о защите прав человека и основных 
свобод (далее – ЕКПЧ) [2]. При этом судебные по-
становления в части толкования, как правило, не 
дублируют ЕКПЧ, а, наоборот, устанавливают как 
в процессуальной, так и в материальной сфере по-
ложения, непосредственно не вытекающих из тек-
ста Конвенции и направленные на детальную ре-
гламентацию порядка реализации закрепленных 
в ней прав; определяют содержание конкретного 
права и гарантии его соблюдения. Такую практику 
ЕСПЧ обосновывает утверждением: «Конвенция 
должна толковаться в свете условий сегодняшне-
го дня» [12]. 

Как отмечает микеле де Сальвиа: «являясь 
одновременно международным договором, широко 
заимствующим конституционные традиции госу-

дарств-членов и основополагающим документом 
европейского сотрудничества в области защиты 
человеческих существ и достоинства личности, 
Конвенция нуждается в ключах чтения, могущих 
направить толкователя для того, чтобы точно опре-
делить очертания норм, которые для того, чтобы 
стать юридическими, являются единственными в 
той мере, в какой они касаются прав человека и ос-
новных свобод» [6, с. 34]. 

Практика толкования ЕСПЧ положений ЕКПЧ 
имеет определяющее значение для понимания га-
рантий прав и свобод человека, закрепленных в 
Конвенции. Этим обусловлена роль правовых по-
зиций Суда, а также понятий, имеющих автоном-
ное значение в соответствии с Конвенцией, кото-
рые, являясь результатом длительной практики 
толкования ЕСПЧ положений ЕКПЧ, способству-
ют достижению главной цели – эффективной защи-
те основных прав и свобод человека и гражданина.

феномен прецедентного права известен и та-
кому международному судебному органу, как Эко-
номический Суд СНГ, созданный на основании 
Соглашения о статусе Экономического Суда Со-
дружества Независимых Государств от 06.07.1992 
г. [8, с. 53-54]. 

Документы, регламентирующие деятельность 
Экономического Суда СНГ, прямо указывают на 
право Суда создавать прецеденты. Прежде всего, это 
следует из п. 3 Положения об Экономическом Суде 
Содружества Независимых Государств [8, с. 54-57], 
утвержденного указанным Соглашением, согласно 
которому Суд не может отказаться от разрешения 
спора на основании отсутствия или неясности нор-
мы права, подлежащей применению. Эта норма по-
лучила дальнейшее развитие в Регламенте Суда (п. 
29, 97) утвержденного постановлением Пленума 
данного Суда от 10.07.1997 г. с последующими из-
менениями [7]. Согласно п. 29 Регламента коллегии 
Экономического Суда рассматривают дела и разре-
шают споры на основе норм материального права, 
применяя наряду с актами органов и институтов Со-
дружества, международными договорами, обычая-
ми, общепризнанными принципами международно-
го права, общими принципами права, признанными 
в государствах-участниках Содружества, и такие 
источники, как постановления Пленума и иные ре-
шения Экономического Суда, носящие прецедент-
ный характер [7, с. 13]. При этом в п. 97 Регламента 
отмечается, что решение коллегии Экономического 
Суда может носить прецедентный характер как для 
государств-участников Соглашения о статусе Эко-
номического Суда, так и для органов и институтов 
Содружества [7, с. 37].

Для более точного уяснения сущности создава-
емых международными судебными органами норм 
необходимо четко отграничить их от иных норм 
международного права [5, с. 123]. Например, необ-
ходимо отличать решения международных судеб-
ных инстанций от международного обычая.

Действительно, международный Суд ООН 
вправе применять при рассмотрении дел обычные 
нормы, в связи с чем они находят отражение в его 
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решениях [5, с. 123]. Однако смысл большинства 
высказываний по этой проблеме в отечественной 
литературе сводится к тому, что любые нормы не-
договорного характера, содержащиеся в судебных 
решениях, имеют природу обычного права [5, с. 
123]. Такой подход не соответствует сложившему-
ся в международном праве понятию обычая [5, с. 
123]. Действия, составляющие практику, ведущую 
к образованию обычного права, по мнению меж-
дународного Суда ООН, «должны быть таковыми 
или осуществляться таким образом, чтобы быть 
доказательством убеждения, что практика стала 
обязательной, в связи с существованием нормы 
права, требующей этого. Необходимость такого 
убеждения, то есть наличие субъективного элемен-
та, подразумевается самим понятием opinio juris 
sive necessitatis. Соответствующие государства 
должны, следовательно, чувствовать, что они вы-
полняют правовую обязанность. Частота или даже 
обычный характер действий недостаточны сами по 
себе» [14, с. 44]. 

Влияние Суда на процесс становления обы-
чая заключается в том, что, применяя обычай при 
разрешении спора, Суд лишь авторитетно под-
тверждает факт его существования [5, с. 123]. При 
этом судебное решение не выступает в качестве 
источника нормы обычного права. Суд не может 
сформировать обычай в силу особенностей его 
юридической природы [5, c. 123]. Данное правило 
поведения складывается непосредственно в про-
цессе взаимоотношений государств и признается 
ими в качестве юридически обязательного. Суд не 
вправе выступать и в качестве первооткрывателя 
нормы, созданной не самим Судом, а иными субъ-
ектами права [5, с. 123].

В основе международного судебного прецеден-
та лежит, прежде всего, не практика государств, а 
коллективное решение судей. Поэтому в отноше-
нии судебных решений, содержащих положения, 
конкретизирующие ту или иную норму междуна-
родного права либо восполняющие пробел в праве, 
нельзя применить определение обычая [5, с. 123-
124], данное в ст. 38 Статута мС ООН [9].

Нельзя поставить знак равенства и между су-
дебным прецедентом и доктриной. Под доктриной 
в международном праве понимается система взгля-
дов и концепций, изложенная в научных трудах 
юристов-международников [5, с. 124]. междуна-
родные судебные учреждения являются междуна-
родными органами, созданными государствами и 
наделенными ими определенной компетенцией. 
Поэтому решения международных судов являются 
решением международных органов, а не отдель-
ных индивидов – специалистов в области права [5, 
с. 124]. Государства исполняют решения этих ор-
ганов. мнение каких бы то ни было специалистов, 
не обладающих специальной правоспособностью, 
не может быть юридически обязательным для госу-
дарств [5, с. 124]. В противном случае можно было 
бы говорить о том, что международный договор за-
ключается не государствами, а государственными 
чиновниками и отражает их мнение по регулируе-
мому вопросу [5, c. 124].

выводы. Таким образом, можно сделать вывод 
о самостоятельной роли судебного решения как ис-
точника международного права, которое имеет осо-
бую юридическую природу [5, с. 124].

Во-первых, прецедентные нормы в междуна-
родном праве всегда принимаются с целью раз-
вития каких-то иных действующих норм: дого-
ворных, обычных или норм-принципов [5, с. 124]. 
Во-вторых, действие прецедента распространяется 
в отношении только тех государств, которые связа-
ны «основной» нормой [5, с. 124]. В-третьих, суд, 
который создал прецедент, может его отменить или 
изменить как «устаревший», который не соответ-
ствует новым условиям жизни общества [5, с. 124]. 
Как видим, на сегодня имеются и правовые пред-
посылки, и практическая необходимость в установ-
лении нормативного статуса решений международ-
ных судов.

Предполагается, что понимание решений меж-
дународных судебных инстанций по смыслу ст. 38 
Статута мС ООН [9] является одной из основных 
причин их невосприятия в качестве источника 
международного права.
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постановка проблеми. значне зростання мі-
граційних процесів в останні роки вимагає дослі-
дження правових аспектів положення трудових мі-
грантів. Важливе значення в цьому відіграють ряд 
міжнародних нормативно-правових документів, 
прийнятих Організацією Об’єднаних націй та між-
народною організацією праці. Однак застосування 
на практиці їх положень залишається недостатньо 
дослідженою.

Аналіз досліджень цієї проблеми. Серед праць 
науковців, які досліджували проблему правового 
регулювання трудової міграції можна виділити до-
слідження Бандурка О. О., Гарної і. О., Олефіра В. 
і., Саїв С. С. , Столбового В. і. [10; 11; 12; 13]. 

Тому мета статті є пошук теоретичних підходів 
до проблем правового регулювання праці трудових 
мігрантів як категорувальної одиниці, окреслення 
її основних чинників, також визначення способів її 
регулювання на практиці.

Завдання – здійснити критичний аналіз прак-
тичної реалізації країнами основних положень між-
народно-правових актів у сфері трудової міграції.

виклад основного матеріалу. міграція люд-
ських ресурсів з однієї країни в іншу – одна з 
найважливіших класичних форм міжнародних 
економічних відносин, є складовою світового гос-
подарства. Вона передбачає насамперед з’ясування 
сутності категорії міжнародна трудова міграція. 
Ознайомившись із основними нормативно-право-
вими документами Організації Об’єднаних націй 
та міжнародної організації парці, що регулюються 
основні проблемні аспекти трудової міграції, мож-
на зробити висновок, що під міжнародна трудова 
міграція – процес організованого чи стихійного пе-
реміщення працездатного населення між країнами, 
що має постійний чи тимчасовий характер, викли-
каний економічними причинами [1; 2; 3; 4]. 

Проблема трудової міграції для країн СНД на 
сьогодні є досить важливою, оскільки майже 5 від-
сотків працездатного населення кожної із краї спів-
дружності працюють за кордоном [17]. за словами 
Генерального секретаря ООН, на сьогодні глобаль-
на економіка залежить від трудящих-мігрантів [16]. 
Тому важливим аспектом цієї міжнародної ситуації 
є визначення основних аспектів правового регулю-
вання захисту прав трудових мігрантів, оскільки 
трудові мігранти є особливою категорією, права 
яких постійно порушуються. Адже в багатьох краї-
нах вони виконують найважчу та найменш оплачу-
вану роботу, постійно живуть під загрозою депар-
тації. 

Важливу роль в регулювання статусу трудових 
мігрантів відіграє міжнародна організація праці, 
метою діяльності якої є захист прав трудових мі-
грантів. Починаючи з 1919 року мОП вирішує 
головне завдання – вироблення політки та пошук 
ресурсів для управління трудовою міграцією.

Відповідно до положень Конвенції мОП 
№97, країни, що приймають трудових мігрантів 
зобов’язані створювати умови праці та перебуван-
ня без дискримінації за національною, расовою, 
релігійною чи статевою ознакою мігрантам, які 
легально перебувають на їх території. При цьому 
такі умови вони зобов’язані створювати не гірші, 
ніж громадянам своєї держави [2]. ця ж Конвенція 
передбачає також правила опати праці трудовим 
мігрантам, систему оподаткування та інші умови.

Разом з цим, положення цієї декларації за 
останні майже 64 роки не ратифіковані держава-
ми, що сформувало її лише декларативну сутність. 
Тому на сьогодні досить гостро стоїть питання 
прав трудових мігрантів, скільки майже всі дер-
жави світової спільноти не бажають брати на себе 
правові зобов’язання по створенню умов праці для 
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трудових мігрантів, оскільки вони, як правило, не-
спроможні забезпечити відповідно до національ-
ного трудового законодавства умови для громадян 
своїх держав.

Крім цього, державами ігноруються положен-
ня Конвенції № 97 щодо укладення двохсторонніх 
договорів для регулювання проблемних аспектів 
трудових мігрантів. Так, в типовому документі цієї 
Конвенції передбачено ряд аспектів міграційних 
процесів, що дозволило б країнам забезпечити ви-
сокий рівень захисту трудових мігрантів. В той же 
час, ігнорування урядами ряду країн положень Кон-
венції № 97 викликано значним безробіттям, осо-
бливо в останні десятиліття, що спонукало уряди 
значної кількості країн до пошуку заходів по вста-
новленню контролю за міграційними потоками. 
Незадовільний стан протидії незаконній міграції 
спонукав до прийняття міжнародною організацією 
праці у 1975 році Конвенції № 143 про зловживан-
ня в області міграції, в основу якої покладено нор-
мативно-правові заходи по боротьбі з нелегальною 
міграцією. цим міжнародно-правовим документом 
передбачалось застосування санкцій до організато-
рів незаконного переміщення трудових мігрантів за 
кордон. Разом з цим, Концепцією №143 надаються 
трудовим мігрантам права по участі в профспіл-
ках, а також передбачено захист особистих і колек-
тивних свобод. На жаль Конвенцію ратифікували 
лише 18 держав.

Аналіз положень обох цих конвенцій дає під-
стави зробити висновок про боязнь держав ратифі-
кувати їх, оскільки уряди майже всіх країн не спро-
можні на сьогодні виконати їх вимоги. зокрема, 
проблемним для ратифікації державами Конвенції 
№97 є трактування положень ст. 8 щодо надання 
права трудовим мігрантам на постійне проживання 
у випадку їх непрацездатності, а в Конвенції №143 
– положень ст. 8 по захисту прав трудових мігран-
тів у випадку втрати ними роботи.

Важливо відмітити, що україною, з якої, за роз-
рахунками міжнародної організації з питань мігра-
ції, за останні десять років виїхало за кордон для 
працевлаштування майже 5% працездатного на-
селення, не ратифікована ні одна зі згаданих вище 
Конвенцій, що суттєво звужує права держави для 
захисту своїх громадян, які тимчасово працевла-
штовуються за кордоном. Адже питання міграцій-
ної політики торкаються не лише соціально-еконо-
мічної сфери, але й національної безпеки україни.

Важливу роль в міжнародному регулюванні 
трудової міграції відіграє Організація Об’єднаних 
націй, якою прийнята значна кількість норматив-
них актів по питаннях захисту прав трудових мі-
грантів. Найбільш важливим документами ООН є 
загальна декларація прав людини (1948 рік), між-
народний пакт про громадянські і політичні права 
(1966 рік), міжнародний пакт про економічні, со-
ціальні і культурні права (1966 рік). зокрема, в ст. 
2 загальної декларації прав людини вказується, що 
кожна людина повинна мати всі права і свободи, 
проголошені Декларацією, без будь-якої расової, 
мовної, релігійної, політичної чи іншої відміннос-

ті, національного чи соціального походження, а та-
кож майнового статусу трудових мігрантів.

Відповідно до вимог Конвенції ООН створено 
Комітет по захисту прав всіх трудових мігрантів 
та членів їх сімей (функціонує з 2004 року), який 
розглядає та аналізує доповіді по законодавчих, 
судових, адміністративних та інших заходах , за-
стосованих державами для виконання положень 
ст. 72 Конвенції. Разом з цим, більшість держав 
не ратифікували вимоги ст. 72-77 Конвенції щодо 
визнання результатів роботи Комітету по захисту 
прав всіх трудових мігрантів та членів їх сімей , 
внаслідок чого його діяльність на сьогодні є не-
ефективною. Тому індивідуальні скарги про пору-
шення прав трудових мігранті, які направляються 
Комітетом главам держав та їх урядів ігноруються, 
чим порушуються норми міжнародного права в га-
лузі захисту прав працюючих мігрантів.

Важливо відмітити той факт, що Конвенція 
ООН 1990 року була ратифікована лише части-
ною країн-експортерів робочої сили, серед яких 
Колумбія, марокко, мексика, уганда та їм по-
дібні держави. В той же час, економічно розви-
нутими країнами, в яких щорічно працюють по 
декілька мільйонів трудових мігрантів, проігно-
рували ратифікацію цієї Конвенції, що засвідчує 
їх неготовність розширювати легітимний прийо-
му трудових мігрантів з інших держав та відвер-
те ігнорування норм міжнародного права у галузі 
трудової міграції.

Враховуючи наявність сьогодні соціально-по-
літичних проблем майже у всіх країнах світу, по-
ложення Конвенції ООН не підтримали урядів усіх 
держави, що використовують працю трудових мі-
грантів. Безумовною причиною цього є недостат-
ність економічних ресурсів для легального забезпе-
чення роботою іноземних громадян, які тимчасово 
перебувають в країнах. Своєю безділяьністю уряди 
країн, що використовують працю трудових мігран-
тів, підтверджують свою неспроможність забезпе-
чити іноземних громадян рівними умовами праці 
нарівні з громадянами своєї держави, чим не бажа-
ють виконувати вимоги Конвенції ООН.

Доцільно відмітити іще одне значення цієї Кон-
венції: декларування необхідності забезпечення 
державами членами мОП об’єднання трудових 
мігрантів зі своїми сім’ями. При цьому цей між-
народно-правовий документ вимагає від держави 
забезпечення не лише адміністративно, але й соці-
альної підтримки при об’єднанні членів сімей тру-
дових мігрантів. зокрема, Конвенція міжнародної 
організації праці №143 закликає держави, в яких 
проживають та працюють члени сімей, сприяння 
їх об’єднанню. Особлива увага приділяється по-
ложеннями Конвенції ООН 1990 року трудових мі-
грантів зі своїми дітьми.

висновки. Конвенція ООН 1990 року узагаль-
нює положення ряду Конвенцій міжнародної ор-
ганізації праці щодо питань захисту прав трудових 
мігрантів маючи за мету сприянню в світі легаль-
ної міграції. Важливість цього міжнародного нор-
мативного документу відмічали в своїх наукових 
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працях Саїв С.С., Столбовий В. і., Юськів Б. м. 
та юристи-міжнародники, оскільки вона перед-
бачила практичне введення в міжнародну практи-
ку стандартів захисту прав трудових мігрантів та 
членів їх сімей. 

Важливого значення набувають положення 
Конвенції ООН у зв’язку з офіційним визначен-
ням понять «трудовий мігрант» та «сім’я трудо-
вого мігранта», а також визначення принципу за-
безпечення державою перебування прав рівності 
трудового мігранта поряд з працюючими громадя-
нами своєї держави.

значною перевагою Конвенції ООН 1990 року у 
порівнянні з іншими міжнародними нормативними 

документами у галузі трудової міграції є створення 
контрольного органу – Комітету по захисту прав 
всіх трудових мігрантів та членів їх сімей. Разом з 
цим, на практиці відмічається досить низька ефек-
тивність роботи цього Комітету, внаслідок ігнору-
вання державами ратифікації її положень.

Тобто, головною перепоною на шляху забезпе-
чення міжнародних стандартів захисту прав трудо-
вих мігрантів та членів їх сімей, передбачених Кон-
венцією ООН 1990 року, є проблема імплементації 
положень цього міжнародно-правового документа 
національними законодавствами, що не сприяє за-
хисту державами прав на працю свої громадян під 
час їх перебування за кордоном. 
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Розглядаючи питання регіональної уніфікації у 
міжнародному спадковому праві, перш за все не-
обхідно відмітити, що на сьогоднішній день осно-
вним джерелом регулювання спадкових відносин у 
галузі міжнародного приватного права є внутрішнє 
законодавство держав [29, с.442]. яскравим при-
кладом тут може бути закон україни «Про міжна-
родне приватне право», який містить спеціальний 
Розділ X під назвою «Колізійні норми щодо спад-
кування» [1]. Однак останнім часом все більшого 
значення набуває регулювання спадкових відносин 
за допомогою уніфікації, під якою розуміється про-
цес вироблення однакових (уніфікованих) норм у 
міжнародному приватному праві. 

як відомо, основною правовою формою досяг-
нення уніфікації в міжнародному приватному пра-
ві, так само, як і у міжнародному спадковому, було 
і залишається укладення міжнародних договорів. 
іншою правовою формою уніфікації, за словами 
Абдулліна А., є прийняття низкою держав типових 
(єдиних) законів, вироблених спеціально створени-
ми для цього органами або ж в порядку укладення 
міжнародного договору [10]. 

Варто зазначити, що важливість процесу уні-
фікації у міжнародному спадковому праві поясню-
ється тим, що за рахунок створення уніфікованих 
норм вона забезпечує одноманітний підхід великої 
кількості держав до регулювання спадкових від-
носин, ускладнених іноземним елементом. Голов-
ною формою уніфікації при цьому є розробка та 
прийняття з того чи іншого питання міжнародного 
спадкового права відповідних конвенцій. 

На сьогоднішній день все більш важливу роль 
відіграє регіональна уніфікація в міжнародному 
спадковому праві. Так, у грудні 2009 року Рада 
Європейського Союзу прийняла Стокгольмську 
програму співробітництва ЄС у галузі правосуддя, 

свободи та безпеки на 2011-2014 роки, в якій зазна-
чила, що принцип взаємного визнання судових рі-
шень між країнами Європейського Союзу повинен 
бути поширений і на сферу спадкування [6]. у про-
грамі підкреслювалося, що режим спадкування має 
важливе значення для повсякденного життя грома-
дян країн-учасниць ЄС. При цьому наголошува-
лось, що до уваги обов'язково повинні прийматися 
особливості юридичної системи кожної з держав, 
а також існуючі в них вимоги щодо публічного по-
рядку та національні традиції [7]. 

Варто зазначити, що ще у березні 2005 року 
Європейська Комісія опублікувала зелену книгу 
про спадкування та заповіти, в якій зазначила, що 
основною причиною виникнення проблем у сфе-
рі міжнародного спадкування є розбіжність між 
колізійними та процесуальними нормами держав-
членів, у зв’язку із чим постає нагальна потреба 
прийняти одноманітні правила, які б забезпечили 
єдиний підхід законодавства держав до регулюван-
ня спадкових відносин, що виникають між їхніми 
громадянами [8]. В результаті, Європейському Со-
юзу знадобилося майже сім років, аби реалізувати 
цю ідею.

Регламент № 650/2012 вступив у силу 16 серпня 
2012 року, однак офіційно почне застосовуватись у 
державах-членах ЄС з 17 серпня 2015 року. з цьо-
го моменту вибір компетентної юрисдикції і права, 
що повинно застосовуватись до відносин спадку-
вання, визначатиметься виключно місцем прожи-
вання спадкодавця на момент його смерті, незалеж-
но від місця знаходження майна (ст. 21.1) [4]. це 
право застосовуватиметься як до нерухомого, так і 
рухомого майна. 

Разом з тим, громадяни ЄС наділені також пра-
вом обрати для регулювання спадкових відносин 
право іншої держави, про що вони повинні чітко 
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зазначити у своєму заповіті. Однак, їхній вибір об-
межений лише правом держави громадянства або 
держави постійного місця проживання (ст. 22.1). 
це може бути як право держави ЄС, так і право 
будь-якої іншої країни. Вищезазначене означає, 
що громадянин Великобританії, який проживає 
у франції, зможе визначити, що до його заповіту 
повинне застосовуватись право Англії [8]. В цьому 
випадку французький нотаріус буде зобов’язаний 
після смерті спадкодавця застосувати норми права 
саме Англії, а не франції. зазначимо, що раніше 
французьке право мало застосуватись в усіх ви-
падках стосовно осіб, які проживають на території 
франції, незалежно від їхнього громадянства.

Однак, якщо буде встановлено, що померла 
особа мала більш тісний зв'язок з іншою держа-
вою, аніж з державою, в якій вона проживала на 
момент своєї смерті, то буде застосовуватись право 
тієї першої держави (ст.21.2) [4]. це означає, що у 
випадку смерті особи, яка нещодавно переїхала з 
Англії до франції, де й померла, будуть застосову-
ватись норми англійського права.

Також, з метою спрощення на території ЄС 
формальностей, пов'язаних з визначенням стату-
су спадкоємця або керуючого спадковим майном, 
Регламент передбачає створення єдиного Європей-
ського свідоцтва про спадкування. за допомогою 
цього документа будь-який громадянин держави 
Європейського Союзу зможе без будь-яких додат-
кових формальностей і судових процедур підтвер-
дити свій статус спадкоємця в будь-якій іншій кра-
їні-учасниці ЄС [14].

Так, стаття 63 Регламенту передбачає, що свідо-
цтво може використовуватися для підтвердження 
однієї з таких обставин:

а) статусу і / або прав кожного із спадкоємців 
за законом або, залежно від обставин, кожного із 
спадкоємців за заповітом, згаданих у свідоцтві, та 
розміру належних їм спадкових часток;

б) виділення певного майна, що входить до скла-
ду спадкової маси, на користь спадкоємця / спадко-
ємців за законом або, залежно від обставин, згадано-
му (-им) у свідоцтві спадкоємцю (-ям) за заповітом;

в) повноважень виконавця за заповітом або керу-
ючого спадковою масою, згаданого у свідоцтві» [4].

Положення Регламенту № 650/2012 чітко об-
межують сферу його дії. Так, пункт 9 Преамбули 
передбачає, що «сфера дії цього Регламенту поши-
рюється на всі цивільно-правові аспекти спадку-
вання з причини смерті, а саме на будь-який спосіб 
передачі майна, прав та обов'язків внаслідок смер-
ті, незважаючи на те, чи йде мова про добровільний 
акт передачі на підставі розпорядження на випадок 
смерті, або ж про передачу в рамках успадкування 
без заповіту – ab intestat». Також, варто підкресли-
ти, що Регламент не стосується ані питань оподат-
кування спадкового майна, ані адміністративних 
питань, пов’язаних з цим, що відносяться до сфери 
публічного права (п.10, 11) [14]. 

На пострадянському просторі питання міжна-
родних спадкових відносин також отримали своє 
правове регулювання. Підтвердженням цьому може 

слугувати Конвенція країн СНД про правову допо-
могу та правові відносини у цивільних, сімейних і 
кримінальних справах, прийнята 22 січня 1993 р. 
у мінську, учасницею якої є і україна. Прийняття 
мінської конвенції ознаменувало створення єдино-
го уніфікованого підходу держав-членів Співдруж-
ності Незалежних Держав до регулювання питань 
міжнародного приватного права, вагоме місце се-
ред яких належить спадковим відносинам [13].

зокрема, регулюванню відносин спадкування 
присвячена Частина V Конвенції 1993 року (ст.44-
50). На перший погляд може здатися, що така не-
велика кількість статей, які стосуються сфери 
спадкування, не може забезпечити ефективне ре-
гулювання даних правовідносин. Однак, мінська 
конвенція містить цілий спектр напрямків право-
вого регулювання спадкових відносин, про що йти-
меться далі. 

По-перше, Конвенція 1993 року встановлює 
основний принцип, якому підпорядковуються від-
носини у сфері спадкового право – принцип рівно-
сті в правах. Так, ст.44 встановлює, що «громадяни 
кожної з Договірних Сторін можуть успадковувати 
на територіях інших Договірних Сторін майно або 
права за законом або за заповітом на рівних умо-
вах і в тому ж обсязі, як і громадяни цієї Договір-
ної Сторони» [2]. При цьому маються на увазі не 
лише права на успадкування майна, але й права, 
пов’язані зі складанням та відміною заповіту на 
майно, що знаходиться на території іншої договір-
ної держави, а також права, що можуть виникнути 
у майбутньому [12]. 

По-друге, Конвенція 1993 року закріплює осно-
вні колізійні принципи стосовно спадкування рухо-
мого та нерухомого майна. зокрема, ст. 45 перед-
бачає, що до спадкування рухомого майна повинне 
застосовуватись право держави, на території якої 
спадкоємець мав останнє постійне місце прожи-
вання, а до нерухомого – право держави, на тери-
торії якої таке майно знаходиться [12]. При цьому, 
як зазначає Ануфрієва Г.К., суттєвим недоліком 
мінської конвенції є те, що вона не визначає режи-
му нерухомого та рухомого майна, точніше те, яке 
майно відноситься до цих категорій, адже не у всіх 
державах поняття «рухомого» та «нерухомого» 
майна співпадають [11].

Отже, в порівнянні з таким регіональним доку-
ментом у сфері спадкового права, як вищезазначе-
ний Регламент № 650/2012, який закріплює засто-
сування одного й того ж закону і до рухомого, і до 
нерухомого майна, мінська конвенція передбачає 
застосування двох окремих колізійних принципів: 
до нерухомого майна – закону його місця знахо-
дження, а до рухомого – закону держави постійно-
го місця проживання особи. це саме стосується й 
компетенції держав щодо провадження по справах 
спадкування (ст.48). Тут потрібно підкреслити, що 
Конвенція 1993 року не містить визначення «місця 
постійного проживання особи», яким може бути 
або держава, в якій особа проживала на момент 
смерті, або держава, де знаходиться постійне місце 
перебування особи.
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Також важливо зазначити, що мінська конвен-
ція регулює питання форми заповіту та здатності 
особи його складати і скасовувати, встановлюю-
чи, що в цих випадках буде застосовуватися «пра-
во держави, де заповідач мав місце проживання в 
момент складання акта» (ст.47). Не менш важли-
вим є положення ст.50 Конвенції, яке передбачає 
обов’язок Договірних Держав приймати заходи, 
необхідні для забезпечення охорони спадщини, за-
лишеної на їх територіях громадянами інших До-
говірних Сторін, або для управління нею.

Таким чином, мінська конвенція 1993 року 
закріпила два основні критерії визначення юрис-
дикції держав стосовно відносин спадкування – це 
громадянство або місце постійного проживання 
спадкодавця.

7 жовтня 2002 року було також прийнято Кон-
венцію країн СНД про правову допомогу та право-
ві відносини у цивільних, сімейних і кримінальних 
справах, яка отримала назву Кишинівської. Оскіль-
ки, ця Конвенція не внесла жодних суттєвих змін у 
регулювання відносин спадкування в порівнянні з 
положеннями мінської конвенції, не має необхід-
ності детально її аналізувати. як і мінська конвен-
ція, Кишинівська конвенція закріплює, що у разі 
розбіжності норм названих конвенцій з нормами 
двосторонніх міжнародних договорів, які діють у 
відносинах між одними і тими ж державами, засто-
совуються норми двосторонніх договорів [3].

яскравим прикладом регіональної уніфікації 
норм міжнародного приватного права є Кодекс 
Бустаманте, прийнятий у 1928 році за ініціативою 
відомого кубинського юриста Антоніо Санчеса де 
Бустаманте на VI Панамериканському конгресі 
держав на Кубі. Варто зазначити, що Кодекс Буста-
манте становить собою додаток до Гаванської кон-
венції міжнародного приватного права, яка також 
була прийнята на вищезазначеному конгресі, і сто-
сується виключно країн латинської Америки [9].

з-поміж тоді існуючих двадцяти однієї латиноа-
мериканських держав, Кодекс Бустаманте ратифіку-
вали п'ятнадцять, з яких шість (Болівія, Коста-Рика, 
Еквадор, Чилі та Сальвадор) – із застереженням про 
те, що положення Кодексу застосовуватимуться лише 
в тому випадку, якщо вони не суперечитимуть по-
ложенням їхнього внутрішнього законодавства. Не-
зважаючи на те, що Кодекс міжнародного приватно-
го права 1928 року ратифікувала незначна кількість 
центральноамериканських і латиноамериканських 
держав, на сьогоднішній день він все ще залишається 
однією з найбільш всеосяжних регіональних кодифі-
кацій міжнародного приватного права [15].

загалом, Кодекс складається з 437 статей, 
об’єднаних у 4 книги, в яких у відповідній послі-
довності розглядаються основні колізійні питання 
міжнародного приватного права, що стосуються, 
зокрема, сімейних відносин, права власності, до-
говірного права, міжнародного торгового права, 
міжнародного процесу і, звичайно ж, відносин 
спадкування. Регулюванню міжнародних спадко-
вих відносин присвячені три Глави III-V Кодексу 
Бустаманте, що об’єднують в собі 20 статей [5].

Перше, на що варто звернути увагу, аналізуючи 
вищезазначені положення Кодексу міжнародного 
приватного права, це відсутність в особи можли-
вості обрати для регулювання спадкових відносин 
право якоїсь конкретної держави. Натомість, майже 
у всіх випадках питання спадкування за законом та 
заповітом «регулюються особистим законом осо-
би, від якої передаються права, незалежно від ха-
рактеру майна та місця його знаходження» (ст.144). 
До цих питань, зокрема, належать порядок спад-
кування, дійсність заповідальних розпоряджень, 
здатність заповідати (ст.146), здатність успадкову-
вати за заповітом або законом (ст.152), а також при-
значення та субституція спадкоємців (ст.154) [5].

Деякі окремі питання спадкування у Кодексі 
Бустаманте регулюються «територіальним» або 
«місцевим» законом. Так, стаття 147 встановлює, 
що територіальний закон застосовується до пра-
вил, прийнятих кожною державою з метою вста-
новлення факту, що психічнохворий спадкодавець 
перебував у «світлому розумі» на момент укладен-
ня заповіту. Положення статті 151 закріплюють, що 
«процедура, умови і наслідки скасування заповіту 
регулюються особистим законом спадкодавця, але 
презумпція скасування визначається місцевим за-
коном» [5]. цікавою для нас є також, стаття 159, яка 
регулює питання прийняття спадщини з інвента-
ризацією і встановлює, що в даному випадку буде 
застосовуватися закон місця відкриття спадщини. 
Але найважливішим і найбільш суперечливим у 
цьому всьому є те, що Кодекс Бустаманте передба-
чає застосування до регулювання спадкових відно-
син територіального та місцевого законів, не даю-
чи при цьому визначення цим поняттям. у зв’язку 
із цим, залишається відкритим питання стосовно 
того, чи є поняття «територіальний» та «місцевий» 
закони тотожними, чи передбачають застосування 
права різних держав. 

На підставі вище проаналізованого, можна зро-
бити висновок, що Кодекс міжнародного приватно-
го права країн латинської Америки закріплює такі 
основні колізійні прив’язки, що стосується спадко-
вих відносин, як:

• особистий закон спадкодавця, тобто закон 
його громадянства, що визначає порядок закли-
кання до спадкоємства, дійсність заповідальних 
розпоряджень, здатність заповідати, повноваження 
і порядок призначення особистого представника 
спадкодавця;

• особистий закон спадкоємця або особистий 
закон відказоодержувача (закон громадянства), що 
визначає здатність успадковувати за заповітом або 
за законом [12].

Дослідивши питання уніфікації у міжнарод-
ному спадковому праві, можна зробити наступні 
висновки. Перш за все варто зазначити, що уні-
фікація у міжнародному спадковому праві – яви-
ще відносно недавнє, адже реальна необхідність 
у формуванні єдиного підходу до регулювання 
спадкових правовідносин у різних державах ви-
никла лише у другій половині минулого століт-
тя, у зв’язку із чим налічується така невелика 
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кількість міжнародно-правових документів, що 
регулюють дану сферу. Наступна особливість 
полягає у тому, що в міжнародному спадковому 
праві відсутній єдиний універсальний документ, 
який би охоплював та всесторонньо регулював 
спадкові правовідносини, що складаються між 
громадянами різних держав. Тому й все більшу 
роль починає відігравати регіональна уніфікація, 

підтвердженням чому може слугувати нещодавно 
прийнятий Регламент Європейського парламенту 
«Про юрисдикцію,застосовуване право, визнання 
і виконання рішень та прийняття і застосування 
автентичних документів з питань спадкування та 
про створення Європейського сертифікату про 
спадкування», покликаний усунути розбіжність 
між колізійними нормами держав-учасниць ЄС. 
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беЗпекА тА ЗАхиСт укрАїнСьких гроМАдян 
під чАС ЗдіЙСнення туриСтичних подорожеЙ

попов М. М.,
аспірант ІІІ року навчання кафедри міжнародного права,

Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі

В цій статті вказано на головні зобов’язання державних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування 
та підприємств різної форми власності які здійснюють свою діяльність в галузі туризму. Висвітлено перелік правил що 
необхідно знати туристам, які подорожують в межах України та за кордоном, щоб не потрапити у неприємне становище 
під час здійснення туристичної подорожі.

Ключові слова: безпека туристів, міжнародні договори, закон України «Про туризм», органи державної влади, кон-
ституційні права громадян, інформування туристів, туристичні ресурси, надання допомоги, фінансове забезпечення, 
відшкодування збитків, фізична безпека, страхування туристів.

В этой статье указано на главные обязательства государственных органов исполнительной власти, органов мест-
ного самоуправления и предприятий различных форм собственности осуществляющих свою деятельность в области 
туризма. Освещен перечень правил, который необходимо знать туристам, для осуществления путешествия в пределах 
Украины и за рубежом, чтобы не попасть в неприятное положение во время туристической поездки. 

Ключевые слова: безопасность туристов, международные договоры, закон Украины «О туризме», органы государ-
ственной власти, конституционные права граждан, информирование туристов, туристические ресурсы, оказание помо-
щи, финансовое обеспечение, возмещение убытков, физическая безопасность, страхование туристов.

This article pointed out the main obligations of government agencies, local governments and enterprises of various 
ownership operating in the field of tourism. Illuminated by a set of rules you must follow to tourists for travel in Ukraine and 
abroad, not to get into trouble during a tourist trip.

Key words: safety of tourists, international agreements, the law of Ukraine «On tourism», the authorities, the constitutional 
rights of citizens, informing tourists, tourist resources, assistance, financial support, indemnification, physical security, travel 
insurance.

Сьогодення туризму кожного разу підносить 
подорожуючим чималі подарунки, нажаль, вони 
не завжди бувають приємними. Так, під час по-
дорожі, турист отримує багато нових, позитивних 
вражень, але за останні роки нашого життя при-
рода та багатостороння діяльність людини обда-
ровують нас все новими враженнями, такими як: 
повені, урагани, виверження вулканів, надприрод-
на тривала спека, аварії на енергетичних об’єктах 
у різних країнах світу і як наслідок небезпечне для 
здоров’я людини забруднення навколишнього се-
редовища, погіршення життя у деяких державах 
світу і як наслідок активізація піратської діяль-
ності, проведення терористичних атак, релігійна 
ворожнеча, активні бойові дії у різних державах 
світу, революції та багато іншого. Нажаль, всі ці 
фактори призводять до зменшення туристично-
привабливих місць, наражають на небезпеку по-
дорожуючих, фінансові надходження держав від 
туристичної діяльності також зменшуються, що 
негативно впливає і на світову економіку, усклад-
нює вихід із світової економічної кризи багатьох 
держав світу, включно й україни. Сучасний ту-
рист, для забезпечення безпеки та захисту себе та 
оточуючих людей, саме зобов’язаний знати ті пра-
вила та права поведінки подорожуючих в межах 
україни та за кордоном. Отже. 

Відправляючись в туристичну чи екскурсійну 
поїздку, на відпочинок або оздоровлення, на марш-
рут вихідного дня або у всесвітню подорож, турист 
стикається з цілою низкою проблем, які при збігу 
обставин можуть призвести до негативних наслід-
ків для його здоров’я та майна, погано вплинути на 
настрій та враження від поїздки. 

Перебуваючи в незнайомому середовищі, яке 
відрізняється від місця постійного проживання, ак-
тивно відпочиваючи, турист постійно знаходиться 
під впливом ризикових обставин. Він не знає до-
сконало звичаїв, мови, традицій, побуту, не має 
імунітету від хвороб, поширених у даній місцевос-
ті, не пристосований до проживання та інтенсив-
них навантажень у гірських районах, в пустелі або 
на воді.

Серед інших виділяються головні фактори не-
безпечності: травмонебезпека, небезпечна дія на-
вколишнього середовища, в тому числі виробничі 
джерела – шум, вібрація, пожежонебезпека, хіміч-
ні, радіоактивні, біологічні, психофізичні, природ-
ні, особиста безпека в умовах криміногенного ста-
ну, а також специфічні фактори ризику, притаманні 
особливим видам туризму. Різні несприятливі для 
туризму фактори мають неоднакову вірогідність їх 
настання, неоднакову інтенсивність дії та наслідки.

закон україни «Про туризм» розділі ііі, стаття 
13 говорить наступне, безпека в галузі туризму це 
сукупність факторів, що характеризують соціаль-
ний, економічний, правовий та інший стан забезпе-
чення прав і законних інтересів громадян, юридич-
них осіб та держави в галузі туризму [1]. 

Органи державної влади та органи місцевого 
самоврядування, їх посадові особи в межах своїх 
повноважень вживають заходів, спрямованих на:

- забезпечення закріплених Конституцією укра-
їни прав громадян на безпечне для життя і здоров’я 
довкілля при здійсненні туристичних подорожей, 
захист громадян україни за її межами; 

- забезпечення особистої безпеки туристів, збе-
реженість їх майна, не завдання шкоди довкіллю;



123

Актуальні питання публічного та приватного права
♦

- інформування суб’єктів туристичної діяльнос-
ті про загрозу безпеці туристів у країні (місці) тим-
часового перебування; 

- надання необхідної допомоги туристам, які 
опинилися у надзвичайній ситуації;

- забезпечення туристам (екскурсантам) мож-
ливості безперешкодного одержання медичної, 
правової та інших видів невідкладної допомоги, 
доступу до засобів зв’язку;

- заборонення використання туризму з метою 
незаконної міграції, сексуальної, трудової та інших 
видів експлуатації громадян;

- охорону туристичних ресурсів україни, вста-
новлення гранично припустимих навантажень на 
об’єкти культурної спадщини та довкілля; 

- забезпечення безпеки об’єктів туристичних 
відвідувань з урахуванням ризику виникнення при-
родних і техногенних катастроф та інших надзви-
чайних ситуацій тощо.

з метою забезпечення безпеки туристів суб’єкти 
туристичної діяльності, здійснюючи відповідний 
вид діяльності, зобов’язані:

- інформувати туристів про можливі небез-
пеки під час подорожі, необхідність виконання 
загальнообов’язкових вимог та запобіжних чи по-
переджувальних заходів (медичних щеплень тощо); 

- створювати безпечні умови в місцях надання 
туристичних послуг, забезпечувати належне обла-
штування трас походів, прогулянок, екскурсій тощо;

- забезпечувати спеціальні вимоги безпеки під 
час надання туристичних послуг з підвищеним 
ризиком (автомобільний, гірський, лижний, вело-
сипедний, водний, мотоциклетний, пішохідний ту-
ризм, спелеотуризм тощо);

- забезпечувати туристів кваліфікованими фа-
хівцями туристичного супроводу, спеціальним спо-
рядженням та інвентарем;

- забезпечувати навчання туристів засобам про-
філактики і захисту від травм, попередження не-
щасних випадків та надання першої медичної до-
помоги;

- забезпечувати надання оперативної допомоги 
особам, які постраждали під час подорожі, тран-
спортування потерпілих;

- оперативно інформувати органи місцевої вла-
ди та відповідальних осіб про надзвичайні ситуа-
ції, в яких опинилися туристи, подавати відомості 
про зниклих осіб [2, c.215]. 

Особи, які організовують експлуатацію турис-
тичних ресурсів, зобов’язані забезпечувати вико-
нання вимог щодо охорони довкілля та охорони 
культурної спадщини, а також вживати заходів 
щодо забезпечення мінімізації або припинення 
шкідливого впливу на довкілля і соціально-куль-
турне середовище та компенсувати завдані їм при 
цьому збитки.

Надання необхідної допомоги туристам, які 
опинилися у надзвичайній ситуації в межах тери-
торії україни, здійснюється спеціалізованими дер-
жавними, комунальними та приватними службами, 
а також рятувальними командами, що утворюються 
відповідно до законодавства [3, c.147]. 

Організація рятувальних команд і порядок здій-
снення рятувальних заходів визначаються Кабіне-
том міністрів україни.

Держава забезпечує захист законних прав та 
інтересів іноземних туристів відповідно до законо-
давства та міжнародних договорів україни. 

В статті 14 цього ж закону зазначено, що дер-
жава гарантує захист законних прав та інтересів 
громадян україни, які здійснюють туристичні по-
дорожі за кордон. у разі виникнення надзвичайних 
ситуацій держава вживає заходів щодо захисту ін-
тересів українських туристів за межами україни, у 
тому числі заходів для їх евакуації з країни тимча-
сового перебування. 

Окрім загальних обов’язків щодо інформування 
туристів про можливі ризики, створення безпечних 
умов в місцях надання послуг, забезпечення спеці-
альних вимог безпеки під час надання послуг з під-
вищеним ризиком тощо, законом встановлюються 
і цілком конкретні заходи, спрямовані на безпеку 
туристів. умовно назвемо їх заходами фінансової 
безпеки та фізичної безпеки туристів. 

заходи фінансової безпеки. Відповідно до за-
кону україни «Про туризм» усі туроператори і 
турагенти для надання ними туристичних послуг 
зобов’язані здійснити фінансове забезпечення сво-
єї цивільної відповідальності перед споживачами 
послуг (туристами). Таке фінансове забезпечення 
здійснюється шляхом отримання гарантії банку або 
іншої кредитної установи. 

Гарантії банку або іншої кредитної установи, 
надані туроператору та турагенту, повинні покри-
вати їх відповідальність за збитки, що можуть бути 
заподіяні туристу в разі неплатоспроможності ту-
роператора (турагента) чи внаслідок порушення 
процесу про визнання його банкрутом. збитки 
туриста можуть бути пов’язані з покриттям його 
витрат при поверненні в місце постійного про-
живання (перебування), а також відшкодування 
вартості ненаданих послуг, що були передбачені 
договором. 

мінімальний розмір фінансового забезпечення 
туроператора має становити суму, еквівалентну 
не менше ніж 20000 євро [4]. Для туроператорів, 
що надають послуги виключно з внутрішнього та 
в’їзного туризму, розмір фінансового забезпечен-
ня має становити суму, еквівалентну не менше ніж 
10000 євро. мінімальний розмір фінансового за-
безпечення турагента має становити суму, еквіва-
лентну не менше ніж 2000 євро. 

Гарантування фінансового забезпечення ци-
вільної відповідальності туроператора використо-
вується виключно для задоволення вимог туристів 
щодо покриття їх витрат при поверненні в місце 
постійного проживання (перебування), а також від-
шкодування вартості ненаданих їм послуг, що були 
передбачені відповідним договором.

Відшкодування збитків, заподіяних туристу в 
разі неплатоспроможності туроператора (тураген-
та) чи внаслідок порушення процесу про визнання 
його банкрутом, здійснюється відповідною кредит-
ною установою на підставі заяви туриста, договору 
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на туристичне обслуговування та документів, що 
підтверджують невиконання туроператором (тура-
гентом) договірних зобов’язань. 

заходи, так званої, фізичної безпеки втілю-
ються в життя шляхом страхування туристів при 
здійсненні ними туристичних поїздок. Страху-
вання туристів (медичне та від нещасного випад-
ку) є обов’язковим і забезпечується суб’єктами 
туристичної діяльності на основі угод із страхо-
вими компаніями. Туристи мають право також 
самостійно укладати договори на таке страху-
вання. у цьому випадку вони зобов’язані завчас-
но підтвердити туроператору чи турагенту на-

явність належним чином укладеного договору 
страхування.

Отже, враховуючи зазначене вище, кожна 
людина, яка поважає не тільки себе, а й оточу-
ючих людей, під час планування свого дозвілля, 
обов’язково повинна подумати про можливі над-
звичайні ситуації та ризики які можуть настати під 
час відпочинку. Така людина, під час настання над-
звичайної ситуації, буде не тільки готова до неї, а й 
з легкістю подолає негативні наслідки та мінімізує 
можливі ризики, як для себе так і для оточуючих 
його людей.

Обізнаний-отже, озброєний.
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У статті розкривається значення самого поняття «відкрите небо» в умовах сьогодення, та інших понять, які нерідко з 
ним ототожнюють. Досліджуються питання позитивного та негативного впливу застосування «відритого неба» на розви-
ток не тільки авіаційної справи України, а й економіки держави взагалі.

Ключові слова: міжнародне повітряне право, «відкрите небо», лібералізація, авіаційні перевезення, вплив, 
договір,споживачі.

В статье раскрывается значение самого понятия «открытое небо» в современных условиях, и других понятийкоторые 
нередко с ним отождествляют. Исследуются вопросы позитивного и негативного влияния использования «открытого 
неба» на розвитие не только авиационного дела в Украине, но и економики государства вцелом.

Ключевые слова: международное воздушное право, «открытое небо», либерализация, авиационные перевозки, 
влияние, договор, потребители.

The meaning of «open sky» term in today’s conditions, as well as other terms which are frequently identified with it is 
discovered in this article. The issues of positive and negative influence of «open sky» implementation on the development not 
only the Ukrainian aviation activity but whole country’s economy in general are studied as well.

Key words: international aviation law, «open sky», liberalization, air transportations, influence, agreement, customers.

Одним із найактуальніших питань сучасного по-
вітряного права є розвиток авіаційного транспорту 
– одного із вагомих важелів зміцнення та розвитку 
політичних, економічних, наукових, культурних 
міждержавних зв’язків в умовах інтеграційних 
тенденцій у світі. Авіація, як один з основних ви-
дів сучасного транспорту, відіграє важливу роль у 
розвитку та укріпленні як економічних, політичних, 
так і інших міждержавних зв’язків. Отже, основою 
розвитку такої трансграничної економіки є функці-
онуюче транспортне господарство, оскільки обме-
ження трансграничного сполучення є порушеннями 
договору ЄС. Адже транспорт та перевезення мають 
безпосереднє відношення до руху осіб, товарів та 
послуг. Виходячи саме з цього, ЄС виводить його 
компетенцію на введення правових норм для тран-
спортного права взагалі, та повітряного зокрема.

Стрімкий розвиток літальної техніки, розвиток 
повітроплавства, геополітичні зміни на планеті, су-
часні тенденції глобалізації, інтернаціоналізації та 
підсилення інтеграційних процесів зумовлюють ак-
туальність зазначених питань. Крім того, міжнародні 
інтереси у галузі використання повітряного просто-
ру стосуються не лише використання повітряного 
простору як такого: прямо чи опосередковано вони 
неминуче виходять на сферу територіального суве-
ренітету держав, потребують при визначенні вну-
трішньодержавної політики щодо прийняття законів 
у галузі регулювання діяльності у повітряному про-
сторі збалансованого та зваженого підходу, який би 
оптимально поєднував та враховував як національні 
інтереси держав, так і інтереси міжнародного спів-
товариства. Особливістю міжнародного повітряного 
права є те, що воно регулюється не лише нормами 
міжнародного права, а певні питання входять у сфе-
ру діяльності внутрішнього права держави. Діяль-
ність у галузі міжнародних перевезень (польотів) 
складає частину публічно-правових інтересів будь-

якої держави. здійснення польотів у межах повітря-
ного простору держави прямо стосується її суверен-
них прав. Кожна держава визначає умови доступу 
та діяльності на окремій, чітко обумовленій частині 
свого простору повітряних суден. умови користу-
вання цим простором закріплено у національному 
законодавстві та міжнародно-правових документах. 
Отже, стає очевидним, що використання повітряно-
го простору має здійснюватися виключно в рамках 
узгодженого між державами обов’язкового для всіх 
міжнародного правопорядку.

метою даної статті є з’ясування організаційно-
правових особливостей норм міжнародного пові-
тряного права, які стосуються поняття «відкрите 
небо»; аналіз механізму лібералізації повітряного 
простору; виявлення способів юридичного впливу 
норм міжнародного права на внутрішньодержавні 
правовідносини, а також удосконалення норматив-
но-правової бази держави, адекватної сьогоденним 
потребам авіаційної галузі та пошук шляхів право-
вої підтримки українських авіаперевізників в умо-
вах глобалізаційних процесів сучасності.

В умовах сьогодення використання тих чи ін-
ших термінів має не абияке значення. Адже зміст, 
що розкривається за їх допомогою впливає на по-
дальший розвиток як самої держави, так і міжна-
родних відносин, в даному випадку, у галузі між-
народного повітряного права.

Отже, перш за все необхідно звернути увагу 
на використання самого поняття «відкрите небо». 
Щоб зрозуміти його сутність звернемося до історії.

Перше значення цього поняття, або ідея ство-
рення «відкритого неба» була висунута ще у 1955 
році. згодом, 24 березня 1992 року в Гельсінкі 25 
країн, в тому числі й україна, підписали Договір 
про відкрите небо. Договір ратифіковано Верхо-
вною Радою україни 2 березня 2000 року. Він 
набув чинності 1 січня 2002 року. На даний час 
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учасниками Договору про відкрите небо є вже 34 
країни. цей договір є міжнародним юридично-
зобов’язуючим документом, безстрокової дії та 
відкритим для підписання всіма країнами, що ви-
словили таке бажання. інструменти ратифікації 
Договору про відкрите небо мають передаватися 
державам-депозитаріям (Канаді і угорщині). Від-
повідно до умов Договору він набуває чинності 
для країн, які його ратифікували, через 60 днів 
після передачі інструментів ратифікації. сприяння 
контролю за виконанням чинних і майбутніх угод 
у галузі озброєнь, досягненню більшої відкритос-
ті у військ, діяльності, розширенню миротворчих 
можливостей ОБСЄ щодо запобігання кризам і 
врегулювання криз, ситуацій. за договором кожна 
держава-учасниця зобов'язана приймати і має пра-
во виконувати певну кількість спостережних по-
льотів, виділених їй пасивною квотою та за щоріч-
ним розподілом активних квот. При цьому кожній 
державі надається право здійснювати відповідну 
кількість польотів над тими державамивами, які 
здійснюють польоти над нею [1]. 

у літературних джерелах іноді можна зустріти, 
що поняттям «відкрите небо» хибно замінюють 
поняття «Єдине європейське небо». Проте надан-
ня останньому такої назви не відповідає дійсності, 
оскільки під ідеєю «Єдиного європейського неба» 
мається на увазі єдине управління рухом, тобто ке-
рування рухом в авіаційному просторі за єдиними 
правилами, що не має відношення до «відкритого 
неба» [2].

інше «відкрите небо» застосовується для харак-
теристики комерційної діяльності в повітряному 
просторі в контексті лібералізації. Тобто, поняття 
«відкрите небо» вживається у значенні угоди про 
повний доступ до ринку, без обмежень стосовно 
призначення перевізників, прав на маршрути, про-
візної місткості, частоти рейсів, спільного викорис-
тання кодів і тарифів, отже його ототожнюють з 
поняттям «спільний авіаційний простір». Перего-
ворний процес щодо укладення угоди між украї-
ною та ЄС про Спільний авіаційний простір роз-
почався ще у грудні 2007 року. Станом на травень 
2013 року проведено шість раундів переговорів. 
Сторони продовжують роботу над пошуком вза-
ємоприйнятних компромісів щодо проекту тексту 
угоди. Сьомий раунд переговорів заплановано про-
вести у першій половині червня 2013 року у Києві 
[3]. Відповідно до підпункту 13 пункту 4 Плану 
першочергових заходів щодо інтеграції україни 
до ЄС на 2013 рік, термін завершення переговорів 
щодо укладення угоди між україною та ЄС про 
Спільний авіаційний простір визначено протягом 
2013 року [4]. 

Серед базових передумов укладення угоди про 
Спільний авіаційний простір з ЄС можливо виді-
лити функціонування зони вільної торгівлі з ЄС, 
що є частиною договору між україною та ЄС про 
асоціацію, участь україни в Європейському агент-
стві з безпеки польотів (EASA), а також досягнення 
україною критеріїв Спільного авіаційного просто-
ру у сфері безпеки польотів.

До недавнього часу україна демонструвала силь-
не бажання створити Спільний авіаційний простір з 
ЄС, і, дійсно, зробила значні кроки в цьому напрямі. 
Для україни «відкрити її небо» означає активізува-
ти процес розвитку аеропортової інфраструктури, 
встановити високі технічні стандарти для літаків та 
авіаційних послуг, посилити безпеку, модернізувати 
процедури правління повітряним рухом та аерона-
вігаційні системи, оновити галузеве законодавство. 
Однак, окрім вище зазначеного, основним моментом 
Спільного авіаційного простору є повна лібераліза-
ція ринку авіаційних перевезень україни. укладення 
широкомасштабної угоди між україною та ЄС про 
Спільний авіаційний простір передбачає об’єднання 
авіатранспортних ринків україни та ЄС. з одного 
боку це сприятиме розвитку ринку авіаперевезень 
та покращенню якості послуг, розвитку транзитного 
потенціалу україни, інтегрування україни до Євро-
пейських авіаційних структур та зміцненню автори-
тету україни на політичній арені.

у той же час переговори між ЄС та україною 
щодо Спільного авіаційного простору уповільни-
лися з кінця 2010 року через ряд причин. затягу-
вання процесу в більшій мірі пов’язане з тим, що 
україні потрібно провести значні зміни в галузі. 
це стосується, зокрема, рівня надання послуг та 
технічного стану, пропускної здатності аеропор-
тів (наявна значна перевантаженість стратегічних 
аеропортів (термінальних комплексів). Проте, фі-
нансування розвитку інфраструктури аеропортів 
відбувається більшістю за рахунок власних коштів 
аеропортів. 

Так, наприклад, «Концепцією Державної про-
грами розвитку міжнародного аеропорту «Борис-
піль» на період до 2020 року» [5] передбачено 
утворення на базі державного підприємства «між-
народний аеропорт «Бориспіль» міжнародного 
вузлового транзитного аеропорту. В рамках цієї ро-
боти здійснюється реалізація проектів з розвитку 
авіаційної інфраструктури. Для розвитку аеропор-
ту залучається ряд кредитів, в т.ч. від японського 
банку розвитку.

з метою покращити ефективність функціону-
вання аеропортів україни, Державіаадміністрація 
залучила міжнародну консалтингову компанію 
«AIRPORT CONSALTING PARTNERS» до розро-
блення Державної цільової програми «Розвиток ае-
ропортів на період до 2020 року». з політичної точ-
ки зору підписання угоди про Спільний авіаційний 
простір сприятиме поглибленню відносин з Євро-
союзом у авіаційному секторі економіки на засадах, 
коли україна отримує права і обов’язки держави-
члена ЄС у сфері цивільної авіації. це, теоретично, 
спростить процедури для українських авіакомпаній 
та стимулюватиме попит на повітряні перевезення, 
покращить інвестиційний клімат україни. 

Водночас, угода між україною та ЄС про Спіль-
ний авіаційний простір, як і будь яка угода, містить 
ряд обмежень та ризиків, які вплинуть на всіх 
суб’єктів ринку авіаперевезень. Однією із осно-
вних умов угоди є скасування кількісних обмежень 
та надання вільного доступу до ринку повітряних 
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перевезень як з боку ЄС, так і з боку україни (вже 
зазначалося, що сьогодні це питання регулюється 
двосторонніми угодами з кожною окремою краї-
ною-членом ЄС).

Окремої уваги заслуговує питання монополії в 
наземному обслуговуванні та постачанні палива, що 
також знижує конкурентоспроможність українських 
авіакомпаній, які просто не мають альтернативи 
на відміну від європейських компаній, що можуть 
обирати як серед низки постачальників послуг, так 
і здійснювати власне наземне обслуговування. Про 
негативні наслідки для авіакомпанії у разі підпи-
сання угоди про Спільний авіаційний простір між 
україною та Європейським Союзом говориться у 
ряді виступів керівництва мАу та нової вітчизняної 
авіакомпанії «Роза вітрів». Однак незважаючи на за-
значене, авіакомпанії як і аеропортові підприємства, 
вбачають в розширенні своїх можливостей, що виті-
кають з угоди, також і значні перспективи для свого 
бізнесу. Безумовно, вони розраховують на обачливу 
позицію держави щодо взяття на себе зобов’язань за 
угодою, часовими рамками її ведення в дію, та за-
хисту українських перевізників. 

узагальненими вимогами українських авіа-
компаній для досягнення рівних умов конкуренції 
українським авіакомпаніям є гарантовані, принай-
мні у рамках угоди про Спільний авіаційний про-
стір, еквівалентні можливості щодо: 

– отримання ними слотів (часових інтервалів 
для виконання зльоту-посадки) у європейських ае-
ропортах на рівних умовах з компаніями ЄС; 

– дерегуляція забезпечення пальним в аеропор-
тах; 

– відміна ПДВ для українських авіакомпаній в 
умовах вільного доступу на внутрішні маршрути 
міжнародних авіакомпаній. 

Безперечно, запровадження базових норм за-
гального законодавства ЄС об’єднає авіатран-
спортну систему україни з європейською. Під-
нявши українську авіацію на рівень, що відповідає 
системі ЄС, країна зможе привернути і захистити 
внутрішні та зовнішні інвестиції, полегшити утво-
рення сприятливого інвестиційного клімату, зміц-
нити співробітництво з донорами і міжнародними 
фінансовими установами та стимулювати залучен-
ня приватного сектора до розвитку галузі в цілому. 

Кожен з цих пунктів вимагає детального окре-
мого аналізу економічного та соціального впливу 
на учасників ринку авіаперевезень та споживачів 
авіаційних послуг.

міжнародне повітряне право є однією з наймо-
лодших галузей права. Його норми з’явилися вна-
слідок розвитку науково-технічного прогресу, та у 
зв’язку з необхідністю регламентації міжнародних 
повітряних польотів. Правовідносини, які виника-
ють у цій галузі, охоплюють величезний комплекс 
найрізноманітніших суспільних відносин, що скла-
даються у зв’язку з діяльністю у повітряному про-
сторі, (охоплюють як підприємницьку діяльність, 
так і наукові дослідження) ці правовідносини за 
своєю суттю є комплексними. Але, не зважаючи на 
всю різноманітність складових міжнародних пові-
тряних правовідносин, спостерігається їх систем-
ність, оскільки наявна спільна мета (задоволення 
потреб людства у повітряних ресурсах) та об’єкт 
(діяльність з використання повітряного простору) 
цих відносин.

Беручи до уваги сучасний стан авіаційної га-
лузі в контексті лібералізації повітряного про-
стору, а саме: застарілий парк повітряних суден, 
недосконале законодавство, наземну інфраструк-
туру, яка не відповідає сучасним вимогам, мож-
на зробити висновок, що більшість авіакомпаній 
країн СНД, у тому числі і україни, відстають від 
середнього світового рівня. заходи, що прого-
лошені світовим авіатранспортним співтовари-
ством та спрямовані на зниження витрат авіаком-
панії для більшості авіаперевізників україни, є 
джерелом додаткових витрат та зусиль. Для по-
долання таких труднощів необхідно спрямувати 
роботу на забезпечення виконання державних 
зобов’язань через створення сприятливих умов 
власним суб’єктам авіаційної діяльності, оскіль-
ки зусиль окремих авіакомпаній не достатньо. 
Враховуючи прагнення україни щодо участі в 
єдиному Європейському просторі та «відкрито-
му небі», забезпечення нових правил діяльності 
авіації україни набуває дедалі більшого значення. 
Будучи членом іКАО, ЕКАК, EUROKONTROL, 
а також кандидатом в члени JAA, держава по-
винна враховувати вимоги цих організацій, на-
самперед щодо питань безпеки; регулювання 
діяльності авіаційних підприємств, діяльність 
яких пов’язана з наданням послуг з перевезення 
пасажирів, вантажів, багажу; впорядкування сис-
теми організації державного управління у сфері 
авіації; забезпечення імплементації норм між-
народного повітряного права у внутрішнє право 
україни, що сприятиме адаптації законодавства 
україни до законодавства ЄС у цій галузі.
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