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УДК 430.113

Семантичне значення терміна 
«правова визначеність»

Г. З. Огнев’юк,
кандидат юридичних наук, 
асистент кафедри інтелектуальної власності
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

Здійсненосемантичнийаналізпоняття«правовавизначеність»таспівставлено
його із змістовним значенням правового принципу. Компоненти словосполучення
проаналізованіокремо,визначеновипадкиїхвживання,встановлено,щозначенняцих
понятьєполіваріантними.Сформульовановисновок,щотермін«правовавизначеність»
неможетлумачитисьбуквальнояквизначеністьзміступравовоїнорми,вюридичній
зарубіжнійівітчизнянійнауційогозначеннярозкриваєтьсячерезсукупністьознак–
вимог.Вказуючинаважливістьформулюванняуніфікованоїдефініціїданогопоняття,
автор сформулювала висновок про необхідність дотримання при цьому семантично
виваженоїпозиції.

Ключові слова: правова визначеність, семантичне значення, вимоги правової
визначеності,передбачуваність.

Огневьюк А.З. Семантическое значение термина «правовая определенность»
Осуществлен семантический анализ понятия «правовая определённось»

и соотнесено это название со смысловым значением принципа. Компоненты
словосочетания проанализированы отдельно, определены случаи их использования,
установлено,чтозначениеэтихпонятийявляетсяполивариантным.Сформулирован
выводотом,чтотермин«правоваяопределённость»неможетинтерпретироваться
только буквально как определённость смысла правовой нормы. В юридической
зарубежной и отечественной науке его значение раскрывается через совокупность

©Огнев’юкГаннаЗіновіївна–кандидат юридичних наук, асистент  кафедри  інтелектуальної 
власності Київського національного університету імені Тараса  Шевченка

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ АПЕЛЯЦІЙНОГО СУДОЧИНСТВА
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Огнев’юк Г. З. Семантичне значення терміну «правова визначеність»

признаков, требований. Указывая на важность формулировки унифицированного
терминадляобозначениясоответствующегопонятия,авторсформулировалавыводо
необходимостисоблюденияприэтомсемантическивывереннойпозиции.

Ключевые слова: правовая определенность, семантическое значение,требования
правовойопределенности,прогнозируемость.

Ohneviuk Hanna. The semanthic meaning of the notion “legal certainty”
Thearticle isdevoted to semanticanalyzesof thecategory ‘legalcertainty’and to the

meaning of the definition underlining links between the lexical form and essence of this
principleof law.Firstly, componentsof the combinationofwordsareanalyzed separately
anditwasfoundthattheyhavenumeroussemanticmeanings.Itisstatedthat‘legalcertainty’
asalawprinciplehaveitsownmeaninganditcannotbeinterpretedwordbywordwithits
components. In juridicaldoctrine thisprinciple isexplainedasanumberof requirements.
Itisestablishedthatformulatingthenotionoflegalcertaintyisquiteimportant,itmustbe
madeinaccordancewithitssemanticmeaning.

Keywords:legalcertainty,semanticmeaning,requirementsoflegalcertainty,predictability
oflaw.

Важливим для будь-якої науки, і юридичної зокрема, є власна 
термінологія, той понятійний апарат, яким користуються науковці 
для точного і правильного висловлювання своїх думок. За допомогою 
категоріального апарату розлогі пояснення можна звести до одного поняття 
чи терміна, що буде зрозумілим у однорідній сфері наукової діяльності. 
Використання наукових категорій є невід’ємним від наукового стилю 
письма, наукового спілкування. Воно одночасно і збагачує мову, оскільки 
наука розвивається, і це неодмінно відображається у термінології, і виступає 
засобом для ознайомлення наукової громадськості з новими теоріями, 
ідеями, поняттями. Однак, коли нове поняття вводиться у науковий обіг, 
його значення повинно бути уніфікованим, відтак актуальним постає 
питання сематничної виваженості правової категорії.

Метою даної статті є проведення аналізу семантичного значення терміна 
«правова визначеність» з метою виявлення його семантичного і змістовного 
компонентів, що використовуватимуться для подальшого формулювання 
поняття. Враховуючи те, що категорія «правова визначеність» складається 
з двох самотійних слів, що окремо вживаються у юридичній науці та є 
самостійними поняттями, доцільно розмежувати їх самотійне (окреме) 
використання від використання в одному словосполученні для позначення 
одного поняття. Кінцевим результатом такого процесу стане введення 
терміна «правова визначеність» у систему термінів юридичної науки, 
набуття цим поняттям усталеного змісту та його активне використання.

Визначення терміна юридичної науки є одиничним актом у контексті 
термінології юридичної науки, що є об’єктом дослідження таких учених, 
як М.Б. Вербенєц, В.С. Ковальський, Н.М. Оніщенко, П.М. Рабінович,  
Ю.С. Шемшученко, Н.П. Яцишин та ін. Правова визначеність як юридична 
категорія досліджувалась у працях М.І. Козюбри, Ю.І. Матвеєвої,                     
С.П. Погребняка та ін.

Формулюванню юридичного поняття передує виникнення певного 
юридичного явища. В ході його дослідження, виявлення особливостей і 
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характерних ознак формулюється підгрунтя для подальшого формулювання 
юридичної категорії. П. М. Рабінович дає таке визначення юридичному 
терміну: слово або словосполучення, що виражає поняття з правової сфери 
суспільного життя і має визначення в юридичній літературі (нормативно-
правових актах, юридичних словниках, довідниках, енциклопедіях, 
наукових працях тощо)1. Отже, юридичне поняття завжди несе в собі 
певний самостійний зміст. Для наукових категорій властиве присвоєння 
єдиної назви терміна, що позначає одне поняття. На відміну від загальної 
мови, де прийнятним є вживання синонімів, слів, які мають різну лексичну 
форму і написання, але використовуються на позначення одного явища або 
процесу, в науці певне явище прийнято позначати одним терміном, який 
узагальнює найістотніші ознаки поняття і забезпечує його уніфіковане 
використання. Для загальної мови використання різних слів для позначення 
схожих понять з різними відтінками значення вказує на багатство мови, її 
багатогранність, у науковій сфері відіграє іншу, інколи негативну роль – 
створює неоднозначність і плутанину в розумінні поняття. В.Б. Ісаков 
зазначав, що «юридичній мові властива простота і надійність конструкцій, 
що виключають двозначність. Ця властивість пов’язана з тим, що за своєю 
правовою природою правова норма – це команда. Абсолютно очевидно, 
що команда, якщо вона виражена неточно і двозначно, не буде сприйнята і 
виконана так, як того б хотів законодавець»2 . 

Важко не погодитися з цією думкою, адже якщо термінологія не 
впорядкована, неможливо досягти максимальної точності викладу зако-
нодавчої думки, що призводить, у свою чергу, до розпливчастого або 
неоднозначного тлумачення правових норм. Оптимально точно оперувати 
конкретною думкою надзвичайно важливо і для законотворця, і для тих, 
хто застосовує правові норми. Якщо законодавство досконале, довершене, 
то воно досить чітко і глибоко регулює суспільні відносини, забезпечує 
правильне застосування правових норм, формує повагу до права, до закону. 

Враховуючи те, що терміну «правова визначеність» здебільшого не 
дається формулювання у вітчизняних юридичних тлумачних словниках, 
семантичне значення цього терміна слід почати з встановлення змістовних 
ознак  обох  зі слів словосполучення; далі – визначити  ознаки поняття        
«правова визначеність, що зустрічаються у науковій літературі й становить  
змістовну складову поняття.

Особливістю поняття «правова визначеність» є те, що воно має іноземне 
походження, його витоки пов’язують з теорією правової держави, а в 
українських дослідженнях це поняття традиційно перекладають з англійської 
мови, де воно отримало стале визначення (зокрема, у роботах Л.Л. Богачової, 
Ю.І. Матвеєвої, А.М. Приймака, В.О. Панкратової). Однією з причин такого 
явища є також той факт, що аналіз терміну «правова визначеність» часто 
тлумачиться в констексті судової практики Європейського суду з прав 
людини, рішення якого викладені офіційно англійською. 

2  ИсаковВ.Б.Правовые словари и терминосистемы // Законодательная дефиниция: логико-
гносеологические, политико-юридические, морально-психологические и практические 
проблемы: Материалы международного круглого стола. Черновцы 21-23 сентября 2007г. / под. 
ред. В.М.Баранова. Нижний Новгород: Юридическая техника, 2007. С. 86.

Теорія та історія апеляційного судочинства

1 Юридичнаенциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. Київ: 
Вид-во “Українська енциклопедія” ім. М. П. Бажана.  Т. 6: Т–Я.  2004. С.768.
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У семантичному аналізі термінологічної лексики одним з найпоширеніших 
підходів є застосування компонентного аналізу, що є особливо актуальним 
для  складених термінів,  яким є «правова визначеність». Термін правовий 
– прикметкик спільнокоренневий до слова «право», виражає належність до 
права.  Семантичне значення терміну «legal» в юридичній термінології при 
його перекладі з англійської мови зроблений А.С. Загороднюком. Автор 
зазначає, що цей термін при його перекладі на англійську мову набуває 
значення «правовий», «законний», «юридичний», «судовий», «легітимний», 
«правомірний», що вказує на багатогранність його юридичної семантики3.

Термін «визначеність» є не менш варіативним. Аналізуючи переклад 
цього поняття, можемо встановити семантичні відтінки у значенні слова. 
У французській мові на позначення правової визначеності вживається 
словосполучення «sécurité juridique», у якому головне слово скоріше 
означає впевненість, аніж просто визначеність. За даними французського 
тлумачного юридичного словника «sécurité» означає «у загальному значенні 
будь-яку гарантію, яку може надати юридична система захисту; виконання 
обов’язків без жодних несподіванок; виключення або, принаймні, зменшення 
невизначеності при реалізації правових приписів»4. 

У англомовній формі термін визначеність – «certainty», означає певну 
впевненість у фактах (certain state of the fact), відсутність сумнівів і вагань 
(absence of doubt or hesitation), вказує на якість факту, якою є впевненість у 
ньому (the quality of fact being certain)5. Встановлення сематничного значення 
кожного окремого компонента словосполучення – наукового терміна не є 
достатнім для виявлення його значення шляхом простого об’єднання значень 
семантичних компонентів. Для встановлення семантичного значення слова 
це є необхідним, однак недостатнім.

Досліджуючи вчення відомого філософа, засновника лінгвістичної 
аналітичної філософії Людвига Вайнштейна (1889-1951) в контексті 
проблематики формулювання правових концепцій, що пов’язані з питаннями 
розуміння права, правової норми і юридичної мови, повноти, визначеності 
і регулятивних можливостей права, С.А Касаткін зазначив наступне.                 
В межах сформульованого Вайнштейном парадоксу слідування правилу 
значення «лінгвістичної одиниці є не природньою абсолютною даністю, 
воно сформоване практикою його застосування, що склалась в суспільстві... 
правила використання лінгвістичної одиниці не вичерпують всіх можливих 
ситуацій його застосування, однак вони покликані забезпечити достатні 
орієнтири, що необхідні для типових, таких, що часто зустрічаються 
ситуацій; при цьому точність, визначеність, повнота приписів – це елемент 
контексту, співмірності практичним цілям»6. На підтвердження такої 
думки і сьогодні у законодавчих актах часто застосовуваним є надання 

 3  ЗагороднюкА.С.Проблеми перекладу терміноелемента “legal” українською мовою (на 
матеріалі угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом) // Науковий вісник 
Міжнародного гуманітарного ун-ту. Серія: Філологія. 2015. № 16. С. 207.

4 G.Gornu.Vocabulaire juridique. Paris: Press Universitaries de France. 1987. С. 750.
5TheOxfordEnglish Dictionary Volume. Oxford: Clarendon Press. 1970. С. 235.
6  КасаткинС.Проблема следования правилу: Харт і Вайнштейн // Антропологія права: 

філософські та юридичні виміри: стан, проблеми, перспективи: Матеріали міжнародного 
круглого столу. Львів. Національний університет імені І.Франка. Львів: Львівський друкар 2012. 
С.257-258.
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визначень поняттям, що застосовуються в законі із приміткою, що вони 
використовуються саме для цілей цього закону, тобто контекстуально. 

Слід звернути увагу на те, що слова «визначеність» і «правовий» 
вживаються і в інших словосполученнях в законодавстві та юридичній науці 
на позначення інших понять,  відмінних від принципу правова  «визначеність». 
Так, у юридичній комунікації можна зустріти словосполучення 
«визначеність правового статусу особи», «визначеність правового статусу 
органів держави», «визначеність правового регулювання», «визначеність 
правового поля». Отже, обидва юридичних поняття є частовживаними, 
тому для встановлення семантично виваженого терміна важливо не тільки 
знайти слово або словосполучення, що точно і лаконічно називає поняття, 
а і окреслити його зміст.

Досліджуючи семантичну структуру юридичних термінів української 
і англійської мов, А.М. Ляшук писала: «Значення терміна – це складна 
упорядкована структура, яка розкривається словниковими дефініціями через 
семантичні компоненти, які, залежно від вагомості, при розрізненні об’єктів, 
поділяються на інтегративні (спільні) та диференційні (ті, що виконують 
розрізнювальну функцію)»7. На процес формування правового поняття 
та співвідношення його зі змістом вказував і Н.Є.Коваль. Він, зокрема, 
зазначав, функціонування понять нерозривно пов’язане з функціонуванням 
відповідних термінів. З початку свого виникнення поняття позначається 
терміном, який його означає і без якого неможливе оперування цим 
поняттям. Надалі поняття, закріпившись у терміні, постає як його значення. 
Тому з’ясування значення терміна передбачає встановлення поняття, 
вираженого тим чи іншим терміном8. Отже, значення важливе як на етапі 
формування терміна, так і в подальшому - у комунікативній, законотворчій, 
судовій практиці.

Для терміна «правова визначеність» роль змістовного компонента 
виконують його ознаки, які іноді називають вимогами правової визначеності. 
Їх виділення, номінування, зіставлення дасть можливість виділити значення 
терміна з метою його подальшого формулювання. 

Отже, лексичні особливості розглядаються здебільшого вченими-
мовознавцями, в той час як змістовна складова юридичного поняття 
формулюється у правовій сфері. Координація між цими двома складовими 
необхідна і обов’язкова, інакше поняття або не буде застосовуватися зовсім 
(якщо воно позбавлене змісту), або буде застосовуватися помилково (якщо 
лексичний відповідник не відображає зміст). 

Практичні цілі використання принципу правової визначеності повֹ’язані з 
його застосуванням у правотворчій діяльності – при формулюванні точних і 
чітких правових приписів. На етапі правозастосування правова визначеність 

7  ЛяшукА.М. Сематнична структура юридичних термінів української та англійської мов: 
автореф. … дис. канд.филол.наук. Київ: Київський національний лінгвістичний університет, 
2007. С. 9.

8 КовальН.Є.Лексичний склад та термінологічний інструментарій англомовного судового 
дискурсу // Одеський лінгвістичний вісник. Т.1.  2017. № 9. С.94.

Теорія та історія апеляційного судочинства
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необхідна для чіткого розуміння суб’єктами меж своєї правомірної поведінки, 
форм, підстав і порядку притягнення до відповідальності, визначення 
дискреційних повноважень органів державної влади. С. Погребняк зазначав, 
що принцип правової визначеності як загальний принцип права «хоч прямо не 
закріплений у Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, 
на думку Європейського Суду з прав людини, неодмінно притаманний 
праву Конвенції»9. Відтак, не знайшовши свого закріплення в положеннях 
Конституції України, цей принцип все ж таки може вважатися притаманним 
українському праву, оскільки тісно пов’язаний з верховенством права і 
правовою державою, що знайшли своє конституційне втілення. А раз воно 
існує як поняття, то має бути і наукове його визначення.

Формування значення правової визначеності в український правовій 
науці відбувається шляхом виділення особливих критеріїв, вимог, які 
розкривають багатогранність поняття, роблять його змістовним для різних 
правових сфер.

С. Погребняк у вищезгаданій праці10 зазначає такі вимоги принципу 
правової визначеності: 1) вимоги до змісту норм права (зрозумілість, 
несуперечливість, доступність, повнота регулювання правових норм, 
відсутність широких дискреційних повноважень органів державної влади); 
2) процедурні вимоги до нормативних актів; 3) вимоги до застосування 
нормативно-правових актів. М.І. Козюбра визначає зміст правової 
визначеності як вимогу «чіткості підстав, цілей і змісту нормативних 
приписів», а вимогами цього принципу називає вимоги, «пов’язані з 
гарантіями від довільного втручання влади у права особистості, обмеження 
дискреційних повноважень, однакове застосування закону, відсутність 
конфліктуючих рішень Конституційного і Верховного судів, остаточність, 
обов’язковість та неухильну виконуваність судових рішень»11. Підхід до 
розуміння правової визначеності як «визначеності правової системи в 
цілому, а не абсолютної визначеності правової норми»12, є ілюстративним 
для надання цьому терміну самостійного значення, а не ототожнення його з 
буквальним тлумаченням правової норми.

Універсальне визначення поняття повинно бути чітким, вказувати 
на значення поняття, на ті загальні характеристики, які можуть 
видозмінюватися, визначаючи їх одночасно і максимально точно, і достатньо 
узагальнено. Визначення не повинно звужувати значення поняття, повинно 
бути придатним для застосування у різних правових сферах. Коли йдеться 
про такий термін, як «правова визначеність», втілення в одне визначення 
усіх можливих особливостей, яких воно набуває у галузевих дослідженнях, 
зробить його занадто громіздким, а тому і складновживаним. Як правило, 

9 ПогребнякС.Принцип правової визначеності як загальний принцип права // Антропологія 
права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи): Матеріали учасників 
Міжнародного круглого столу 3-5 грудня 2010р. Львів: Галицький друкар, 2010. С. 491.

 10Там само. С. 490-507.
11КозюбраМ.І.Верховенство права і Україна // Право України. 2012. № 1-2. С. 49-50.
 12Принципверховенства права у діяльності держави та в адміністративному праві / ред. 

Ю.С. Шемшученка. Київ: Конус-Ю. 2008. С. 56-57.
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намагаючись сформулювати надто розлоге і перенасичене деталями 
поняття, науковці наражаються на подальшу критику або дискусію стосовно 
формулювання, при цьому увага і наукова дискусія розвиваються не в 
площині дослідження змісту поняття, а розгортаються в частині доцільності 
вживання лексичних знаків. Як зазначалося вище, для формулювання 
поняття важливим є і лексичний його зміст (формулювання), оскільки 
воно виконуватиме пізнавальну функцію для тих, хто з ним стикатиметься 
вперше; і змістовне значення – оскільки без змістовного наповнення 
лексична одиниця не зможе вважатися науковим терміном. 

При встановленні семантичного значення терміна «правова визначеність» 
слід уникати буквального його тлумачення на рівні юридичної техніки. 
Оскільки буквальне тлумачення може звузити поняття «правова 
визначеність» тільки до визначеності правової норми. Втім для наукового 
поняття важливе саме змістовне навантаження, наукове поняття виникає 
внаслідок необхідності назвати явище, процес, дію або, в нашому випадку, 
принцип. Підбір вдалої назви, єдність у подальшому застосуванні поняття 
формують обгрунтованість і логічність наукового стилю спілкування, 
дозволяють усім, а не тільки фахівцям, що знайомі з різними правовими 
підходами, використовувати поняття і оперувати ним. 

Отже, у встановленні семантичного значення наукового поняття 
слід відходити від буквального тлумачення словосполучення «правова 
визначеність», оскільки це звужує розуміння поняття до одного змісту – 
вдалого формулювання правової норми. Натомість змістовне значення 
правової визначеності є ширшим і включає передбачуваність, відсутність 
прогалин, суперечностей у законодавстві; однаковість застосування 
правових норм, спеціальний порядок ознайомлення громадськості 
з правовими нормами, обов’язковіть судових рішень, обмеження 
дискреційних повноважень органів влади. Незважаючи на те, що науковці в 
основному одностайні щодо змісту поняття «правова визначеність», термін 
неоднаково витлумачений практикою. Змістовне значення представлене 
в описовій формі або термін застосовується, але не в сталій формі, 
варіюється від передбачуваності й визначеності норми у законодавстві до 
несуперечливості правових приписів.

Відсутність усталеного поняття надає йому описовості, стимулює 
розлогі формулювання, у яких зміст правової визначеності не уточнюється, 
а навпаки, розмивається. Отже, семантичне значення правової визначеності 
повинно поєднувати змістовне наповнення поняття з його лексичним 
відповідником.

Ohneviuk Hanna. The semanthic meaning of the notion «legal certainty»
Legal certainty as a general law principle is not nominated in Ukrainian Constitution but it 

is closely related to another general law principle such as the rule of law, which is established 
by the Сonstitution.

Despite this, legal certainty can be named as a general principle of Ukrainian law because 
it is mentioned in connection with rule of law and it appears in branch studies.  Some 
positions of law doctrine about its meaning can be found in the article. It is stated that the 

Теорія та історія апеляційного судочинства
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definition of this principle is not unified, sometimes it is described without any particular 
notion. The attempts of the translation of this principle from English into Ukrainian lead 
to different formulations. It is apparent that legal terminology should be clear, undoubtful 
and understandable at least to the professional in this field. As this term is not still very well 
established in Ukraine it is reasonable to make a semantic analyze of its meaning.

The article analyzes both of the terms separately, in compare with meanings of the lexical 
forms given in English, French and Ukrainian. As the result of this comparison it was found 
that they have numerous semantic meanings. The semantic analyzes has shown that the notion 
‘legal certainty’ has its appropriate form in Ukrainian which is ‘pravova vyznachenist’. 
Another terms which are used as the synonyms lead to the confuse meaning. In the situation 
when a notion is not set up in legislation it is rather important to form an appropriate clear 
definition.

It wouldn’t be rational to analyze semantic meaning of legal term by only summarizing 
meanings of the words that form the collocation. It is stated that ‘legal certainty’ as a law 
principle have its own meaning and it cannot be interpreted word by word with its components. 
In juridical doctrine this principle is explained as a number of requirements. 

In the context of the meaning of legal norms the requirements of legal certainty are 
comprehensibility, consistency, accessibility, completeness of regulation of legal norms, the 
strict limitation of the discrete powers of authorities. In the process of law-making legal 
certainty means fulfilling the procedure of promulgation, publication, notifying the citizens 
about its meaning. In the procedure of implementing law legal certainty means proper way of 
fulfillment of court decisions, the absence of conflict of courts decisions. All this requirements 
are set to make people confident with the meaning of legal norms and the way they are used 
by authorities. That is why legal certainty is sometimes called ‘predictability’.

It is established, that formulating the notion of legal certainty is quite important, it must 
be made in accordance with its semantic meaning. The proper lexical form should be found 
in order to make this notion usable and practical. The propositions on the matter are made.

Keywords: legal certainty, semantic meaning, requirements of legal certainty, predictability 
of law.
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Конституційний контроль у системі 
конституційної правозахисної 

діяльності в Україні

П. С. Корнієнко,  
кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін
Національної академії статистики, обліку та аудиту

Досліджуєтьсярольконституційногоконтролювсистеміконституційноїправозахисної
діяльності, Визначеномісце органів конституційного контролю умеханізмі захисту прав
і свобод людини й громадянина. Аналізується контрольний механізм для забезпечення
державною владоюналежного правового статусу особи,що передбачає наявність дієвих
гарантій забезпечення прав  свобод людини, їх належного захисту від свавілля органів
державної влади. Досліджуються проблемні питання конституційної правозахисної
діяльності.

Ключові слова: конституційний контроль, конституційна  правозахисна діяльність,
правовийстатусособи,правозахиснадіяльність.

Корниенко П.С. Конституционный контроль в системе правозащитной деятельности 
в Украине

Исследуется роль конституционного контроля в системе конституционной
правозащитной деятельности. Отмечается, что органы конституционного контроля
занимают важное место в механизме защиты прав и свобод человека и гражданина.
Анализируется контрольный механизм для обеспечения государственной властью
надлежащего правового статуса лица, который предусматривает наличие действенных
гарантий обеспечения прав и свобод человека, их надлежащую защиту от произвола
органов государственной власти. Исследуются проблемные вопросы конституционной
правозащитнойдеятельности.
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Ключевые слова: конституционный контроль, конституционная правозащитная
деятельность,правовойстатуслица,правозащитнаядеятельность.

Korniyenko Petro. Constitutional control in the system of constitutional human rights 
activity in Ukraine

Thearticleexamines theroleofconstitutionalcontrol in thesystemofconstitutionalhuman
rights activities. It is noted that bodies of constitutional control occupy an important place in
themechanismofprotectionofhumanandcivil rightsand freedoms.Theexistenceofacontrol
mechanismtoensuretheproperlegalstatusofaperson,whichprovidesforeffectivesafeguardsfor
theprotectionofhumanrightsoftheperson,andtheiradequateprotectionagainstthearbitrariness
ofpublicauthorities.Theproblematicissuesofconstitutionalhumanrightsactivityareinvestigated

Keywords:constitutionalcontrol,constitutionalhumanrightsactivist,legalstatusofaperson,
humanrightsactivist.

У більшості дослідників проблем прав людини, а також їх захисту не викликає 
сумніву те, що органи конституційного контролю займають важливе місце в 
механізмі захисту прав і свобод людини й громадянина. Соціальні цінності, до 
яких можна віднести закріплені в конституції права і свободи, окрім іншого, 
мають властивість впливати на якість здійснення державного управління, 
обмежувати владу від здійснення неправомірних дій. Елементом контрольного 
механізму для забезпечення державною владою належного правового статусу 
особи, яке передбачає наявність дієвих гарантій забезпечення прав  свобод 
людини, їх належного захисту від свавілля органів державної влади, є орган 
конституційної юрисдикції.

Принципові положення про діяльність органів конституційної юрисдикції 
закріплюються в конституції, що гарантує їх незалежність. Їх метою є 
забезпечення верховенства права та конституції, захисту прав і свобод 
людини за допомогою специфічних інструментів впливу – через визнання 
неконституційними нормативно-правових актів (негативне нормотворення), 
тлумачення конституції та законів (позитивне нормотворення). Також останнім 
часом значного поширення у повноваженнях органів конституційного контролю 
набув інститут конституційної скарги – засіб ефективного захисту громадян 
та суспільства, можливість впливу на нормотворчу діяльність держави. Через 
конституційну реформу правосуддя громадяни України отримали можливість 
захистити свої права, у тому числі через подання конституційної скарги до 
Конституційного Суду України, що загалом відкриває нові можливості та 
гарантії захисту. 

Як відзначають у науковій літературі, функція захисту прав і свобод людини 
і громадянина в діяльності Конституційного Суду України є найважливішою1. 

Вищевказана функція по-різному реалізується органами конституційного 
правосуддя: як із використанням методів конкретного конституційного контролю 
і розгляду звернень громадян, так й опосередковано, через іншу діяльність. 
Широкими повноваженнями щодо правозахисної діяльності наділені органи 
конституційного контролю, в яких ця функція є основною, у ФРН, Австрії, 

1 Общаятеорияправ человека / Отв. ред. Лукашева Е.А. Москва: Норма, 1996.  С.134-137.
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Іспанії, де ця функція є пріоритетною2. Так, кількість звернень громадян до 
Конституційного Суду Німеччини  становить не менше 8000 на рік3. Однак 
більшість із них не розглядаються через недотримання формальних та змістовних 
вимог при зверненні. 

В Іспанії Конституційний суд теж наділений повноваженнями розглядати 
конституційні скарги з приводу: а) відновлення і захист основного права, яке було 
порушене нормативним актом; б) забезпечення рівного захисту та однозначного 
тлумачення відносно кожного рішення, прийнятого урядом, виконавчими 
органами на місцях; в) правового захисту внаслідок порушення органом 
юстиції права, гарантованого конституцією; г) захисту права щодо відмови від 
проходження військової служби (ст. 42, 44 Закону «Про Конституційний Суд 
Іспанії»)4. 

А.О. Селіванов зазначає, що Конституційний Суд захищає права і свободи 
громадян, інші конституційні цінності притаманними йому засобами5.                                   
А Я. Мачужак відзначає, що «однією з центральних функцій Конституційного 
Суду України в системі правової охорони Конституції України є захист прав і 
свобод людини і громадянина»6. Відтак захист конституційних прав і свобод 
людини і громадянина є одним із основних напрямів діяльності Конституційного 
Суду України7. 

За наслідками конституційної реформи щодо правосуддя Конституційний 
Суд України вирішує питання про відповідність Конституції України 
(конституційність) закону України за конституційною скаргою особи, яка вважає, 
що застосований в остаточному судовому рішенні в її справі закон України 
суперечить Конституції України. Конституційна скарга може бути подана в 
разі, якщо всі інші національні засоби юридичного захисту вичерпано, як це 
передбачено в статті 151-1  Конституції України.

Захист прав і свобод людини і громадянина органом конституційного 
правосуддя випливає із положень Конституції України, а саме: статті 3 - права 
і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності 
держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження 
і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави. А також 
згідно із ст. 2 Закону України «Про Конституційний Суд України8, що передбачає 
завдання для єдиного органу конституційної юстиції гарантувати верховенство 

2 Сравнительное конституционное право / Ред. кол. Ковлер А.И., Чиркин В.Е. (отв. ред.), 
Юдин Ю.А. Москва: Манускрипт, 1996.  С. 205-206.

3  СоколовА.Конституционная   жалоба   в   ФРГ:   миф   и  реальность.   // Российская 
юстиция. 1994.  № 3.  С. 41.

4 Испания: Конституция   и  законодательные   акты   /  пер.   с   исп.;   сост. Савина В.А.; 
под ред. Разумовича А.А.. Вступ, статья Разумовича А.А., Савина В.А.  Москва: Прогрес, 1982.  
С. 211.

5 СелівановА.О.Конституційна юрисдикція: поняття, зміст, принцип верховенства права, 
правові позиції по справах прав людини і конституційних конфліктів у сфері публічної влади. 
Київ: Ін Юре, 2008.   С. 6.

6 Мачужак Я. Взаємодія Конституційного Суду України і судів загальної юрисдикції у 
питаннях захисту прав і свобод людини і громадянина // Конституційний Суд у системі органів 
державної влади: актуальні проблеми, шляхи їх вирішення. Київ: Ін Юре, 2008.  С. 103. 

7  КушніренкоО.Г.,СлинькоТ.Права людини та громадянина. Харків: Факт, 2001. С. 125-126.
8 ПроКонституційнийСуд України: Закон України від 16 жовтня 1996р. № 422/96-ВР (із 

змінами та доповненнями) // ВВР України. 1997. № 49. Ст.272.

Конституційне право
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Конституції України на всій території держави. 
Забезпечення верховенства права та Конституції органом конституційної 

юстиції одночасно передбачає необхідність вжиття заходів забезпечення прав і 
свобод людини і громадянина, гарантій їх захисту. 

Спрямування діяльності Конституційного Суду України у правозахисне русло 
випливає також з його повноважень, що закріплені Конституцією. Як зазначено 
в присязі судді Конституційного Суду України, «захищати конституційний 
лад держави, конституційні права та свободи людини і громадянина», як це 
передбачено статтею 17 Закону України «Про Конституційний Суд України». 

Особлива роль щодо захисту прав і свобод людини і громадянина належить 
Конституційному Суду України при вирішенні питань щодо відповідності 
законопроекту про внесення змін до Конституції України вимогам її статей 157 і 
158. Згідно зі статтею 157 Основного Закону Конституція України не може бути 
змінена, якщо зміни передбачають, зокрема, скасування чи обмеження прав і 
свобод людини і громадянина 9. 

Враховуючи важливу роль Конституційного Суду України у справі 
забезпечення дієвості та верховенства Конституції, даний орган неодноразово 
перевіряв подані законопроекти щодо внесення змін до Основного Закону на їх 
відповідність Конституції України та її положенням. 

Серед таких можна виділити Висновок у справі за зверненням Верховної 
Ради України про надання висновку щодо відповідності проекту Закону України 
«Про внесення змін до статті 46 Конституції України» вимогам статей 157 і 
158 Конституції України (справа про внесення змін до статті 46 Конституції 
України від 2 червня 1999 року). Конституційний Суд України дійшов висновку: 
«визнати проект Закону України «Про внесення змін до статті 46 Конституції 
України» таким, що не відповідає вимогам статті 157 Конституції України». У 
мотивувальній частині зазначалося, що «проект Закону України «Про внесення 
змін до статті 46 Конституції України» не відповідає вимогам статті 157 
Конституції України, оскільки пропоновані в ньому зміни в разі їх ухвалення 
Верховною Радою України обмежуватимуть право громадян на соціальний 
захист у старості та можуть призвести до зниження гарантій непорушності 
інших прав і свобод людини і громадянина»10. 

У справі правового захисту людини і громадянина важливим є Рішення 
Конституційного Суду України щодо відповідності Конституції України 
(конституційності) положень Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо підвідомчості справ, пов’язаних із соціальними 
виплатами» від 9 вересня 2010 р., справа №1-40/2010. Дане рішення важливе 
тим, що зміна підвідомчості спорів, пов’язаних із соціальними виплатами, може 

9 Бринь Т.О. Конституція України — основа гарантування прав і свобод людини і 
громадянина // Право і безпека. Національний університет МВС України.  2005.  № 4(5).               
С. 10-11.

10  ВисновокКонституційного Суду України у справі за зверненням Верховної ради України 
про надання висновку щодо відповідності проекту Закону України “Про внесення змін до статті 
46 Конституції України” вимогам статей 157 і 158 Конституції України (справа про внесення 
змін до статті 46 Конституції України) // Конституційний Суд України. Рішення. Висновки. 
1997-2001: У 2 кн. / Відповід. ред. канд. юрид. наук П.Б.Євграфов. Київ: Юрінком Інтер, 2001. 
Кн. 1. C. 387-390.
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призвести до звуження можливостей соціально та економічно незахищених 
громадян на судовий захист. Конституційний Суд визнав такими, що не 
відповідають Конституції України (є неконституційними), низку положень Закону 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвідомчості 
справ, пов’язаних із соціальними виплатами»11. 

Одним із перших прогресивних, гуманних та спрямованих на захист права 
особи на життя є Рішення Конституційного Суду України від 29 грудня 1999 р. 
№ 11-рп/99. Конституційний Суд кваліфікував право людини на життя і право 
кожного на повагу до його гідності як невідчужувані та непорушні права, 
які є гарантованими і не можуть бути скасовані. Конституційний Суд визнав 
положення статті 24 Загальної частини та положення санкцій статей Особливої 
частини Кримінального кодексу України, які передбачають смертну кару як вид 
покарання, такими, що не відповідають Конституції України (неконституційними) 
(пункт 1 резолютивної частини рішення Конституційного Суду України у справі 
за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності 
Конституції України (конституційності) положень статей 24, 58, 59, 60, 93, 190 
Кримінального кодексу України в частині, що передбачає смертну кару як вид 
покарання (справа про смертну кару) від 29 грудня 1999 року № 11-рп/99)12.    

Як це передбачено ст. 4 Закону України «Про Конституційний Суд України», 
діяльність Конституційного Суду України ґрунтується на принципах верховенства 
права, незалежності, колегіальності, рівноправності суддів, гласності, повного 
і всебічного розгляду справ та обґрунтованості прийнятих ним рішень.                           
Ст. 147 Конституції України встановлює дещо інше формулювання: діяльність 
Конституційного Суду України ґрунтується на принципах верховенства права, 
незалежності, колегіальності, гласності, обґрунтованості та обов’язковості 
ухвалених ним рішень i висновків.

Конституційний Суд України вирішує питання про відповідність Конституції 
України законів України та у передбачених цією Конституцією випадках 
інших актів, здійснює офіційне тлумачення Конституції України, а також інші 
повноваження відповідно до цієї Конституції (ст. 147).

До повноважень Конституційного Суду України належить (ст. 150):
1) вирішення питань про відповідність Конституції України (конституційність):
законів та інших правових актів Верховної Ради України;
актів Президента України;
актів Кабінету Міністрів України;
правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
2) офіційне тлумачення Конституції України;
11 Рішення Конституційного Суду України за конституційним поданням Верховного Суду 

України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень Закону України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвідомчості справ, пов’язаних 
із соціальними виплатами» від 9 вересня 2010 р. №19-рп/2010. URL:  http://zakon0.rada.gov.ua/
laws/show/v019p710-10

12  СелівановА.О.Конституційна юрисдикція: поняття, зміст, принцип верховенства права, 
правові позиції по справах прав людини і конституційних конфліктів у сфері публічної влади. 
Київ: Ін юре, 2008. 64 с.; РішеннняКонституційного Суду України у справі за конституційним 
поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України 
(конституційності) положень статей 24, 58, 59, 60, 93, 190-1 Кримінального кодексу України в 
частині, що передбачає смертну кару як вид покарання (справа про смертну кару) від 29 грудня 
1999 року № 11-рп/99. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-99

Конституційне право
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3) здійснення інших повноважень, передбачених Конституцією України.
Питання, передбачені пунктами 1, 2 частини першої цієї статті, розглядаються 

за конституційними поданнями: Президента України; щонайменше сорока п’яти 
народних депутатів України; Верховного Суду; Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини; Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Відповідно до ст. 152 Конституції України закони та інші акти за рішенням 
Конституційного Суду України визнаються неконституційними повністю чи в 
окремій частині, якщо вони не відповідають Конституції України або якщо була 
порушена встановлена Конституцією України процедура їх розгляду, ухвалення 
або набрання ними чинності.

Закони, інші акти або їх окремі положення, що визнані неконституційними, 
втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України рішення 
про їх неконституційність, якщо інше не встановлено самим рішенням, але не 
раніше дня його ухвалення.

Матеріальна чи моральна шкода, завдана фізичним або юридичним особам 
актами і діями, що визнані неконституційними, відшкодовується державою у 
встановленому законом порядку.

Положення ст. 15 Закону «Про Конституційний Суд України» закріплюють, 
що підставами для прийняття Конституційним Судом рішення щодо 
неконституційності правових актів повністю чи в їх окремих частинах є: 
невідповідність Конституції України; порушення встановленої Конституцією 
України процедури їх розгляду, ухвалення або набрання ними чинності; 
перевищення конституційних повноважень при їх прийнятті.

Колишній Голова Європейської комісії з прав людини Ради Європи                             
Ф. Ермакор запропонував принципи інтерпретації нормативно-правових актів, 
визначивши пріоритет захисту прав людини, які, на нашу думку, не зайвим було б 
використовувати і у роботі Конституційного Суду України. До таких принципів, 
зокрема, належать: 

принцип заборони зловживань правами людини, який передбачає, що жодна 
норма про права людини не може бути витлумачена у такий спосіб, щоб визнати 
превалювання держави, надання групі осіб чи окремій особі права обмежувати 
чи скасовувати право інших осіб;

принцип пропорційності або відповідності законодавчої чи правозастосовної 
діяльності цілям та завданням, що викладені в нормативно-правовому акті.                                                                                           
В роботі Федерального конституційного суду Німеччини цей принцип зумовлений 
принципом відповідності, тобто використання таких засобів, з допомогою яких 
можна досягти необхідного результату; 

принцип оптимальності, який означає, що застосовані заходи не завдадуть 
взагалі або завдадуть мінімальної шкоди правам і свободам у порівнянні з 
можливим застосуванням інших засобів; 

принцип пропорційності, згідно з яким втручання в сферу прав і свобод 
людини повинно здійснюватись лише в розумному співвідношенні з їх цінністю. 
А також такі принципи: заборони надмірних обмежень прав людини і збереження 
належного та непорушуваного змісту основних прав13. 

13 Общая теория права: учебник для юридических вузов 2-е изд., исправленное и 
дополненное / под общей ред. Пиголкина А.С. Москва: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1996. С. 361-
365.
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Варто зробити певну ремарку щодо принципу законності. Як передбачає 
Конституція України у п. 1 ч. 1 ст. 92, виключно законами визначаються 
права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод, основні 
обов’язки громадянина. Натомість є Рішення Конституційного Суду України 
від 9 липня 1998 р., в якому останній визнав, що терміном «законодавство», 
який вживається у частині третій статті 21 Кодексу законів про працю України, 
охоплюються закони, чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких 
надана Верховною Радою України, постанови Верховної Ради України, Укази 
Президента України, декрети і постанови Кабінету Міністрів України14.

До конституційної реформи правосуддя можливості забезпечення ефективної 
правозахисної діяльності Конституційним Судом України були дещо обмежені. 
Законодавство не передбачало звернення громадян до органу конституційної 
юрисдикції за захистом порушених їх основних прав і свобод із використання 
інституту конституційної скарги. 

Важливим повноваженням органу конституційної юрисдикції є те, 
що, вирішуючи справи з питань щодо відповідності Конституції України 
(конституційності)  законів  та  правових  актів  Верховної Ради  України, 
актів Президента України і Кабінету Міністрів України, Конституційний Суд 
України перевіряє також, чи відповідають спірні нормативно-правовим акти 
нормам Конституції України, які нерозривно пов’язані з правами і свободами 
людини і громадянина. Суд наділений повноваженнями визнання спірного 
нормативно-правового акту таким, що не відповідає Конституції України. Відтак 
Конституційний Суд України  забезпечує права і свободи не окремої особи чи 
групи осіб, а усього суспільства через гарантування норм установчого акту 
українського народу. 

Правозахисна діяльність органів конституційної юрисдикції стала 
характерною ознакою функціонування даного інституту не лише, як стверджує 
Р. Люшер, для Франції15, а й для інших країн, у тому числі  України. 

Діяльність Конституційного Суду України з приводу забезпечення 
верховенства Основного Закону неможлива без формування гарантій захисту прав 
і свобод людини і громадянина. Конституція України встановлює надважливість 
їх забезпечення, що передбачає визначення цілей роботи органів державної 
влади саме в даному руслі.  Можливість органу конституційної юрисдикції 
реально впливати на ситуацію щодо забезпечення прав і свобод людини залежить 
від багатьох чинників, серед них такого важливого, як незалежність суддів від 
будь-якого тиску. Важливим є і стан розробок національної доктрини з приводу 
проблемних питань роботи як органу конституційної юрисдикції, так і загалом 
проблем прав і свобод людини і громадянина. 

Завдяки правозахисній роботі Конституційного Суду України в суспільній 
свідомості й правозастосовній практиці стали визнаватися соціальною цінністю 
такі принципи: неприпустимість свавілля при тлумаченні закону суб’єктом 

14РішенняКонституційногоСуду України у справі за конституційним зверненням Київської 
міської ради професійних спілок щодо офіційного тлумачення частини третьої статті 21 Кодексу 
законів про працю України (справа про тлумачення терміну «законодавство») від 9 липня 1998 
року № 12-рп/98  // Вісник Конституційного Суду України. 1998.  № 4. С. 23-28.

15 ЛюшерФ.Конституционная зашита прав и свобод во Франции // Защита прав человека в 
современном мире / отв. ред. Ледях И.А. Москва: Институт государства и права РАН, 1993.               
С. 121.

Конституційне право
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правозастосування; обов’язковість та регулюючий вплив конституційних 
принципів; принцип пропорційності обмеження прав і свобод конституційно 
та суспільно значимим цілям; поваги гідності особистості як рівноправного 
суб’єкта у взаєминах з державою.

Мотивувальна частина багатьох рішень Конституційного Суду містить 
посилання на міжнародно-правові норми як складову правової системи України. 
Таким чином, завдяки правовим позиціям органу конституційної юрисдикції 
ліквідуються дискримінаційні норми вітчизняного законодавства, що виникають 
в результаті неякісної роботи нормотворця, невизначеності законодавства, 
«спотворення» його сенсу при правозастосуванні, фактична нереалізація 
окремих конституційних норм.

Правові позиції Конституційного Суду України виявляють численні потенційні 
правозахисні можливості, закладають багаті правозахисним юридичним змістом 
«пласти», які в концентрованому вигляді містяться в конституційних нормах. 
На нашу думку, правові позиції, що містяться в актах органу конституційної 
юстиції, мають глибокий і цілісний правозахисний сенс. Завдяки ґрунтовному 
обґрунтуванню рішення Конституційний Суд України мотивує та орієнтує 
законодавця на прийняття ним у передбачених формах необхідних актів та інших 
заходів з обов’язковим урахуванням конституційних принципів захисту прав і 
свобод людини і громадянина, а також позитивних тенденцій правозахисного 
національного та міжнародного досвіду.

Korniyenko Petro. Constitutional control in the system of constitutional human rights 
activity in Ukraine

In the majority of researchers, the problems of human rights, as well as their protection, does 
not call into question the fact that bodies of constitutional control occupy an important place in 
the mechanism of protection of human rights and freedoms. Social values, which can include the 
rights and freedoms enshrined in the constitution, among others have the property of pouring on 
the quality of public administration, to restrict the authorities from committing unlawful actions. 
The presence of a control mechanism to ensure the proper legal status of a person by the state 
authorities, which provides for the existence of effective guarantees of the protection of human 
rights of the human person, their proper protection against the arbitrariness of state authorities. An 
element of such a control mechanism for both citizens and state bodies is the body of constitutional 
jurisdiction.

Principal provisions on the activities of bodies of constitutional jurisdiction are enshrined in 
the constitution, which guarantees their independence. Their purpose is to ensure the rule of law 
and constitution, and protect human rights and freedoms through specific instruments of influence 
- through the recognition of unconstitutional legal acts («negative rulemaking»), the interpretation 
of the constitution and laws («positive rulemaking»). In recent years, the constitutional complaint 
institute - the means of effective protection of citizens and society, the possibility of influencing 
normative activity of the state - has gained considerable influence over the powers of the bodies 
of constitutional control. Through the constitutional reform of justice, citizens of Ukraine were 
able to protect their rights, including through the submission of a constitutional complaint to the 
Constitutional Court of Ukraine, which generally opens up new opportunities and guarantees of 
protection.

Keywords: constitutional control, constitutional human rights activist, legal status of a person, 
human rights activist.
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Правова оцінка визнання особою вини у 
кримінальному провадженні

О. В. Бринзанська,
кандидат юридичних наук

Досліджено правове значення визнання підсудним вини. Розглянуто положення
кримінального та кримінального процесуального законодавства, пов’язані з
визнаннямвини,тайогоправовінаслідки.

Ключові слова: визнаннявини,призначенняпокарання,звільненнявідвідбування
покарання,спрощенийпорядокдослідженнядоказів.

Брынзанская О.В. Правовая оценка признания лицом вины в уголовном 
производстве

Исследовано правовое значение признания вины подсудимым. Рассмотрены
положения криминального и криминального процессуального законодательства,
связанныеспризнаниемвины,иегоправовыепоследствия.

Ключевые слова: признание вины, назначение наказания, освобождение от
отбытиянаказания,упрощенныйпорядокисследованиядоказательств.

Brynzanska Olga. Legal estimation of confession of fault in criminal procedure
In thearticle legalmeaningandconsequencesofconfessionof faultareconsidered.

Norms of criminal and criminal procedure legislation about confession of fault are
analysed.

Keywords:confessionoffault,appointmentofpunishment,exemptionofpunishment,
shorttrial.

Відповідно до ст. 7 Кримінального процесуального кодексу України 
(КПК) до загальних засад кримінального провадження належать 

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
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презумпція невинуватості, забезпечення доведеності вини та свобода 
від самовикриття, зміст яких конкретизовано у статтях 17 та 18 КПК. 
Зокрема, особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального 
правопорушення і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки 
її вину не буде доведено у порядку, передбаченому КПК, і встановлено 
обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили. Ніхто не 
зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні кримінального 
правопорушення і має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення 
не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом, а усі сумніви 
щодо доведеності вини особи тлумачаться на користь такої особи                                                                                 
(ст. 17 КПК). Крім цього, жодна особа не може бути примушена визнати 
свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення або 
примушена давати пояснення, показання, які можуть стати підставою для 
підозри, обвинувачення у вчиненні нею кримінального правопорушення                                                         
(ч. 1, 2, 4 ст. 18 КПК). Викладене, а також зміст положень п. 2 ч. 1 ст. 91 
КПК про те, що винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального 
правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального 
правопорушення є обставинами, що підлягають доказуванню, дає підстави 
для висновку про обов’язковість доведення винуватості особи навіть у 
випадку визнання своєї вини. Водночас із численних вироків, викладених 
у Єдиному державному реєстрі судових рішень, вбачається значна увага, 
що приділяється судом визнанню підсудним свої вини. З огляду це 
виникає необхідність дослідити місце визнання вини у системі обставин, 
які встановлюються судом при розгляді кримінальних проваджень. 

Питання встановлення вини у різних її аспектах неодноразово 
становили предмет досліджень науковців. Зокрема, у працях Р. Вереші, 
М. Коржанського, С. Савчука, М. Федорова, М. Хавронюка та інших 
розглядались теоретичні аспекти вини, а також проблеми, пов’язані 
з визначенням вини як характеристики суб’єктивної сторони складу 
злочину. В контексті кримінального процесуального законодавства, а саме 
в частині укладення угоди про визнання винуватості та в частині обставин, 
які підлягають доказуванню, окремі питання, пов’язані зі встановленням 
вини, досліджувались Ю. Грошевим, В. Зеленецьким, М. Михеєнком,              
В. Молдаваном, В. Нором, С. Сорокою, В. Тертишником, В. Шибікою, 
М. Шумилом та ін. Водночас недостатня увага, що приділена саме оцінці 
визнання підсудним вини та його юридичних наслідків, свідчить про 
актуальність дослідження цієї теми. З огляду на це, завданнями цієї статті 
є дослідження положень Кримінального кодексу України (КК) та КПК в 
частині оцінки визнання вини та визначення його значення як для вчинення 
окремих процесуальних дій в рамках кримінального провадження, так і 
для притягнення особи до кримінальної відповідальності. 

У кримінальному і кримінальному процесуальному законодавстві 
використовуються два поняття – «вина» та «винуватість», у п. 2 ч. 1 ст. 91 
КПК – обидва поняття. Крім цього, у ч. 5 ст. 65 та ч. 2 ст. 75 КК містяться 
приписи, які регламентують призначення покарання в разі укладення 
угоди про примирення або про визнання вини суд. Очевидно, що йдеться 
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про угоду про визнання винуватості, порядок укладення якої визначено          
КПК. У цій статті зазначені поняття розглядаються як синонімічні, 
лише з тією відмінністю, що вина являє собою кримінально-правове 
поняття, а винуватість – кримінальне процесуальне1. З огляду на 
це поняття «вина» використовується у КПК з метою підкреслити 
кримінально-правовий аспект: наприклад, у вже згадуваному                                                   
п. 2 ч. 1 ст. 91 КПК йдеться про те, що доказуванню підлягає винуватість 
обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, тобто 
вчинення діяння саме обвинуваченим, а також форма вини, мотив і мета 
вчинення кримінального правопорушення – тобто у формі умислу чи 
необережності було вчинено діяння, та які воно мало додаткові ознаки, 
які залежно від змісту статті КК можуть бути як обов’язковими ознаками 
складу злочину, так і, навпаки, не мати значення для його кваліфікації.                     
У цьому ж контексті поняттям вини законодавець оперує у п. 2 ч. 3 ст. 374 КПК, 
регламентуючи зміст мотивувальної частини вироку.

Розглянемо положення КК та КПК, з яких вбачається юридичне значення 
визнання підсудним вини. Насамперед це норми кримінального закону, 
які регламентують: 1) звільнення від кримінальної відповідальності у 
зв’язку з дійовим каяттям (ст. 45 КК); 2) обставини, які пом’якшують 
покарання, передбачені п. 1 ч. 1 ст. 66 КК, а саме з’явлення із зізнанням, 
щире каяття або активне сприяння розкриттю злочину; 3) призначення 
покарання за наявності декількох обставин, що його пом’якшують                                            
(ст. 69-1 КК). Причому саме  у ст. 69-1 КК визнання вини чітко визначається 
як одна з підстав для призначення покарання у порядку, регламентованому 
ст. 69-1 КК, на відміну від інших зазначених у статей, в яких визнання 
вини прямо не зазначене, але його наявність вбачається зі змісту понять, 
застосованих у цих статтях КК. 

Зокрема, ст. 45 КК передбачає, що особа, яка вперше вчинила злочин 
невеликої тяжкості або необережний злочин середньої тяжкості, крім 
корупційних злочинів, звільняється від кримінальної відповідальності, 
якщо вона після вчинення злочину щиро покаялася, активно сприяла 
розкриттю злочину і повністю відшкодувала завдані нею збитки або 
усунула заподіяну шкоду. Таким чином, дійове каяття, серед іншого, 
включає свідоме щире розкаяння особи у вчиненні суспільно-небезпечного 
діяння, визнання провини та бажання виправити ситуацію.2 З огляду на 
це розкаяння особи у вчиненому діянні передбачає визнання особою 
своєї вини, але не обмежуються нею, включаючи прояви позитивної 
посткримінальної поведінки. Наприклад, в ухвалі Апеляційного суду 
Закарпатської області від 27 лютого 2017 р., якою залишено без змін ухвалу 
Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 20 вересня 
2016 р. про звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності 

1  ВерешаР.В.  Поняття вини як елемент змісту кримінального права України: автореф. 
дис.... канд. юрид. наук: 12.00.08.  Київ: Б. в., 2004. С. 6.

2  Ярош В. В. Дійове каяття як підстава звільнення від кримінальної відповідальності, 
передбачена Загальною частиною Кримінального кодексу України // Форум правa. URL: irbis-
nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe?...

Кримінальне право та кримінальний процес
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на підставі ст. 45 КК, зазначено: «Передумовою звільнення особи від 
кримінальної відповідальності є усвідомлення обвинуваченим наслідків 
протиправного діяння. Щире розкаяння характеризує суб’єктивне 
ставлення винної особи до вчиненого злочину, яке виявляється в тому, що 
вона визнає свою провину та висловлює бажання виправити ситуацію. 
Суд першої інстанції перевірив наявність усіх необхідних підстав для 
звільнення обвинуваченого ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності, у 
зв’язку з дійовим каяттям: обвинувачений вперше вчинив злочин невеликої 
тяжкості, відсутні матеріальні збитки, підсудний визнав вину, щиро 
розкаявся та активно сприяв розкриттю злочину» (№ 308/6614/16-к)3.  

Також щире каяття, поряд із з’явленням із зізнанням, відповідно                   
до ч. 1 ст. 66 КК, визнаються обставинами, які пом’якшують покарання. 
Оскільки з’явлення із зізнанням являє собою добровільне та особисте 
повідомлення правоохоронним органам про вчинення особою кримі-
нального правопорушення, то виникають підстави для висновку про 
взаємозв’язок між визнанням вини та з’явленням із зізнанням. Проте 
з’явлення із зізнанням не є тотожним визнанню вини. З’явлення із 
зізнанням є визнанням факту вчинення суспільно-небезпечного діяння, 
тоді як визнання вини пов’язано із суб’єктивним ставленням особи до його 
вчинення. Виходячи з цього у ст. 69-1 КК спостерігається відмежування 
між з’явленням із зізнанням та визнанням вини, яке, на відміну від з’явлення 
із зізнанням, може бути здійснене на будь-якій стадії кримінального 
процесу. Підставами для призначення покарання відповідно до ст. 69-1 
КК є наявність обставин, що пом’якшують покарання, передбачених 
пунктами 1 та 2 ч. 1 ст. 66 КК, тобто з’явлення із зізнанням, щире каяття 
або активне сприяння розкриттю злочину та добровільне відшкодування 
завданого збитку або усунення заподіяної шкоди, відсутність обставин, 
які обтяжують покарання, також визнання обвинуваченим своєї вини. 
Наприклад, ухвалою Апеляційного суду Дніпропетровської області від 
18 квітня 2017 р. змінено в частині призначення покарання вирок Амур-
Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська від 30 січня 
2017 р. щодо ОСОБА_2: суд першої інстанції неправильно застосував 
кримінальне законодавство, не врахувавши наявність підстав для 
призначення покарання за нормами ст. 69-1 КК: «ОСОБА_2 повністю 
визнав вину, наявні обставини, які пом’якшують його покарання – щире 
каяття, активне сприяння розкриттю злочину, відсутні обставини, які 
обтяжують покарання»( № 199/417/17-к)4.

Крім цього, відповідно до ч. 1 ст. 105 КК щире розкаяння, яке, серед 
іншого, включає визнання вини, є передумовою звільнення від покарання 
неповнолітнього, який вчинив злочин невеликої або середньої тяжкості, 
із застосуванням примусових заходів виховного характеру, якщо суд 

3 Ухвала Апеляційного суду Закарпатської області від 27 лютого 2017 року. URL:  http://
www.reyestr.court.gov.ua/Review/64997130

4 УхвалаАпеляційногосуду Дніпропетровської області від 30 січня  2017 року. URL:  http://
www.reyestr.court.gov.ua/Review/66141458
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дійшов висновку про те, що неповнолітній не потребує застосування 
до нього покарання. Доцільно звернути увагу, що ст. 75 КК, яка регла-
ментує звільнення від відбування покарання з випробуванням, не міс-
тить вимог щодо обов’язкового визнання вини підсудним. Виходячи 
з буквального тлумачення положень ст. 75 КК, визнання вини не є 
обов’язковим для звільнення від покарання з випробуванням. Водночас 
відкритий перелік обставин, які дають підстави для такого звільнення, 
зокрема вказівка на «інші обставини справи», свідчать про можливість 
здійснення судом оцінки визнання вини при вирішенні питання про 
доцільність застосування до особи звільнення від відбування покарання 
з випробуванням. Причому результати дослідження вироків судів першої 
інстанції з Єдиного реєстру судових рішень обумовлюють висновок 
про те, що суди у переважній кількості випадків ураховують цю обста-
вину. Наприклад, вироком Малинівського районного суду м. Одеси 
від 21 вересня 2016 р. ОСОБА_1 визнано винним у вчиненні злочину, 
передбаченого ч.1 ст. 309 КК України, та призначено покарання у виді 
позбавлення волі строком на один рік із застосуванням звільнення від 
відбування покарання з випробувальним строком на один рік. Залишаючи 
вирок без змін, Апеляційний суд Одеської області в ухвалі від 18 травня 
2017 р., констатував, що суд першої інстанції обґрунтовано застосував 
ст. 75 КК, врахувавши ступінь тяжкості та суспільної небезпечності 
вчиненого злочину, молодий вік підсудного, визнання вини, щире каяття 
та інші обставини, що пом’якшують покарання (№ 521/8011/16-к)5.

У КПК визнання підсудним вини (винуватості) розглядається в контексті: 
1) роз’яснення обвинуваченому суті обвинувачення (ч. 1 ст. 348 КК); 2) змісту 
угоди про визнання винуватості (ст. 472 КПК) або недосягнення згоди 
щодо укладення такої угоди (ч. 6 ст. 469 КПК); 3) підстави для заявлення 
клопотання про розгляд обвинувального акту в спрощеному порядку без 
проведення судового розгляду в судовому засіданні у провадженні про 
кримінальний проступок (ч. 1 ст. 302 КПК). Відповідно до п. 1 Прикінцевих 
положень КПК положення, що стосуються кримінального провадження 
щодо кримінальних проступ-ків, вводяться в дію одночасно з набранням 
чинності законом України про кримінальні проступки, з огляду на що 
положення ч. 1 ст. 302 КПК не набрали чинності. Значення визнання вини 
при роз’ясненні обвинуваченому суті обвинувачення полягає у визначенні 
його про-цесуальної позиції, виходячи з якої можна зробити висновки 
про можливість вчинення таких процесуальних дій: 1) укладення угоди 
про визнання винуватості; 2) прийняття рішення про недоцільність 
дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються, 
відповідно до ч. 3 ст. 349 КПК; 3) при ухваленні обвинувального вироку – 
врахування визнання вини при призначенні покарання, звільненні від 
відбування покарання або від кримінальної відповідальності. Відповідно 
до ч. 1 ст. 472 КПК при укладенні відповідної угоди беззастережне 

5 Ухвала Апеляційногосуду Одеської області від 21 вересня 2016 року. URL:  http://www.
reyestr.court.gov.ua/Review/61931862
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Бринзанська О. В. Правова оцінка визнання особою вини у кримінальному...

визнання підозрюваним чи обвинуваченим своєї винуватості у вчиненні 
кримінального правопорушення становить її обов’язкову умову. В інших 
випадках визнання або, навпаки, невизнання підсудним своєї вини має 
факультативний характер. Також у цьому контексті викликає цікавість 
правова оцінка визнання вини при визначенні обсягу доказів, що 
підлягають дослідженню, та порядку їх дослідження. Так, відповідно до 
ч. 3 ст. 349 КПК суд має право, якщо проти цього не заперечують учасники 
судового провадження, визнати недоцільним дослідження доказів щодо тих 
обставин, які ніким не оспорюються. Отже, у ч. 3 ст. 349 КК при визнанні 
судом недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не 
оспорюються, чітко не визначено, чи є обов’язковим для застосування 
такого порядку розгляду визнання підсудним своєї вини. На думку деяких 
дослідників, зокрема В. Павлова, при застосуванні положень ч. 3 ст. 349 
КПК обвинувальний вирок у більшості випадків грунтується саме 
на визнанні особою вини6. Більше того, поділяючи цю позицію, інші 
науковці, серед яких В. Тертишник, А. Форостяний, критично оцінюють 
спрощений порядок дослідження доказів, посилаючись на те, що ч. 3 ст. 
349 КПК скасовує існуючі гарантії встановлення об’єктивної істини та 
забезпечення прав і свобод людини, яка звужує права і свободи людини7. 
Проте при встановленні судом процесуальної можливості застосування 
ч. 3 ст. 349 КПК визнання вини не є єдиним основоположним чинником, 
який приймається судом до уваги. Визнання недоцільним дослідження 
доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються, – не обов’язок, а 
право, реалізувати яке суд може лише за відсутності заперечень учасників 
судового провадження, а отже, за наявності згоди підсудного. Крім цього, 
визнання вини підсудним не означає його згоди на визнання недоцільним 
дослідження доказів, зазначених у ч. 3 ст. 349 КПК. У світлі положень          
ст. 17 КПК про те, що ніхто не зобов’язаний доводити свою невинуватість 
у вчиненні кримінального правопорушення і має бути виправданим, 
якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним 
сумнівом, а усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на 
користь такої особи, навіть при визнанні підсудним своєї вини суд 
зобов’язаний надати йому оцінку, виходячи з положень вищезазначеної 
статті КПК. Враховуючи викладене, визнання вини підсудним становить 
істотну, але не єдину підставу для розгляду кримінального провадження 
у спрощеному порядку. 

Отже, визнання вини підсудним є обов’язковою підставою таких 
процесуальних дій, як укладення угоди про визнання винуватості                              
(ст. 472 КПК), та прийняття судом рішення про недоцільність дослідження 

6ПавловВ.Вина недоведеності // Закон і бізнес.  №13 (1259) 26.03—01.04.2016 року. URL:  
http://zib.com.ua/ua/print/122579-skorocheniy_rozglyad_kriminalnih_sprav_legalizue_vsi_procesu.
html

7ТертишникВ.М.Концептуальні проблеми кримінального процесу сьогодення. URL: http://
nbuv.gov.ua/UJRN/vamsup_2013_2_22. С. 132; Форостяний А. В. Проведення спрощеного 
судового розгляду за новим КПК України // Юридичний часопис Національної академії 
внутрішніх справ.  2013. № 2. С. 64-68.
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доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються, відповідно до                 
ч. 3 ст. 349 КПК. Також визнання підсудним своєї вини враховується при 
звільненні від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям 
(ст. 45 КК), призначенні покарання, зокрема в частині встановлення 
обставин, які його пом’якшують (ст. 66, 69-1 КК), звільненні від відбування 
покарання з випробуванням (ст. 75, 105 КК). В інших випадках визнання 
підсудним своєї вини не є обов’язковою обставиною. Водночас необхідно 
врахувати, що складність та багатоаспектність правового значення 
визнання вини у кримінальному провадженні, зокрема під кутом зору 
судової практики,  зумовлює доцільність його подальших досліджень.

Brynzanska Olga. Legal estimation of confession of fault in criminal procedure
Presumption of innocence, ensure provability of fault and freedom from self-reveletion 

are basic principals of Criminal Procedure Law. It means special purport of confession 
of fault in legislation and court practice. In the article legal purport and consequences of 
confession of fault are considered. First of all norms of criminal and criminal procedure 
legislation about confession of fault are analysed. Also an article is based on material of 
court sentences which were imposed by local and appeal court. 

There are several criminal-legal incentive norms in Criminal Code, which accords with 
confession of fault as its obligatory feature: 1) exemption from criminal responsibility on 
ground of active confession (art. 45 Criminal Code); 2) mitigating circumstance – surrender 
by acknowledgement of guilt, assistance in detection of crime and sincere repentance (p. 1 
art. 66 Criminal Code); 3) appointment of punishment if several mitigating circumstances 
have place (art. 69-1 Criminal Code). 

According art. 45 Criminal Code active confession as ground for exemption from 
criminal responsibility on consists of sincere repentance, assistance in detection of crime 
and compensation for damage. It means sincere repentance is a part of  confession of fault, 
but includes positive postcriminal behaviour. 

Sincere repentance and surrender by acknowledgement of guilt are circumstances 
which makes a criminal punishment milder. There is difference between confession of fault 
and surrender by acknowledgement of guilt, because person can feel himself guilty and do 
actions what allow to suppose availability of confession of fault during all investigation 
and court session but surrender by acknowledgement of guilt can have place just before 
indictment by prosecutor. The difference between confession of fault and surrender 
by acknowledgement of guilt is couched in art. 69-1 Criminal Code. Appointment of 
punishment according art. 69-1 Criminal Code needs a complex made of any mitigating 
circumstances, which are written in p. 1, 2 p.1 art. 66 Criminal Code, not only surrender 
by acknowledgement or sincere repentance, but confession of fault is obligatory additional 
condition for appointment of punishment. Also confession of fault is one of circumstances 
for an exemption from punishment of juvenile accused persons (art. 105 Criminal Code). 
Despite of absence of obligatory confession of fault for exemption from punishment of adult 
accused persons, the most of courts consider confession of fault as important circumstance 
which demonstrates ability for correction of accused person without punishment.

Keywords: confession of fault, appointment of punishment, exemption of punishment, 
short trial.
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в Україні
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адміністративного та господарського права 

Академії  праці, соціальних відносин та туризму

О. О. Оропай,
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аспірант наукової лабораторії з проблем досудового 

розслідування Національної  академії внутрішніх справ

Розглянуто основні причини та умови трудової експлуатації дітей в Україні.
Проаналізовано погляди науковців щодо причин та умов злочинності. Розглянуто
класифікацію причин злочинності. Виокремлено фактори вчинення злочинів,
пов’язаних із трудовою експлуатацією дітей. Здійснено поділ детермінантів
трудовоїексплуатаціїдітейнагрупизарізнимикритеріями.

Ключові слова: детермінація, трудова експлуатація, злочинність, причини,
умови.

Раецкая Л.В., Оропай О.А. Детерминация трудовой эксплуатации детей в 
Украине

Рассмотрены основные причины и условия трудовой эксплуатации детей в
Украине.Проанализированы взгляды ученых о причинах и условиях преступности.
Рассмотренаклассификацияпричинпреступности.Выделеныфакторысовершения
преступлений,связанныхструдовойэксплуатациейдетей.Осуществленоразделение
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детерминантовтрудовойэксплуатациидетейнагруппыпоразличнымкритериям.
Ключевые слова: детерминация, трудовая эксплуатация, преступность,

причины,условия.
 
Rayetska Ludmyla, Oropay Olga. Determination labor exploitation of children in 

Ukraine
ThebasiccausesandconditionsoflaborexploitationofchildreninUkraine.Analyzed

theviewsofscientistsonthecausesandconditionsofcrime.Weconsidertheclassification
ofthecausesofcrime.Isolatefactorsthatcontributetothecommissionofcrimesrelatedto
laborexploitationofchildren.Donedeterminantsdivisionoflaborexploitationofchildren
ingroupsaccordingtovariouscriteria

Keywords:determination,laborexploitation,criminality,reason,conditions.

За статистичними даними, 2016 рік - це рік зростання рівня злочинності 

та накопичення кримінальних проваджень (порівняно з 2015 р.,                                                
у 2016 р.злочинність в Україні зросла на 23%). Вона є наслідком дії 
багатьох обставин, факторів і причин. Вивчення причин злочинності є 
головною проблемою кримінології, навколо якої існує багато поглядів і 
суперечностей. 

В результаті дослідження причин та умов злочинності можна з’ясувати 
природу цього негативного явища, його походження, встановити чинники, 
що сприяють її зростанню, зменшенню чи стабілізації. 

Причини та умови злочинності в різні часи вивчали такі науковці, як: 
В.В. Голіна, П.І. Гришаев, Л.М. Давиденко, І.М. Даньшин, О.М. Джужа,                       
А.І. Долгова, А.П. Закалюк, А.Ф. Зелінський, О.М. Костенко,                                                                                                                          
В.Н. Кудрявцев, Н. Ф. Кузнєцова, М.С. Малеїн, Г. М. Міньковський,                                      
С.А. Тарарухін, О.М. Яковлєв та інші. Дослідженню цього питання 
присвячено чимало праць вітчизняних і зарубіжних вчених. Однак 
проблема причин злочинності залишається актуальною, позаяк 
залишається до кінця не вирішеною. 

Комплексного дослідження, присвяченого вивченню детермінації 
трудової експлуатації дітей в Україні, не проводилося. О.В. Паньчук у 
своїй дисертаційній роботі у 2008 р. розкривала питання причин і умов 
трудової експлуатації дітей, О.О. Коломієць розглядала у своїх роботах 
детермінанти дитячої праці.

Тому в даній статті ми маємо  встановити причини та умови трудової 
експлуатації дітей в Україні, їх поділ на групи за різними критеріями.

У кримінології терміни «причини» та «умови» охоплюються одним 
загальним терміном «детермінанти». Детермінувати (від лат. determinate) 
означає породжувати, припускати, обумовлювати1. Детермінізм – це 
філософське вчення про універсальний діалектичний взаємозв’язок 
і взаємозумовленість предметів і явищ природи та суспільства, що 
утворюють цілісність оточуючого світу, забезпечують його зміни та 

1 Кримінологія:Загальна та Особлива частини: підручник / І.М.Даньшин, В.В. Голіна, М.Ю. 
Валуйська та ін.; за заг. ред. В.В. Голіни. Харків: Право, 2009. С. 29.
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розвиток. Детермінанти – це різноманітні предмети, події, явища, процеси, 
стани природи і суспільства, що відображаються свідомістю і становлять 
передумови, підстави для інших, похідних від них явищ, процесів, станів 
свідомості, форм діяльності, типів відносин. До числа таких детермінантів 
належать географічні, кліматичні, антропологічні, соціальні, психологічні 
та інші чинники, що діють у великих системах (природних та соціальних) 
і виступають рушійною силою змін в оточуючому світі2. 

До процесу детермінації належать: причини, умови, наслідки. 
Відштовхуючись від філософської суті цих понять, слід зауважити, 
що в кримінології їх важко чітко розмежувати3. Вивчаючи явище 
причинності, деякі дослідники (П.І. Гришаєв, В.Н. Кудрявцев,                                                                             
Н.Ф. Кузнєцова, Г.М. Міньковський та ін.) прийшли до визначення 
«повної причини» злочинності, під якою розуміють сукупність обставин, 
подій або факторів, що впливають на злочинність. Їх налічується до 
декількох сотень. Концепція «повної причини» злочинності свідчить 
про вивчення цього явища з точки зору багатофакторного підходу, що не 
дозволяє ототожнювати існування злочинності з якимось одним початком, 
першорядною причиною. Багато сучасних кримінологів використовують 
саме цей підхід, пояснюючи існування злочинності4.

Отже, причини — це ті процеси і явища, які породжують злочинність як 
свій безпосередній наслідок. Що стосується умов, то вони безпосередньо 
не породжують злочинність, але «відкривають шлях» для дії причин, 
полегшують настання суспільно небезпечних наслідків. Умовами 
виступають всілякі недоліки в управлінській та організаційній сферах 
діяльності різних галузей господарства і державного апарату5. 

Розглядаючи питання класифікації причин злочинності, необхідно 
зазначити, що воно залишається дискусійним, позаяк нема однозначного 
трактування. Це зумовлено складністю самого явища, його взаємозв’язків 
та взаємозалежностей.

Численні точки зору можна згрупувати у три основні підходи6. Згідно 
з першим підходом причиною вчинення конкретного злочину є негативні 
соціальні явища і процеси, під впливом яких у особи виникають 
антисуспільні погляди, звички, установки, що втілюються у кримінальну 
мотивацію і внутрішню готовність до протиправних дій (І. М. Даньшин, 
Л. М. Давиденко). Іншими словами, причина злочину лежить у площині 
соціального середовища.

Прихильники другого підходу вбачали причину злочину в самому 
злочинці, а точніше, у дефектності інтелектуальної, вольової та емоційної 

2 Голіна В.В., Головкін Б.М. Кримінологія: Загальна та Особлива частини: навч. посіб. 
Харків: Право, 2014.  С. 72.

3Курскримінології: Загальна частина: підручник. У 2 кн. / О.М. Джужа, П.П. Михайленко, 
О.Г. Кулик та ін.; за заг. ред. О.М. Джужи. Київ: Юрінком Інтер, 2001.  С. 79.

4Криминология:учебник для бакалавров / под ред. В. И. Авдийского. Москва: Издательство 
Юрайт, 2014. C. 91. Серия: Бакалавр. Базовый курс.

5Курскримінології: Загальна частина: підручник. У 2 кн. / О.М. Джужа, П.П. Михайленко, 
О.Г. Кулик та ін.; За заг. ред. О.М. Джужи. С.79.

6  ГолінаВ.В.,ГоловкінБ.М.Цит. праця. С.112.
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структур його особистості. Вроджені й набуті риси та властивості особи 
у складній взаємодії породжують кримінальну мотивацію і рішучість 
на вчинення злочину за певної життєвої ситуації (А. Ф. Зелінський,                            
А. П. Закалюк, О. М. Костенко).

Згідно з третім підходом причиною злочину є взаємодія криміногенних 
факторів соціального середовища і антисуспільних характеристик особи 
(А.І. Долгова, О.М. Яковлєв, С.А. Тарарухін).

Причини і умови злочинності залежно від рівня їх дії можна 
класифікувати на: 1) причини і умови злочинності в цілому; 2) причини 
і умови окремих видів злочинності; 3) причини і умови конкретних 
злочинів.

За змістом детермінанти злочинності можна поділити на економічні, 
соціальні, політичні, духовні, ідеологічні, організаційно-управлінські 
тощо7.

Виділяють також основні, загальні та безпосередні причини та умови. 
Основні обґрунтовують, чому злочинність зберігається у суспільстві, 
загальні – чому вчиняються злочини, а безпосередні пояснюють, чому 
особа вчинила той чи інший вид злочину.

Відомий італійський криміналіст Романьозі неодноразово звертався 
до з’ясування причин злочинності. Він поділяв їх на чотири групи: 
«Найбільш загальні та основні причини злочинів, зводяться до таких 
груп: 1) до браку засобів існування; 2) до недостатності виховання;                                                  
3) до недостатності передбачливості й 4) до недоліків юстиції. Перша 
група причин - економічного характеру, друга - морального, а третя і 
четверта - політичного»8.

Триланкову класифікацію здійснив Е. Феррі, який, вважаючи злочин, 
як і будь-яку іншу людську дію, наслідком багатьох причин, поділяв 
останні на три групи та відносив до першої категорії індивідуальні, 
або антропологічні, до другої – фізичні, а до третьої – соціальні. 
Антропологічні причини – це ті, що лежать у самій особі злочинця і 
становлять, згідно із вченням Е. Феррі, першу умову злочину; вони, у 
свою чергу, поділяються на три групи: органічні (органічна конституція 
злочинця, за Е. Феррі, охоплює аномалії інтелекту, особливості мови 
тощо), психічні та суспільні. До другої групи Е. Феррі відносить 
фізичні причини злочинності: така назва була дана силам зовнішньої, 
оточуючої людину природи, яка спонукає його до вчинення певних дій.                                     
До останньої категорії соціальних причин віднесено вплив на злочинність 
того середовища, в якому проживає злочинець (сімейна обстановка, 
організація праці, розподіл матеріальних благ, громадська думка тощо)9.

Також причини злочинності класифікуються залежно від критерію на: 
загальні, видові та окремого злочину; об’єктивні і суб’єктивні; повні і 

7Курскримінології:Загальна частина: підручник. У 2 кн. / О.М. Джужа, П.П. Михайленко, 
О.Г. Кулик та ін.; За заг. ред. О.М. Джужи. С. 81.

8Профілактика злочинів: підручник / О.М. Джужа, В.В. Василевич, О.Ф. Гіда та ін.; за заг.
ред. О.М. Джужи. Київ: Атіка, 2011. 720 с.

9Там само.
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специфічні; головні й другорядні; першого, другого і подальшого порядку 
тощо10. 

Розглядаючи детермінацію трудової експлуатації дітей, насамперед 
необхідно звернути увагу на те, що це досить новий, порівняно з іншими 
вид злочину, який потребує комплексного дослідження. 

Трудова експлуатація дітей - це суспільно небезпечне, протиправне, 
винне діяння, яке полягає у використанні праці дітей, котрі не досягли 
віку, з якого законодавством дозволяється працевлаштування, шляхом 
введення їх в оману, із застосуванням насильства, за допомогою обіцянок 
чи будь-яких інших дій з метою отримання прибутку чи задоволення 
інших потреб.

Експлуатація дітей за законодавством України належить до злочинів 
проти волі, честі та гідності особи.  Серед основних чинників злочинів 
проти волі, честі та гідності особи виділяють: економічну нестабільність 
в країні, руйнування моральних засад суспільства, наявність правового 
нігілізму, відсутність національної ідеології, знецінення загальнолюдських 
цінностей, дискримінацію людей за різними ознаками, гендерну 
нерівність у різних сферах життя, низьку правову культуру і надмірну 
довірливість громадян, недостатній рівень громадянського виховання 
і правової освіти з боку органів влади і управління, органів місцевого 
самоврядування, громадських організацій, засобів масової інформації, 
недоліки в діяльності правоохоронних органів та ін.

О.В. Паньчук виділяє дві групи детермінант експлуатації дітей11: 
1) загальну, до якої належать фактори, що однаково впливають на 

злочинність будь-якого виду (соціально-економічне, політичне становище 
в державі, недоліки в роботі суб’єктів профілактики, прогалини у 
правовому регулюванні);

2) спеціальні – тобто ті, що головним чином зумовлюють існування 
даного конкретного виду злочинів (віктимна поведінка неповнолітньої 
жертви, недоліки сімейного, статевого, правового виховання тощо).

Насамперед необхідно зазначити те, що «причини та умови» трудової 
експлуатації дітей виникли не сьогодні, а мають певні соціальні та 
культурні  традиції. Їх вплив на злочинність простежується протягом 
багатьох тисячоліть. Однак лише останнім часом дана проблема набула 
гостроти, злочинність у даному напрямку почала швидко розвиватися. 

На нашу думку основною причиною трудової експлуатації дітей є 
низький рівень життя, бідність, неспроможність забезпечити потреби 
своїх дітей. Батьки, які повинні в першу чергу захищати дітей від трудової 
експлуатації, самі цьому сприяють. Оточуючі, знаючи про використання 
дитячої праці, не бачать в цьому нічого поганого. А більшість дітей, які 
працюють, пояснюють своє рішення бажанням допомогти батькам. Однак 
досить часто трапляється так, що їх бажання «допомогти» закінчується 

10ДжужаО.М.,МоісеєвЄ.М.,ВасилевичВ.В.Кримінологія. Спеціалізований курс лекцій зі 
схемами (Загальна та Особлива частини): навч. посіб. Київ: Атіка, 2001. С.41.

11ПаньчукО.В.Кримінологічна характеристика експлуатації дітей: автореф. дис.  … канд. 
юрид. наук. Львів, 2008. С. 10-11.
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негативними наслідками. Тому на шляху протидії трудовій експлуатації 
дітей необхідно починати з себе, насамперед самостійно забезпечити 
захист свої дітей та їх потреби.

Бідність є не єдиною причиною існування трудової експлуатації дітей. 
Це і неблагополуччя сімей, відсутність або недостатність освіти, бажання 
«заробити» на дітях, безвідповідальність батьків, прагнення дітей мати 
«круті» речі, на які вони намагаються заробити кошти самостійно тощо.  

О.В. Паньчук у своїх роботах зробила висновок, що експлуатація 
дітей детермінується низкою негативних факторів, зокрема: складною 
демографічною ситуацією в Україні; низьким матеріальним і духовним 
рівнем життя переважної частини населення, безробіттям, а разом з ним 
соціальним сирітством значної кількості дітей, фактичною втратою певною 
частиною населення життєвих перспектив; відсутністю налагодженої 
системи духовного та культурного виховання дітей; десоціалізацією 
молодого покоління, пов’язаною як з недоліками сімейного виховання, 
так і з неналежною турботою держави про тих дітей, які виховуються у 
дитячих будинках та інтернатах; інтенсивним розпадом сімей; зростанням 
алкоголізації і наркотизації населення12.

Причини та умови трудової експлуатації дітей можна класифікувати за 
різними критеріями. За змістом і ступенем впливу можна виділити 1) за-
гальні – ті, які характерні для будь-якого виду злочину; 2) спеціальні – ті 
детермінанти, які безпосередньо стосуються трудової експлуатації дітей.

За характером існування причини та умови трудової експлуатації 
можна поділити на три групи: 1) економічного характеру; 2) морального; 
3) політичного. До першої належать економічна нестабільність у 
країні, низький рівень життя, бездоглядність та безпритульність серед 
неповнолітніх, безробіття, «дешева» робоча сила тощо. До причин 
морального характеру можна віднести знецінення загальнолюдських 
цінностей, зневажливе та безвідповідальне ставлення до людського 
життя, прав і свобод інших членів суспільства, низьку правову культуру 
та надмірну довіру громадян, недоліки системи виховання (сімейного, 
релігійного, шкільного, суспільного) тощо. Причини та умови політич-
ного характеру включають недоліки у діяльності правоохоронних 
органів, відсутність контролю з боку правоохоронних органів, обміну 
інформацією  про використання  дитячої праці, відсутність досліджень та 
статистичних даних тощо.  

За природою причини і умови злочинності поділяються на: 1) об’єк-
тивні, 2) суб’єктивні. Об’єктивні фактори трудової експлуатації дітей 
включають стан економіки та соціальний лад. Суб’єктивні фактори 
охоплюють все особистісне, що залежить від волі людини: цілісні 
орієнтири, мораль, право, погляди та традиції.

За джерелами детермінанти трудової експлуатації можуть бути: 
внутрішні та зовнішні. Внутрішні – суперечності, що притаманні певному 
суспільству, а зовнішні – негативний вплив з боку інших. Наприклад, 

12 ПаньчукО.В.Цит. праця.
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залучення дітей до праці за допомогою пропаганди, обіцянок, обману. 
Можна виділяти причини і умови трудової експлуатації дітей, 

які пов’язані з матеріальним станом і умовами життя; з моральним 
формуванням особи, особливостями соматичного та психічного стану; 
причини та умови, які випливають з певної життєвої ситуації та психічного 
стану.

Отже, основними детермінантами трудової експлуатації дітей в Україні 
є: безробіття, зниження рівня життя більшості населення; розшарування 
суспільства, інтенсивне зростання соціальної нерівності; брак засобів для 
фінансування правоохоронних органів та недосконалість законодавства; 
недоліки системи виховання; негативний вплив з боку інших громадян; 
безвідповідальність та безкарність винних осіб тощо.

Розкриття причин та умов злочинності, в тому числі трудової 
експлуатації дітей, дає можливість розробити та здійснити ефективні 
заходи боротьби з цим негативним явищем.  

У кримінології існують різні погляди науковців щодо класифікації 
причин і умов злочинності. Їх можна тлумачити по-різному. В даній 
статті ми запропонували лише декілька класифікацій, які, на нашу думку, 
дадуть можливість цілеспрямовано вивчити причини й умови трудової 
експлуатації дітей. Завдяки вивченню детермінації злочинності можна 
формувати реальні прогнози та ефективні заходи обмеження злочинності 
й запобігання конкретним злочинам.

Rayetska Ludmyla, Oropay Olga. Determination labor exploitation of children in 
Ukraine

Crime is the result of many factors, factors and reasons. The study of the causes of crime 
is a major problem in criminology, around which there are many views and contradictions.

The article is to establish the causes and conditions of labor exploitation in Ukraine and 
their division into groups according to various criteria.

This article examines the main causes and conditions of labor exploitation of children 
in Ukraine. Analyzed the views of scientists on the causes and conditions of crime.

In criminology terms «causes» and «conditions» covered by a general term 
«determinant».

Determinants - a variety of objects, events, phenomena, processes, states of nature 
and society, reflected consciousness and are prerequisites for other reasons derived from 
phenomena, processes, states of consciousness, forms of activity, types of relationships. 
Among these determinants are geographical, climatic, anthropological, social, 
psychological, and many other factors operating in large systems (natural and social) and 
act as agents of change in the surrounding world.

In considering the classification of the causes of crime, it should be noted that it 
also remains controversial, as there is no unambiguous interpretation. This is due to the 
complexity of the phenomenon and its interrelationships and interdependencies.

It singled out the factors that contribute to the commission of crimes related to labor 
exploitation of children. Done determinants division of labor exploitation of children in 
groups according to various criteria.

Exploitation of children under the law of Ukraine belongs to the crimes against 
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freedom, honor and dignity. Among the main factors crimes against freedom, honor and 
dignity distinguished: economic instability in the country, the destruction of the moral 
foundations of society, the existence of legal nihilism, lack of national ideology, devaluation 
of human values, discrimination against people on various grounds, gender inequality in 
various spheres of life, poor legal culture and excessive credulity citizens, insufficient 
civic education and legal education on the part of government and administration, local 
government, public organizations, media, weaknesses in law enforcement and others.

In criminology scholars have different views on the classification of the causes and 
conditions of crime. And all of them can be interpreted in different ways. In this paper, 
we proposed just a few classifications that we believe will enable targeted explore the 
causes and conditions of labor exploitation. Through the study of the determination of 
crime can generate realistic forecasts and effective measures to limit crime and prevent 
specific crimes.

Keywords: determination, labor exploitation, criminality, reason, conditions.

УДК 343.27 

Правова природа заходів 
кримінально-правового характеру щодо 

юридичних осіб за законодавством України

О. П. Провоторов, 
аспірант Інституту держави і права 

ім. В. М. Корецького НАН України 

Дослідженопоняттятазначеннязаходівкримінально-правовогохарактерущодо
юридичних осіб як прояву державного впливу, вичерпний перелік яких передбачено
ККУкраїни.

Ключові слова: кримінальна відповідальність, покарання, заходи кримінально-
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Provotorov Oleksandr. Legal nature of criminal-legal characteristics of legal 
proceedings according the law of Ukraine

Onthebasisoftheanalysisofscientificsources,theprovisionsofthecurrentlegislation
ofUkraine,andmaterialsoflegalpractice,theauthorofthearticleinvestigatestheconcepts
andsignificanceofcriminallawmeasuresagainstlegalentitiesasamanifestationofstate
influence,anexhaustivelistofwhichisprovidedintheCriminalLawofUkraine.

Keywords:criminalliability,punishment,measuresofacriminal-legalcharacter,legal
entity.

Правовий аналіз норм розділів XIV («Інші заходи кримінально-
правового характеру») та XIV-1 («Заходи кримінально-правового ха-
рактеру щодо юридичних осіб») Загальної частини КК України дає 
підстави для висновку про існування не тільки покарання як заходу 
державного примусу, а й регламентації на законодавчому рівні підсистем 
інших заходів кримінально-правового характеру, в тому числі заходів 
кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб, у зв’язку з чим 
виникла потреба дослідження та визначення правової природи заходів 
кримінально-правового характеру як складової так званих «інших кримі-
нально-правових наслідків», які застосовуються тільки до юридичних 
осіб.

У доктрині кримінального права дослідженню заходів кримінально-
правового характеру присвячені праці П.П. Андрушка,  Т.С. Батраченко, 
А.А. Березовського, Е.Л. Біктімерова С.В. Векленко, Є.М. Вечерової,                    
Т.О. Гончар, В.К. Дуюнова, І.Е. Звечаровського, В.С. Єгорова, К.М. Карпова, 
О.В. Козаченка, В.В. Кухара, І.І. Митрофанова, Ф.К. Набіулліна,                           
А.С. Нерсесяна, Н.А. Орловської, А.А. Павлової, М.І. Панова,                             
Ю.А. Понамаренка, М.І. Хавронюка, С.О. Харитонова, Г.З. Яремка,               
А.М. Ященка  та ін. 

У теорії вітчизняного кримінального права сформувалося дві основні 
концепції щодо розуміння юридичної природи заходів кримінально-
правового характеру, які можуть застосовуватися до юридичних осіб: 

1) концепція «заходи кримінально-правового характеру, що 
застосовуються до юридичних осіб, є проявом (формою) кримінальної 
відповідальності», прихильниками якої є Т.С. Батраченко, І.І. Митрофанов, 
М.І. Панов, С.О. Харитонов, А.С. Нерсесян та ін.;

2) концепція «заходи кримінально-правового характеру, що застосо-
вуються до юридичних осіб, не є проявом (формою) кримінальної 
відповідальності». Такої точки зору притримуються Ю.А. Понамаренко, 
В.В. Кухар, А.М. Ященко, П.П. Андрушко, Г.З. Яремко, Н.А. Орловська, 
Т.О. Гончар та ін.

Розбіжності у наукових підходах щодо юридичної природи заходів 
кримінально-правового характеру, що застосовуються до юридичних осіб, 
певною мірою пов’язані з непослідовністю законодавця, оскільки у назві 
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
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щодо виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом 
візового режиму для України стосовно відповідальності юридичних осіб» 
№ 314-VII від 23.05.20131 законодавець вжив термін «відповідальність 
юридичних осіб», але у самому тексті нормативно-правового акту зазна-
чений термін не використано. Тобто в приписах вищевказаного закону (на 
відміну від його назви) встановлено поняття правових заходів, що можуть 
застосовуватися до юридичних осіб, – «заходи кримінально-правового 
характеру». 

Розв’язання зазначеної проблеми, на нашу думку, насамперед 
пов’язано з питанням: «Чи є заходи кримінально-правового характеру, що 
застосовуються до юридичних осіб, новою формою кримінальної відпо-
відальності у кримінальному законодавстві України?».

Поняття «кримінальна відповідальність» законодавчо не визначене,       
а тому в теорії кримінального права тлумачиться по різному. 

Так, Я.М. Брайнін розглядає кримінальну відповідальність як обов’язок 
особи, що вчинила злочин, бути підданою певним несприятливим кри-
мінально-правовим заходам2. На думку С. Н. Братуся, кримінальна 
відповідальність тісно пов’язана  з покаранням, та охоплюється терміном 
покарання, вона виникає з моменту початку відбування покарання за 
вироком суду3. 

На думку А.І. Санталова, кримінальна відповідальність – це вимушене 
усвідомлення винною особою негативних наслідків злочину у формі 
осудження (державного осуду) та у формі примусу до правопорушника, 
застосованого уповноваженими державними органами4. 

Л. В. Багрій-Шахматов визначає, що за своїм змістом кримінальна 
відповідальність виступає у виді врегульованих нормами кримінального 
права суспільних відносин (кримінальні правовідносини)5. 

Ю.В. Баулін тлумачить кримінальну відповідальність як обмеження прав 
і свобод особи, винної у вчиненні злочину, передбаченого Кримінальним 
кодексом України, що застосовується судом та здійснюється органами 
держави, спеціально уповноваженими на виконання обвинувального 
вироку суду6.

М.І. Хавронюк розглядає кримінальну відповідальність як один із видів 
юридичної відповідальності (поряд із адміністративною, дисциплінарною, 

1  Провнесеннязмін до деяких законодавчих актів України щодо виконання Плану дій щодо 
лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України стосовно відповідальності 
юридичних осіб: Закон України № 314-VII від 23.05.2013. URL:   http://zakon3.rada.gov.ua/laws/
show/314-18

2 БрайнинЯ.М. Уголовная ответственность и ее основание в советском уголовном праве. 
Москва: Юридическая литература, 1963. С. 112.

3 БратусьС.Н. Юридическая ответственность и законность. Москва: Юрид. лит-ра, 1976.  
С.67.

4 Санталов А.І. Теоретические вопросы уголовной ответственности. Ленинград: 
Ленинградский университет, 1982.  С. 23.

5 Багрий-Шахматов Л.В. Уголовная ответственность и наказание. Минск, «Вышэйш. 
школа», 1976.  С.203. 

6 БаулінЮ.В. Звільнення від кримінальної відповідальності. Київ: Атіка, 2004.  С. 115.
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цивільно-правовою тощо), що являє собою специфічні правовідносини 
між державою та правопорушником. Ознаками кримінальної, як й іншої 
юридичної відповідальності публічного характеру, на думку науковця, є: з 
одного боку – негативна реакція держави на правопорушення і на суб’єкта 
правопорушення, що являє собою легітимні (від лат. legitimus – згідний 
із законом, законний, правомірний) заходи впливу; з другого – обов’язок 
правопорушника перетерпіти застосовані до нього заходи впливу                              
(у даному випадку – примусові заходи кримінально-правового впливу)7. 

Р.Л. Хачатуров та Д.А. Липинський зазначають, що «юридична 
відповідальність не зводиться до покарання, або реалізації санкції, 
оскільки може існувати без покарання та реалізації санкції, а ось реалізація 
санкції та покарання – завжди засновані на відповідальності та не можуть 
існувати без неї»8.

Таким чином, кримінальну відповідальність можна розглядати як осуд 
від імені держави, викладений в обвинувальному вироку суду, винної 
особи у вчиненні злочину (кримінального правопорушення) шляхом 
застосування до неї заходів примусу у виді обмежень її прав і свобод, 
передбачених КК України. 

Натомість В.К. Грищук під кримінальною відповідальністю розуміє вид 
юридичної відповідальності, що являє собою реалізовану необхідність 
свідомого та добровільного використання людиною свого права, виконання 
обов’язку, дотримання заборони, що міститься в кримінально-правових 
нормах, а в разі їх порушення – необхідність дотримання порушником 
приписів цих норм у виді примусових заходів правового впливу, що 
застосовуються компетентними органами держави в установлених проце-
суальним і виконавчим законодавством формах і межах9. 

Із цього визначення випливає, що кримінальна відповідальність виникає 
не тільки після вчинення злочину, а й до моменту його вчинення, та слугує 
засобом, завдяки якому забезпечується попередження злочинного пося-
гання на охоронювані кримінальним законодавством суспільні відносини. 
Таку відповідальність у кримінальному праві називають позитивною, чи 
перспективною. 

Однак концепція позитивної кримінальної відповідальності піддана 
критиці, у тому числі виходячи з лексичного значення слова «відпо-
відальність», що походить від словосполучення «дати відповідь», а тому 
може слугувати лише минулому10. 

Таким чином, у науковій літературі зазначається, що правомірна 
поведінка особи у формі дотримання кримінально-правових заборон, є 

7 ХавронюкМ.І. Заходи кримінально-правового впливу: які вони бувають? // Юридичний 
вісник України.  25-31 травня 2013.  No 21 (934).  С.7.

8  ХачатуровР.Л.ЛипинськийД.А. Общая теория юридической ответственности: монография. 
Санкт-Петербург: Изд. Р. Асланова «Юридический центр пресс», 2007.   С. 301.

9 Грищук В.К. Доктринальне розуміння форм реалізації кримінальної відповідальності 
людини // Актуальні проблеми кримінальної відповідальності: матеріали Міжнар. наук.-практ. 
конф., 10–11 жовтня 2013 р. / редкол.: В.Я. Тацій, В.І. Борисов та ін.  Харків: Право, 2013.                  
С. 93-98. 

10 Українськекримінальне право. Загальна частина: підручник / за ред. В.О. Навроцького.  
Київ: Юрінком Інтер, 2013.  С. 401.
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самодостатньою як у суспільстві, так і в сфері кримінального законодавства, 
у зв’язку з чим реалізується поза межами кримінальної відповідальності. 

Таку позицію розділяє В.О. Меркулова, зазначаючи, що кримінальне 
законодавство оперує поняттям кримінальної відповідальності лише в 
ретроспективному значенні як відповідальністю за минуле злочинне по-
водження11. 

Оскільки види кримінальної відповідальності є предметом окремого 
дослідження, в межах даної статті вважаємо за доцільне розглядати 
кримінальну відповідальність як ретроспективну відповідальність, тобто 
як правовий наслідок вчиненого в минулому злочину.

Так, тлумачення поняття кримінальної відповідальності в ретро-
спективному значенні вбачається в Рішенні Конституційного Суду 
України від 27 жовтня 1999 р. No 1-15/99 (справа про депутатську 
недоторканність)12. 

Згідно з абз. 1 п. 2 вищезазначеного Рішення кримінальна відпо-
відальність  розглядається як різновид юридичної відповідальності, особ-
ливий елемент у механізмі кримінально-правового реагування держави на 
особу, яка вчинила злочин. 

Абзацом 2 п. 2 Рішення закріплено, що кримінальна відповідальність є 
особливим правовим інститутом, у межах якого здійснюється реагування 
держави на вчинений злочин, а в абз. 3 п. 2 зазначається, що це форма 
реалізації державою правоохоронних норм, яка в кінцевому підсумку, 
як правило, полягає в застосуванні до особи, яка вчинила злочин, відпо-
відних кримінально-правових заходів примусового характеру через 
обвинувальний вирок суду.

Таке роз’яснення Конституційного Суду України, як зазначає                        
Г.З. Яремко, містить важливі положення. По-перше, кримінальна 
відповідальність – це особливий елемент у механізмі кримінально-
правового реагування. По-друге, кримінальна відповідальність 
передбачає застосування заходів кримінально-правового характеру.                                                                     
По-третє, матеріальною підставою кримінальної відповідальності є 
вчинення злочину, процесуальною – наявність обвинувального вироку, 
який набрав законної сили13.

Отже, аналіз юридичної літератури дає підстави для висновку, що кримі-
нальна відповідальність є реакцією держави на вчинений особою злочин, яка 
виявляється в застосуванні заходів кримінально-правового впливу. 

11 Меркулова В.О. Кримінальна відповідальність: окремі теоретичні та соціально-правові 
аспекти. Одеса: ОЮІ ХНУВС, 2007.  С. 54;ДудоровО.О. Вибрані праці з кримінального права 
/ переднє слово д-ра юрид. наук, проф. В.О. Навроцьког ; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. 
справ ім. Е.О. Дідоренка. Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2010.  С. 234.

12  Рішення Конституційного Суду України від 27 жовтня 1999 р. No 1-15/99 (справа про 
депутатську недоторканність) // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. URL: http://
zakon1. rada.gov.ua. 

13 Яремко Г.З. Система заходів кримінально-правового характеру // Часопис Академії 
адвокатури України.  2014.  Т. 7.  No 4.  С. 89–92. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ Chaau_2014_7_4_15.
pdf.
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О.О. Дудоров зазначає, що кримінальна відповідальність – це особ-
ливий кримінально-правовий інститут, у межах якого здійснюється реа-
гування держави на вчинений злочин і який полягає у здійснюваному 
судом осуді шляхом винесення обвинувального вироку щодо порушника 
кримінально-правової заборони та, як правило, у застосуванні щодо нього 
заходів кримінально-правового впливу14.

Дослідивши зміст поняття «кримінальної відповідальності» варто 
перейти до визначення форми його реалізації. 

Як вбачається з тлумачного словника української мови, термін «форма» 
– це зовнішній вияв якого-небудь явища, пов’язаний із його сутністю, 
змістом15. 

В.К. Грищук під формою кримінальної відповідальності розуміє 
передбачений чинним КК України спосіб застосування норми (норм) 
кримінального законодавства до особи, яка вчинила злочин16.

Таким чином, говорячи про форми реалізації кримінальної відпо-
відальності, потрібно мати на увазі порядок регульовання суспільних 
відносин за допомогою кримінально-правового впливу з боку держави, що 
виражається в засудженні особи, визнаної винною у вчиненні суспільно 
небезпечного діяння, та застосуванні до неї передбачених Кримінальним 
кодексом України засобів зазначеного впливу.

Визначення форм реалізації кримінальної відповідальності є диску-
сійним питанням. Найбільш поширеною є теорія, за якою виділяють такі її 
форми: 1) кримінальна відповідальність, що не пов’язана з призначенням 
винному покарання; 2) кримінальна відповідальність, що пов’язана з 
відбуванням призначеного покарання; 3) кримінальна відповідальність, що 
пов’язана з призначенням покарання, але без його реального відбування17. 
Ці форми мають певне законодавче підґрунтя.

Так, перша форма полягає в осуді особи, яка вчинила злочин, без при-
значення їй покарання. Зокрема, у КК України передбачено випадки, 
коли суд не призначає винному покарання: втрата особою, яка вчинила 
злочин невеликої або середньої тяжкості, суспільної небезпеки внаслідок 
бездоганної поведінки та сумлінного ставлення до праці (ч. 4 ст. 74                   
КК України); закінчення визнаних у ст. 49 КК України строків давності 
(ч. 5 ст. 74 КК України); вчинення злочину невеликої або середньої 
тяжкості неповнолітнім, до якого з урахуванням його щирого розкаяння 
й подальшої бездоганної поведінки застосовуються примусові заходи 
виховного харак-теру, а не покарання (ст. 105 КК України).

14  ДудоровО.О.Цит. праця. С. 251.
15  Академічнийтлумачниий словник української мови. URL: http://sum.in.ua/. 
16 Митрофанов І.І. Загальна частина кримінального права України: навч. посіб. / 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. Одеса: Фенікс, 
2015. С. 98; ГрищукВ.К. Цит. праця. 

17  БаулінЮ.В. Цит. праця; ПономаренкоЮ.А. Форми реалізації кримінальної відповідальності 
за кримінальним законодавством України // Зб. наук. праць Харківського національного 
педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Серія «Право». 2013. Вип. 20. С. 65–72; 
Українське кримінальне право. Загальна частина: підручник / за ред. В.О. Навроцького.  Київ: 
Юрінком Інтер, 2013. 712 с.
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Друга форма реалізації кримінальної відповідальності полягає в засуд-
женні особи з призначенням їй покарання та його реальним відбуванням. 
У цьому разі до змісту кримінальної відповідальності належать два її 
заходи: покарання й судимість.

Третя форма реалізації кримінальної відповідальності полягає в 
засудженні особи з призначенням їй покарання, від реального відбування 
якого вона звільняється: звільнення від відбування покарання з випро-
буванням, у тому числі неповнолітніх, вагітних жінок і жінок, які мають 
дітей віком до семи років (ст. 75–79, 104 КК України); звільнення від 
відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності виконання 
обвинувального вироку (ст. 80, 106 КК України).

Дослідження наукової літератури дає підстави погодитися з думкою 
В.К. Грищука, який виділяє три класичні форми реалізації кримінальної 
відповідальності: 1) осуд; 2) покарання; 3) судимість18.

Таким чином, з приписів КК України вбачається, що із зазначених форм 
реалізації кримінальної відповідальності лише осуд може реалізовуватися 
самостійно. Покарання реалізується не інакше, як у поєднанні з осудом і 
судимістю, а судимість – у поєднанні з покаранням та осудом, якщо він 
поєднаний із покаранням. Осуд, як форма реалізації негативної (ретро-
спективної) кримінально-правової відповідальності, відповідно до КК 
України, має два види: 1) осуд без призначення покарання і 2) осуд із 
призначенням покарання. Покарання в поєднанні з осудом і судимістю 
може мати такі види: 1) призначення покарання та його реальне 
відбування; 2) призначення покарання і звільнення від його відбування 
з випробуванням; 3) звільнення від відбування покарання; 4) умовно-
дострокове звільнення від відбування покарання; 5) заміна невідбутої 
частини покарання більш м’яким; 6) звільнення від покарання. Судимість 
є двох видів: 1) одномоментна; 2) тривала. Одномоментна судимість має 
місце у випадках засудження особи за вчинений злочин обвинувальним 
вироком без призначення покарання, що може, зокрема, мати місце у 
випадках, передбачених ч. 4, 5 ст. 74, ч. 2 ст. 84, ч. 1 ст. 105 КК України

Водночас відповідно до КК України до фізичних осіб, які вчинили 
злочин, можуть також застосовуватися примусові заходи медичного 
характеру; примусове лікування; спеціальна конфіскація; примусові 
заходи виховного характеру.

Так, підставою застосування примусових заходів медичного характеру 
є вчинення злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під 
ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною КК України (ч. 2 ст. 20, 
ст. 93 КК України). Примусове лікування застосовується до особи, котра 
вчинила злочини та має хворобу, що становить небезпеку для здоров’я 
інших осіб (ст. 96 КК України). Спеціальна конфіскація – захід, який 
застосовується у випадку вчинення злочину чи суспільно небезпечного 
діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою 

18   ГрищукВ.К. Поняття, види, підстави і форми реалі- зації кримінальної відповідальності 
// Вісник Асоціації кримінального права України. 2013.  № 1 (1).  С. 50–65. 
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частиною КК України (ст. 96-1 КК України). Примусові заходи виховного 
характеру застосовуються у випадку вчинення суспільно небезпечного 
діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною 
КК України (ч. 2 ст. 97 КК України), а також у разі вчинення злочину (ст. 105                 
КК України).

Отже, фактичною підставою застосування цих заходів кримінально-
правового характеру є вчинення злочину чи суспільно небезпечного 
діяння. Звідси випливає, що кримінальне право поширює свою дію не 
тільки на осіб, які вчинили злочин, а й на тих, які вчинили суспільно 
небезпечні посягання, що не є злочином (діяння неосудних осіб; осіб, які 
не досягнули віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність 
тощо). Відповідно зазначені заходи в одному випадку застосовуються в 
межах реалізації кримінальної відповідальності, а в інших – ні. Отже, 
варто розділити підходи до практики їх застосування. Так, примусові 
заходи медичного та виховного характеру можуть згадуватись у 
кон-тексті визначення змісту кримінальної відповідальності лише у 
випадку їх застосування (замість покарання або поряд із ним) на підставі 
обвинувального вироку суду. Наприклад, суд звільняє неповнолітнього 
від покарання із застосуванням примусового заходу виховного характеру                                               
(ст. 105 КК України) або застосовує відповідний примусовий захід 
медичного характеру щодо особи, визнаної обмежено осудною (ст. ст. 20, 
93, 94 КК України). Щоправда, доцільно погодитись із О.О. Дудоровим у 
тому, що застосування примусових заходів медичного характеру до осіб, 
визнаних обмежено осудними (а до них відповідно до ч. 1 ст. 20 і ч. 2 
ст. 94 КК України може бути застосовано лише надання амбулаторної 
психіатричної допомоги в примусовому порядку), не варто розглядати 
саме як особливу форму реалізації кримінальної відповідальності 19. 
Своєрідність зазначеної психіатричної допомоги полягає в тому, що 
вона надається обмежено осудним особам у примусовому порядку 
одночасно з відбуванням по-карання, призначеного за вироком суду, – 
покарання, як пов’язаного з позбавленням волі, так і не пов’язаного з 
ним (п. 7, 8 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику 
застосування судами примусових заходів медичного характеру та 
примусового лікування» від 03 червня 2005 р. №7). Отже, застосування 
одного із примусових заходів медичного характеру до обмежено осудних 
осіб, хоча й означає реалізацію кримінальної відповідальності, позбавлене 
самостійного характеру, оскільки згідно із законодавством відбувається в 
межах відбування призначеного покарання як окремої форми реалізації 
кримінальної відповідальності20. Те саме можна сказати й про примусове 
лікування, яке призначається поряд із покаранням.

Водночас коли суд вирішив застосувати примусовий захід медичного 
характеру до неосудного (ч. 2 ст. 19 КК України) чи примусовий захід 

19  ДудоровО.О.Вибрані праці з кримінального права / переднє слово д-ра юрид. наук, проф. 
В.О. Навроцького; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка.  Луганськ: 
РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2010.  С. 241.

20 Там само. С. 242.
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виховного характеру до того, хто не досягнув віку, з якого може наставати 
кримінальна відповідальність (ч. 2 ст. 97 КК України), такі ситуації до 
реалізації кримінальної відповідальності стосунку не мають. У таких 
випадках зазначені заходи, не пов’язані з учиненням злочину, виступають 
як альтернатива кримінальній відповідальності.

Отже, ці заходи пов’язані із кримінальною відповідальністю тоді, 
коли фактичною підставою їх застосування є вчинення злочину, у 
зв’язку з чим варто погодитися з думкою Г.З. Яремка, який зазначає, 
що підставами застосування заходів кримінально-правового характеру 
щодо осіб, які вчинили злочин (іншими словами, підставами 
кримінальною відповідальності), є: 1) матеріальною – вчинення злочину;                                                              
2) процесуальною – наявність обвинувального вироку, який набрав 
законної сили (ч. 1 ст. 369, ч. 2 ст. 373 Кримінального процесуального 
кодексу (далі – КПК) України)21.

Водночас підставами застосування заходів кримінально-правового 
характеру стосовно осіб, які вчинили суспільно небезпечне діяння, що не 
містить усіх ознак складу злочину, є: 1) матеріальною – учинення особою 
суспільно небезпечного діяння, яке містить певні ознаки складу злочину, 
передбаченого КК України (кілька ознак, або всі необхідні ознаки за 
винятком однієї, або лише одну ознаку), але не містить його склад;                       
2) процесуальною – ухвала суду (ч. 2 ст. 369 КПК України)22.

Немає підстав визнавати формою кримінальної відповідальності 
так зване звільнення від неї, а насправді відмову від застосування 
кримінальної відповідальності, регламентовану як розділом ІХ Загальної 
частини КК України та деякими статтями інших її розділів, так і низкою 
статей Особливої його частини. У разі звільнення від кримінальної від-
повідальності немає державного осуду того, хто вчинив злочин, який є 
обов’язковим елементом змісту кримінальної відповідальності. Тож суд 
не постановляє обвинувальний вирок, яким особа офіційно визнається 
державою винною в учиненні злочину, що містить негативну оцінку вчинку 
і його суб’єкта. Звільнення від кримінальної відповідальності – це форма 
реалізації кримінально-правових норм поза інститутом кримінальної 
відповідальності23.

Отже, кримінальна відповідальність є заходом кримінально-правового 
впливу на фізичну особу, яка вчинила злочин, і процесуально передбачає 
наявність обвинувального вироку, що набрав чинності. Кримінальній 
відповідальності властиві осуд, покарання, судимість. У межах кримі-
нальної відповідальності реалізуються примусові заходи медичного 
характеру, примусові заходи виховного характеру, примусове лікування, 
спеціальна конфіскація.

21 Яремко Г.З. Система заходів кримінально-правового ха- рактеру // Часопис Академії 
адвокатури України. 2014. Т. 7.  No 4.  С. 89–92.URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ Chaau_2014_7_4_15.
pdf.

22  Там само.
23 Дудоров О.О. Вибрані праці з кримінального права / О.О. Дудоров; переднє слово                  

В.О. Навроцького; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. С. 242.
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Щодо застосування заходів кримінально-правового характеру до 
фізичних осіб, які вчинили суспільно небезпечне діяння, то у такому 
випадку не йдеться про кримінальну відповідальність. Адже відсутня 
матеріальна підстава такої (наявність у вчиненому суспільно небезпечному 
діянні ознак складу злочину – ч. 1 ст. 2 КК України). Вчинене діяння є 
суспільно небезпечним, проте наявні не усі ознаки складу злочину. 

Щодо застосування заходів кримінально-правового характеру до 
юридичних осіб, як зазначалося вище, відповідно до Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання 
Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму 
для України стосовно відповідальності юридичних осіб» від 23 травня 
2013 року No 314-VII КК України доповнено Розділом XIV-1 «Заходи 
кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб». 

Відповідно до ст. 2 КК України підставою для кримінальної 
відповідальності є вчинення суспільно небезпечного діяння, яке містить 
склад злочину.

Відповідно до загальної теорії кримінального права до елементів 
та ознак складу злочину належать: об’єкт (суспільні відносини, що 
охороняються кримінальним законом; предмет злочину; потерпілий 
від злочину); об’єктивна сторона (суспільно небезпечне діяння (дія або 
бездіяльність); суспільно небезпечні наслідки; причинний зв’язок між 
діянням і наслідками; місце вчинення злочину; спосіб вчинення злочину; 
засоби і знаряддя вчинення злочину; обстановка вчинення злочину; час 
вчинення злочину); суб’єкт (фізична особа; осудна особа; яка досягла віку, 
з якого може наставати кримінальна відповідальність; для спеціальних 
суб’єктів – наявність додаткових ознак); суб’єктивна сторона (вина (уми-
сел чи необережність); мета; мотив; емоції). 

Як вбачається з приписів ст. 18 КК України, юридична особа не є 
суб’єктом злочину, тому в неї немає психічного ставлення до вчиненого 
кримінального правопорушення, тобто фактично відсутня суб’єктивна 
сторона правопорушення. Крім того, не сама юридична особа, а фізична 
особа, уповноважена діяти від її імені чи в її інтересах вчиняє злочин. 
Отже, в діянні юридичної особи відсутній склад злочину. 

Заходи кримінально-правового характеру, на думку А. М. Ященка, 
поділяються на каральні та некаральні. Заходи кримінально-правового 
характеру щодо юридичних осіб вчений відносить до каральних, які 
реалізуються через кримінальну відповідальність. До каральних заходів, 
які реалізуються поза межами кримінальної відповідальності, він відносить 
заходи, що ґрунтуються на недоцільності здійснення кримінального 
провадження щодо юридичних осіб (ст. 96-5 КК України – підстави для 
звільнення юридичної особи від застосування заходів кримінально- 
правового характеру)24.

24 Ященко А. М. Класифікація заходів кримінально-правового // Науковий вісник Хер-
сонського державного університету.  2013.  Вип. 3.  Т. 2.  С. 123-127.
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Заходи кримінально-правового характеру стосовно юридичних 
осіб, на думку Н. А. Орловської, не є формою реалізації кримінальної 
відповідальності, однак вони прямо зазначені в КК України і не розгля-
даються як покарання. Юридична особа не підлягає кримінальній 
відповідальності, але до неї застосовуються заходи кримінально-правового 
впливу, які мають бути чітко та недвозначно відділені від покарань, зведені 
в систему, диференційовані за видами і розмірами залежно від ступеня 
тяжкості діянь, за які вони можуть застосовуватися25.

Аналіз норм, встановлених розділом XIV-1 КК України «Заходи 
кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб», як вважає 
С.О. Харитонов, дає підстави стверджувати, що ці заходи є спеціальними 
видами покарання. Так, штраф (ст. 96-7 КК) і конфіскація майна (ст. 968 
КК) визнаються у ст. 53 і ст. 59 КК як види покарань26. Правовий аналіз 
норм розділу XIV-1 Загальної частини КК України, на нашу думку, не 
дає підстав ототожнювати покарання та заходи кримінально-правового 
характеру, оскільки назва деяких з них, хоч і дублює назву певних видів 
покарань, але заходам кримінально-правового характеру щодо юридичних 
осіб не властиві ознаки, які притаманні покаранню. Хоча слід визнати, 
що законодавець обрав найпростіший шлях у визначенні назви заходів, 
що можуть бути застосовані щодо юридичних осіб, дублює їх назву та 
поділяє, як і покарання на основні (штраф та ліквідація – ч. 2 ст. 96-6 
КК України) та додаткові (конфіскація майна – ч. 2 ст. 96-6 КК України).                                                                                                                                 
На те, що вказані заходи стосовно юридичних осіб не є спеціальними 
видами покарання, вказує те, що їх застосування не тягне за собою 
судимості.

Єдиним ефективним заходом стягнення щодо юридичних осіб, як вважає 
В. С. Сотніченко, є штраф, оскільки з урахуванням природи юридичної 
особи інші заходи (наприклад, зупинення її діяльності) не дозволять досягти 
цілей, що можуть бути поставлені перед інститутом відповідальності 
юридичних осіб у кримінальному праві. Адже організаційна структура 
та майно юридичної особи, що ліквідована в кримінально-правовому 
порядку, оперативно можуть бути заздалегідь виведені з обігу та поновлені 
в іншої (інших, в т.ч. новостворених) юридичної особи27.

Таким чином, заходи кримінально-правового характеру щодо юри-
дичних осіб – це засоби державного впливу, вичерпний перелік яких 
передбачено у ст. 96-6 КК України, які застосовуються у разі вчинення її 
уповноваженою особою (тобто фізичною особою) від імені та в інтересах 
юридичної особи будь-якого із злочинів, перелік яких визначений у                     
ст. 96-3 КК України.

25 ОрловськаН. Про модель кримінально-правового впливу на юридичну особу // Юридичний 
вісник.  2014.  No 2.  С. 125-130.

26 ХаритоновС.О. Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб в системі 
кримінального законодавства України. URL:  http://dspace.nulau.edu.ua:8088/bitstream/ 
123456789/6307/1/Haritonov_145_147.

27 Сотніченко В. С.Юридична особа як суб’єкт кримінальної відповідальності: автореф. 
дис.... канд. юрид. наук. Київ, 2013.  С. 10.
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Отже, вищевикладене дає підстави для висновку, що ознаками 
кримінально-правових заходів щодо юридичних осіб є: 1) вони є особливим 
видом реакції держави, що є альтернативою покаранню, не пов’язуються 
з реалізацією кримінальної відповідальності; 2) застосування цих заходів 
відбувається у межах кримінально-правових відносин, але юридичні особи 
не визнаються суб’єктом кримінальної відповідальності, а вважаються 
особливим суб’єктом кримінально-правових відносин; 3) вказані заходи 
застосовуються у разі вчинення її уповноваженою особою (тобто фізичною 
особою) від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із злочинів, 
вичерпний перелік яких визначений у ст. 96-3 КК України; 4) у ст. 96-6 
КК України надається їх вичерпний перелік – штраф; конфіскація майна; 
ліквідація; 5) застосування заходів кримінально-правого характеру щодо 
юридичних осіб не тягне за собою судимості.

Юридична особа не є ані суб’єктом злочину, ані суб’єктом кримінальної 
відповідальності. Однак є суб’єктом, до якого можуть застосовуватися 
заходи кримінально-правового характеру. Оскільки, як обґрунтовувалось 
вище, кримінальна відповідальність – це лише елемент (частина) у 
механізмі кримінально-правового реагування держави.

Отже, враховуючи вищевикладене, можна дійти висновку, що заходи 
кримінально-правового характеру можуть застосовуватися до: 1) фізичних 
осіб, які вчинили злочин; 2) фізичних осіб, які вчинили суспільно 
небезпечне діяння; 3) юридичних осіб. Кримінальна відповідальність є 
заходом кримінально-правового характеру, що застосовується лише до 
першої групи суб’єктів. Застосування заходів кримінально-правового 
характеру до фізичних осіб, які вчинили суспільно небезпечне діяння, та 
юридичних осіб не є кримінальною відповідальністю. 

Provotorov Oleksandr. Legal nature of criminal-legal characteristics of legal 
proceedings according the law of Ukraine

Legal analysis of the provisions of sections XIV («Other measures of a criminal law 
nature») and XIV-1 («Criminal-legal measures against legal entities») of the General 
Part of the Criminal Code of Ukraine makes it possible to assert that there is not only a 
punishment as a measure of state coercion, but And securing subsystems of other criminal-
legal measures and measures of a criminal-law nature concerning legal entities. Therefore, 
there was a need for research and determination of the legal nature of measures of criminal 
law, which are part of the specified «other criminal legal consequences» and apply only to 
the legal entities.

In the theory of domestic criminal law, two main concepts have emerged concerning the 
understanding of the legal nature of criminal-law measures applicable to legal persons: 1) 
the concept of «criminal-law measures applied to legal persons is a manifestation (form) 
of criminal responsibility»; 2) the concept of «measures of criminal law applicable to legal 
persons, is not a manifestation (form) of criminal responsibility».

Keywords: criminal liability, punishment, measures of a criminal-legal character, legal 
entity.
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УДК 343.2

Щодо поняття кримінального правопорушення
у доктрині та законодавстві про кримінальну 

відповідальність ФРН

Д. І. Макарчук, 
аспірант відділу проблем кримінального права, 

кримінології та судоустрою Інституту держави і права

ім. В.М. Корецького НАН України

ВисвітленоісторичнийрозвитокдоктриникримінальногоправаНімецькихземель,
під впливом якого склався інституційний розподіл кримінальних правопорушень, а
такожвиокремилисяознакитакихдіянь.Проаналізованодоктринальнітазаконодавчі
підходи до визначення поняття кримінального порушення за кримінальним правом
ФРН,напідставіякогоформулюютьсяродовіознакизлочинуіпроступку.Визначено
класифікаційніознакикримінальнихправопорушеньузаконодавствіпрокримінальну
відповідальність ФРН. Проаналізовано можливість подальшого застосування
відповіднихтеоретичнихтазаконодавчихконструкційвукраїнськомукримінальному
праві.

Ключові слова: кримінальнеправопорушення,класифікаційніознаки,кримінальна
доктрина,кримінальнийкодекс.

Макарчук Д.І. О понятии уголовного правонарушения в доктрине и 
законодательстве об уголовной ответственности ФРГ

ОтраженоисторическоеразвитиедоктриныуголовногоправаГерманскихземель,
под влиянием которого сложилось институциональное распределение уголовных
правонарушений, а также выделились признаки уголовно наказуемых деяний.
Проанализированы существующие доктринальные и законодательные подходы к
определениюпонятияуголовногонарушенияпоуголовномуправуФРГ,наосновании
которогоформулируютсяродовыепризнакипреступленияипроступка.Определены
классификационные признаки уголовных преступлений в законодательстве об
уголовной ответственности ФРГ. Проанализированы возможности дальнейшего
применения соответствующих теоретических и законодательных конструкций в
украинскомуголовномправе.

Ключевые слова: уголовное преступление, классификационные признаки,
уголовнаядоктрина,уголовныйкодекс.
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Макарчук Д. І. Щодо поняття кримінального правопорушення...

Makarchuk Danуlо. On the concept of the criminal offense according to the doctrine 
and legislation on criminal responsibility of the federal republic of Germany

The article describes the historical development of the doctrine of criminal law of
German lands, under the influence ofwhich prevailing institutional division of criminal
offenses has been developed, as well as signs of criminally punishable acts have been
separated. It analyses the existing doctrinal and legislative approaches to definitions of
crime,misdemeanorandviolationofthecriminallawoftheFederalRepublicofGermany.
This article also defines classification criteria of criminal offenses in the legislation on
criminal responsibility of the Federal Republic of Germany. The author analyses the
possibilityoffurtheruseofrelevanttheoreticalandlegislativestructuresintheUkrainian
criminallaw.

Keywords: criminal offense, definition of the concept, classification marks, criminal
doctrine,criminalcode.

У процесі реформування вітчизняної системи кримінального права до 
законодавства України про кримінальну відповідальність були введені 
нові інститути – кримінального правопорушення та кримінального 
проступку, що в перспективі мають змінити підходи до розуміння поняття 
«правопорушення» в українському законодавстві. Водночас ці поняття не 
були нормативно визначені та систематизовані у законодавстві України 
про кримінальну відповідальність. Тому доцільно уявляється звернутися 
до досвіду ФРН задля диференціації вказаних понять та визначення 
родових ознак кожного виду кримінальних правопорушень.

У вітчизняній та російській науковій літературі поняття кримінального 
правопорушення у ФРН зазвичай змішують із системою класифікації 
кримінальних правопорушень. Такі науковці, як Г. Єсаков, Н. Крилова, 
І. Козочкін, А. Серебнікова, не приділяють значної уваги аналізу 
поняття кримінального правопорушення і не наводять позицій німець-
ких науковців з даного питання. Вітчизняні науковці С. Яценко та                                                                                              
М. Хавронюк зупиняються лише на формальних (легальних) дефініціях, що 
наведені в Кримінальному кодексі ФРН (далі – КК ФРН). Представлений 
підхід, на нашу думку, є невиправданим, оскільки поняття кримінального 
правопорушення в сучасній німецькій доктрині є значно глибшим і 
багатограннішим, аніж це видається на перший погляд та справляє значний 
вплив на систему класифікації кримінальних правопорушень у КК ФРН. 

Серед значної кількості наукових досліджень німецького кримінального 
права, проведених на теренах колишнього СРСР, ретроспективним 
аналізом підходів до визначення поняття кримінального правопорушення 
відзначаються роботи А. Жалінського.

Якщо проаналізувати деякі праці видатних німецьких філософів 
таких, як Х. Вольф, Г. Гегель, І. Кант, Л. Фейєрбах, то можна відзначити 
значний вплив розроблених ними філософських концепцій на формування 
поняття кримінального правопорушення в німецькій кримінально-
правовій доктрині. Їхні погляди визначили не тільки підходи до розуміння 
поняття кримінального правопорушення, а й мету кримінального права, 
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диференціацію кримінальних правопорушень за системою покарань, 
класифікацію злочинних діянь за ступенем завданої суспільству шкоди.

Серед сучасних німецьких науковців можна відзначити таких учених, 
як В. Бойльке, X. Вельцель, Й. Вессельс, Т. Вайгенд, В. Гропп, Г. Еллінека,            
Х.- Х. Ешок, Д. Маурер, К. Роксін, Г. Фройнд, X. Ціпфа та Г. Штратенверт.

Для уникнення розбіжностей та можливої термінологічної плутанини 
необхідно зробити застереження щодо понятійного апарату, що вико-
ристовується в німецькій кримінально-правовій доктрині при означенні 
того, що в Україні називається кримінальним правопорушенням. Серед 
таких понять можна виокремити: 

1) делікт (Delikte) – поняття відсутнє в німецькому законодавстві 
про кримінальну відповідальність, однак часто зустрічається в науковій 
літературі. Воно охоплює поняття злочину (Verbrechen) та понят-
тя проступку (Vergehen); 2) кримінальне діяння, злочин (Straftat) – 
протиправна, винна дія, що містить склад діяння, передбачене законо-
давством про кримінальну відповідальність; 3) протиправне діяння 
(Rechtswidertat) – діяння, при вчиненні якого відсутня вина; 4) діяння, 
вчинок (Handlung) – вольова соціальна поведінка; 5) фактичний склад 
(Sarchverhalt) – реальні дії (обставини), що відбулися; 6) склад діяння 
(Tatbestand) або законний склад діяння (Gesetzlichen Tatbestand) – поняття 
близьке до складу злочину, однак є лише одним з елементів злочину, являє 
собою сукупність ознак, передбачених в законодавстві про кримінальну 
відповідальність, що описують передумови настання кримінальної 
відповідальності; 7) неправо або неправда (Unrecht) – співпадіння складу 
діяння і протиправності1.

Виходячи з цього можна зробити висновок, що термінологія, 
використовувана німецькими науковцями, є неоднорідною, тому в 
даній статті ми пропонуємо використовувати поняття «кримінальне 
правопорушення» як таке, що включає в себе вищеперераховані визна-
чення. Хоча ми маємо усвідомлювати, що таке трактування є певним 
необхідним спрощенням, покликаним уніфікувати німецький та українсь-
кий термінологічний апарат.

Радянський дослідник Р. Дусаев, аналізуючи концепції класичної 
школи кримінального права Німеччини, і зокрема поняття кримінального 
правопорушення, зробив особливий акцент на філософії Просвітництва, 
яка ще в другій половині XVII століття почала розвиватися в цій країні 
та мала помітний вплив на законотворчий процес та правову практику в 
окремих німецьких землях. Цей процес розвивався нерівномірно в різних 
землях колишньої Німецької Імперії. Так, якщо в Пруському королівстві до 
кінця XVIII століття завдяки діяльності Фрідріха II ідеї Вольфа, Томазія, 
Монтеск’є і Вольтера були закріплені в якості відправних принципів 
кримінального права (зокрема, щодо пом’якшення санкцій за вчинення 
певних кримінальних правопорушень та скасування певних середньовічних 
мір покарання), то в інших німецьких землях діяли пам’ятки права, чиї 

1 ЖалинскийА.Э.Современное немецкое уголовное право. Москва: Проспект, 2006. С. 117. 
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принципові положення сформувалися під впливом «Кароліни». Наприклад, 
у Баварії аж до 1813 р. діяв КК 1751 р. розроблений бароном Вігулаусом 
Ксавьером Алоізіус Крейтмейером за велінням останнього курфюрста 
баварської лінії Максиміліана Йосипа III. У вказаному джерелі права 
зустрічається ще дуже багато пережитків феодального кримінального 
права. Зокрема, вельми широко представлені кваліфіковані види 
страти. В якості складів кримінального правопорушення зустрічаються 
богохульство, єресь і чаклунство2.

Витоки філософських поглядів, що здійснили значний вплив формування 
поняття кримінального правопорушення в німецьких землях, можна 
прослідкувати в працях класичних німецьких філософів. Так, Імануїл Кант 
ще в 1797 році проголосив, що «законодавча влада може належати лише 
об’єднаній волі народу»3. Під кримінальним правопорушенням німецьким 
філософом розумілися дії, що порушують права: 1) кожної окремої людини; 
2) інтереси суспільства в цілому4. І. Кант ввів двочленну класифікацію 
кримінальних правопорушень, яка була схожа на ту, яка наведена у 
Французькому КК 1791 р. Однак у І. Канта був більш прогресивний 
критерій поділу – ставлення злочинця до вчиненого. Діяння вчинене 
через необережність (тобто таке, що вчинене без злочинного умислу, 
однак містить ознаки кримінального правопорушення і передбачене кри-
мінальним законом, іменується ним «провинність», натомість умисне 
порушення (тобто діяння, пов’язане з усвідомленням того, що воно є 
порушенням) називається «злочином»5. Таким чином, дотримуючись 
традиції Просвітництва, І. Кант приділяв увагу не тільки елементам 
об’єктивної, а й суб’єктивної сторони кримінального правопорушення. 
Останнє не залежало від інших моментів, крім волі суб’єкта кримінального 
правопорушення, а тому на підставі вільного волевиявлення злочинця 
вирішувалося питання про віднесення кримінального правопорушення до 
категорій «провинність» або «злочин». При цьому І. Кант не протиставляв 
одна одній категорії свободи та необхідності, а сприймав їх діалектично, 
як єдність протилежностей. Таким чином, в процесі формулювання 
«кантівського» поняття кримінального правопорушення були враховані 
кримінально-правові категорії необхідної оборони і крайньої необхідності.

При виведенні поняття кримінального правопорушення І. Кант 
спирався на принципи природного права в цілому і принцип рівності 
всіх перед законом зокрема. Тому суспільно корисні завдання покарання 
ним заперечувалися. Покарання є лише наслідком порушення заборони, 
встановленої в кримінальному законі (що в більшості випадків рівнозначно 
посяганню на природне право людини), який визначався філософом 
як категоричний імператив (кримінальний закон є категоричним імпе-

2 ДусаевР.Н.Концепции классической школы уголовного права во Франции и Германии. 
Петрозаводск, 1992. С. 17. 

3КантИ.Философское наследие. Сочинения в 6 т. Т. 4.  Москва: Мысль, 1965. С. 324.
4Там же. С. 256.
5Там же. С. 132. 
6Там же.С. 256.
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ративом)6. Покарання, як логічний наслідок вчинення кримінального 
правопорушення, розглядалося І. Кантом у двох аспектах: правовому 
і моральному. В першому випадку воно накладалося судом з метою 
відновлення справедливості (на державному рівні). У другому випадку 
реалізація його була природною карою морального характеру, коли «гріх 
сам себе карає»7.

Разом з І. Кантом істотній вплив на формування ідейної основи 
класичної школи кримінального права, і зокрема поняття кримінального 
правопорушення, зробив Георг Вільгельм Фрідріх Гегель. Держава і 
право були предметом дослідження у багатьох його працях. У них часто 
ставиться питання про кримінальне правопорушення, відплату за нього з 
точки зору законності.

Г. Гегель формулює поняття кримінального правопорушення так: 
кримінальне правопорушення – це заперечення права. Покаранням за 
вчинення кримінального правопорушення є відновлення порушеного 
злочинцем права і таким чином заперечення кримінального право-
порушення. На цій основі виконання покарання в суспільстві є як 
раціональним, так і неминучим. Злочин і покарання на тлі діалектичної 
логіки Гегеля знаходяться в єдності протилежностей. Якісна та кількісна 
рівність (відповідність) між злочином і покаранням можлива лише 
за умови цінності для потерпілого і злочинця об’єкта кримінального 
правопорушення8.

Якщо відійти від загальнофілософських вчень про кримінальне 
правопорушення і проаналізувати норми чинного законодавства ФРН, 
можна відзначити, що у КК ФРН загальне поняття кримінального 
правопорушення відсутнє. Хоча у частині 5 § 11 КК ФРН пропонується 
формальне визначення «правопорушного діяння», тобто такого, яке містить 
склад діяння, передбаченого кримінальним законом. Однак, на нашу 
думку, дане визначення не може характеризувати поняття кримінального 
правопорушення у законодавстві ФРН, оскільки є надто загальним, 
містить лише дві неконкретизовані ознаки: склад діяння і посилання на 
кримінальний закон.

Так, серед науковців, що аналізують поняття кримінального право-
порушення в законодавстві ФРН, можна зустріти посилання на § 12                          
КК ФРН «Злочин і менш тяжкий злочин» (Verbrechen und Vergehen)9. Однак 
у даній кримінально-правовій нормі також відсутнє поняття кримінального 
правопорушення, в ній дається характеристика двох категорій кримінально 
караних діянь. Хоча в наведеній нормі містяться певні важливі ознаки 
різновидів кримінального правопорушення, які необхідно враховувати 
при формуванні визначень понять злочину і проступку. 

Як відзначив Г. Штратенверт, «…вчення про злочин, поряд із вченням 

7  КантИ.Цит. работа. С. 257.
8 ГегельГ. Философия права: Философское наследие. Т. 113 . Москва: Мысль, 1990.  С. 289. 
9 Головненков П.В. Уголовное уложение (уголовный кодекс) Федеративной Республики 

Германия: научно-практический комментарий и перевод текста закона. URL:  https://play.google.
com/books/reader?id=E0jVAgAAQBAJ&printsec=frontcover&output=reader&hl=ru&pg=GBS.PP1 
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про склад діяння є центральною ланкою всієї німецької кримінально-
правової доктрини»10. Х.-Х. Ешек та Т. Вайгенд вказують, що поняття 
кримінального правопорушення визначає загальні передумови караності 
поведінкового акту (Handlung)11. 

У німецькій кримінально-правовій доктрині елементами вчення 
про кримінальне правопорушення є: 1) поняття кримінального право-
порушення; 2) структура кримінального правопорушення; 3) аналіз 
окремих елементів кримінального правопорушення. При цьому основним 
структурним елементом даного вчення є саме поняття кримінального 
правопорушення (Verbrechensbegriff) та поняття діяння (Handlungsbegriff)¸ 
зміна якого визначає вчення про кримінальне правопорушення та поняття 
складу діяння (Tatbestand). 

Перш ніж підійти до формулювання поняття кримінального право-
порушення¸ необхідно окреслити два основні підходи, що вико-
ристовуються німецькими вченими при розробці дефініції кримінального 
правопорушення. Перший підхід можна умовно охарактеризувати як 
теоретичний. Він полягає в докладному аналізі етапів розвитку поняття 
кримінального правопорушення, змін у характеристиці його структури та 
тісному взаємозв’язку з ученням про діяння. Другий підхід – практичний, 
звертає увагу на техніко-юридичні аспекти поняття кримінального 
правопорушення та вказує на практичну віддаленість теоретичного 
формулювання поняття кримінального правопорушення від потреб 
правозастосування.

Проаналізувавши вищевказані підходи, ми пропонуємо застосувати 
проміжне визначення поняття кримінального правопорушення яке 
враховує як теоретичні концепції німецької правової науки, так і практичну 
необхідність відповідності поняття правозастосовним орієнтирам. 
Для означених потреб можна виокремити дефініцію, сформульовану                              
Д. Маурером: кримінальне правопорушення – це відповідна складу діяння 
(Tatbestandmassige), протиправна (rechtswidrige) і винна (schuldhqfte) 
поведінка, тобто дія, результатом вчинення якої є настання передбачених 
у законодавстві про кримінальну відповідальність наслідків12. Зазначене 
поняття використовується як основне у значній кількості наукових дискусій 
щодо структури і змісту елементів кримінального правопорушення.                         
Це дає змогу зрозуміти кримінальне правопорушення як специфічну 
єдність натурального (предметного) і правового – єдиний реальний 
поведінковий акт, який має заздалегідь визначені законом правові 
властивості та характеристики, сформульований в законі. 

Для того, що зрозуміти основні підходи до поняття кримінального 
правопорушення у доктрині та законодавстві про кримінальну відпо-
відальність ФРН, необхідно проаналізувати структуру кримінального 
правопорушення, сформульовану німецькою кримінально-правовою 
доктриною. 

10 JescheckН.Lehrbuch des Strafrechts. Allgemeiner Teil.  Berlin: Duncker & Humblot, 1996. С. 30. 
11 StratenwerthG.Strafrecht Allgemeiner Teil Die Straftat. München: Verlag Franz Vahlen, 2011. 

С. 67. (6., überarbeitete Auflage).  (Academia Iuris).  
12 MaurerD.Strafrecht. Allgemeiner Teil. Marburg: Elwert Verlag, 1999. С. 21.
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Відповідно до наведеного вище визначення кримінального право-
порушення його структуру формують такі ознаки (елементи):                                           
а) відповідність складу діяння, тобто діяння міститься в законодавстві 
про кримінальну відповідальність; б) протиправність; в) винність13. 
Сучасний розвиток вчення про кримінальне правопорушення в німецькій 
кримінально-правовій доктрині, як і зміна підходів до нього, відбувається 
в рамках цієї трьохелементної структури.

Однак існує й інша позиція, згідно з якою склад діяння і протиправність 
об’єднуються в загальний склад кримінального правопорушення. При 
такому підході розглядаються, зокрема, ті обставини, що усувають 
протиправність як негативну ознаку складу кримінального право-
порушення. Хоча даний підхід у німецькій науковій літературі згадується 
значно рідше, аніж трьохелементна концепція структури кримінального 
правопорушення.

Зокрема, такий дослідник, як К. Роксін, відзначає, що розглядаючи 
поняття кримінального правопорушення з позиції його розподілу на три 
суттєві атрибути (відповідність складу, протиправність і вина) можна 
говорити про трьохступеневу побудову діяння, але в такому разі вчення про 
негативні ознаки складу кримінального правопорушення, навпаки, веде до 
двоступеневої системи діяння14. Із такого трактування К. Роксіна можна 
зробити висновок, що останній займає проміжну позицію, не об’єднуючи 
склад діяння і протиправність, але вводячи їх у вищу категорію неправди.

Специфіка вищеописаних підходів у порівнянні зі структурою кри-
мінального правопорушення в українському кримінальному праві полягає 
в тому, що: а) перелік елементів (ознак) кримінального правопорушення 
за німецькою доктриною не включає суспільної небезпеки і караності 
діяння, відтак відпадає суперечка про те, що є визначальним або стоїть 
на першому місці - суспільна небезпека чи протиправність; б) зв’язок між 
елементами ґрунтовно опрацьований, причому в техніко-юридичному 
плані будується іншим чином, аніж у вітчизняній кримінально-правовій 
доктрині; в) наявна відмова від натуралістичного, що не містить правової 
оцінки, розуміння поняття кримінального правопорушення, що особливо 
наочно проявляється у відмові від психологічного поняття вини.                           
В кримінально-правовій доктрині ФРН діяння – це не просто дія, а якийсь 
вольовий акт, який має соціальний зміст і піддається оцінці, при цьому 
діяння виступає як підстава кримінальної відповідальності, як описаний, 
оцінений та заборонений законодавством феномен.

У німецькій кримінально-правовій доктрині зазвичай виділяють 
два рівні структурної моделі поняття кримінального правопорушення: 
на першому – власне діяння; на другому – неправда, або буквально – 
несправедливість, вина. При цьому описана категорія несправедливості 
– неправди охоплює діяння (дію – бездіяльність), відповідність діяння 

13 Wessels J., BeulkeW., Satzger H. Strafrecht Allgemeiner Teil Die Straftat und ihr Aufbau. 
Heidelberg: C.F. Müller, 2016. С. 22. (46., neu bearbeitete Auflage). 

14RoxinC.,ArztG.,TiademannK.Einführung in das Strafrecht und Strafprozessrecht. Heidelberg: 
C.F. Müller, 2014. С. 17.  (Start ins Rechtsgebiet).
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складу і відображається в протиправності. Вина як елемент кримінального 
правопорушення залишається за межами складу діяння, але проявляється 
в ньому як умисел або необережність. 

Зв’язок ознак (елементів) поняття кримінального правопорушення 
ґрунтовно розглядається такими дослідниками, як Й. Вессельс, В. Бойльке та 
Х. Сатзгер. Вони зазначають, що основою кримінального правопорушення 
є соціальна (поєднана з соціально негативними наслідками) поведінка, 
тобто діяння, що можна описати ознаками складів різної спільності та 
юридичної значущості. Таке діяння повинно відповідати складу діяння в 
законі й бути протиправним. Тільки діяння, відповідне законному складу 
і при цьому протиправне, тобто таке, що не містить ознак, які усувають 
протиправність, може бути винним15. Вважається, що ця модель дозволяє 
більш повно оцінити передумови кримінальної відповідальності в їх фак-
тичному багатоманітті. 

Перехід від теорії до практики спрощує підхід до аналізу зв’язків 
елементів кримінального правопорушення. Процес визнання діяння 
кримінально караним передбачає чітку послідовність аналізу відповідного 
діяння і його ознак. В першу чергу аналізується відповідність складу 
діяння (відповідність об’єктивного складу діяння його суб’єктивному 
складу, з урахуванням умислу). Далі аналізується протиправність 
або правомірність діяння. Завершується такий аналіз встановленням 
наявності або відсутності вини, що включає в себе осудність; спеціальні 
ознаки вини; форми вини; усвідомлення неправомірності діяння, а також 
встановлення наявності або відсутності обставин, що усувають винність. 
На завершальному етапі важливо пам’ятати, що вина не збігається з 
умислом і необережністю в суб’єктивному складі діяння. У низці випадків 
необхідне встановлення додаткових умов караності, що діють при при-
значенні і виконанні покарання, що передбачає вирішення додаткових 
питань. Саме така схема, з тими або іншими варіаціями відображаючи 
елементи структури кримінального правопорушення, як правило, вико-
ристовується при коментуванні статей Особливої частини КК ФРН та 
інших кримінально-правових норм.

Суспільна небезпека або шкідливість не розглядаються як елемент 
або ознака кримінального правопорушення. Але вони аналізуються в 
літературі як матеріальна сторона кримінального правопорушення. Іноді її 
розкривають вказівками на охоронюване законом благо, а також на власне 
діяння і його результати, а іноді наявність матеріальної сторони злочину 
обґрунтовують іншими елементами. 

Х.-Х. Ешок та X. Ціпфа вважають, що матеріальне поняття кримі-
нального правопорушення і його зміст визначаються конституційним 
устроєм і кримінально-правовою теорією16. К. Амелунг в основу мате-
ріального поняття кримінального правопорушення вкладає соціальну 
шкоду17. Дещо по-іншому X. Вельцель розглядав матеріальне визначення 

15 WesselsJ.,BeulkeW.,SatzgerH.Цит. праця. С. 4.
16 RoxinC.,ArztG.,TiademannK. Цит. праця. С. 25.
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поняття кримінального правопорушення, вважаючи, що основне завдання 
кримінального права полягає у захисті позитивної соціальної поведінки.

К. Роксін підкреслює, що формальне визначення кримінального 
правопорушення позначає зону дії кримінального закону та виконує 
гарантійну функцію, попереджаючи вихід за межі закону, а матеріальне 
– відображає уявлення суспільства про те, що потрібно і можна забо-
роняти, використовуючи інструмент законодавства про кримінальну 
відповідальність. Матеріальне визначення поняття кримінального 
правопорушення розкривається ознакою соціальної шкідливості, що 
виникає тоді, коли злочинна поведінка зачіпає стан та функціонування 
громадського спільного життя і посягає тим самим на ті чи інші правові 
блага. Матеріальне поняття кримінального правопорушення – це, так би 
мовити, масштаб, який визначає, що може і що не може бути каране за 
кримінальним законом18. Водночас, це поняття залишається нез’ясованим, 
насамперед через невизначеність поняття «правове благо», вихідного в 
даному випадку. Однак вказане поняття можна охарактеризувати як даності 
або цілі, які корисні індивіду в його вільному самовираженні, в рамках 
соціальної системи, побудованої на уявленні про цілі її функціонування»19. 

Г. Штратенверт розвиває, в свою чергу, матеріальне поняття кри-
мінального правопорушення, звертаючись до праць Г. Еллінека про право 
як «етичний мінімум», та вказує, що власне мораль, етика не можуть 
визначати криміналізації діяння, і матеріальне визначення кримінального 
правопорушення досягається на основі інших критеріїв20. Таким чином, 
він розглядає вчення про правове благо і теоретичний підхід, що зводиться 
до забезпечення захисту мінімуму соціальних умов. І те, й інше він 
вважає недостатньо визначеним. Матеріальне поняття, або розуміння, 
кримінального правопорушення, на його думку, розкривається іншим 
чином. 

Доповнюючи міркування Г. Штратенверта, можна навести думку 
В. Гроппа, який зокрема, включає в матеріальний зміст поняття 
кримінального правопорушення не тільки порушення абстрактного блага, 
а доповнює формулювання характеристикою наслідків кримінального 
правопорушення окресленням відмінностей між основними, кваліфі-
кованими і превілейованими складами, не забуваючи при цьому про 
наслідки вчинення кримінального правопорушення21. 

І нарешті хотілося б виділити матеріальну характеристику поняття 
кримінального правопорушення, яку наводить Г. Фройнд. Відповідно 

17 AmelungК.Rechtsgüterschutz und Schutz der Gesellschaft: Untersuchungen zum Inhalt und 
zum Anwendungsbereich eines Strafrechtsprinzips auf dogmengeschichtlicher Grundlage ; zugleich 
ein Beitrag zur Lehre von der “Sozialschädlichkeit” des Verbrechens. Frankfurt am Main: Athenäum-
Verlag, 1972. С. 155.  

18 RoxinC.,ArztG.,TiademannK.Цит. праця. С.10.
19Там само. С. 14.
20 StratenwerthG. Цит. праця. С. 33.
21 GroppW. Strafrecht Allgemeiner Teil, 3., überarbeitete und erweiterte Auflage. Heidelberg: 

Springer Verlag Berlin, 2015.  (Springer-Lehrbuch). 
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до даного ним визначення кримінальне правопорушення базується на 
завданнях кримінального права, включення соціальних моментів до 
структури діяння, оціночних і функціональних елементів вини, цілі 
покарання, правах потерпілого тощо. Однак вихідним пунктом матеріально 
орієнтованого вчення про кримінальне правопорушення є розуміння 
необхідності легітимації покарання, яке повинно бути обґрунтовано 
виконанням завдань кримінального права щодо захисту правових благ, 
тобто має бути доцільним22. Таким чином, німецька кримінально - правова 
доктрина розглядає кримінальне правопорушення як з матеріальних, так і з 
формальних позицій, але в жодному випадку не обмежується формальним 
трактуванням «правопорушного діяння» зазначеного в КК ФРН. 

Отже, як у законодавстві  ФРН про кримінальну відповідальність, так 
і в німецькій кримінально-правовій доктрині відсутнє чітке визначення 
поняття кримінального правопорушення, а тому неможливо однозначно 
сформулювати категорійні поняття злочину і проступку. В кримінально-
правовій доктрині ФРН застосовуються два основних підходи при 
визначенні дефініції кримінального правопорушення: теоретичний та 
практичний, однак при застосуванні будь-якого з них необхідно враховувати 
положення § 11-12 КК ФРН щодо винності діяння та передбаченості його 
в законі. 

Структурну модель кримінального правопорушення (що охоплюється 
поняттям) у німецькій кримінально-правовій доктрині формулюють два 
основні елементи – діяння та несправедливість (неправда), що включає 
в себе вину. Причому перелік елементів кримінального правопорушення 
не включає в себе суспільної небезпеки і караності діяння, а зв’язок між 
цими елементами ґрунтовно опрацьований у техніко-юридичному плані. 
Можна відзначити, що в цілому в доктрині та законодавстві ФРН наявна 
відмова від натуралістичного, що не містить правової оцінки, розуміння 
поняття кримінального правопорушення.

Теоретична модель поняття кримінального правопорушення у ФРН, 
на нашу думку, є дещо складнішою, ніж аналогічні моделі в Україні. 
Складність поняття полягає в надмірній теоретизованості (певному 
законодавчому формальному підході), що своєю чергою тягне за со-
бою відірваність від потреб правозастосовної практики. Водночас 
навіть сучасні німецькі науковці відзначають необхідність спрощення 
підходів до поняття кримінального правопорушення і відповідності 
такого поняття принципам природного права, що застосовувалися ще 
класичною німецькою філософією. Водночас при формулюванні по-
няття кримінального правопорушення в Україні на законотворчому і 
теоретичному рівнях доцільно запозичити німецький підхід до аналізу 
зв’язків елементів кримінального правопорушення, що, своєю чергою, 

22 Freund G. Strafrecht Allgemeiner Teil. Heidelberg: Springer-Verlag Berlin, 2008. С. 10. 
(Springer-Lehrbuch).
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дозволить конструктивніше підходити до формування норм Особливої 
частини КК України. Застосування німецького аналітичного апарату 
унеможливить  чітке  віднесення злочинних діянь до категорій «злочин» 
або «правопорушення». 

Makarchuk Danуlо. On the concept of the criminal offense according to the doctrine 
and legislation on criminal responsibility of the federal republic of Germany

Recently, new concepts of «criminal offense» and «criminal misconduct» were 
introduced into the domestic criminal law system of Ukraine. At the same time, the 
aforementioned concepts were not regulated and systematized in the legislation of Ukraine 
on criminal liability. In view of the above, it is expedient to turn to the experience of the 
Federal Republic of Germany, in order to differentiate these concepts and determine the 
generic features of each type of criminal offenses.

In order to avoid any discrepancies and possible terminological discrepancies, at the 
beginning of the article, a reservation must be made regarding the conceptual apparatus 
used in the German criminal law doctrine in the definition of which is called a criminal 
offense in Ukraine. Among such concepts it is possible to distinguish:

1) delict (Delikte) - this concept is absent in the German legislation on criminal liability, 
however, often found in the scientific literature. It covers the concept of crime (Verbrechen) 
and the concept of misconduct (Vergehen); 2) criminal act - a crime (Straftat) - an unlawful, 
guilty act containing the composition of the act; 3) an unlawful act (Rechtswidertat) - an act 
for which there is no fault; 4) act, deed (Handlung) - volitional social behavior; 5) actual 
composition (Sarchverhalt) - actual actions (circumstances) that have taken place; 6) the 
composition of the act (Tatbestand) or the legal form of the act (Gesetzlichen Tatbestand) - 
the concept is close to the crime, however, is only one of the elements of the crime. It is a 
set of features stipulated in the legislation on criminal liability, describing the preconditions 
for criminal liability; 7) wrong or false (Unrecht) - the coincidence of the composition of 
the act and wrongdoing.

On the basis of the foregoing, it can be concluded that the terminology used by German 
scholars is rather heterogeneous. Based on this, for the purpose of generalization and better 
perception of the material, the article proposed to use the concept of «criminal offense», 
which include the above-mentioned definitions. Although we must realize that such an 
interpretation is a definite, necessary simplification designed to unify the German and 
Ukrainian terminology. In German criminal-law doctrine elements, which includes the 
doctrine of a criminal offense are: 1) the concept of a criminal offense; 2) the structure of 
the criminal offense; 3) analysis of separate elements of a criminal offense. At the same 
time, the main structural element of this doctrine is the concept of a criminal offense 
(Verbrechensbegriff) and the notion of act (Handlungsbegriff), which change is determined 
by the doctrine of a criminal offense and the notion of an act (Tatbestand).

Before approaching the concept of a criminal offense, it is necessary to outline two 
main approaches used by German scholars in developing a definition of a criminal offense. 
The first approach can be conventionally described as theoretical. It consists of a detailed 
analysis of the development stages of the concept of a criminal offense, changes in the 
characterization of its structure and, above all, in close connection with the doctrine of the 
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act. The second approach is practical, it draws attention to the technical and legal aspects 
of the concept of a criminal offense and points to the practical remoteness of the theoretical 
formulation of the notion of a criminal offense from the needs of law enforcement.

Keywords: criminal offense, definition of the concept, classification marks, criminal 
doctrine, criminal code.

УДК 343.97

Детермінанти насильства
в сім’ї проти життя та здоров’я 

щодо дітей на макрорівні

О. Л. Беспаль, 
асистент кафедри
кримінального права і процесу
Навчально-наукового Юридичного інституту
Національного авіаційного університету

Розглядаютьсядетермінантинасильствавсім’їпротижиттятаздоров’ящодо
дітей на макрорівні. Розкриваються основні чинники, які детермінують сімейне
насильство щодо дітей, їхній взаємозв’язок. Констатується, що економічна криза,
низький рівень життя переважної більшості населення, безробіття, алкоголізм,
наркоманія,токсикоманія,низькийрівенькультури–цефакторимакрорівня,щонега-
тивновпливаютьнасвідомість,поведінкуосіб,яківрезультатістаютьнестриманими,
агресивними,жорстокимитаможутьвчинятисімейненасильствощододітей.

Ключові слова:насильствовсім’ї,діти,детермінанти,макрорівень.

Беспаль О.Л. Детерминанты насилия в семье против жизни и здоровья в 
отношении детей на макроуровне 

Рассматриваются детерминанты насилия в семье против жизни и здоровья
в отношении детей на макроуровне. Раскрываются основные факторы, которые
детерминируютсемейноенасилиевотношениидетей,ихвзаимосвязь.Констатируется,
чтоэкономическийкризис,низкийуровеньжизниподавляющегобольшинстванаселения,
безработица,алкоголизм,наркомания,токсикомания,низкийуровенькультуры– это
факторы макроуровня, негативно влияющие на сознание, поведение лиц, которые в

©БеспальОльгаЛеонідівна– асистент кафедри кримінального права і процесу Навчально-
наукового Юридичного інституту Національного авіаційного університету
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результате этого становятся несдержанными, агрессивными, жестокими и могут
совершатьсемейноенасилиевотношениидетей.

Ключевые слова: насилиевсемье,дети,детерминанты,макроуровень.

Bespal Olga. Determinants of domestic violence against life and health against 
children at the macrolevel

Thedeterminantsof domestic violenceagainst lifeandhealth in relation to childrenat
themacrolevelareconsidered.Themain factors thatdetermine the familyviolenceagainst
children,theirinterrelationarerevealed.Itisstatedthattheeconomiccrisis,thelowliving
standardsofthevastmajorityofthepopulation,unemployment,alcoholism,drugaddiction,
substance abuse, low level of culture all these macrolevel factors negatively affect the
consciousness, behaviorofpersonswhoasa result becomeunrestrained,aggressive, cruel
andcancommitfamilyviolenceagainstchildren.

Keywords:violenceinthefamily,children,determinants,macrolevel.

Проблема детермінації злочинності є однією з найважливіших і най-
складніших проблем не лише в науці кримінології, а й в практичній діяль-
ності юристів, психологів, соціологів. Як слушно зазначила А.Б. Блага, її 
важливість обумовлена тим, що встановлення причин злочинності дасть 
можливість розробити та здійснити ефективні заходи боротьби з нею. 
Однак ця проблема й досі не знайшла однозначного вирішення у зв’язку зі 
специфікою вияву детермінації в соціальному середовищі1.

Від з’ясування детермінантів конкретного злочину залежать: встанов-
лення його соціально-правової природи; окремих характеристик особистості 
злочинця, жертви злочину; розробка запобіжних заходів; а також це допо-
може вирішити інші кримінологічні проблеми. Зважаючи на важливість 
детермінантів злочинності, не можна не погодитися з думкою А.П. Закалюка 
про те, що постає завдання максимально обґрунтовано, точно і предметно 
визначити ті явища, факти, процеси, умови, від яких залежить обумовлення 
злочинності, насамперед її спричинення2.

Проблемі детермінант насильства в сім’ї (в тому числі й щодо дітей) були 
присвячені праці А.Б. Благої, В.Є. Боднара, Б.М. Головкіна, Л.В. Крижної, 
Г.М. Лактіонової, О.В. Пономарчук, М.Ю. Самченко, Н.С. Юзікової,                              
Я.І. Юрківа та ін., однак залишаються недослідженими питання детермінантів 
насильства у сім’ї саме проти життя та здоров’я щодо дітей.

Насильство в сім’ї (як і злочинність у цілому) є показником певних 
негативних тенденцій у суспільстві, кількість та масштаби якого залежать 
від особливостей розвитку економічної, соціальної, культурної сфер. 
Загальновідомо, що повністю викорінити злочинність неможливо, оскільки 

1 БлагаА.Б.Насильство в сім’ї (кримінологічний аналіз і запобігання): монографія // МВС 
України, ХНУВС  Харків: ФО-П Макаренко,  2014.  С.158.

2 Закалюк А. П.Курс сучасної української кримінології: теорія і практика.У 3 кн. Київ: 
Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. Кн. 1: Теоретичні засади та історія української кримінологічної 
науки. С.183.
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це явище є незмінним супутником розвитку суспільства: скільки існує 
людство – стільки існуватиме злочинність. Не можна не погодитися з 
твердженням А. Ткачової про те, що можна по-різному називати злочини 
(ексцеси, делікти, правопорушення), але не можна викорінити те, що у 
кожному конкретному випадку є наслідком суперечностей між особою та 
суспільством, конфліктів між людьми3. Питання полягає в іншому: що слід 
зробити, щоб зменшити кількість злочинів, у тому числі проявів сімейного 
насильства щодо дітей. Тому надзвичайно важливо дослідити детермінанти 
насильства в сім’ї проти життя та здоров’я щодо дітей, щоб в подальшому 
розробити запобіжні заходи для протидії даним злочинам.

На макрорівні (суспільства в цілому) досліджуються соціальні явища і 
процеси, які мають певне детерміністське, в тому числі причинно-наслідкове, 
значення для пояснення того, що їх породжує, визначає, обумовлює4. 

Безумовно, соціально-економічні чинники опосередковано або безпо-
середньо впливають на стан злочинності. Злочинність та соціально-
економічні умови в державі пов’язані між собою (чим гірші соціально-
економічні умови, тим вищий рівень злочинності у державі). Економічний 
стан держави впливає на свідомість, поведінку та спосіб життя громадян. 
В умовах економічної кризи більшість населення насамперед дбає про 
задоволення елементарних потреб у їжі, одязі, житлі. За таких умов на 
другий план відходять культурні, духовні цінності, позитивне спілкування 
між членами сім’ї.

Згідно з дослідженням рівня життя українців, проведеного ООН, фактич-
но все населення України живе за межею бідності. Відповідно до стандартів 
ООН, за межею бідності живуть люди, які в день витрачають до $5. Експерти 
підрахували, що прожитковий мінімум в Україні - 33,5 грн. на день, ($1,5)5. 
Тобто, за вищевказаними даними, 80% населення України проживає за 
межею бідності. Дуже слушним є зауваження А. Ткачової про те, що в Україні 
має місце таке ганебне явище, як бідність працюючих людей6. Бідність 
широких верств населення створює у них комплекс неповноцінності, 
атмосферу тривоги, невпевненості, пригнічує життєву активність, вбиває 
віру в соціальну справедливість, занурює у стан фрустрації і безвиході. 
Усвідомлення безперспективності життя знаходить свою компенсацію у 
різних видах соціальних девіацій: пияцтві, жебракуванні, дармоїдстві, 
проституції, безпритульності, криміногенних конфліктах, сімейному на-
сильстві, різних видах протиправної поведінки тощо. Побут таких людей 
має примітивний, спотворений характер, наповнений різними формами 
насильства7. 

3 Ткачова А. Детермінація насильницької злочинності // Вісник Національної академії 
правових наук України.  2014.  № 2 (77).  С.173.

4 Даньшин І.М. Проблеми детермінації злочинності // Вісник Академії правових наук 
України.  1994.  № 2.  С. 122.

5 ООН: 80% українців живуть за межею бідності. URL: https://www.obozrevatel.com/ukr/
finance/fea/85946-oon-80-ukraintsiv-zhivut-za-mezheyu-bidnosti.htm.

6 Ткачова А. Детермінація насильницької злочинності // Вісник Національної академії 
правових наук України.  2014.  № 2 (77).  С.173.
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За таких умов погіршується морально-психологічний клімат у сім’ї 
і батьки, або особи, що їх замінюють, які живуть в постійній напрузі, 
викликаною економічними проблемами, доволі часто «зриваються» на дітях, 
вчиняючи насильство щодо них.

Необхідно відзначити, що безробіття також негативно впливає на взаємини 
в родині (як між дорослими членами, так і між дітьми й дорослими) і може 
провокувати вчинення насильства щодо дітей.

У 2016 р. рівень безробіття населення віком 15–70 років (за методологією 
Міжнародної організації праці (далі – МОП)) у цілому по Україні порівняно 
з 2015 р. збільшився на 0,2 в.п. та становив 9,3% економічно активного 
населення зазначеного віку, а серед населення працездатного віку – 9,7% 8. 

Необхідно звернути увагу, що з 2014 р. безробіття в цілому по державі 
підвищилось, причому рівень безробіття серед чоловіків (в порівнянні з 
жіночим) зріс суттєво і в 2016 р. становив 10,8% (1, 0262 млн. осіб) (табл. 1). 

Таблиця1
Безробітне населення України, за статтю, у 2013-2016 рр. 

(вік 15-70 років), тис. осіб9

Усе населення

рівень безробіття у 
відсотках

Чоловіки

рівень безробіття 
чоловіків у відсотках

Жінки

рівень безробіття жінок у 
відсотках

2013

1 510,4

7,3%

879,9

8,1%

630,5

6,3%

2014

1 847,6

9,3%

1 138,2

10,8%

709,4

7,5%

2015

1 654,7

9,1%

962,5

10,1%

692,2

8,1%

2016

1 678,2

9,3%

1 026,2

10,8%

652,0

7,7%

7 ГоловкінБ.М. Кримінологічні проблеми умисних вбивств і тяжких тілесних ушкоджень, 
що вчиняються в сімейно-побутовій сфері. Харків, Нове слово, 2004.  С.80.

8 Економічнаактивність населення України  2016 // Державна служба статистики України. 
Київ: 2017.  С. 44. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2017/zb/07/zb_eanu2016            
pdf.zip

9Там само. С.155-157.
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Причому відповідний показник по країнах Євросоюзу був нижчий 
(8,5%), ніж в Україні. Рівень безробіття населення працездатного віку 
(за методологією МОП) у 4 рази (!) перевищував рівень зареєстрованого 
безробіття, розрахованого щодо економічно активного населення працез-
датного віку (у жінок – у 2,9 раза, чоловіків – у 5,6 раза)10.

Звісно, у безробіття є багато факторів, однак один із основних – воєнні 
дії на Сході України.  Це вплинуло на всі сфери життя –  як економіку, так і 
сімейні відносини. Так, починаючи з 2014 р. рівень життя населення України 
суттєво знизився, що пов’язано із  зростанням рівня інфляції, суттєвим змен-
шенням доходів. Усе це не могло не позначитися на матеріальному стані 
кожної родини. 

Крім того, останнім часом гостро постала проблема насильства в сім’ях 
військових АТО, про що свідчать публікації у засобах масової інформації, в 
тому числі в мережі Інтернет. Як показує практика, війна не є першопричиною 
насильства в сім’ї11, і насильство точно присутнє після війни там, де воно 
було й до війни: коли для сім’ї це була стала модель поведінки: звичайним 
було і образити, і вдарити. Для тих, хто до війни не вчиняв насильства, після 
війни в результаті тривалого напруження та стресу, постійного режиму 
підвищеної пильності насильство може проявитися як результат втрати 
самоконтролю, нездатності вчасно опанувати агресію12. Тому надзвичайно 
важливо вести супровід таких сімей працівниками соціальних служб, щоб 
запобігти вчиненню насильства щодо дітей, надавати психологічну допомогу, 
консультувати не лише військових АТО, а також членів його сім’ї. Досить 
часто дружини не знають, як правильно себе поводити з чоловіком, і у випадку 
конфлікту між дорослими членами родини часто потерпають діти.

На жаль, немає окремих статистичних даних щодо кількості вчиненого 
насильства в сім’ї даною категорією осіб і кількості потерпілих дітей від такого 
насильства. Тому, враховуючи гостроту проблеми, пропонуємо обов’язково 
відображати в офіційних статистичних даних інформацію про кількість 
адміністративних правопорушень та злочинів, вчинених військовими АТО, 
пов’язаних з насильством у сім’ї, а також інформацію про потерпілих осіб. 
На підставі такої інформації можна буде проаналізувати кількісні та якісні 
показники насильства в сім’ї, вчиненого військовими АТО, та вживати 
відповідні заходи з метою його запобігання та протидії.

Деякі вчені (наприклад, Б.М. Головкін, А.Б. Блага) наголошують на 
взаємозв’язку насильства в сім’ї з проблемою невирішеності житлового 
питання13. Однак, за нашими дослідженнями (проведено анкетування серед 

10 Економічнаактивність населення України  2016 // Державна служба статистики України. 
С.44. 

11ЖовткоГ.Насильство в сім’ях учасників АТО: війна загострює, але не є першопричиною 
(04.08.2016).  URL: https://www.prostir.ua/?focus=nasylstvo-v-simyah-uchasnykiv-ato-vijna-zahos-
tryuje-ale-ne-je-chynnykom

12 ВиртосуІ.Війна, яка не відпускає. Про домашнє насильство в сім’ях АТО (04.07.2016). 
URL: https://life.pravda.com.ua/society/2016/07/4/214486/

13ГоловкінБ.М.Кримінологічні проблеми умисних вбивств і тяжких тілесних ушкоджень, 
що вчиняються в сімейно-побутовій сфері. Харків: Нове слово, 2004.  С.81; Блага А.Б.
Насильство в сім’ї (кримінологічний аналіз і запобігання): монографія // МВС України, ХНУВС.  
Харків: ФОП Макаренко,  2014. С.161.
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співробітників служб у справах дітей), це не впливає на кількість вчинених 
злочинів проти життя та здоров’я щодо дітей у сфері сімейних відносин. 
Оскільки в більшості випадків вчинення такого насильства особи мали 
задовільні житлові умови: 63,7% жили у власному будинку, 16,8% - в 
орендованому житловому приміщенні, 14,8% - в ізольованій квартирі і лише 
2,9% проживали в гуртожитку та 1,8% - в комунальній квартирі. 

Наступним фактором вчинення насильства в сім’ї проти життя та здоров’я 
дітей є вчинення їх в стані сп’яніння (алкогольного, наркотичного, токсичного). 
Деякі вчені (Б.М. Головкін, А.Б. Блага, В.В. Вітвіцька)14 досліджували лише 
стан алкогольного сп’яніння як один із факторів вчинення насильства в сім’ї, 
залишаючи поза увагою інші види сп’яніння, наркотичне та токсичне. 
Необхідно зазначити, що зазвичай особи, перебуваючи в стані сп’яніння 
є агресивнішими, некерованими, які більшою мірою схильні до вчинення 
насильства щодо дітей. Особливістю наркотичного сп’яніння є ще й те, 
що після такого сп’яніння стан агресивності не зникає, оскільки під впли-
вом так званої «ломки» вони здатні на вчинення будь-якого суспільно 
небезпечного діяння. 

За даними Міністерства охорони здоров’я України, середня кількість осіб, 
які перебували на обліку в медичних закладах в період з 2013 по 2016 р., хворих 
на хронічний алкоголізм, становила 497,5 тис. осіб, хворих на наркоманію 
– 64,2 тис. осіб, хворих на токсикоманію – 1,3 тис. осіб (див. табл. 2).

Причому до офіційних даних не ввійшли показники тимчасово 
окупованої території, а також зони проведення АТО. Водночас велика 
кількість осіб, які мають розлади психіки та поведінки внаслідок вживання 
алкоголю, наркотичних та інших психоактивних речовин, з різних причин 
не стоять на обліку в медичних закладах, тому реальні показники значно 
вищі, ніж ті, які наведені в офіційній статистиці.

Дана проблема для України з кожним роком дедалі поглиблюється. 
Причин цьому може бути багато: економічна криза в державі, безробіття, 
легкодоступність наркотичних та інших одурманюючих речовин, пропа-
ганда вживання алкогольних напоїв тощо. Щоб відволіктися від буденних 
проблем та негараздів, «розслабитися», люди (переважно чоловіки) вжи-
вають алкогольні напої та психоактивні речовини, однак після такого 
розслаблення в багатьох із них одразу ж з’являється бажання «зайнятись 
вихованням дітей» або «зігнати злість» на найменш захищених членах 
сім’ї – дітях. На запитання, якою мірою впливає стан сп’яніння на 
вчинення сімейних злочинів щодо дітей, співробітники служб у справах 
дітей відповіли, що це один із основних факторів (88,4 %) і лише 12,6% 
сказали, що впливає несуттєво.

14 Головкін Б.М. Цит. праця. С.82-83; Блага А.Б. Цит. праця. С.165; Вітвіцька В. В.
Запобігання насильству стосовно дитини: Наук.-практ. рекомендації  // МВС України. Донецький 
юрид. ін-т. Луганського ДУВС. Донецьк. 2010.  С.47.
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Таблиця2
Кількість хворих на розлади психіки та поведінки внаслідок 

вживання психоактивних речовин (наркологічні розлади), 
що перебували на обліку в медичних закладах у 2013-2016 рр.15

 
№ 

п/п

% до попереднього року

Кількість осіб, які хворі на 
хронічний алкоголізм

З них осіб чоловічої статі
% від загальної кількості 

осіб, які хворі на хронічний 
алкоголізм

1. 567 838 484 115 471 859 466 209

-

416 742
- 2,5% - 1,2%

488 763

- 14,8%
406 282 401 330

86,1% 86,1% 86,1% 86,1%

Найменування 2013 2014 2015 2016

З них осіб жіночої статі

13,9% 13,9%
% від загальної кількості 

осіб, які хворі на хронічний 
алкоголізм

13,9% 13,9%

79 075 67 373 65 577 64 879

2.

% до попереднього року

Кількість осіб, які хворі на 
наркоманію

З них осіб чоловічої статі

% від загальної кількості осіб, 
які хворі на наркоманію

75 157 60 587 60 187 60 696

- - 19,4% - 0,7% 0,9%

63 834 51 415 51 231 52 058

85% 84,9% 85,1% 85,8%

З них осіб жіночої статі

15% 15,1%% від загальної кількості осіб, 
які хворі на наркоманію 14,9% 14,2%

11 323 9 172 8 956 8 638

% до попереднього року

Кількість осіб, які хворі на 
токсикоманію

З них осіб чоловічої статі

% від загальної кількості осіб, 
які хворі на токсикоманію

-

1 613 1 528 1 508

125,3 - 5,9% - 1,3%

643 1 404 1 321 1 311

89,8% 87 % 86,4% 87%

З них осіб жіночої статі

10,2% 13%% від загальної кількості осіб, 
які хворі на токсикоманію 13,6% 13%

73 209 207 197

3. 716

15 Листвід Міністерства охорони здоров’я України № ЛН-01/236 від 31.07.2017 р.



66

№
 3

 (4
8

), 
2

0
1

7

Стосовно речовин, які спричиняють наркотичне й токсичне сп’яніння, то 
в Україні, незважаючи на заборону вільно їх поширювати, не є проблемою 
їх придбати, навіть через мережу Інтернет. Тому правоохоронним органам 
необхідно активніше вести боротьбу з незаконним обігом (в тому числі 
виготовленням) таких речовин.

Щодо алкогольних напоїв, то вважаємо, що на державному рівні 
необхідно переглянути підхід до реклами алкогольних напоїв, яка пов’язує 
їх вживання з успішністю, самореалізацією, високим соціальним статусом 
або проведенням цікавого дозвілля. На жаль, реалії життя свідчать про 
абсолютно протилежний результат, якщо особа надмірно вживатиме такі 
напої – вона втрачає статус, роботу, сім’ю і т.д. 

Не останню роль серед детермінантів злочинів, що розглядаються, 
відіграють культурно-виховні (моральні) фактори. Необхідно констатувати, 
що останнім часом держава неналежним чином здійснює даний напрям 
своєї діяльності. У зв’язку з цим, здебільшого, культуру та мораль 
населення формують засоби масової інформації (телебачення, Інтернет), 
які задля «форматних» програм (тобто тих, які користуються попитом 
серед широких верств населення) демонструють насильство, аморальність, 
злочинний спосіб життя тощо. В результаті чого здійснюється негативний 
вплив на морально-психологічну атмосферу, як всередині сім’ї, так і на 
окремого індивіда, зокрема. Нестриманість, агресивність, насильницький 
спосіб розв’язання окремих питань, конфліктів – стає нормою поведінки 
як між дорослими членами сім’ї, так і щодо дітей. Тому пропонуємо 
звернути увагу та вдосконалити даний вид державної діяльності з метою 
підвищення загальнокультурного рівня населення, формування стійких 
позитивних моральних якостей, що в подальшому сприятиме поліпшенню 
мікроклімату в сім’ях, більш терпимому ставленню до дітей та вихованню 
їх без насильства.

Отже, можна зробити висновок, що нестабільна соціально-економічна 
ситуація в державі, економічна криза, низький рівень життя переважної 
більшості населення, безробіття, алкоголізм, наркоманія, токсикоманія, 
низький рівень культури – всі ці фактори макрорівня негативно впливають 
на свідомість, поведінку осіб, які в результаті стають нестриманими, 
агресивними, жорстокими та можуть вчиняти сімейне насильство щодо 
дітей.

Bespal Olga. Determinants of domestic violence against life and health against 
children at the macrolevel.

The article states that the problem of determination of crime is one of the most important 
and complex problems not only in the science of criminology, but also in the practice 
of lawyers, psychologists, sociologists. From research of the determinants of a specific 
crime depends: the establishment of its socio-legal nature; separate characteristics of the 
offender’s personality, victims of the crime; development of preventive measures; as well 
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as help solve other criminological problems. Therefore, it is extremely important to study 
the determinants of domestic violence against children and their lives in order to further 
develop preventive measures to combat these crimes. 

Socio-economic factors indirectly or directly affect the state of crime: the worse the 
socio-economic conditions, the greater the level of crime in the state. Thus, the economic 
state of the state affects the consciousness, behavior and lifestyle of citizens. Under such 
conditions, the morally-psychological climate in the family deteriorates, and parents or 
substitute those who live in constant tension, caused by economic problems, are often «torn 
apart» on children, committing violence against them. 

The author stresses that unemployment also negatively affects family relationships (both 
between adult members and between children and adults) and can provoke violence against 
children. 

In addition, the problem of violence in the families of military ATOs has recently become 
acute. Therefore, it is extremely important to accompany such families to social workers 
to prevent violence against children, to provide psychological assistance, and to advise not 
only military ATOs, but also members of his family. Because quite often, wives do not know 
how to behave properly with their husbands, and in the event of conflict between adult family 
members, children often suffer. In this regard, the author proposes to include in official 
statistics the information on the number of administrative offenses and crimes committed 
by military ATOs related to domestic violence, as well as information on victims. Based 
on such information, it will be possible to analyze quantitative and qualitative indicators 
of domestic violence committed by the military ATO and to take appropriate measures to 
prevent and counteract it. 

The next factor in committing domestic violence against children’s life and health is 
to put them into a state of intoxication (alcohol, narcotic, and toxic). The author stresses 
that, as a rule, those who are intoxicated become more aggressive and unmanageable, and 
therefore more likely to commit violence against children. On the basis of this, the author 
proposes to revise at the national level the expediency of promoting the use of alcoholic 
beverages. 

Keywords:violence in the family, children, determinants, macrolevel.
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об’єкста терористичного акту
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Розглядаютьсятеоретичнійпрактичніаспективизначеннятахарактеристики
об’єкта терористичного акту. Особливої уваги заслуговує дослідження безпо-
середнього об’єкта цього злочину. Окреслено перспективи удосконалення вітчиз-
няного кримінального законодавства та наведено аргументи щодо підвищення
ефективностіпрактичногозастосуванняст.258ККУкраїни.

Ключові слова: терористичний акт, громадська безпека, національна безпека,
кримінальнавідповідальність,об’єктзлочину.

Брящей Р.И., Чорный А.Н. Криминально-правовая характеристика оъекта 
террористического акта

Рассматриваются теоретические и практические аспекты определения и
характеристики объектатеррористического акта.Очерчены перспективы совер-
шенствованияотечественногоуголовногозаконодательстваиприведеныаргументы
поповышениюэффективностипрактическогопримененияст.258УКУкраины.

Ключевые слова: терорристичнийакт,гражданскаябезопасность,национальная
безопасность,криминальнаяответственность,объектпреступления.
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Briashchei Ruslan, Chornyi Oleksandr. Criminal and legal characteristics of 
terrorist act object 

Thearticledealswiththetheoreticalandpracticalaspectsofdeterminingandspecifying
theobjectofaterroristact.Accordingtotheresultsoftheinvestigation,theprospectsfor
improvingthedomesticcriminallawareoutlinedandargumentsarepresentedonimproving
theeffectivenessofthepracticalapplicationofArt.258oftheCriminalCodeofUkraine.

Keywords: terroristact,civicsecurity,nationalsecurity,criminalresponsibility,object
ofcrime.

Сучасна постіндустріальна цивілізація, досягнення науково-технічного 
прогресу забезпечили дуже високий рівень освоєння сил природи, 
ефективне використання в інтересах людства найновіших досягнень 
науки і техніки. Водночас активний і різноплановий розвиток виробничої 
та соціальної сфери життєдіяльності людини об’єктивно зумовив виник-
нення і прогресуюче збільшення досить інтенсивних чинників і джерел 
різного роду небезпек, що створюють загрозу заподіяння значної, а 
часом і дуже великої шкоди особі, суспільству, державі або навіть 
загрозу існування людства. До них можна віднести термоядерну, хімічну, 
технологічну, екологічну, епідемічну, продовольчу (небезпека голоду), 
воєнну, соціальну, кримінальну (зокрема тероризм), економічну та інші 
небезпеки1 . Саме тому в сучасних реаліях феномен терористичної загрози 
набув нового змісту, а його дослідження вкрай важливе для практичної 
протидії реальним загрозам вчинення терористичних актів.

Дослідження стану наукової розробки проблеми кримінальної відпо-
відальності за терористичний акт дає підстави дійти висновку, що 
розробку цих питань слід умовно розділити на два етапи. Перший етап – 
це науковий доробок вітчизняних та зарубіжних  учених, які досліджували 
проблеми боротьби з тероризмом до прийняття нового Кримінального 
кодексу України (2001 р.), де вперше було передбачено кримінальну 
відповідальність за терористичний акт. 

Другий етап – прикладні дослідження, в яких науковці здійснювали 
юридичний аналіз складу злочину, передбаченого ст. 258 КК України та 
інші проблемні питання протидії цьому злочину.

Аналіз наукової літератури дає підстави віднести до першого етапу 
праці В.Ф. Антипенко, О.Ф. Бантишева, С.О. Допілка, В.П.  Ємельянова,              
Ю.А. Іванова, В.А. Ліпкана, В.М. Ляшенко, Л.А. Моджорян,                                                                                           
С.М. Мохончука та ін.,  до другого етапу – період новітніх досліджень 
(після вступу КК України в 2001 р.) включає дослідження таких вчених, 
як В.Ф. Антипенко, О.Ф. Бантишева, В.В. Бєлянської, М.М. Василіна, 
А.А. Данілевського, В.В. Драного В.В., В.П. Ємельянова, О.В. Епель,                                            
А.Е. Ізетова, Б.Д. Леонова, М.В. Рибачука, М.В. Семикіна, О.В. Шамара. 

1 ДанільянО.Г.,ДзьобаньО.П.,ПановМ.І. Національна безпека України: сутність, структура 
та напрямки реалізації: навч. посіб. Харків: Фоліо, 2002. С. 223.
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Визначальне теоретичне, практичне і пізнавальне значення для оцінки 
суспільної та юридичної сутності злочину, тяжкості заподіяної злочином 
шкоди, кваліфікації діяння та вирішення багатьох інших практичних 
завдань має об’єкт злочину2. Ним завжди виступає те благо, що охоро-
няється кримінальним законом і якому заподіюється або може бути 
заподіяна шкода при вчиненні такого діяння. Як зазначив М.С. Таганцев, 
об’єкт злочину – це те, на що спрямоване діяння винного3. Кримінальним 
законом беруться під захист найважливіші цінності суспільства. Згідно 
з ч.1 ст.1 КК України об’єктами кримінально-правової охорони є права 
і свободи людини і громадянина, власність, громадський порядок та 
громадська безпека, довкілля, конституційний лад України, а також мир і 
безпека людства.

Об’єкти кримінально-правової охорони чи злочину традиційно 
класифікують “по вертикалі” на загальний, родовий та безпосередній. 
При цьому, як зазначив П.С. Матишевський, для включення так званого 
загального об’єкта до вертикальної класифікації об’єктів злочину не 
існує жодних підстав, адже загальним об’єктом є сукупність того, 
що охороняється кримінальним законом (права та свободи людини і 
громадянина, власність, громадський порядок та громадська безпека, 
довкілля, конституційний лад України тощо), яка, звісно, не може бути 
елементом складу злочину4 . Тому про загальний об’єкт можна говорити 
лише на рівні об’єкта кримінально-правової охорони.

Родовий об’єкт розглядають як групу однорідних суспільних відносин, 
на які посягає певна однорідна група злочинів. Він відображає характер 
суспільної небезпечності певного роду злочинів, внаслідок чого часто 
використовується як критерій об’єднання окремих складів злочинів 
у групи і подальшого розміщення таких груп в Особливій частині КК5. 
Отже, особливістю родового об’єкта є його спроможність відігравати 
роль системоутворюючого фактора, а для кримінального законодавства 
України, як і для кожної галузі права взагалі, принцип системності є 
обов’язковим6 .

Найбільшого значення для правозастосовної діяльності набуває 
безпосередній об’єкт злочину. Таким об’єктом у теорії кримінального права 
називають суспільні відносини, на які посягає конкретна злочинна дія або 
бездіяльність. Додатковою ланкою в класифікації об’єктів злочину «по 
вертикалі» є видовий об’єкт. Його можна визначити як підгрупу близьких, 
схожих соціальних благ, яка входить до більш великої групи споріднених 
цінностей, тобто до родового об’єкта, та заслуговує на єдину, комплексну 
кримінально-правову охорону. Отже, видовий об’єкт співвідноситься з 

2 КоржанськийМ.Й. Ще раз про об’єкт злочину // Юридичний вісник України.  1996.  18-24 
липня.

3 ТаганцевН.С.Русское уголовное право. Т.1. Тула: Автограф, 2001. С. 307.
4 Матишевський П. С. Кримінальне право України. Загальна частина: підручник. Київ: 

Юрінком Інтер, 2000. С. 74.
5 БажановМ.И.Уголовное право Украины. Общая часть: Конспект лекций.  Днепропетровск: 

Пороги, 1992. С. 31-32.
6 МузикаА.А.Відповідальність за злочини у сфері обігу наркотичних засобів: монографія. 

Київ: Логос, 1998. С. 24.
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родовим як вид з родом або частина з цілим.
Склад злочину, передбачений ст. 258 КК України, розміщений у розділі 

ІХ Особливої частини КК України “Злочини проти громадської безпеки”, 
тому родовим об’єктом терористичного акту є громадська безпека.

У зв’язку з цим розглянемо сутність громадської безпеки як об’єкта 
кримінально-правової охорони, а відтак громадської безпеки як об’єкта 
кримінально-правової охорони неможливо розглянути без з’ясування 
такої загальної категорій, як безпека.

М. Панов і В. Тихий зазначили, що безпека являє собою найважливішу 
цінність, що повинна забезпечувати вільне існування та розвиток особи, 
суспільства, людства, створювати гармонію і переборювати суперечності 
у відносинах «людина – техніка», «людина – навколишнє середовище», у 
взаєминах між людьми, особою і державою, суспільством, між націями і 
державами7 .

Безпека за своєю юридичною природою являє собою стан врегулювання 
правом суспільних відносин, що виникають з приводу реалізації життєво 
важливих інтересів особи, суспільства та держави, адекватно чинникам та 
умовам потенційних і реальних загроз, створених: протиправними діями, 
шкідливими подіями (явищами) техногенного, природного, соціального 
характеру, наслідками шкідливих подій (явищ)8.

Безпека, як умова функціонування й розвитку суспільства, має два 
складники, що оцінюються об’єктивними і суб’єктивними критеріями 
індексу безпеки. Об’єктивний критерій – це рівень реальної захищеності 
системою законодавчого регулювання, організаційними заходами для 
використання матеріальних засобів, реалізацією цих заходів право-
охоронними та іншими органами. Суб’єктивний критерій – частина 
суспільної психології: відчуття стану захищеності, громадський спокій, 
відчуття своєї безпеки і безпеки інших, недоторканності майна, впевненість 
у нормальній роботі державних і суспільних інститутів9.

В Україні певна сфера суспільних відносин з приводу забезпечення 
безпеки врегульована на законодавчому рівні. Так, Закон України “Про 
основи національної безпеки України” від 19.06.2003 р., який визначає 
основні засади державної політики, спрямованої на захист національних 
інтересів і гарантування в Україні безпеки особи, суспільства і держави 
від зовнішніх і внутрішніх загроз в усіх сферах життєдіяльності, визначає 
національну безпеку як захищеність життєво важливих інтересів людини і 
громадянина, суспільства і держави, за якої забезпечуються сталий розвиток 
суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних 
і потенційних загроз національним інтересам у сферах правоохоронної 

7 ПановМ.,ТихийВ.Безпека як фундаментальна категорія в методології правознавства (до 
постановки проблеми) // Вісник Академії правових наук України.  2000.  № 3 (22).  С. 11.

8 ВласенковВ.В.,СтаховА.И. Безопасность как объект правового регулирования // Проблемы 
борьбы с преступностью в Центральном Федеральном округе Российской Федерации: материалы 
науч.-практ. конф. (г. Брянск, 28–29 нояб. 2001 г.) / под ред. А. М. Никитина. Москва – Брянск: ЮИ 
МВД России, 2002.  Ч. 2. С. 79.

9 ОвчинниковаГ.В.Терроризм: лекция. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский юрид. ин-т 
Генеральной прокуратуры РФ, 1998. С. 17.
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діяльності, боротьби з корупцією, прикордонної діяльності та оборони, 
міграційної політики, охорони здоров’я, освіти та науки, науково-технічної 
та інноваційної політики, культурного розвитку населення, забезпечення 
свободи слова та інформаційної безпеки, соціальної політики та пенсійного 
забезпечення, житлово-комунального господарства, ринку фінансових 
послуг, захисту прав власності, фондових ринків і обігу цінних паперів, 
податково-бюджетної та митної політики, торгівлі та підприємницької 
діяльності, ринку банківських послуг, інвестиційної політики, ревізійної 
діяльності, монетарної та валютної політики, захисту інформації, 
ліцензування, промисловості та сільського господарства, транспорту та 
зв’язку, інформаційних технологій, енергетики та енергозбереження, 
функціонування природних монополій, використання надр, земельних 
і водних ресурсів, корисних копалин, захисту екології і навколишнього 
природного середовища та  в інших сферах державного управління при 
виникненні негативних тенденцій до створення потенційних або реальних 
загроз національним інтересам. Загрозами національної безпеки є наявні 
та потенційно можливі явища і чинники, що створюють небезпеку життєво 
важливим національним інтересам України.

Закон України “Про захист населення і територій від надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру” від 08.06.2000 р. 
визначає організаційні та правові основи захисту громадян України, 
іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на території України, 
захисту об’єктів виробничого і соціального призначення, довкілля від 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Об’єктом 
підвищеної небезпеки є об’єкт, який згідно із законом вважається таким, 
на якому є реальна загроза виникнення аварії та/або надзвичайної ситуації 
техногенного та природного характеру.

Закон України “Про об’єкти підвищеної небезпеки” від 18.01.2001 р. визначає 
правові, економічні, соціальні та організаційні основи діяльності, 
пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки, і спрямований на захист 
життя і здоров’я людей та довкілля від шкідливого впливу аварій на цих 
об’єктах шляхом запобігання їх виникненню, обмеження (локалізації) 
розвитку і ліквідації наслідків. У цьому Законі, на відміну від Закону 
України “Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру”, дається ширше тлума-чення 
поняття “об’єкт підвищеної небезпеки”. Відповідно до ст. 1 цього 
Закону об’єктом підвищеної небезпеки визначено об’єкт, на якому 
використовуються, виготовляються, переробляються, зберігаються або 
транспортуються одна або кілька небезпечних речовин чи категорій 
речовин у кількості, що дорівнює або перевищує нормативно встановлені 
порогові маси, а також інші об’єкти як такі, що, відповідно до закону, є 
реальною загрозою виникнення надзвичайної ситуації техногенного чи 
природного характеру. 

Закон України “Про використання ядерної енергії та радіаційну 
безпеку” від 08.02.1995 р. встановлює пріоритет безпеки людини та 
навколишнього природного середовища, права та обов’язки громадян 
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у сфері використання ядерної енергії, регулює діяльність, пов’язану з 
використанням ядерних установок і джерел іонізуючого випромінювання, 
встановлює також правові основи міжнародних зобов’язань України щодо 
використання ядерної енергії. Згідно зі ст. 1 цього Закону радіаційна 
безпека – це дотримання допустимих меж радіаційного впливу на 
персонал, населення та навколишнє природне середовище, встановлених 
нормами, правилами та стандартами з безпеки.

Термін “безпека” використовується й у Кримінальному кодексі України 
при характеристиці ознак об’єктів деяких злочинів (національна безпека, 
громадська безпека, безпека виробництва, безпека руху та експлуатації 
транспорту, безпека людства). Категорія “безпека”, безперечно, має 
важливе значення для розкриття змісту складів злочину, в яких вона 
виступає об’єктом злочину. 

Значний внесок у теорію кримінально-правової охорони безпеки зробив 
В.П. Тихий, який визначає її як такий стан предметів (явищ діяльності, 
процесів), за якого відсутня (не загрожує) небезпека10 . У подальшому, 
досліджуючи означену проблему, В.С. Комісаров зауважує, що, по-перше, 
безпека є соціальним явищем з усіма притаманними йому властивостями; 
а по-друге, вона сприймається як істотно важливе соціальне благо, для 
збереження і підтримки якого держава та суспільство здійснюють усебічні 
заходи11. 

Подібним чином це поняття тлумачиться і в навчальній літературі, 
де стверджується, що громадська безпека, як родовий об’єкт злочинів, 
складається з кількох груп суспільних відносин, що існують для забез-
печення безпечних умов життя усього суспільства; громадського порядку; 
екологічної безпеки та екологічного правопорядку; здоров’я населення 
та громадської моральності; безпеки особистих, громадських або 
державних інтересів при здійсненні різноманітного виду робіт; безпеки 
особистих, громадських або державних інтересів у процесі поводження 
із загальнонебезпечними предметами; безпеки особистих, громадських 
або державних інтересів у процесі використання транспортних засобів; 
безпеки особистих, громадських або державних інтересів у процесі 
використання комп’ютерної інформації12 .

Але, на нашу думку, більш обґрунтованою є наукова позиція                              
В.П. Тихого, котрий вважає, що суспільна безпека – це загальне благо, 
безпека для усіх, загальна цінність, що задовольняє суспільство в цілому і 
кожного з громадян.  При цьому він виокремлює два види благ, пов’язаних 
з потребою громадської безпеки: по-перше, це захищеність суспільства від 
різного роду небезпеки; по-друге, сам захист суспільства від небезпеки, 
діяльність щодо запобігання небезпеки. Залежно від обсягу, джерела, 
засобів забезпечення та засобів регулювання він виділяє такі рівні 

10ТихийВ.П.Уголовная ответственность за нарушение правил безопасности обращения с 
общеопасными предметами. Киев: УМКВО, 1989. С. 6.

11 Комиссаров В. С.Преступления, нарушающие общие правила безопасности (Понятие, 
система, общая характеристика): дис. ... доктора юрид. наук. Москва, 1997. С. 16.

12  Уголовноеправо: Особенная часть : учеб. / под ред. А. И. Рарога. Москва: НОРМА, 1996. 
С. 220.
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громадської безпеки: безпека суспільства від будь-яких загроз, чинників 
і джерел небезпеки; безпека суспільства від суспільно небезпечних 
посягань, що знаходить своє відображення в правоохоронній діяльності, 
захист правопорядку від правопорушень, у боротьбі з ними; безпека 
як об’єкт посягань злочинів проти громадської безпеки, громадського 
порядку і здоров’я населення; громадська безпека як родовий об’єкт 
злочинів (безпека від неправомірного поводження з такими джерелами 
небезпеки, як вогонь, вибухові та радіоактивні речовини, вогнепальна 
та холодна зброя, бойові припаси). Останній рівень В.П. Тихий називає 
загальною безпекою, на відміну від транспортної і виробничої безпеки13. 
У подальшому, аналізуючи кримінальне законодавство України, він 
зазначає, що громадська безпека, як родовий об’єкт злочинів, охоплює 
безпеку суспільства від загрози злочинних організацій, терористичних 
актів та актів терористичної спрямованості, незаконного та недбалого 
поводження зі зброєю та предметами, що становлять підвищену небезпеку 
для оточення, безпеку від пожеж та інше, а безпека виробництва і безпека 
руху та експлуатації транспорту є спеціальними видами безпеки14.

Таким чином, громадська безпека пов’язана з двома формами 
діяльності людини – дотриманням загальних правил безпеки і дотри-
манням спеціальних правил безпеки. Загальними правилами безпеки 
у кримінальному праві називають не тільки правила поводження із 
загальнонебезпечними джерелами, а й інші правила, які є обов’язковими 
для усіх членів суспільства і якими вони повинні керуватися в усіх сферах 
життєдіяльності з метою попередження суспільно небезпечних наслідків. 
Спеціальні правила безпеки пов’язані з дотриманням правил безпеки 
виробництва та поводженням із загальнонебезпечними предметами.

Отже, на підставі вищезазначеного можна стверджувати, що родовим 
об’єктом терористичного акту є суспільні відносини у сфері забезпечення 
громадської безпеки, тобто стану захищеності життєво важливих інтересів 
особи, суспільства і держави від негативних наслідків явищ соціального, 
природного або техногенного характеру, а також підтримка достатнього 
рівня такої захищеності для нормального їх функціонування.

О.В. Кириченко, на підставі аналізу змісту кримінального законодавства 
України, робить висновок про те, що громадську безпеку, як родовий 
об’єкт кримінально-правової охорони15, диференційовано на низку її видів, 
які слід вважати видовими об’єктами кримінально-правової охорони.                               
Він зазначає, що вітчизняний законодавець зосередив у розділі Х Особливої 
частини КК України злочини проти безпеки у сфері виробництва, а 
у розділі ХІ – злочини у сфері руху та експлуатації транспорту, і тим 
самим виділив два самостійних види громадської безпеки – виробничу 
та транспортну. В зв’язку з цим вважає, що безпека, про яку йдеться в 

13 ТихийВ.П. Злочини проти суспільної (загальної) безпеки: конспект лекцій. Харків: Нац. 
юрид. акад. України, 1996. С. 3-9.

14 Тихий В. П. Громадська безпека та деякі особливості складів злочинів проти неї // 
Законодавство України: науково-практичні коментарі.  2002. № 4. С. 94-95.

15 КириченкоО.В.Громадська безпека як об’єкт кримінально-правової охорони // Право і 
суспільство.  2012.  № 3.  С. 189.
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цьому розділі, є не чим іншим, як самостійним видом ширшого, родового 
явища – громадської безпеки. Законодавець термінологічно не виокремив 
цей вид громадської безпеки серед інших. Тому до назви вказаного 
виду безпеки, а відповідно і розділу ІХ Особливої частини КК України, 
пропонує залучити широковживаний доктриною кримінального права 
термін “загальна громадська безпека”. Таким чином, громадська безпека, 
як родовий об’єкт кримінально-правової охорони, розподілена сьогодні у 
кримінальному законодавстві України на три самостійні види: загальна, 
виробнича та транспортна, котрі є видовими об’єктами кримінально-
правової охорони . 

У ч. 1 ст. 258 КК України терористичний акт визначено як застосування 
зброї, вчинення вибуху, підпалу чи інших дій, які створювали небезпеку 
для життя чи здоров’я людини або заподіяння значної майнової шкоди 
чи настання інших тяжких наслідків, якщо такі дії були вчинені з метою 
порушення громадської безпеки, залякування населення, провокації 
воєнного конфлікту, міжнародного ускладнення, або з метою впливу на 
прийняття рішень чи вчинення або невчинення дій органами державної 
влади чи органами місцевого самоврядування, службовими особами цих 
органів, об’єднаннями громадян, юридичними особами, або привернення 
уваги громадськості до певних політичних, релігійних чи інших поглядів 
винного (терориста), а також погроза вчинення зазначених дій з тією 
самою метою.

Суспільна небезпека цього злочину полягає в тому, що він може 
заподіяти значну чи тяжку шкоду життю і здоров’ю ні в чому не винних 
людей, власності, довкіллю, нормальному функціонуванню органів 
державної влади, підприємствам, установам чи організаціям, а також 
характеризується використанням зброї, жорстокістю, насильством, здат-
ний дестабілізувати соціально-політичну обстановку в суспільстві чи 
в окремих регіонах країни, дезорганізувати роботу органів державної 
влади, викликати у населення панічні настрої, створити обстановку 
напруги, незахищеності й громадського неспокою, почуття тривоги і 
занепокоєння, страху і безпорадності тощо. Як зазначив О.М. Джужа, 
чималий вплив на ступінь суспільної небезпеки тероризму робить місце 
й час його здійснення, що може прямо стосуватися й тяжкості наслідків, 
що наступили, оскільки кількість безвинних жертв залежатиме від часу й 
місця здійснення терористичного акту. Подібна обставина, у свою чергу, 
підвищує й ступінь провини терористів, оскільки характер діяння, його 
можливі наслідки, спосіб, засоби, місце, час і обстановка його виконання, 
спрямованість дій на залякування населення й кращий для винних результат 
ними, звичайно, завчасно плануються й докладно опрацьовуються16.

Таким чином, терористичний акт є багатооб’єктним злочином. Основ-
ним безпосереднім об’єктом цього злочину є громадська безпека в частині 
захищеності суспільства від вчинення терористичних актів.

Серед науковців триває дискусія щодо віднесення злочинів, пов’язаних 
16 Боротьба з тероризмом: навч. посіб. / [О. М. Джужа, Д. Й. Никифорчук,                                                         

В. М. Комарницький та ін.]; за заг. ред. В. В. Коваленка. Київ: Видавничий дім «Скіф», 2013. С. 44.
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з терористичною діяльністю, до злочинів проти основ національної 
безпеки України або взагалі передбачити їх в окремому розділі Особливої 
частини КК України.

Так, В.П. Ємельянов, обґрунтовуючи позицію щодо віднесення 
злочинів, передбачених ст. 258–258-5 КК України до злочинів проти 
громадської безпеки, зазначає:

– по-перше, поміняти місцями фактично основний і додатковий об’єкти 
змушує законодавча техніка, оскільки при тій ситуації, коли основним 
об’єктом є в нескінченній кількості різні національні і наднаціональні 
інститути тощо, засіб посягання на них шляхом порушення громадської 
безпеки є єдиною загальною властивістю цих злочинів, котрі можна 
«винести за дужки» та сформулювати самостійний склад злочину;

– по-друге, тероризм найчастіше характеризує саме загальнонебезпечний 
засіб допоміжної дії, і нерідко той об’єкт, на який терористи посягають 
шляхом посягання на громадську безпеку, аж ніяк не можна порівнювати 
за важливістю з громадською безпекою, а найтяжчі наслідки настають 
саме в результаті посягання на громадську безпеку, тоді як основному 
об’єкту часом реальної шкоди не завдається;

– по-третє, включення складу тероризму не в розділ про злочини проти 
громадської безпеки, а в якийсь інший, що містить склади злочинів проти 
держави або проти миру та безпеки людства, призводить до того, що за 
основу беруться не найбільш типові випадки актів тероризму, а навпаки, 
найбільш тяжкі форми його прояву, в результаті чого викривляється та 
штучно підвищується ступінь громадської небезпеки тих актів тероризму, 
які насправді не були спрямовані ані проти основ державності, ані проти 
міжнародного правопорядку17.

У подальших наукових дослідженнях з метою усунення зазначених 
недоліків автор пропонує склади терористичних злочинів передбачити в 
окремому розділів КК України під назвою «Терористичні злочини»18.

О.В. Шамара пропонує віднести злочини, передбачені ст. 258–258-
5 КК України, до злочинів проти основ національної безпеки України. 
Аргументом на цю користь є те, що зазначені суспільно небезпечні діяння 
посягають на пріоритетні національні інтереси України, які відображають 
фундаментальні цінності та прагнення українського народу, його потребу 
в гідних, безпечних, умовах життєдіяльності, а також цивілізовані шляхи 
їх створення та засоби їх задоволення, закріплені в Законі України 
«Про основи національної безпеки України», відповідно до якого це: 
гарантування конституційних прав і свобод людини і громадянина; розвиток 
громадянського суспільства, його демократичних інститутів; захист 
державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності 
державних кордонів, недопущення втручання у внутрішні справи України; 

17 ЕмельяновВ.П.Терроризм и преступления с признаками терроризирования: уголовно-
правовое исследование: монография. Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2002.           
С. 190-196. 

18  ЄмельяновВ.П. Антитерористичне законодавство: поняття, система, шляхи вдосконалення: 
монография.  Харьков: Право, 2016. С. 73.
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зміцнення політичної і соціальної стабільності в суспільстві; забезпечення 
розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах 
суспільного життя на всій території України, гарантування вільного 
розвитку, використання і захисту російської, інших мов національних 
меншин України; створення конкурентоспроможної, соціально орієн-
тованої ринкової економіки та забезпечення постійного зростання 
рівня життя і добробуту населення; збереження та зміцнення науково-
технологічного потенціалу, утвердження інноваційної моделі розвитку; 
забезпечення екологічно та техногенно безпечних умов життєдіяльності 
громадян і суспільства, збереження навколишнього природного середовища 
та раціональне використання природних ресурсів; розвиток духовності, 
моральних засад, інтелектуального потенціалу українського народу, 
зміцнення фізичного здоров’я нації, створення умов для розширеного 
відтворення населення; інтеграція України в європейський політичний, 
економічний, правовий простір та в євроатлантичний безпековий простір; 
розвиток рівноправних взаємовигідних відносин з іншими державами 
світу в інтересах України19.

Погоджуючись з окремими аргументами провідних вітчизняних науков-
ців, беручи до уваги, що терористичні акти посягають на пріоритетні 
національні інтереси України, закріплені в Законі України «Про основи 
національної безпеки України», вважаємо, що злочини, які пов’язані з 
терористичною діяльністю, слід розташувати у розділі І Особливої частини 
КК України «Злочини проти основ національної безпеки України». 

Додатковим об’єктом можуть бути життя і здоров’я людини, власність, 
довкілля, авторитет органів державної влади, органів місцевого самовря-
дування та об’єднань громадян, нормальне функціонування підприємств, 
установ або організацій.

Такі блага, як життя і здоров’я людини, власність, довкілля, авторитет 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань 
громадян, нормальне функціонування підприємств, установ або органі-
зацій є додатковим факультативним об’єктом, оскільки вчинення дій, 
які підпадають під ознаки терористичного акту, не в усіх випадках їх 
вчинення, можуть спричиняти їм шкоду.

Briashchei Ruslan, Chornyi Oleksandr. Criminal and legal characteristics of 
terrorist act object 

The article deals with the theoretical and practical aspects of determining and specifying 
the object of a terrorist act. In modern realities, the phenomenon of a terrorist threat has 
gained a new meaning, and investigations dedicated to it are extremely important in order 
to overcome not theoretical differences in scientific views, but counteract practical threats 
to terrorist acts. 

The determining theoretical, practical and cognitive value for the assessment of the social 
and legal nature of the crime, the severity of the crime caused damages, the qualification of 
the act and the solutions of many other practical problems – object of crime. 

19 ШамараО.В. Відповідальність за здійснення терористичної діяльності по кримінальному 
законодавству України: монографія. Київ: Видавничий дім «Артек», 2014. С. 236.
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Criminal law is taken under the protection of the most important values of society. The 
objects of criminal law or crime are traditionally classified «vertically» in general, generic 
and direct. 

The general object is the sum that is protected by a criminal law, which, of course, can 
not be an element of the crime. The generic object is regarded as a group of homogeneous 
social relations, which is being impeded by a certain homogeneous group of crimes. 

Composition of the crime, stipulated by Art. 258 of the Criminal Code of Ukraine, 
placed in Section IX of the Special Part of the Criminal Code of Ukraine «Crimes against 
Public Safety», therefore, the general object of the terrorist act is public security. 

In Ukraine, a certain sphere of public relations with regard to security is regulated at 
the legislative level. Thus, the Law of Ukraine «On Fundamentals of National Security 
of Ukraine» dated 19.06.2003, which defines the basic principles of state policy aimed 
at protecting national interests and guaranteeing the security of individuals, societies and 
states in Ukraine from external and internal threats in all spheres of life, defines national 
security as the protection of the vital interests of man and citizen, society and the state. 

The term «security» is also used in the Criminal Code of Ukraine to characterize the 
features of some of the crimes (national security, public safety, production safety, traffic 
safety and transport, human security). The category «security» is undoubtedly important for 
disclosing the content of the crimes in which it serves as the object of a crime.

Thus, public safety is associated with two forms of human activity - compliance with 
general rules of safety and adherence to special safety rules. The general rules of safety in 
criminal law incorporate not only the rules for dealing with the most dangerous sources, 
but also other rules that are obligatory for all members of society and which they should be 
guided in all spheres of life in order to prevent socially dangerous consequences. 

A major object of a terrorist act is social relations in the field of public safety, that is, the 
protection of vital interests of a person, society and the state from the negative effects of 
social, natural or man-made phenomena, as well as the maintenance of a sufficient level of 
such security for their normal functioning. 

Particular attention deserves the study of the direct object of this crime. A terrorist act 
is a multi-objective crime. The main direct object of this crime is public safety in terms of 
protecting society from committing terrorist acts. 

According to the results of the investigation, the prospects for improving the domestic 
criminal law are outlined and arguments are presented on improving the effectiveness of the 
practical application of Art. 258 of the Criminal Code of Ukraine.

Keywords: terrorist act, civic security, national security, criminal responsibility, object 
of crime.
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Врегулювання спору як самостійне завдання 
цивільного судочинства за проектом нової 

редакції ЦПК України: вплив інституту 
врегулювання спору за участю судді на 

ефективність цивільного процесу

С. О. Короєд,
доктор юридичних наук, доцент

Аналізуються положення проекту Цивільного процесуального кодексу України
про форми судового врегулювання спору (мирова угода, передача справи на розгляд
третейськогосуду,проведенняврегулюванняспорузаучастюсудді)упорівняннізчинним
Цивільнимпроцесуальним кодексомУкраїни (мирова угода, відмова від позову, визнання
позову, передача спору на розглядтретейського суду). Досліджується новий інститут
врегулюванняспорузаучастюсудді,визначаєтьсяйогомісцеіефективністьсередінших
формврегулюванняспору.З’ясовуєтьсямісцеврегулюванняспоруякпроцесуірезультату
в системі завданьцивільного судочинства.Визначаєтьсяметапроцедури врегулювання
спорузаучастюсудді,належністьцієїпроцедуридофакультативноїпідстадіївмежах
стадії підготовчого провадження. Обґрунтовується необхідність визначення в якості
першочерговоїметицивільногосудочинства«усуненняправовогоконфлікту,зумовленого
порушеннямцивільноїпроцесуальноїдіяльності».Водночасаргументується,щопорядіз
завданнямцивільногосудочинства«розглядівирішеннясправ»маєіснуватищеодне,але
першочергове завдання, – «сприяння врегулюваннюспоруміжсторонами».Наводяться
міркування щодо доцільності запровадження в цивільне судочинство інституту
врегулювання спору за участю судді, його майбутньої ефективності та перспектив
розвитку.

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС

©КороєдСергійОлександрович–докторюридичнихнаук,доцент
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Ключові слова: цивільний процес, завдання цивільного судочинства, врегулювання
спору,вирішеннясправи,ефективність,мироваугода,відмовавідпозову,визнанняпозову,
медіація,суддя,сторониспору.

Короед С.А. Урегулирование спора как самостоятельная задача гражданского 
судопроизводства по проекту новой редакции ГПК Украины: влияние института 
урегулирования спора с участием судьи на эффективность гражданского процесса

АнализируютсяположенияпроектаГражданскогопроцессуальногокодексаУкраины
о формах судебного урегулирования спора (мировое соглашение, передача дела на
рассмотрениетретейскогосуда,проведениеурегулированияспорасучастиемсудьи)по
сравнению с действующим Гражданским процессуальным кодексом Украины (мировое
соглашение,отказотиска,признаниеиска,передачаспоранарассмотрениетретейского
суда).Исследуетсяновыйинститутурегулированияспорасучастиемсудьи,определяется
его место и эффективность среди других форм урегулирования спора. Выясняется
место«урегулированияспора»какпроцессаирезультатавсистемезадачгражданского
судопроизводства.Определяетсяцельпроцедурыурегулированияспорасучастиемсудьи,
принадлежность этой процедуры к факультативной подстадии в пределах стадии
подготовительного производства. Обосновывается необходимость определения в
качестве первоочередной цели гражданского судопроизводства  «устранение правового
конфликта, обусловленного возбуждением гражданскойпроцессуальнойдеятельности».
Одновременноаргументируется, чтонарядус задачей гражданскогосудопроизводства
«рассмотрение и разрешение дел» должна существовать еще одна, но первоочередная
задача-«содействиеурегулированиюспорамеждусторонами».Приводятсясоображения
оцелесообразностивведениявгражданскоесудопроизводствоинститутаурегулирования
спорасучастиемсудьи,егобудущейэффективностииперспективразвития.

Ключевые слова: гражданский процесс, задачи гражданского судопроизводства,
урегулированияспора,разрешениедела,эффективность,мировоесоглашение,отказот
иска,признаниеиска,медиация,судья,стороныспора.

Koroied Sergii. Settlement of the dispute as an independent task of civil proceedings 
under the draft of new edition of the CPC of Ukraine: the influence of the dispute resolution 
institution with the participation of the judge on the effectiveness of the civil process

It isanalyzedprovisionsof thedraftofCivilProceduralCodeofUkraineon the formsof
judicialsettlementofthedispute(settlementagreement,referralofthecasetothearbitralcourt,
settlementofthedisputewiththeparticipationofthejudge)incomparisonwiththecurrentCivil
ProceduralCode ofUkraine (settlement agreement,waiver, recognition of the claim, referral
of thecase to thearbitralcourt). It isanalyzed thenewdisputesettlement institutionwith the
participationofajudge,itsplaceandeffectivenessarebeingdeterminedamongotherformsof
disputesettlement.Itisclarifiedplaceof«settlementofthedispute»asaprocessandresultin
thetaskofcivilproceedings.It isdeterminedpurposeofthedisputesettlementprocedurewith
theparticipationof the judge,belongingof thisprocedure toanoptionalsub-stagewithin the
preliminaryphase.Itisjustifiedthenecessityofdefiningastheprimaryofobjectiveofcivillegal
proceedings - «the elimination of a legal conflict caused by the initiation of civil procedural
activity».Atthesametime,itisarguedthatalongwiththetaskofcivilproceedings«consideration
and resolution of cases» there must be one more, but the primary task is «to facilitate the
settlementofthedisputebetweentheparties.»Therearegivenconsiderationstotheadvisability
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ofintroducingintothecivilprocedureoftheinstitutionofdisputesettlementwiththeparticipation
ofthejudge,hisfutureeffectivenessandprospectsfordevelopment.

Keywords: civilprocess, tasksof civilproceedings, settlementof thedispute, resolutionof
thecase,effectiveness,settlementagreement,waiver,recognitionoftheclaim,mediation,judge,
partiestothedispute.

У цивільному процесі існує низка процесуальних категорій, які є основними 
для цієї галузі: вони визначають вектор розвитку цивільної процесуальної 
діяльності, спрямовують рух цивільної справи на тій чи іншій стадії процесу 
на досягнення певної процесуальної мети тощо. Йдеться  передусім про такі 
процесуальні категорії, як мета і завдання цивільного судочинства, яким ми 
раніше достатньо приділяли увагу, та мета і завдання окремих стадій процесу. 
Водночас при характеристиці мети і завдань цивільного судочинства ми не 
досліджували мету попереднього судового засідання з огляду на необов’язковий, 
формальний характер останнього1.

І хоча чинний ЦПК України передбачає можливість закінчення цивільної 
справи на стадії попереднього судового засідання (що охоплюється загальною 
кінцевою метою цивільного судочинства), а метою цієї стадії процесу 
визначає з’ясування можливості врегулювання спору до судового розгляду 
або забезпечення правильного та швидкого вирішення справи (ч. 1 ст. 130 
ЦПК України), проте в завданні цивільного судочинства, визначеному ст. 1 
ЦПК України, відсутнє посилання на забезпечення можливості врегулювання 
спору до судового розгляду або, наприклад, сприяння мирному врегулюванню 
спору. Водночас таке самостійне завдання цивільного судочинства випливає з 
положень ст. 130, 175 ЦПК України та здійснюється у формі відмови позивача 
від позову, визнання позову відповідачем, укладенням сторонами мирової 
угоди або передачі спору на розгляд третейського суду. Окремо на меті 
врегулювання спору наголошується при укладенні мирової угоди. А відмова 
позивача від позову, визнання позову відповідачем можливі протягом усього 
часу судового розгляду (ст. 174 ЦПК України). При цьому, починаючи розгляд 
справи по суті, головуючий з’ясовує, чи підтримує позивач свої вимоги, чи 
визнає відповідач вимоги позивача та чи не бажають сторони укласти мирову 
угоду або звернутися для вирішення спору до третейського суду (ч. 1 ст. 173 
ЦПК України). 

Отже, чинний ЦПК України не розглядає в якості самостійного завдання 
цивільного судочинства врегулювання спору, хоча за змістом ч. 1, 6 ст. 
130 ЦПК України з’ясування можливості врегулювання спору до судового 
розгляду є первинною метою попереднього судового засідання, недосягнення 
якої орієнтує суд на досягнення другої мети – забезпечення правильного та 
швидкого вирішення справи. Проте наведені вище форми врегулювання спору 
(крім мирової угоди) не можна віднести до такого врегулювання, оскільки 
врегулювання спору, на відміну від його вирішення, здійснюється не судом, 
а самими сторонами спору, які між собою вирішують суперечності, знаходять 

1 КороєдС.О.Процесуальне забезпечення ефективності цивільного судочинства: монографія. 
Київ: “МП Леся”, 2013.  С. 109-144, 315-348.
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вирішення спірної ситуації тощо. Звісно ж, таке врегулювання спору може 
відбуватися за участю судді в межах вищенаведених форм, проте це не змінює 
суті цього поняття. 

Сьогодні питання дослідження процесуальної категорії врегулювання спору 
набуває нового змісту з огляду на розроблені Радою з питань судової реформи 
нових редакцій ЦПК, ГПК та КАС України, які вже знаходяться на розгляді 
Верховної Ради України2. Проект нової редакції ЦПК України (далі – проект 
ЦПК) теж не виділяє серед завдань цивільного судочинства врегулювання 
спору (ст. 1) та навіть вже не розглядає останнє в якості завдання чи мети 
підготовчого провадження (ст. 190, 197), хоча й передбачає обов’язок суду 
під час розгляду справи по суті сприяти примиренню сторін (ч. 5 ст. 212). 
Водночас проект ЦПК запроваджує нову форму реалізації врегулювання 
спору – проведення врегулювання спору за участю судді, що здійснюється на 
підставі процесуального договору у вигляді взаємної згоди сторін (ч. 1 ст. 202) з 
можливістю однієї зі сторін одностороннього припинення такого врегулювання 
(п. 1 ч. 1 ст. 205).

Таку новелу проекту ЦПК окремі науковці й практики вже назвали 
«медіацією». І хоча про розвиток медіативного напряму (з огляду на відсутність 
для цього законодавчих підстав) у цивільному судочинстві говорити 
передчасно, проте науковий інтерес, для розуміння концепції нового цивільного 
судочинства, становить пошук відповіді на питання про місце і ефективність 
врегулювання спору за участю судді серед інших форм врегулювання спору та 
з’ясування місця останнього як процесу і результату серед завдань цивільного 
судочинства за проектом ЦПК, що й ставить за мету наша стаття, адже, як 
слушно зауважують окремі науковці, акцент повинен бути зроблений на меті 
цивільного судочинства, що сприятиме визначенню місця примирних процедур 
у цивільному процесі3 .

Постановка питання в такій площині стосовно місця врегулювання спору 
серед завдань цивільного судочинства зумовлена й тим, що проект ЦПК 
завдання цивільного судочинства в цілому (ч. 1 ст. 2) та завдання розгляду 
справи по суті (ст. 210) зводить до розгляду та вирішення спору, залишаючи поза 
увагою випадки та процесуальні й матеріально-правові наслідки закінчення 
цивільної справи без розгляду її по суті (мирова угода сторін, відмова від 
позову, залишення позову без розгляду за заявою позивача).

Передусім варто з’ясувати зміст поняття «врегулювання спору» за проектом 
ЦПК та можливі види і форми його прояву. Аналіз положень проекту ЦПК 
свідчить, що законодавець розмежовує такі види врегулювання спору, як 
досудове (позасудове) і судове. Так, проект ЦПК містить ст. 17 «Основні 
положення досудового врегулювання спору», в якій передбачено, що сторони 
вживають заходи для досудового врегулювання спору за домовленістю між 

2 Проект Закону про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, 
Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України 
та інших законодавчих актів від 23 березня 2017 року № 6232, внесений на розгляд Верховної 
Ради України Президентом України // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. URL: http://
w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61415.

3 ГорецькийО.В. Мета цивільного судочинства і примирні процедури: постановка наукової 
проблеми // Судова апеляція.  2016.  № 4 (45). С. 118.
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собою або у випадках, коли такі заходи є обов’язковими згідно із законом. 
Особи, що порушили права і законні інтереси інших осіб, зобов’язані 
поновити їх, не чекаючи пред’явлення претензії чи позову. Про дії сторін 
щодо досудового вирішення спору згадується й при розподілі судових витрат 
між сторонами (п. 4 ч. 3 ст. 142). Відомості про вжиття заходів досудового 
врегулювання спору необхідно зазначати в позовній заяві (п. 6 ч. 3 ст. 176). 
Про позасудове врегулювання спору йдеться й у п. 2 ч. 1 ст. 71. Крім того, до 
постановлення ухвали про відкриття провадження позовна заява повертається, 
коли від позивача надійшла заява про врегулювання спору (п. 3 ч. 4 ст. 186).

Судове врегулювання спору за проектом ЦПК відбувається після відкриття 
провадження у справі та здійснюється судом у межах реалізації останнім його 
інструктивних, вказівних та забезпечувальних повноважень відповідно до 
ч. 5 ст. 12 проекту ЦПК, згідно з п. 2 якого суд, зберігаючи об’єктивність і 
неупередженість, сприяє врегулюванню спору шляхом досягнення угоди між 
сторонами. 

При цьому за проектом ЦПК судове врегулювання спору знаходить свій 
вияв у таких формах: а) укладення сторонами мирової угоди; б) передача 
сторонами справи на розгляд третейського суду; в) проведення врегулювання 
спору за участю судді (п. 2 ч. 2 ст. 198 проекту ЦПК).

Отже, як бачимо, на відміну від чинного ЦПК України за своїм змістом проект 
ЦПК не відносить відмову позивача від позову та визнання позову відповідачем 
до форм судового врегулювання спору. І це логічно, адже врегулювання спору 
– це спільна діяльність обох сторін спору щодо усунення правового конфлікту, 
а не одностороння дія однієї сторони (відмова позивача від позову, визнання 
позову відповідачем), що є лише проявом диспозитивних прав сторони, якою 
юридично не оформлюється врегулювання спору на основі взаємних поступок. 
Водночас не виключено, що відмова від позову чи визнання позову може бути 
наслідком позапроцесуальної домовленості сторін із врегулювання спору 
шляхом уступки однієї зі сторін чи їх особистих домовленостей. Хоча окремі 
науковці розглядають відмову від позову та визнання позову відповідачем в 
якості результату примирних процедур4.

Варто зауважити, що за наслідками відмови позивача від позову та визнання 
позову відповідачем або подання позивачем заяви про залишення позовної заяви 
без розгляду спір сторін не вирішується (в розумінні ч. 1 ст. 2 проекту ЦПК) і 
не врегульовується (в розумінні п. 2 ч. 5 ст. 12 проекту ЦПК), хоча й в розумінні 
цивільного судочинства правовий конфлікт погашається шляхом завершення 
справи. Тому сформульоване у ч. 1 ст. 2 проекту ЦПК завдання цивільного 
судочинства має бути спрямоване не на ефективний захист порушених прав,             
а насамперед саме на усунення правового конфлікту, зумовленого порушенням 
цивільної процесуальної діяльності, а вже потім на здійснення ефективного 
захисту порушених прав, на чому ми вже неодноразово наголошували5.

4ПоспеловБ.И.Роль суда в примирении сторон в гражданском процессе // Вестник Омского 
государственного университета. Серия “Право”.  2013.  № 3 (36).  С. 157.

5 КороєдС.О.Зміна мети цивільного судочинства як основа його реформування // Держава 
і право: збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 65. Київ: Ін-т держави і права 
ім. В. М. Корецького НАН України, 2014.  С. 118.
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З положень проекту ЦПК випливає, що як укладення мирової угоди (ст. 208), 
так і відмова від позову і визнання позову (ст. 207) можуть бути результатом 
не лише підготовчого провадження (ст. 201) чи судового розгляду (п. 1 ч. 2,                      
ч. 7 ст. 50), тобто на будь-якій стадії судового процесу в суді першої інстанції, 
але й процедури врегулювання спору за участю судді (ст. 202-206), яка 
припиняється, зокрема, у разі укладення сторонами мирової угоди та звернення 
до суду із заявою про її затвердження або звернення позивача до суду із заявою 
про залишення позовної заяви без розгляду, або в разі відмови позивача від 
позову чи визнання позову відповідачем (п. 4 ч. 1 ст. 205), в результаті чого 
суд повертається на стадію підготовчого провадження і в загальному порядку 
вирішує відповідне процесуальне питання (або затвердження мирової угоди, 
або залишення позовної заяви без розгляду, або закриття провадження у зв’язку 
із відмовою позивача від позову чи ухвалення рішення внаслідок визнання 
позову відповідачем).

Саме процедура врегулювання спору за участю судді, як новела проекту 
ЦПК, й вимагає детального дослідження її процесуальної природи, з точки зору 
доцільності запровадження і ефективності застосування, для чого необхідне 
з’ясування мети цієї процедури та засобів її досягнення.

Мета процедури врегулювання спору за участю судді прямо у главі 4 не 
визначена, проте її відповідно до ч. 3 ст. 204 проекту ЦПК суддя має роз’яснити 
сторонам. Зважаючи на положення ч. 2, 4 ст. 203, можна дійти висновку, 
що завданням судді є вчинення необхідних дій, спрямованих на мирне 
врегулювання сторонами спору, а метою процедури врегулювання спору за 
участю судді є досягнення сторонами мирного врегулювання спору, що може 
проявлятися у відповідних формах, передбачених п. 4 ч. 1 ст. 205 проекту ЦПК, 
про що йшлося вище.

Далі слідує, якщо у цієї процедури є мета і регламентовано її порядок у 
межах норм проекту ЦПК, то є підстави говорити про стадійний (в межах 
цивільного судочинства в цілому) характер цієї процедури. А враховуючи, що 
за змістом глави 3 «Підготовче провадження» (зокрема, п. 2, 14 ч. 2 ст. 198) 
та глави 4 «Врегулювання спору за участю судді» (зокрема, ст. 205, 206) суд 
може прийняти рішення про проведення процедури врегулювання спору за 
участю судді лише в підготовчому засіданні і лише із встановленням певного 
порядку та на чітко визначений строк, на який зупиняється провадження у 
справі (п. 5 ч. 1 ст. 252, п. 4 ч. 1 ст. 254), а також враховуючи те, що рішення 
суду про проведення процедури врегулювання спору за участю судді не 
входить до переліку рішень, які постановляє суд за результатами підготовчого 
засідання (ст. 201), якими закінчується підготовче провадження (ч. 2 ст. 190), 
це дає підстави віднести процедуру врегулювання спору за участю судді до 
факультативної підстадії в межах стадії підготовки справи до судового розгляду 
(підготовчого провадження), хоча цей інститут й виокремлено від глави 3 
в самостійну главу 4. Крім того, згідно з ч. 1 ст. 202 врегулювання спору за 
участю судді проводиться за згодою сторін до початку розгляду справи по суті. 
А стадія розгляду справи по суті призначається після закриття підготовчого 
провадження за результатами підготовчого засідання (п. 3 ч. 2 ст. 201). 

Такий висновок про віднесення вказаного інституту до підстадії в межах 
стадії підготовчого провадження дає нам підстави зробити інший висновок 
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про те, що врегулювання спору за участю судді не може бути проведено у 
випадку, коли за правилами проекту ЦПК справа розглядатиметься в порядку 
спрощеного позовного провадження (глава 10), адже при розгляді справ 
у такому спрощеному порядку підготовче засідання не проводиться (ч. 3                                            
ст. 280). А відтак згідно із п. 2, 14 ч. 2 ст. 198 питання проведення врегулювання 
спору за участю судді не з’ясовується та строки і порядок його проведення не 
встановлюються. Таким чином, наприклад, сторони у справах, що виникають 
з трудових відносин, які в безумовному порядку підлягають розгляду 
виключно в порядку спрощеного позовного провадження (ч. 4 ст. 20, п. 2                                                
ч. 1 ст. 275, ч. 7 ст. 278), будуть позбавлені можливості використати інститут 
врегулювання спору за участю судді, хоча саме в таких категоріях справ, за 
досвідом, наприклад Республіки Білорусь, спори завершуються саме завдяки 
медіативним механізмам. 

Водночас викликає критичні зауваження відсутність у проекті ЦПК 
можливості застосування інституту врегулювання спору за участю судді під 
час апеляційного провадження, за наявності права сторін укласти мирову 
угоду на будь-якій стадії судового процесу (ч. 2 ст. 208, ст. 374). Можливо, 
законодавцю в цьому питанні варто було використати зарубіжний досвід, 
наприклад Республіки Казахстан, де можливість врегулювання спору в порядку 
медіації за участю чи без участі судді передбачена також у судах апеляційної 
та касаційної інстанцій6.

Таким чином, у межах сформульованої нами вище першочергової мети 
цивільного судочинства (усунення правового конфлікту, зумовленого 
порушенням цивільної процесуальної діяльності) поряд із завданням розгляду 
і вирішення справ має існувати паралельне завдання – сприяння врегулюванню 
спору між сторонами. І саме це завдання має посісти перше місце, а вирішення 
справи має розцінюватися як другорядне завдання за ч. 1 ст. 2, виконання 
якого має наступати лише за умови неможливості мирного врегулювання між 
сторонами спору і припинення у зв’язку з цим справи. 

Адже за відсутності законодавчо запровадженого інституту медіації на 
сьогодні саме судам за проектом ЦПК фактично доведеться виконувати 
медіативні функції, а відтак найбільш ефективним способом виконання цього 
завдання та захисту порушених чи оспорюваних прав обох сторін має стати 
мирне врегулювання спору між сторонами як єдина мета врегулювання спору 
за участю судді. 

При цьому, як слушно зауважує О.В. Ісаєнкова (на прикладі РФ), при 
медіації якраз й вирішується більш вузьке завдання – внесення ясності в 
правовідносини між суб’єктами цивільного процесу шляхом врегулювання 
спору, а не його вирішення7. Тому медіацію слушно розглядають як механізм 
реалізації мети цивільного судочинства8.

6 Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан от 31 октября 2015 года                 
№ 377-V ЗРК. URL:  https://zakon.uchet.kz/rus/docs/K1500000377#z1909. 

7 Исаенкова О. В. Медиативное производство, гражданский процесс и гражданское 
судопроизводства: соотношение некоторых моментов // Электронный научный журнал 
«Историко-правовые проблемы: Новый ракурс».  2011.  № 4, часть І. URL: http://ipp.kursksu.ru/
pdf/002-008.pdf.

8 НаховМ. С.Медиация как механизм реализации цели гражданского судопроизводства:  
дис.... канд. юрид. наук: Саратов, 2014.  203 с.
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Запровадження такої процедури за взаємною згодою сторін саме в межах 
підготовчого провадження (тобто після порушення цивільної процесуальної 
діяльності) має й об’єктивне пояснення, оскільки нерідко лише після 
спілкування з судом сторони отримують більш очевидне бачення картини спору, 
дізнаються про свої шанси на успіх, отримують більш правильне уявлення про 
витрати часу і коштів, які їм варто понести при намаганні добитися ухвалення 
судом рішення по суті спору9.

Залишається сподіватися, що таке розуміння завдань цивільного судочинства 
в проекті ЦПК як законодавцем, так й суддями сприятиме формуванню та 
розвитку медіативних засад у цивільному судочинстві України, адже при 
вирішенні справи суддя має працювати з доказами і нормами права та ухвалює 
рішення, яке фактичний конфлікт між сторонами навряд чи вирішить, а 
в процедурі врегулювання спору за участю судді на перший план мають 
виноситися інтереси та потреби сторін, з урахуванням яких й має досягатися 
сторонами мирне врегулювання спору (на підтвердження цьому ч. 6 ст. 204 
проекту ЦПК прямо передбачає, що суддя не має права надавати сторонам 
юридичні поради та рекомендації, надавати оцінку доказів у справі). Тобто 
йдеться переважно про психологічну діяльність судді та суддівський розсуд. 
Для цього законодавець навіть допустив можливість сторін при укладенні 
мирової угоди вийти за межі предмета спору за умови, що мирова угода не 
порушує прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб та не суперечить 
закону (ч. 1, 5 ст. 208). А це дозволить використання в процедурі врегулювання 
спору за участю судді саме медіативних, а не юридичних засад, що більшим 
чином забезпечить інтереси та потреби сторін та сприятиме скорішому 
погашенню між ними конфлікту, в якому обидві сторони будуть у виграшному 
становищі. Тому, в кінцевому підсумку, в судовій статистиці це має суттєво 
підвищити співвідношення між припиненими справами (залишеними без 
розгляду позовними заявами за заявою позивача або закритими провадженнями 
у зв’язку із укладенням сторонами мирової угоди чи відмовою позивача від 
позову) та вирішеними справами (з ухваленням рішення суду по суті спору без 
визнання позову відповідачем).

Але, незважаючи на такі позитивні сподівання, не можна припиняти 
подальшу наукову дискусію щодо доцільності запровадження інституту 
врегулювання спору за участю судді в межах цивільного судочинства, адже 
за проектом ЦПК основна мета цієї підстадії у підготовчому провадженні 
– досягнення сторонами мирного врегулювання спору – досягатиметься в 
процедурі врегулювання спору за участю судді у разі укладення сторонами 
мирової угоди та звернення до суду із заявою про її затвердження або звернення 
позивача до суду із заявою про залишення позовної заяви без розгляду, або 
в разі відмови позивача від позову чи визнання позову відповідачем. А такі 
процесуальні дії, як відомо, можливі як під час підготовчого провадження, так 
і під час судового розгляду (більше того, ч. 5 ст. 212 прямо передбачено, що 
під час розгляду справи по суті суд сприяє примиренню сторін), а укладення 

9 Давыденко В. Л. Мировое соглашение как средство внесудебного урегулирования 
частноправовых споров (по праву России и некоторых зарубежных стран): дис.… канд. юрид. 
наук: Москва, 2004.  С. 167.
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мирової угоди взагалі допускається на будь-якій стадії процесу. Це, на нашу 
думку, свідчить не на користь запровадження процедури врегулювання спору 
за участю судді, яка може використовуватися недобросовісною стороною з 
метою затягування вирішення судом спору. Крім того, з огляду на запроваджену 
Конституцією України монополію представництва інтересів у суді виключно 
адвокатами, потреба участі судді в процедурі врегулювання спору зводиться 
до мінімуму та вимагає запровадження такої процедури лише за участю 
адвокатів (медіаторів). А таку процедуру доцільно вивести за межі цивільного 
судочинства (ухваливши відповідний закон про медіацію), визнавши в окремих 
категоріях спорів її обов’язковий досудовий характер (на що вже науковці 
звертали увагу10) як передумову реалізації права на звернення до суду. 

Koroied Sergii. Settlement of the dispute as an independent task of civil proceedings 
under the draft of new edition of the CPC of Ukraine: the influence of the dispute resolution 
institution with the participation of the judge on the effectiveness of the civil process

It is analyzed provisions of the draft of Civil Procedural Code of Ukraine on the forms of 
court settlement of a dispute (settlement agreement, referral of the case to the arbitration court, 
settlement of a dispute with the participation of a judge) in comparison with the current Civil 
Procedural Code of Ukraine (settlement agreement, waiver, recognition of a claim, referral of 
claim for consideration by the arbitration court).

It has been established that the current CPC of Ukraine does not consider «a settlement of a 
dispute» as an independent task of civil justice, although in the sense of ch. 1, 6 Art. 130 of the 
Civil Procedural Code of Ukraine «clarification of the possibility of settling a dispute before a 
trial» is the primary purpose of a preliminary court hearing, the failure of which focuses the court 
on the achievement of the second goal – «ensuring the correct and rapid resolution of the case». 
However, the above forms of «settlement of a dispute» (other than a settlement agreement) cannot 
be attributed to such a settlement, since «settlement of a dispute», in contrast to its «resolution», 
is not carried out by a court, but by the parties of the dispute, which are resolving contradictions 
between themselves, and are finding a solution to a disputed situation, etc.

At the same time, the draft of new edition of the Civil Procedural Code of Ukraine also does 
not distinguish «settlement of a dispute» (Article 1) among the tasks of civil proceedings and 
does not even consider the latter as a task or purpose of preliminary proceedings (Articles 190, 
197), although it establishes the duty of the court, when considering the case in essence, «to 
facilitate reconciliation between the parties» (Part 5, Article 212). At the same time, the draft of 
CPC introduces a new form of «dispute settlement» – carrying out of settlement of a dispute with 
the participation of a judge.

Such a novelty in the draft of the CPC has already been called «mediation» by some scholars 
and practitioners. Although it is premature to talk about the development of the mediation 
direction in civil justice, the scientific interest in understanding the concept of a new civil justice 
is in finding an answer to the question of the place and effectiveness of «settling a dispute with the 
participation of a judge» among other forms of «settling a dispute» and finding out the place of the 
latter as a process and result in the task of civil proceedings under the draft of CPC, that seeks our 
article. Raising the question in such a plane regarding the place of settlement of the dispute among 
the tasks of civil justice is also due to the fact that the draft of CPC issues the task of civil judicial 

10  ШумоваК.А.Принципы медиации: дис.  канд. юрид. наук. Саратов, 2015. С. 139-141.
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proceedings in general (Part 1, Article 2) and the task of reviewing the case in essence (Article 
210) reduces to «consideration and resolution of dispute» neglecting the cases and procedural 
and material consequences of the termination of a civil case without its substantive consideration 
(settlement agreement, waiver of claim, withdrawal of the lawsuit without consideration under 
the plaintiff’s claim).

According to the draft of CPC, the judicial settlement of a dispute is manifested in the 
following forms: a) conclusion by the parties of the settlement agreement; b) referral of the case 
to the arbitration court; c) settlement of a dispute with the participation of a judge (p. 2 of part 2 
of Article 198 of the draft of CPC).

It is worth noting that the consequences of the refusal of the plaintiff from the claim and 
the recognition of the claim by the defendant or the filing by the plaintiff of the application for 
withdrawal of the lawsuit without consideration, parties’ dispute is not considered as «resolved» 
(in the sense of Part 1 of Article 2 of the draft of CPC) and is not «settled» (in the sense p. 2 of part 
5 of Article 12 of the draft of CPC), although in the understanding of civil proceedings the legal 
conflict is «cancelled» by the completion of the case. Therefore, formulated in Part 1 of Art. 2 of 
the draft of CPC, task of civil justice should be directed not on «effective protection of violated 
rights», but primarily to «eliminate the legal conflict caused by violation of civil procedural 
activity», and only then «effective protection of violated rights».

The article investigates a new institution for settling a dispute with the participation of a 
judge, determining its place and effectiveness among other forms of settlement of a dispute. It is 
concluded that the task of the judge in this procedure is to make the necessary actions aimed at the 
peaceful settlement of the parties of the dispute, and for the purpose of the procedure for settling 
the dispute with the participation of the judge is the achievement by the parties of the peaceful 
settlement of the dispute, which may be manifested in the appropriate forms provided for in p. 4 of 
paragraph 1 of Art. 205 of draft of CPC. The procedure for settling a dispute with the participation 
of a judge is attributed to an optional sub-stage within the preliminary stage of preparation of the 
case for trial (preliminary proceedings).

It is substantiated that within the framework of the above-mentioned primary objective of 
civil proceedings, along with the task of «consideration and resolution of cases» there should be a 
parallel task - «facilitating settlement of a dispute between the parties». And this task should take 
the first place, and the «decision of the case» should be regarded as a secondary task under Part 1 
of Art. 2, and it execution should proceed only if it is impossible for a peaceful settlement between 
the parties to the dispute and the termination of the case.

Keywords: civil process, tasks of civil proceedings, settlement of the dispute, resolution of 
the case, effectiveness, settlement agreement, waiver, recognition of the claim, mediation, judge, 
parties to the dispute.
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Досліджуєтьсямісцепідстадіїзверненнярішеннядовиконанняупроцесізахисту
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Ятченко Е.А. Особенности подстадии обращения решения к исполнению
Исследуется место подстадии обращения решения к исполнению в процессе

защиты прав лица, а также особенности этой подстадии. Большое внимание
уделяется сравнению исполнительного производства и стадии защиты прав лица
во время исполнения решения, исследованию субъектного состава участников
правоотношенийприобращениирешениякисполнению.
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Слід зазначити, що розгляд конкретної справи у суді традиційно 
поділяють на стадії, останньою з яких є стадія виконання рішень. Існують 
різні підходи науковців як до поділу процесу розгляду справи на різну 
кількість стадій, так і до їх змістовного наповнення, при цьому стадія 
виконання рішень розглядається як стадія цивільного, господарського або 
адміністративного процесу залежно від того, в якому саме суді розглядається 
справа. Якщо стадії зазначених процесів як складові процесу в цілому вже 
тривалий час є предметом розгляду багатьох провідних науковців, зокрема 
І.А. Балюка, Ю.В. Білоусова, С.В. Васильєва, В.В. Комарова, С.Я. Фурси, 
М.Й. Штефана то дослідження структури кожної із стадій, особливо 
стадії виконання рішень, лише розпочато, а відтак потребує додаткових 
теоретичних розробок науковців. На нашу думку, актуальною залишається 
проблема пошуку оптимальної структури процесу захисту прав особи, 
поділу цього процесу на стадії, підстадії та процесуальні дії. 

При вирішенні проблеми пошуку оптимальної структури процесу 
захисту прав особи та місця процесу виконання рішень у загальному 
процесі захисту прав особи ми підтримуємо позицію М.Й. Штефана, який 
виділяє три стадії цивільного процесу: розгляд і вирішення справи по 
суті; перевірка законності й обґрунтованості ухваленого по ній рішення; 
звернення рішення до виконання1. Вважаємо цю пропозицію слушною і 
пропонуємо процес захисту прав особи в суді взагалі та цивільному процесі 
зокрема поділяти на три стадії, а саме: захист прав особи в суді першої 
інстанції; захист прав особи під час перегляду рішення (факультативна); 
захист прав особи під час виконання рішення. Зазначені стадії слід поділяти 
на підстадії, а звернення рішення до виконання слід розглядати лише як 
підстадію стадії захисту прав особи при виконанні рішення, до складу якої 
слід віднести процесуальні дії, що вчиняються після набрання рішенням 
законної сили, але до моменту звернення стягувача до органу виконання 
рішення. Саме ці процесуальні дії, а також права та обов’язки суб’єктів 
правовідносин є змістом підстадії звернення рішення до виконання та 
предметом цього наукового дослідження. 

Автором вже пропонувалося стадію захисту прав особи під час 
виконання рішення поділяти на наступні підстадії: 1) звернення рішення 
до виконання; 2) початок процесу виконання рішення; 3) добровільне 
виконання рішення; 4) підготовка до примусового виконання;                                            
5) примусове виконання рішення; 6) контроль за належністю виконання; 
7) закінчення процесу виконання рішення2. В цій статті зосередимо 
увагу на особливостях підстадії звернення рішення до виконання. Метою 
цієї підстадії має стати належна підготовка необхідних матеріалів для 
звернення до органів виконання рішення. Серед процесуальних дій на 
підстадії звернення рішення до виконання слід виділити отримання 
виконавчого листа або судового наказу, а також отримання дозволу суду 

1 ШтефанМ.Й.Цивільне процесуальне право України. Київ: Ін Юре, 2005. С. 31.
2 ЯтченкоЄ.О.Виконання судових рішень як заключна стадія у процесі захисту цивільних 

прав особи // Держава і право: збірник наукових праць. Юридичні науки.  2017.  Вип. 75.  С.214.
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на примусове виконання рішення, за необхідності (наприклад, примусове 
виконання рішення третейського суду).

Слід зазначити, що підстадія звернення рішення до виконання є 
частиною стадії виконання рішення, однак не є частиною виконавчого 
провадження, оскільки виконавче провадження розпочинається після 
винесення постанови про відкриття виконавчого провадження, а підстадія 
звернення рішення до виконання закінчується після подачі заяви про 
примусове виконання рішення. Отже, особливістю цієї підстадії є те, що 
судом вже винесено рішення, а тому дії, які вчиняються особою щодо 
захисту своїх прав, вчиняються вже за межами стадії захисту прав особи 
в суді першої інстанції. При цьому слід зауважити, що отримання особою 
рішення суду на свою користь можна вважати лише проміжною ланкою в 
захисті її прав, а не досягненням в повній мірі належного захисту. 

Поділяючи кожну стадію на певну кількість під стадій, слід виділяти 
відповідну проміжну мету для кожної підстадії, яка має узгоджуватися 
як із метою відповідної стадії, так і з метою процесу захисту прав особи 
взагалі. При цьому під стадії, як і стадії, є сукупністю процесуальних 
дій. Як зазначає В.В. Комаров, процесуальні дії утворюють цивільний 
процес не безпосередньо, а через відповідні стадії, під якими розуміють 
сукупність процесуальних дій суду, учасників процесу, спрямованих на 
певну процесуальну мету3. На нашу думку, не тільки цивільний процес, 
а й взагалі процес захисту прав особи є сукупністю процесуальних дій. 
Відповідно стадія захисту прав особи під час виконання рішення, як 
і кожна із підстадій цієї стадії, також є сукупністю процесуальних дій.  
Особливість стадії захисту прав особи під час виконання рішень полягає 
в тому, що на відміну від інших стадій суб’єктом, з яким особи переважно 
вступають у процесуальні правовідносини, є вже не суд, а орган виконання 
судових рішень або приватний виконавець. 

Відповідно до ст.1 Закону України «Про виконавче провадження» від 
02.06.2016 року (далі – Закон про виконавче провадження) виконавче 
провадження розглядається законодавцем як завершальна стадія судового 
провадження, під час якого вчиняються виконавчі дії4. Однак зазначені 
виконавчі дії щодо примусового виконання рішення мають розпочатися 
лише після винесення виконавцем постанови про відкриття виконавчого 
провадження, а тому дії, які вчиняє особа, що виграла процес і лише має 
намір звернутися до державного органу виконання рішень або до приватного 
виконавця із заявою про примусове виконання рішення, не можна вважати 
виконавчими діями. Поряд з цим такі дії, як отримання виконавчого листа 
або переговори між сторонами щодо добровільного виконання рішення, 
спрямовані на захист прав особи, вони є процесуальними діями єдиного 
процесу захисту прав особи. 

3 Комаров В.В. Цивільне процесуальне законодавство у динаміці розвитку та практиці 
Верховного Суду України. Харків: Право, 2012. С. 47.

4 Провиконавче провадження: Закон України № 1404-VIII від 02.06.2016 року. URL:  http://
zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1404-19
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Слід зазначити, що із змісту Закону про виконавче провадження, 
зокрема ст. 13 та ст. 19, випливає, що лише виконавець вчиняє 
виконавчі дії, а інші особи, зазначені у переліку учасників виконавчого 
провадження, закріпленого у ч.1 ст.14 Закону про виконавче провадження, 
є лише учасниками виконавчих дій. Поряд із цим учасники виконавчого 
провадження під час виконання рішення також вчиняють певні 
процесуальні дії, зокрема заявляють клопотання, заявляють відводи тощо, 
однак законодавець не розглядає ці процесуальні дії як виконавчі дії.   

Як зазначає С.О. Короєд, процесуальну дію варто розглядати не тільки 
як підставу виникнення цивільних процесуальних правовідносин, а й як 
засіб здійснення його суб’єктами своїх процесуальних прав і обов’язків, 
у тому числі процесуальних обов’язків сторони, свідка, експерта тощо. 
Всі дії суб’єктів процесу, що здійснюються ними з метою реалізації 
процесуальних прав та обов’язків, є процесуальними5. Оскільки захист 
прав особи при виконанні рішення є стадією процесу захисту прав особи 
взагалі, то не лише дії виконавця є процесуальними діями, а й дії інших 
учасників процесу виконання рішення. Відповідно виконавчі дії слід 
розглядати як процесуальні дії, що вчиняються виконавцем, вони є лише 
частиною процесуальних дій стадії захисту прав особи при виконанні 
рішення. Відтак виконавче провадження за змістом процесуальних дій не 
є тотожним стадії захисту прав особи під час виконання рішення, а є лише 
складовою цієї стадії. Відповідно не всі процесуальні дії, які вчиняються 
на стадії захисту прав особи під час виконання рішення, є виконавчими і 
регламентуються Законом про виконавче провадження. 

Крім цього, до вичерпного переліку учасників виконавчого 
провадження, заведеного у ч.1 ст. 14 Закону про виконавче провадження, 
законодавець не включає суд, який виніс рішення. У ст. 4 Закону про 
виконавче провадження встановлено вимоги до виконавчого документа, 
який стягувач має подати для того, щоб розпочався процес примусового 
виконання рішення. Згідно із ч. 3 ст. 4 зазначеного закону виконавчий 
документ підписується уповноваженою посадовою особою і скріплюється 
печаткою, а тому посадова особа суду, яка видає виконавчий документ, 
також вчиняє процесуальну дію, яка не є виконавчою дією, хоча й 
спрямована на досягнення належного виконання рішення, що, власне, 
і є метою стадії виконання рішення. При цьому слід врахувати, що ця 
процесуальна дія вчиняється не в межах виконавчого провадження, 
яке ще не розпочалося на момент отримання стягувачем виконавчого 
документа у суді, а також не в межах стадії захисту прав особи в суді 
першої інстанції, хоча і вчиняється судом першої інстанції. Дискусійною 
є позиція щодо віднесення цієї процесуальної дії до стадії захисту прав 
особи в суді першої інстанції, оскільки метою цієї стадії є винесення судом 
справедливого та обґрунтованого рішення, а не його виконання. Видача ж 
судом виконавчого документа має сприяти виконанню рішення суду, тобто 
за ознакою мети, а саме за цією ознакою слід поділяти процес захисту 

5 Короєд С.О.Процесуальна дія як первинний елемент цивільного процесу // Держава і 
право: збірник наукових праць. Юридичні науки.  2017.  Вип. 75.  С.200-201.
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прав особи на стадії, є процесуальною дією стадії захисту прав особи 
під час виконання рішення. Виділяти звернення рішення до виконання 
або ж підготовку матеріалів для звернення до органу виконання рішення 
в окрему стадію також вважаємо недоцільним, оскільки мета підстадії 
звернення рішення до виконання полягає у підготовці матеріалів для 
звернення до органу виконання рішення, що охоплюється метою стадії 
захисту прав особи під час виконання рішення, а відтак звернення рішення 
до виконання слід розглядати як підстадію стадії захисту прав особи під 
час виконання рішення. 

Слід зазначити, що науковці, зокрема Ю.В. Білоусов6, С.В. Щербак7, 
О.Б. Верба-Сидор8  та інші, традиційно поділяють виконавче провадження 
на стадії (підстадії, етапи) і розглядають як сукупність дій виконавця та 
інших учасників виконавчого провадження, спрямованих на досягнення 
певної процесуальної мети. При цьому зазначені науковці включають 
такі процесуальні дії, як видача виконавчого документа та подача заяви 
про примусове виконання рішення до стадії (етапу, підстадії) відкриття 
виконавчого провадження. Ми неповною мірою підтримуємо цю позицію 
як у частині її змістового наповнення, так і з такою назвою, оскільки 
відкриття виконавчого провадження або відмова у відкритті виконавчого 
провадження є лише рішеннями виконавця щодо заяви стягувача, а тому 
ця назва неповною мірою відображає мету та зміст процесуальних дій, які 
вчиняються на цій підстадії. На нашу думку, частина процесу захисту прав 
особи при виконанні рішення, яка триває від винесення судом рішення 
до відкриття виконавчого провадження, слід поділяти на дві підстадії: 
звернення рішення до виконання; початок процесу виконання рішення. 
Мета першої підстадії полягає у підготовці матеріалів для звернення, 
а другої – у тому щоб ініціювати початок процесу виконання рішення. 
Крім цього, як уже зазначалося, у першому випадку виконавець не 
розглядається як суб’єкт відповідних правовідносин, а у другому він стає 
тим суб’єктом, яку треба прийняти рішення про відкриття або відмову у 
відкритті виконавчого провадження. 

Як другу особливість підстадії звернення рішення до виконання слід 
розглядати суб’єктний склад та специфіку правовідносин, які виникають 
на цій підстадії. На цій підстадії, на нашу думку, як суб’єктів правовідносин 
слід розглядати сторони, представників сторін, суд, органи та установи 
тощо, виконавець же на цій підстадії не тільки не бере участі, а й особа 
його може бути ще той час бути невідома стягувачу, якому належить право 
вибору виконавця рішення. 

Слід зазначити, що звернення до державного органу виконання рішення 
або приватного виконавця щодо примусового виконання рішення є правом, 
а не обов’язком стягувача. Існують непоодинокі випадки судової практики, 

6 БілоусовЮ.В. Виконавче провадження: навч. посіб. Київ: Прецедент, 2005. С. 64.
7 ФурсаС.Я.,ЩербакС.В. Виконавче провадження в Україні: навч. посіб. Київ: Атіка, 2002. 

С. 177. 
8 НавроцькаЮ.В.,Верба-СидорО.Б.,ВоробельУ.Б. Цивільне процесуальне право України: 

навч. посіб. (у схемах і таблицях) / за заг. ред. Ю.В. Навроцької. Львів: ЛДУВС, 2013. С. 349.
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коли сторони були не згодні укласти мирову угоду під час розгляду справи 
в суді, сподіваючись, що за рішенням суду вони отримають більше, ніж 
згодна запропонувати інша сторона. Однак після винесення рішення судом 
першої інстанції, навіть після оскарження цього рішення невдоволеною 
стороною, треба приймати рішення в нових реаліях, і сторони мають право 
шукати цей компроміс навіть після вирішення справи у суді. Зокрема, 
згідно із ч.1 ст. 190 Сімейного кодексу України той із батьків, з ким 
проживає дитина, і той із батьків, хто проживає окремо від неї, з дозволу 
органу опіки та піклування можуть укласти договір про припинення 
права на аліменти для дитини у зв’язку з передачею права власності 
на нерухоме майно (житловий будинок, квартиру, земельну ділянку 
тощо). Такий договір нотаріально посвідчується і підлягає державній 
реєстрації. Якщо дитина досягла чотирнадцяти років, вона бере участь в 
укладенні цього договору. Як зазначає З.В. Ромовська, за цим договором 
відбувається не відмова від права на аліменти, а лише заміна суб’єкта 
виконання аліментного обов’язку9 . Отже, в зазначених правовідносинах 
суб’єктами можуть виступати не лише сторони, а й дитина, орган 
опіки та піклування, нотаріус, реєстратор правочинів тощо. Звичайно, 
ведення переговорів між сторонами щодо добровільного виконання 
рішення суду можливе не лише в сімейних, а й цивільних, земельних, 
житлових та господарських правовідносинах, при цьому рішення суду 
може стати дієвим каталізатором для прискорення цього договірного 
процесу. Результатом таких переговорів, можливо за участі представників 
сторін або посередника, може стати мирова угода, яка затверджується 
судом, котрий видав виконавчий документ. Згідно з ч.2 ст.19 Закону про 
виконавче провадження сторони у процесі виконання рішення відповідно 
до процесуального законодавства мають право укласти мирову угоду, що 
затверджується судом, який видав виконавчий документ10. Немає сенсу, на 
нашу думку, позбавляти сторони права на укладення мирової угоди і до 
відкриття виконавчого провадження на тій лише підставі, що ця мирова 
угода вчиняється не у виконавчому провадженні. Крім цього, суд може 
виступати учасником правовідносин з приводу виконання рішення не 
лише в частині видачі виконавчого документа.   

Третьою особливістю підстадії звернення рішення до виконання є її 
тривалість. Згідно із ч.1 ст.12 Закону про виконавче провадження виконавчі 
документи можуть бути пред’явлені до примусового виконання протягом 
трьох років, окрім встановлених законом випадків. Як видно із зазначеної 
норми Закону, встановлено граничний термін тривалості підстадії 
звернення рішення до виконання, яка розпочинається після набуття 
рішенням законної сили і триває до подання стягувачем заяви про примусове 
виконання рішення. Слід зауважити, що особливістю цієї підстадії є те, що 
Законом встановлюється лише гранична межа строку тривалості підстадії, 

9РомовськаЗ.В.Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар.  Київ: Правова 
єдність, 2009. С.289-290.

10 Провиконавче провадження: Закон України № 1404-VIII від 02.06.2016 року. URL:  http://
zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1404-19.
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реальну ж тривалість визначає стягувач, в межах строку встановленого 
йому для прийняття рішення про подачу заяви про примусове виконання. 
Відповідно тривалість цієї підстадії може визначатися, як передбачено в 
ч.3 ст. 11 Закону про виконавче провадження, днями, місяцями і роками, 
тривалість же низки інших підстадій не визначається роками.  

Слід зазначити також, що на підстадії звернення рішення до виконання 
правова регламентація процесуальних дій лише частково здійснюється 
Законом про виконавче провадження.  Процес видачі судом виконавчого 
документа регламентується ЦПК України або ГПК України, процес 
затвердження мирової угоди також регламентується ЦПК України або 
ГПК України, а укладення договорів – нормами матеріального права. 

Виходячи із вищезазначеного, вважаємо за можливе зробити такі 
висновки.

1. Процес захисту прав особи варто поділяти на три стадії, а саме: захист 
прав особи в суді першої інстанції; захист прав особи під час перегляду 
рішення (факультативна); захист прав особи під час виконання рішення. 
Зазначені стадії слід поділяти на відповідні підстадії.  

2. Звернення рішення до виконання слід розглядати як одну із підстадій 
стадії захисту прав особи при виконанні рішення. Змістом цієї підстадії 
є права та обов’язки суб’єктів правовідносин та процесуальні дії, що 
вчиняються після набрання рішенням законної сили, але до моменту 
звернення стягувача до органу виконання рішення. Метою цієї підстадії 
є належна підготовка необхідних матеріалів для звернення до органів 
виконання рішення.

3. Особливістю цієї підстадії є те, що судом вже винесено рішення, 
а тому дії, які вчиняються особою щодо захисту своїх прав, вчиняються 
вже за межами стадії захисту прав особи в суді першої інстанції, але до 
відкриття виконавчого провадження. Отримання особою рішення суду на 
свою користь можна вважати лише проміжною ланкою в захисті її прав, а 
не досягненням в повній мірі належного захисту. 

4. Отримання виконавчого листа або переговори між сторонами щодо 
добровільного виконання рішення спрямовані на захист прав особи, вони 
є процесуальними діями єдиного процесу захисту прав особи, а також 
підстадії звернення рішення до виконання, однак вони не є виконавчими 
діями. Під виконавчими діями слід розуміти процесуальні дії, які 
вчиняються лише виконавцем, вони є лише частиною процесуальних дій 
стадії захисту прав особи при виконанні рішення. Виконавче провадження 
за змістом процесуальних дій не є тотожним стадії захисту прав особи під 
час виконання рішення, а є лише складовою цієї стадії. 

5. Особливостями підстадії звернення рішення до виконання є суб’єктний 
склад, специфіка правовідносин та її тривалість. На цій підстадії як 
суб’єктів правовідносин слід розглядати сторони, представників сторін, 
суд, органи та установи тощо, виконавець же на цій підстадії не бере участі. 
Законодавством встановлюється лише гранична межа строку тривалості 
підстадії звернення рішення до виконання, реальну ж тривалість визначає 
стягувач у межах строку, встановленого йому для прийняття рішення про 
подачу заяви про примусове виконання.

Ятченко Є. О. Особливості підстадії звернення рішення до виконання 
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Yatchenko Evgen. The peculiarities of the basis for applying the decision to execution
It should be noted that the consideration of a particular case in court is traditionally 

divided into stages, the last of which is the stage of implementation of decisions. There are 
different approaches of scientists as to the division of the process of consideration of the 
case into different stages of the stages and their content content, with the stage of execution 
of decisions is considered as a stage of civil, economic or administrative process, depending 
on the state in which the state court is considering the case.

The author proposes to divide the process of protecting the rights of a person in court 
into three stages, namely: protecting the rights of a person in the court of first instance; 
Protection of the rights of the person while reviewing the decision (optional); Protection of 
the person’s rights in the execution of the decision. These stages should be divided on the 
basis, and the application of the decision to implement should be regarded as the basis of 
the stage of protecting the rights of individuals in the execution of a decision, which should 
include procedural actions that are committed after the decision of legal force, but before 
the appeal of the collector to the enforcement body. It is these procedural actions, as well as 
the rights and obligations of the subjects of legal relations, are the content of the basis for 
the application of the decision to be executed and the subject of this scientific study.

In this study, attention is focused on the peculiarities of the basis for applying the 
decision to execute. The purpose of this substandy should be to properly prepare the 
necessary materials to appeal to enforcement authorities. Among procedural actions, on 
the basis of applying for a decision to execute, one should distinguish the receipt of an 
enforcement order or court order, as well as obtaining a court order to enforce a decision, if 
necessary (for example, enforcement of a decision of an arbitral tribunal).

It should be noted that the reason for applying for a decision to enforce is part of the stage 
of enforcement, but is not part of enforcement proceedings, since enforcement proceedings 
start after the ruling on the opening of enforcement proceedings, and the basis for applying 
for a decision on enforcement expires after filing an application for enforcement of the 
decision. Consequently, the peculiarity of this subsection is that the court has already made 
a decision, and therefore actions committed by a person in defense of their rights are already 
committed outside the stage of protection of the rights of the person in the court of first 
instance.

Since the protection of the individual’s rights in the execution of a decision is a stage 
in the process of protecting the rights of a person in general, not only the actions of the 
executor are procedural actions, but also the actions of other participants in the process of 
implementation of the decision. Accordingly, executive actions should be considered as 
procedural actions committed by the executor, they are only part of the procedural actions 
of the stage of protection of the rights of the individual in the execution of the decision. 
Consequently, enforcement proceedings in the content of procedural actions are not identical 
with the stage of protection of the rights of the individual in the execution of the decision, 
but is only an integral part of this stage. 

Keywords: application for a court decision to be executed, stage, subjection, protection 
of person’s rights, execution of a court decision, obtain an executive document.     
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УДК 347.23

Щодо фідуціарності та алеоторності 
кредитного договору за цивільним 

законодавством України

А. Ю.  Бабаскін,
кандидат юридичних наук,
старший науковий співробітник
Інституту держави і права ім. В.М. Корецького 
НАН України

Розглянута можливість віднесення кредитного договору до фідуціарних та
алеаторних правочинів, стосовно чого серед цивілістів не має єдиної позиції. На
підставі проведеного аналізу законодавства та наукової літератури автором
доводиться позиція щодо неможливості віднесення кредитного договору до
фідуціарнихтаалеаторнихправочинів.

Ключові слова: кредитнийдоговір,фідуціарнийправочин,алеаторнийправочин.

Бабаскин А.Ю. Относительно фидуциарности и алеоторности кредитного 
договора по гражданскому законодательству Украины

Рассмотрена возможность отнесения кредитного договора к фидуциарным
и алеаторным сделкам, в отношении чего среди цивилистов отсутствует единая
позиции.Наоснованиипроведенногоанализазаконодательстваинаучнойлитературы
автором доводиться позиция о невозможности отнесения кредитного договора к
фидуциарнымиалеаторнымсделкам.

Ключевые слова: кредитныйдоговор,фидуциарнаясделка,алеаторнаясделка.

Babaskin Anatolii. Regarding the fiduciary and alimony of the loan agreement 
under the civil law of Ukraine

The article considers the possibility of assigning a loan agreement to fiduciary and
aleatory transactions, regardingwhich among civilians does not have a single position.
Onthebasisoftheanalysisoflegislationandscientificliterature,theauthorhasaposition
ontheimpossibilityofassigningaloanagreementtofiduciaryandaleatorypermissions.

Keywords: loanagreement,fiduciarytransaction,aleatorytransaction.

Одним із наслідків процесу ускладнення суспільних відносин, що 
підпадають під регулювання норм цивільного права, є виникнення 
різноманітних видів цивільно-правових договорів, зокрема тих, 
що використовуються учасниками цивільних відносин при наданні 
фінансових послуг. Такі договори мають як загальні риси, так і певні 

©БабаскінАнатолійЮрійович–кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник 
Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України 
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особливості. В зв’язку із необхідністю здійснення аналізу їх правового 
регулювання  у науковців виникає нагальна потреба у їхній класифікації. 
Незважаючи на те, що на практиці кредитний договір є одним із найбільш 
розповсюджених цивільно-правових договорів, аналізу якого присвяченні 
чисельні публікації  багатьох авторів, досі у науковців немає єдності у 
поглядах з приводу того, чи належить кредитний договір до фідуціарних 
та алеаторних правочинів.

Науково-теоретичними дослідженнями правочинів, зокрема кредитного 
договору, з цивільно-правової точки зору займалися такі вітчизняні 
та іноземні науковці, як: М.М. Агарков, І.А. Безклубий, К.О. Боннєр,                    
В.В. Брагінській, В.В. Вітрянський, О.С. Іоффе, Л.Г. Єфімова,                                                                                                                                         
Э.С. Компанієць, Я.О. Куник, С.М. Лепех, Л.О. Новосьолова,                                               
Е.Г. Полонській, Є.О. Суханов, С.К. Соломін, Ю.І. Чалий та ін.

Характеризуючи правову природу кредитного договору як правочину, 
слід звернути увагу на питання щодо можливої фідуціарності (від лат. 
fiducia - довіра) та алеоторності (від лат.alea – гральна кість, азартна гра, 
ризик, випадковість)  кредитного договору. 

Інститут фідуції в загальній системі права притаманний речовому 
праву, що знайшло свій прояв в статті 316 Цивільного кодексу України, 
яка встановлює, що особливим видом права власності є право довірчої 
власності, яке виникає внаслідок закону або договору управління майном. 
На відміну від цього в континентальній системі права фідуціарність 
характерна для зобов’язальних правовідносин, що характерно і для 
цивільного законодавства України. Наявність у Цивільному кодексі 
України інститутів, які ґрунтуються на довірі, що існує між кредитором 
та боржником заперечувати не можна. Довіра в таких правочинах має 
характер видотворної ознаки, що дозволяє поділяти цивільні правочини на 
фідуціарні та мінові. Зазначимо, що і для мінових відносин характерним є 
наявність певного рівня довіри кредитора до контрагента, що ґрунтується, 
як правило, на репутації такого контрагента. В якості фідуціарних 
правочинів у науці цивільного права традиційно розглядається договір 
доручення (ст. 1000 ЦК України). Однак до них можна віднести з певним 
застереженням і договір управління, за яким в управителя може виникати 
довірча власність на майно, що передане в управління (ст. 1029 ЦК 
України).

У науці цивільного права під фідуціарним правочином розуміють 
правочин, який базуються на особистих відносинах між суб’єктами, які 
його вчиняють, що характеризуються високим ступенем довіри сторін 
один до одного.  Як вказував Г.Ф. Шершеневич, правовідносини, які 
мають фідуціарний характер, засновані на взаємній довірі та припущенні 
чесності й здатності у контрагентів1. На думку О.С. Іоффе, фідуціарний 
характер властивій лише тій угоді, яка спирається на взаємну довіру її 

1ШершеневичГ.Ф.Учебник русского гражданского права. Москва: Изд-е Б.Башмаковых, 
1912. С. 662.
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учасників2. Наслідком вказаного є і те, що відносини за фідуціарним 
договором мають високоперсоніфікований характер, що, в свою чергу, 
обумовлює особисте виконання договору.

Характерною ознакою фідуціарного правочину є наявність у сторін 
договору права на односторонню відмову від виконання зобов’язання. 
Отже, якщо за загальним правилом така відмова не допускається (ст. 525 
ЦК України), у фідуціарному правочині таке право має кожна із сторін 
договору. Так, відповідно  до цього довіритель або повірений мають право 
в односторонньому порядку відмовитися від договору доручення в будь-
який час, відмова сторін від права на відмову від договору доручення 
є нікчемною (ч. 2 ст. 1008 ЦК України), а засновник управління та 
управитель мають право в односторонньому порядку відмовитись від 
договору управління майном з підстав, зазначених у п. 6-7 ч. 1 ст. 1044 
Цивільного кодексу України. На думку О.С.Іоффе, договір доручення має 
особисто-довірчий характер. Однак, оскільки кожний з учасників може 
втратити довіру до іншого, було б невірно спонукати його до збереження 
договірних відносин, виходячи із загального принципу, згідно з яким 
односторонне розірвання договору не допускається, у будь-який час 
довіритель може скасувати своє доручення, а повірений відмовитися 
від його виконання. Зазначене правило є імперативним і зберігає свою 
силу навіть у тому разі, якщо сторони домовилися про інше3. Як вказує                 
О.В. Белоусова, розірвання фідуціарних договорів з підстав, що залежать 
від волевиявлення сторін, має низку особливостей, головною з яких є 
можливість одностороннього розірвання фідуціарних договорів не тільки 
у зв’язку з істотним порушенням умов договору, а й за такою підставою, 
як втрата довіри4.

Як правило, в економічній, соціологічній та частково юридичній 
літературі з цивільного, господарського та фінансового права містяться 
посилання на довірчий характер відносин сторін за кредитним договором. 
Наприклад, відомий дослідник кредитних відносин О.І. Лаврушин, 
говорячи про значення довіри в кредитуванні, вказує, що довіра в кредиті, 
дійсно, має місце, її не можна ігнорувати, вона має психологічний, 
моральний аспект. Довіра має важливий економічний зміст. Тільки той 
суб’єкт має можливість отримати у тимчасове користування чужий капітал, 
який довів свою кредитоспроможність, вміння вести господарство, хто 
завоював довіру партнерів5. Однак, з економічної точки зору, довіра 
властива не тільки кредитним відносинам, а й багатьом іншим економічним 
відносинам (наприклад, відносинам позички, майнового найму, відносинам 
з виконання робіт та надання послуг тощо). Відповідно довіра не є 

2 ІоффеО.С.Советское гражданское право. Общее учение об обязательствах: Курс лекцій. 
Ленинград: ЛГУ, 1958. С. 208.

3 Советскоегражданскоеправо.Курс лекций: Отдельные виды обязательств: учеб. пособ.; 
отв. ред.: Юрченко А.К. Ленинград: Изд-во Ленингр. ун-та, 1961. С. 237.

4 БелоусоваЕ.В.Правовое регулирование фидуциарных договоров по гражданскому праву 
России:  автореф. дис. … канд. юрид. наук: Владикавказ, 2011. URL: http://www.dissercat.com/
content/pravovoe-regulirovanie-fidutsiarnykh-dogovorov-po-grazhdanskomu-pravu-rossii.

5 ЛаврушинО.В.О доверии в кредитных отношениях // Деньги и кредит. 2015. № 9.  С. 49.
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специфічною властивістю кредиту, яка б могла розкривати його сутність 
як економічної категорії. В свою чергу, окремі правознавці наполягають 
на довірчому (фідуціарному) характері як кредитного договору, так 
і в цілому договорів про надання фінансових послуг6. Наприклад,                                                                                                                                       
Н.В. Дроздова обгрунтовує поняття договору про надання фінансових 
послуг як довірчого (фідуціарного) правочину, згідно з яким послугонадавач 
(фінансова установа або у випадках, встановлених законом, інший суб’єкт 
господарювання) надає за попереднім замовленням послугоотримувача 
(клієнта) фінансову послугу на оплатних і професійних засадах7. 

Що ж до підстав для віднесення кредитного договору до фідуціарних 
договорів, то до них, як правило, належать посилання на норми параграфу 
2 глави 71 Цивільного кодексу України, що надають сторонам такого 
договору, у встановлених законом випадках, право відмовитися в 
односторонньому порядку від надання або отримання кредиту.

Щодо цього треба зазначити наступне. На відміну від права наданого 
сторонам договору доручення, закон надає сторонам кредитного договору 
право відмовитися від виконання зобов’язань за кредитним договором 
лише в окремих випадках: кредитодавець має таке право у разі порушення 
процедури визнання позичальника банкрутом або за наявності інших 
обставин, які явно свідчать про те, що наданий позичальникові кредит 
своєчасно не буде повернений; у разі порушення позичальником 
встановленого кредитним договором обов’язку цільового використання 
кредиту кредитодавець має право відмовитися від подальшого 
кредитування позичальника за договором; позичальник має право 
відмовитись від одержання кредиту, повідомивши про це кредитодавця 
до встановленого договором строку його надання  (ст. 1056 ЦК України). 
Наведене не свідчить про те, що кожна із сторін кредитного договору 
може у будь-який час протягом дії договору відмовитись від виконання 
зобов’язань за ним з причин втрати довіри до іншої сторони. 

З огляду на це  вважаємо за потрібне підтримати позицію С.К. Соломіна, 
який вважає, що кредитний договір, не відповідаючи ознакам фідуціарного 
правочину, виключає побудову відносин на засадах особисто-довірчого 
характеру. Виходячи з критерію довіри, кредитний договір належить не до 
фідуціарних правочинів, а до комерційних8.

Що ж до посилань на наявність довіри банку до позичальника при 
наданні кредиту, то слід підтримати плзицію Л.Г. Єфімової, яка зазначає, 

6 Цивільне право України. Особлива частина: підручник /  за ред. О. В. Дзери,                                                     
Н. С Кузнєцової, Р. А. Майданика.  Київ: Юрінком Інтер, 2010. URL: http://westudents.com.ua/
glavy/73401-glava-56-dogovr-pro-nadannya-fnansovih-poslug.html; Дроздова Н.В. Договір про 
надання фінансових  послуг у цивільному праві України: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 
12.00.03. Київ, 2005. URL:  https://mydisser.com/ua/catalog/view/2887.html; Бевзенко Р.С. Об 
обязательстве кредитной организации выдать заемщику кредит //Законодательство.  2003. № 10.  
С.16.

7 Дроздова Н.В. Договір про надання фінансових  послуг у цивільному праві України: 
автореф. дис.. … канд. юрид. наук. Київ, 2005. URL:  https://mydisser.com/ua/catalog/view/2887.
html.

8 СоломинС.К.Банковский кредит: проблемы теории и практики. Москва: Юстицинформ, 
2009. С.59, 68-69.
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що така довіра не свідчить про особисто-довірчій характер кредитних 
операцій. Воно нічим не відрізняється від довіри будь-якого кредитора  
до свого боржника, без якого взагалі не зміг би бути вчинений будь-який 
правочин9.

Іншим дискусійним питанням у науці цивільного права є віднесення 
кредитного договору до алеоторних правочинів. Під алеаторними 
правочинами О.С.Іоффе розумів правочини, які обумовлюють неспів-
падіння між внутрішнім відносинами учасників правочину та їх 
зовнішнім вираженням10. Як зазначає І.Ф. Севрюкова, залежно від того, 
чи можуть сторони на момент укладення відплатного договору оцінити 
вигоду, яку вони отримують у майбутньому, договори поділяються на 
мінові (комутативні – від лат. commutare – міняти) та алеоторні договори. 
Міновими є договори, в яких сторони можуть на момент його укладення 
оцінити вигоду, яку вони отримують у майбутньому. Більшість договорів 
є міновими. Алеаторний договір містить умову, яка робить неможливим 
точне обчислення на момент укладання договору вигоди і можливих 
збитків у разі виконання договору. Алеоторні договори  –  «договори на 
вдачу», тобто договори, на момент укладення яких невідомий точний 
рівень, обсяг взаємного виконання або не відомо, хто із сторін матиме 
право або обов’язок, що ставиться у залежність від події або обставини, 
про настання якої сторонам нічого не відомо на момент укладення 
договору11.  Зауважимо, що у французькій правовій доктрині відсутність 
ризику в алеаторному правочині має своїм наслідком його нікчемність12 
. На переконання М.І. Брагінського, алеаторні договори є договорами, в 
яких розподіл ризиків між сторонами є їх метою13, а на думку С.М. Бервено, 
поділ договорів на ризикові та неризикові обумовлений тим, що ризикові 
договори ґрунтуються виключно на ризику, а в неризикових договорах 
ризик не входить до їх юридичного змісту14. Прикладами алеаторних 
правочинів є договори довічного утримання, договори страхування, деякі 
види біржових правочинів, а також договори гри та парі15.

Водночас деякі правознавці, наприклад В.Я. Погребняк, відносять 
договір про споживчий кредит до алеаторних правочинів у зв’язку з тим, 
що вказаний договір пов’язаний з підвищеним ризиком неповернення 
позичальником наданих коштів, внаслідок чого на практиці часто 
трапляються випадки встановлення банками вікових обмежень щодо 

9 ЕфимоваЛ.Г.Банковские сделки: право и практика: монография. Москва: НИМП, 2001.              
С. 122.

10 Советскоегражданское право.Т. 1 / под ред. О.С. Иоффе, Ю.К. Толстого, Б.Б. Черепахина. 
Ленинград: Изд-во ЛГУ, 1971. С. 166.

11 Енциклопедіяцивільного права України / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН 
України; від .ред. Я.М.Шевченко. Київ: Ін Юре, 2009. С. 40.

12 СаватьеР. Теория обязательств.  Москва: Прогресс. С.136-137.
13БрагинскийМ.И.,ВитрянскийВ.В.Договорное право. Договоры о банковском вкладе, 

банковском счете; Банковские расчеты. Конкурс, договоры об играх и пари. Москва: Статут., 
2006. Кн. 5.  Т. 1.  С. 258.

14  Договірне право України. Загальна частина: навч. посіб. / Т.В. Боднар, О.В. Дзера,                 
Н.С. Кузнєцова та ін.; за ред. О.В. Дзери.  Київ: Юрінком Iнтер, 2008.  С. 342.

15 МайданікН.І.Цивільне – правове регулювання договорів гри та парі: автореф. дис. …канд. 
юрид. наук. Київ, 2006. URL:  http://nadoest.com/majdanik-nataliya-ivanivna. 
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отримання грошей16. В свою чергу, Л.П. Оплачко розглядає відносини, 
що виникають з кредитного договору, як диспозитивно-алеаторні та 
квазіалеаторні17. Зрозуміло, що усі банківські правочини підпадають під 
вплив певних ризиків, наприклад, кредитного ризику, ризику ліквідності, 
ризику зміни процентної ставки, ринкового ризику, валютного ризику, 
операційно-технологічного ризику, ризику репутації, юридичного ризику, 
стратегічного ризику тощо18). Ризиковою є і сама  підприємницька 
діяльність банків (ст. 44 ГК України).  Тому, якщо залишатися на позиції 
вищевказаних авторів, у якості алеаторних слід розглядати усі правочини, 
в яких зустрічне надання є відтермінованим у часі (наприклад, договір 
позики). З такою позицією ми погодитися не можемо. 

На нашу думку, кредитний договір слід віднести до мінових 
(комутативних) договорів, в яких сторони можуть на момент його 
укладення оцінити вигоду, яку вони отримують у майбутньому. Зокрема, 
для кредитодавця така вигода розраховується на момент укладення 
кредитного договору у вигляді різниці між вартістю залучених коштів 
та вартістю обслуговування кредиту (що являють собою собівартість 
фінансової послуги) та очікуваним доходом від надання фінансової послуги 
позичальнику (проценти та комісії за кредитом). Що ж до рівня ризику, то 
останній враховується кредитодавцем, насамперад через рівень розміру 
процентної ставки за кредитом, створені резерви та наявне забезпечення. 

Отже, немає підстав для віднесення кредитного договору або його 
окремих видів до фідуціарних та алеаторних правочинів.

Babaskin Anatolii. Regarding the fiduciary and alimony of the loan agreement 
under the civil law of Ukraine

Among the jurists still has no unity in opinions about what are or not, the credit agreement 
and to the fiduciary aleatory transactions. Some scholars insist on trust (fiduciary) character 
as the credit agreement, and in General agreements to provide financial services. Regarding 
the grounds for attributing the credit agreement to the fiduciary contracts, they typically 
include references to provisions of paragraph 2 of Chapter 71 of the Civil code of Ukraine, 
providing the parties to such agreement in the cases prescribed by law the right to withdraw 
unilaterally from the grant or loan. However, these provisions of the law do not define as 
grounds for unilateral withdrawal from the contract loss of confidence, and very limited 
compared to the rights of the parties on such classic Fuchang transaction as a contract 
of Agency. Therefore, the author supports the position of scientists who believe that the 
loan does not meet the fiduciary signs the agreement, and the trust which is present in the 
relations of the parties under this agreement is not indicative of personally-confidential 
character of credit operations. In turn, the author criticizes scholars who refer the credit 
agreement to aleatoric, dispositive-aleatory and caseloading transactions. According to the 

16 Погребняк В.Я. Цивільне – правове регулювання відносин споживчого кредитування в 
Україні: дис.  … канд. юрид. наук. Харків, 2016. С.7, 141, 189, 199.

17 ОплачкоЛ.П.Правове регулювання відносин за кредитним договором: автореф. дис.… 
канд. юрид. наук. Київ, 2011. URL: https://mydisser.com/ru/catalog/view/6/44/8289.html.

18 Методичні вказівки з інспектування банків «Система оцінки ризиків», схваленні 
Постановою Правління Національного банку України від 15.03.2004, № 104.  URL: http://zakon3.
rada.gov.ua/laws/show/v0104500-04.
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author despite the fact that all banking transactions fall under the influence of certain risks, 
has pdst assignment to aleatoric all transactions in which the consideration is deferred in 
time. Based on the above, the author substantiates the position that the credit agreement 
should be attributed not to aleatory, and in exchange (commutative) contracts in which the 
parties may at the time of its conclusion to assess the benefits they receive in the future. In 
particular, for the lender such benefit is calculated at the time of conclusion of the credit 
agreement as the difference between cost of funds and cost of servicing the loan (which 
represent the cost of financial services) and the expected income from providing financial 
services to the borrower (interest and commissions on the loan). As to the level of existing 
risks, the latter is taken into account by the lender, primarily through the level of the interest 
rate on the loan, reserves are created, and available collateral.

Keywords: loan agreement, fiduciary transaction, aleatory transaction.

УДК 347.1

Цивільний процес з
іноземним елементом:

науковий аналіз проекту
Цивільного процесуального 

кодексу України 

Є. Є. Фурса,
кандидат юридичних наук, 
Генеральне консульство 
м. Дюссельдорф (Німеччина)

Аналізується проект Цивільного процесуального кодексу України, зокрема
ПровадженнязаучастііноземнихосібтаПровадженняпровизнаннятавиконання
рішень іноземних судів. Внесено пропозиції з удосконалення даного нормативного
акту.

Ключові слова: цивільний процесуальний кодекс, іноземний елемент, виконання
рішень,суд,міжнароднийкомерційнийарбітраж,консул.


Фурса Е. Е. Гражданский процесс с иностранным элементом: научный анализ 

проекта Гражданского процессуального кодекса Украины
Анализируется проект Гражданского процессуального кодекса Украины

в частности Производство с участием иностранных лиц и Производство о
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признании и исполнении решений иностранных судов. Внесены предложения по
усовершенствованиюданногонормативногоакта.

Ключевые слова: гражданский процессуальный кодекс, иностранный элемент,
исполнениерешений,суд,международныйкоммерческийарбитраж,консул.

Fursa Evgen.Civil process with a foreign element: a scientific analysis of the draft 
Civil Procedure Code of Ukraine

ThearticlegivesascientificanalysisofthedraftCivilProcedureCodeofUkrainein
particularProductionwiththeparticipationofforeignpersonsandtheProductiononthe
recognitionandenforcementofdecisionsofforeigncourts.Proposalshavebeenmadeto
improvethisnormativeact.

Keywords: civil procedural code, foreign element, execution of decisions, court,
internationalcommercialarbitration,consul.

Сучасні тенденції правової політики України мають підпорядковуватися 
офіційно проголошеному курсу на євроінтеграцію, що спонукає фахівців 
до удосконалення аспектів міжнародної співпраці в усіх нормативних 
документах. Тому не повинно бути винятків щодо проекту Цивільного 
процесуального кодексу України (надалі-ЦПК)1, який так само має бути 
поглиблений в контексті міжнародної співпраці та враховувати специфіку 
вирішення питань з іноземним елементом. 

Якщо ж проаналізувати Розділ XІ «Провадження у справах за участю 
іноземних осіб» проекту ЦПК, то можна зробити висновок, що він 
без будь-якого оновлення запозичений із його чинної редакції. Тому 
конструктивно аналізуючи положення чинного ЦПК2  і проекту ЦПК, 
слід визнати недосконалість конструкції, коли норми законодавства, що 
стосуються іноземних осіб, знаходяться в різних розділах. Зокрема, в 
чинній редакції ЦПК виділено Розділ VIII «Про визнання та виконання 
рішень іноземних судів в Україні», який присвячений двом видам рішень 
іноземних судів, які мають визнаватися судом України та підлягають 
примусовому та добровільному виконанню на території України. Цілком 
очевидно, що провадження у справах за участю іноземних осіб та щодо 
визнання та виконання рішень іноземних судів мають у своєму змісті 
іноземний елемент. 

Отже, з урахуванням положень Закону України «Про міжнародне 
приватне право» ці два розділи: «Про визнання та виконання рішень 
іноземних судів в Україні» та «Провадження у справах за участю 
іноземних осіб» мають бути об’єднані в один розділ і мати відповідні 
назви підрозділів. Зокрема, Розділ VIII так само передбачає порядок 
вирішення питань про визнання та виконання рішень іноземних судів в 
Україні й одночасно діяльність українського суду. На цій підставі можна 
стверджувати, що Розділ VIII повинен мати назву, яка буде розпочинатися 

1 ПроектЦивільного процесуального кодексу України // Рада з питань судової реформи. 
URL: http://jrc.org.ua/upload/steps/e6f8b2bd1bb9cf0e201d18e3c2444673.pdf

2  Цивільнийпроцесуальний кодекс України. URL:  / http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1618-
15
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зі слова «провадження» і враховувати предмет справи, яка розглядається 
судом. Отже, назва цього розділу (підрозділу) має бути «Провадження 
щодо визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні».

Таким чином, замість об’єднання за критеріями іноземного елемента 
та міжнародного права автори проекту ЦПК запропонували об’єднати в 
одному розділі різні за правовим значенням рішення лише за принципом 
подібності процедури визнання і приведення до виконання, а саме: 
Розділ ІХ названо «Про визнання та виконання рішень іноземних судів, 
міжнародних комерційних арбітражів в Україні та про надання дозволу на 
примусове виконання рішень третейських судів». Але така назва розділу 
не відповідає правовому змісту, оскільки об’єднує іноземні рішення, які 
визнаються та виконуються в Україні, а також рішення третейських судів, 
які, виходячи із назви, невідомо де мають виконуватися. 

Водночас суди України нині не виконують рішення іноземних судів, а 
лише їх визнають та за визначених у законодавстві умов допускають їх 
виконання в Україні, включаючи примусове. Аналогічно важко погодитися 
з назвою Глави 1 Розділу VIII «Визнання та звернення до виконання 
рішення іноземного суду, що підлягає примусовому виконанню» чинного 
ЦПК, оскільки тут повинно йтися не про примусове виконання рішення 
на території України, а про можливість такого виконання, оскільки 
спосіб виконання залежатиме від позиції і поведінки зобов’язаної особи 
– боржника. Так само проблемним слід визнати застосування терміна 
«звернення», оскільки в одних випадках дії суду зводяться до надання 
дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду (статті 393 - 
396 ЦПК), а в інших випадках – про звернення до примусового виконання 
рішення іноземного суду (ст. 398 ЦПК). Зокрема, редакція назви ст. 368 
ЦПК така: «Звернення судових рішень до виконання», тому це положення 
має бути удосконаленим і приведеним у відповідність до логіки цивільного 
процесу та виконавчого провадження. Слід додати, що міжнародні акти 
оперують таким поняттям, як «приведення судових рішень до примусового 
виконання», тому слід узгодити усю термінологію між собою, коли йдеться 
про іноземні рішення, про що зазначають деякі автори3.

Визначальним для цивільного процесу та виконання рішень судів є 
принцип диспозитивності, який має бути властивим і виконанню рішень 
іноземних судів. Тобто суди, за загальним правилом, не звертають власні 
рішення до виконання, а їх виконання, включаючи примусове, випливає 
з принципу загальнообов’язковості та здійснюється за ініціативою 
стягувачів.

Таким чином, назва Розділу VIII чинного ЦПК мала б бути викладена у 
такій редакції «Провадження щодо визнання та приведення до виконання 
рішень іноземних судів в Україні», а в проекті ЦПК доцільно об’єднати 
в одному розділі всі провадження, пов’язані з іноземним елементом, що 
дозволить послідовно і злагоджено відтворити положення Закону України 
«Про міжнародне приватне право» в нормах ЦПК, а також забезпечити 

3 ЛяшенкоР.О.Приведення судових рішень у цивільних справах до примусового виконання: 
автореф. ... канд. юрид. наук. Київ, 2013.  С. 3.
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права іноземних осіб в Україні. А це, у свою чергу, дозволить розраховувати 
на аналогічну охорону та захист прав осіб з України в зарубіжних країнах, 
оскільки це зумовлено принципом взаємності. 

Однак у проекті ЦПК щодо визнання та виконання рішень іноземних 
судів введено доволі неоднозначні новели, які важко сприймаються, 
виходячи із фундаментальних принципів цивільного процесу. Зокрема, 
у ст. 481 проекту ЦПК йдеться про добровільне виконання рішення 
міжнародного комерційного арбітражу про стягнення грошових кош-
тів і передбачається можливість подання заяви до суду боржником 
про визнання і надання дозволу на добровільне виконання рішення 
міжнародного комерційного арбітражу. Парадокс цієї норми в тому, що 
добровільне виконання рішення має залежати від дозволу суду, з чим важко 
принципово погодитися. Хоча певний сенс у цій нормі є, і він полягає 
в тому, що в рішенні міжнародного комерційного арбітражу може бути 
закладена сплата відсотків та (або) пені, які нараховуються відповідно 
до умов, вказаних в рішенні міжнародного арбітражу, а стягувач зможе 
використати ці умови і не поспішати зі зверненням до українського суду 
за виконанням відповідного рішення. 

Цілком зрозуміло, що така позиція стягувача може в наступному 
кваліфікуватися як зловживання правом, але довести таке зловживання 
буде дуже складно, якщо боржник своєю поведінкою не підтвердить 
намір сплатити борг вчасно. Однак погодитися з авторами законопроекту 
ЦПК складно, оскільки слід відокремлювати реальні наміри щодо 
погашення зобов’язання добровільно від звернення до суду за наданням 
дозволу на виконання. Так, боржник вправі виконати зобов’язання 
добровільно шляхом внесення коштів у депозит нотаріуса (ст. 537 ЦК 
України тощо), що розцінюється як загальне правило, або на депозитний 
рахунок суду  (ч. 4 ст. 362 ЦК України тощо), що можна використовувати 
як альтернативний спосіб добровільного виконання боргу. Тобто ніхто не 
обмежений в праві таким чином виконати зобов’язання і без дозволу суду.

Якщо ж ми говоримо про добровільне виконання рішення 
міжнародного комерційного арбітражу, коли стягувач може знаходитися 
за кордоном, то в цій ситуації слід звернути увагу на те, що згідно з 
п. 12 ч. 1 ст. 38 Закону України «Про нотаріат» консульські установи 
України можуть приймати в депозит грошові суми і цінні папери та 
передавати ці кошти кредитору (стягувачу), і така передача коштів має 
розцінюватися як належне виконання зобов’язання загалом і відповідного 
рішення міжнародного комерційного арбітражу зокрема, коли кредитор 
знаходиться за межами України. Хоча останнє положення напряму не 
відтворене в ЦК України, але завдяки діяльності консульських установ 
кредитор має отримати офіційне повідомлення про надходження коштів, 
і таким чином зобов’язання має вважатися належним чином виконаним. 
Хоча можна рекомендувати ввести відповідне доповнення до ч. 1 ст. 537 
ЦК України, що кошти можуть бути внесені не тільки в депозит нотаріуса, 
а й на депозитний рахунок консульської установи та, на нашу думку, суду, 
який за компетенцією має вирішувати справу про виконання рішення 
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іноземного суду або міжнародного комерційного арбітражу. Відповідно 
до останнього положення в ч. 2 ст. 537 ЦК України поряд з нотаріусом 
має зазначатися й консул, тоді положення ЦК України будуть узгоджені 
з повноваженнями консульських установ, визначеними у ст. 38 Закону 
України «Про нотаріат». 

Щодо деталей ст. 481 проекту ЦПК, то слід звернути увагу на такі 
умови цієї норми:

- у ч. 2 цієї статті заява може стосуватися добровільного виконання 
рішення в повному обсязі, але не зазначено ні строків виконання, ні 
можливості розстрочки або відстрочки тощо. Навіть сам розгляд судом 
заяви про добровільне виконання рішення міжнародного комерційного 
арбітражу слід розглядати як відстрочку такого виконання. Так, згідно 
з ч. 3 цієї норми заява про надання дозволу на добровільне виконання 
рішення міжнародного комерційного арбітражу розглядається суддею 
одноособово протягом десяти днів з дня надходження до суду цієї заяви 
в судовому засіданні без повідомлення учасників арбітражного розгляду. 
Тут можна навіть не піддавати критиці положення «…розглядається 
суддею одноособово протягом десяти днів з дня надходження до суду 
заяви… в судовому засіданні…», оскільки одноособово десять днів 
у судовому засіданні важко знайти судді «роботу» по розгляду однієї 
заяви і, відповідно, знайти підстави для відмови в задоволенні заяви, 
особливо, коли сама особа бажає добровільно виконати рішення. І в цій 
нормі порушується конституційний принцип змагальності, оскільки не 
допускається можливість кредитора заперечувати проти добровільного 
виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу, хоча 
в наступному передбачається можливість і право кредитора щодо 
апеляційного оскарження ухвали суду про визнання і надання дозволу на 
добровільне виконання або про відмову у визнанні й виконанні рішення 
міжнародного комерційного арбітражу (ч. 5 цієї норми); 

- коли ж у ч. 4 цієї норми до повноважень суду віднесено не перевірку 
добровільності виконання рішення, а перегляд відповідності рішення 
пункту другому частини першої статті 479 проекту ЦПК, то стає очевидним, 
що автори законопроекту зовсім не враховують принципу змагальності, не 
беруть уваги й того фактора, що тут не йдеться про укладання і визнання 
мирової угоди, про оскарження рішення відповідного суду тощо. Тобто 
боржник мав виконати власні зобов’язання і без звернення до суду та, як 
зазначалось вище, для цього існують безспірні способи передачі коштів 
кредитору. Саме тому сторони можуть навіть разом оскаржити ухвалу суду 
про визнання і надання дозволу на добровільне виконання або про відмову 
у визнанні і виконанні рішення міжнародного комерційного арбітражу 
(ч. 5 цієї статті). Така позиція обумовлюється й тим, що за рішенням 
міжнародного комерційного арбітражу будуть нараховуватися відсотки, 
отже суд і державу можуть звинуватити в завданні шкоди інтересам як 
кредитора, так і боржника; 

- підкреслюється несумісність цієї статті ЦПК із загальними правилами 
цивільного процесу, частиною 9, де передбачається на підставі ухвали суду 
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про задоволення заяви про надання дозволу на добровільне виконання 
рішення міжнародного комерційного арбітражу видавати суду за заявою 
стягувача виконавчий лист, який не пізніше наступного дня з дня його 
видачі вноситься до Єдиного державного реєстру виконавчих документів 
у порядку, встановленому Положенням про Єдиний державний реєстр 
виконавчих документів. При реальному запровадженні цього положення 
виникне правовий колапс, оскільки залишається невідомим, хто і на яких 
підставах «не пізніше наступного дня з дня видачі виконавчого листа 
вноситиме до Єдиного державного реєстру виконавчих документів» 
виконавчий лист. Отже, виходить, що за добровільним виконанням 
рішення звертається боржник, а ухвалу отримує стягувач і може її негайно 
або через певний час реалізувати. 

Загальний і буквальний аналіз ст. 481 проекту ЦПК підтверджує 
безперспективність такого провадження, як надання дозволу на 
добровільне виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу 
як засобу застереження зловживань з боку кредитора. Втрата сенсу в 
такому провадженні може бути частково компенсована за допомогою 
«косметичних» виправлень окремих норм, але правова система має 
передбачати безспірні способи добровільного виконання зобов’язань, 
включаючи з іноземним елементом. 

Важко погодитися й з умовами проекту ЦПК щодо розмежування 
рішень міжнародних комерційних арбітражів, якщо їх місце знаходиться 
за межами або на території України. Умови визнання та надання дозволу на 
виконання таких рішень мають бути однаковими як для внутрішніх рішень 
арбітражних судів, так і зовнішніх, що закладено в умовах Ньюйоркської 
конвенції про визнання і приведення до виконання іноземних арбітражних 
рішень4. 

 Якщо ж пропозиція автора буде прийнята до уваги і відбудеться 
об’єднання проваджень за умовою участі в них іноземного елемента, то 
наступним кроком має стати уточнення положень Розділу XІ проекту ЦПК, 
який має назву «Провадження у справах за участю іноземних осіб». Так, у 
цьому підрозділі сконцентровані різні за правовим значенням норми, які 
важко сприймати в контексті назви цього розділу. Зокрема, у ст. 498 проекту 
ЦПК йдеться про підсудність судам України цивільних справ з іноземним 
елементом, а не про участь іноземних осіб. Так, згідно із Законом України 
«Про міжнародне приватне право» поняття «іноземний елемент» значно 
ширше і включає іноземних осіб лише як один із елементів5. Тому назва 
розділу XІ проекту ЦПК не відповідає назві ст. 498 проекту ЦПК, яка за 
змістом значно ширша. 

Важко погодитися й зі змістом ст. 499 проекту ЦПК, де передбачається 
розкрити звернення суду України із судовим дорученням про надання 

4 Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 
(Нью-Йорк, 1958 год) (Нью-Йоркская конвенция).  URL: http://www.uncitral.org/uncitral/ru/uncit-
ral_texts/arbitration/NYConvention.html

5 ФурсаЄ.Є.,Козяр-СкокЛ.В.Окремі питання спадкування з іноземним елементом: консул, 
нотаріус, суд: монографія. Київ: Алерта,2017. С. 20-22.
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правової допомоги до іноземного суду або іншого компетентного органу 
іноземної держави, оскільки з назви розділу випливає провадження 
українського суду в справах за участю іноземних осіб, а не участь 
іноземного суду в провадженні у справі українського суду. Зокрема, 
звернення українського суду до Міністерства юстиції України, яке, у 
свою чергу, надсилає доручення Міністерству закордонних справ України 
для передачі дипломатичними каналами, важко назвати провадженням 
у цивільній справі. Більше того, таке положення має знаходитися поза 
межами ЦПК, оскільки взаємозв’язки між Міністерством юстиції України 
та Міністерством закордонних справ України не стосуються діяльності 
суду. 

Абсолютно не вписується в назву розділу XІ проекту ЦПК й ст. 503, 
якою регламентується виконання судових доручень закордонними 
дипломатичними установами України, оскільки передбачає вручення 
документів громадянину України, який проживає на території іноземної 
держави. Тут слід згадати, що назва розділу «Провадження у справах за 
участю іноземних осіб» і вона визначає іноземних осіб, а не громадян 
України за кордоном. Тобто суб’єктами такого провадження є працівники 
дипломатичного представництва чи консульської установи України у 
відповідній іноземній державі та громадянин України, а не іноземна особа. 
Більше того, тут не йдеться про провадження суду, хоча й у ч. 3 цієї норми 
встановлено, що під час виконання судового доручення застосовується 
процесуальний закон України. Крім того, тут має місце застереження, що 
для виконання доручення не можуть застосовуватися примусові заходи, 
хоча воно безадресне і некоректне, оскільки регламентує діяльність 
працівників дипломатичного представництва чи консульської установи 
України, які владними повноваженнями на території іноземної держави і 
так не наділені. Отже, це положення має бути відображено в Консульському 
статуті, а не у проекті ЦПК.

Тому положення розділу XІ проекту ЦПК мають бути приведені у 
відповідність до діяльності суду з урахуванням особливостей розгляду 
справ з іноземним елементом, що передбачає перегляд конструкції 
проекту ЦПК на предмет інтегрування всіх елементів в єдиному розділі. 
Зокрема, у ст. 497 проекту ЦПК говориться про те, що іноземці, особи 
без громадянства, іноземні юридичні особи, іноземні держави (їх органи 
та посадові особи) та міжнародні організації (далі – іноземні особи) 
мають право звертатися до судів України для захисту своїх прав, свобод 
чи інтересів, але вони так само з певними обмеженнями мають набувати 
статус відповідачів, коли до них звернуться з позовом громадяни або 
юридичні особи України тощо. Тобто тут мається на увазі статус, а не 
тільки права й обов’язки тощо. В останньому випадку доцільно говорити 
про особливості надання правової допомоги або представництво інтересів 
іноземних осіб дипломатичними і консульськими посадовими особами, на 
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що автор вже звертав увагу6. 
Тому вважаємо доцільним до розробки проекту ЦПК і обговорення його 

положень залучити не тільки процесуалістів, а й учених міжнародників, 
участь яких обумовлюється піднятими в цій статті проблемними питаннями 
щодо регламентування питань з розгляду цивільних справ з іноземним 
елементом. Принаймні, на нашу думку, в цій частині проект ЦПК потребує 
істотного доопрацювання і наступного широкого обговорення. 

Fursa Evgen. Civil process with a foreign element: a scientific analysis of the draft 
Civil Procedure Code of Ukraine

The article gives a scientific analysis of the draft Civil Procedure Code of Ukraine, in 
particular Production with the participation of foreign persons and the Production on the 
recognition and enforcement of decisions of foreign courts. Proposals have been made to 
improve this normative act.

The author points out the imperfection of the draft design of the Civil Procedure Code, 
where the rules of law concerning foreign persons are situated in different sections. Two 
sections: «On the recognition and enforcement of decisions of foreign courts in Ukraine» 
and «Proceedings in cases involving foreigners» should be merged into one section and have 
the proper names of the divisions. It is also necessary to harmonize all terminology when it 
comes to foreign decisions. The author considers it problematic to use the term «appeal», 
since in some cases the actions of the court are reduced to permitting the enforcement of a 
foreign court’s decision, and in other cases the application for enforcement of a foreign court 
decision. This provision should be improved and aligned with the logic of the civil process 
and enforcement proceedings, to harmonize all terminology. The Draft Civil Procedure 
Code on the recognition and enforcement of decisions of foreign courts introduced rather 
ambiguous novels that are difficult to perceive based on the fundamental principles of the 
civil process. They are analyzed and proposed options for clarification. The author considers 
expedient to develop a draft Civil Procedure Code and discuss its provisions to involve not 
only proceduralists, but also international law scientists, whose participation is stipulated 
by the raised in this article problems concerning regulation of issues for consideration of 
civil cases with a foreign element. In any case, according to the author, this part of the draft 
Civil Procedure Code requires substantial revision and subsequent broad discussion.

Keywords: civil procedural code, foreign element, execution of decisions, international 
commercial arbitration, consul.

6 Фурса Є.Є.Виконання консулом України функції представництва в іноземному суді чи 
інших органах держави перебування // Судова апеляція. 2016.  № 2.  С. 101-106; ФурсаЄ.Є.
Консульские учреждения в гражданском судопроизводстве Украины и за границей // 
Цивилистическая процессуальная мысль. Вып. 5(2) Гражданский, хозяйственный (арбитражный) 
процесс: Междунар. сб. науч. статей / под общ ред. С.Я. Фурсы. Київ: Алерта, 2016.  С. 198-205.
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УДК 347.925

Зміни у позові, мирова угода та судове
рішення: переваги і недоліки

М. О. Ткаченко,
аспірантка кафедри нотаріального
та виконавчого процесу і адвокатури
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка

Розглядаються деякі аспекти реалізації сторонами спору спеціальних прав та
процесуальнихзасобів,таких,якзбільшенняабозменшеннярозмірупозовнихвимог,
відмова від позову, визнання позову повністюабо частково, атакожперспектива
укладеннямировоїугоди.Аналізуютьсяперевагитанедолікивказанихправтазасобів
упорівнянніміжсобою.

Ключові слова: позов, зміна позову,  мирова угода ,  судове рішення, цивільний
процес.

Ткаченко М.О. Изменения в иске, мировое соглашение и судебное решение: 
преимущества и недостатки

Рассматриваютсянекоторыеаспектыреализациисторонамиспораспециальных
прав и процессуальных средств, таких, как увеличение или уменьшение размера
исковых требований, отказ от иска, признание иска полностью или частично, а
такжеперспективазаключениямировогосоглашения.Анализируютсяпреимущества
инедостаткиуказанныхправисредстввсравнениимеждусобой.

Ключевые слова: иск, изменение иска, мировое соглашение, судебное решение,
гражданскийпроцесс.

Tkachenko Mariia.  Changes in lawsuit, settlement agreement and judicial decision: 
advantages and disadvantages

Thearticleisdevotedtosomeaspectsoftheimplementationbypartiestothedispute
ofspecialrightsandproceduralmeans,suchasincreasingorreducingthesizeofclaims,
rejectingaclaim,recognizingaclaiminfullorinpart,aswellastheprospectofconcluding
ansettlementagreement.Theadvantagesanddisadvantagesoftheserightsandmeansin
comparisonwitheachotherareconsidered.

Keywords:claim,changeofclaim,settlementagreement,judicialdecision,civilprocess.
 
Процесуальні права та обов’язки осіб, які беруть участь у цивільній 

справі (ст.27 Цивільного процесуального  кодексу України - далі ЦПК), 
з великою вірогідністю можна розкласти на тактичні й стратегічні, що 
зумовлене їх значенням для досягнення остаточного результату розгляду 
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адвокатури Київського національного університету імені Тараса Шевченка
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справи, який за загальним правилом полягає в ухваленні судового рішення. 
Такі права, як брати участь у судових засіданнях, подавати докази, 
брати участь у дослідженні доказів, задавати питання іншим особам, 
які беруть участь у справі, а також свідкам, експертам, спеціалістам, 
заявляти клопотання та відводи, давати усні та письмові пояснення суду, 
подавати свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час 
судового розгляду, і заперечення проти клопотань, доводів і міркувань 
інших осіб, на нашу думку, слід розглядати як тактичні засоби боротьби 
з процесуальним противником. Одночасно такі права та обов’язки також 
слід  розцінювати як засоби  позитивного впливу на позицію суду щодо 
вирішення справи на користь тієї чи іншої сторони. Тобто процесуальні 
права та обов’язки осіб, які беруть участь у справі, що визначені у                                                                             
ст. 27 ЦПК, мають бути спрямовані на виконання кожною стороною  такого 
стратегічного завдання, як доведення суду правомірності своєї правової 
позиції. Так, у ч. 3 ст. 10 ЦПК встановлено обов’язок сторін  довести суду ті 
обставини, на які вони посилаються відповідно як на підставу своїх вимог 
або заперечень. Але дана норма законодавства значно спрощує правові 
засади сучасного цивільного судочинства. Наявність або відсутність 
певних юридичних обставин визначається на підставі доказів, але права 
та відповідні їм обов’язки мають доводитися сторонами в широкому 
значенні цього терміна, не тільки за допомогою доказів, а й доводів, 
аргументів, контрдоводів тощо, про що зазначають деякі українські вчені1 
. Саме тому процес доведення можна розцінювати як стратегію цивільного 
судочинства, якому підпорядкований процес доказування. 

Крім загальних прав, сторони наділяються також комплексом 
спеціальних прав (ст. 31 ЦПК), до яких, зокрема, належить право сторін на  
укладення ними мирової угоди. Коли ж відповідно до ст. 31 ЦПК позивач 
збільшує або зменшує розмір позовних вимог, відмовляється від позову, а 
відповідач визнає позов повністю або частково, то відбуваються стратегічні 
перебудови правових позицій сторін у справі. Реалізація сторонами  
перелічених спеціальних прав та процесуальних засобів, за допомогою 
яких це відбувається,  зумовлена певним сенсом  та певними причинами. 
Наприклад, якщо можна зрозуміти причину збільшення позовних вимог, 
то навіщо їх зменшувати, коли суд може й без їх зменшення задовольнити 
позов частково.  Але оптимізація розміру позовних вимог має відбуватися 
з урахуванням реальних обставин справи та можливості підтвердити їх 
існування, враховуючи при цьому  позицію протилежної сторони та багато 
інших факторів. 

1 ФурсаС.Я.,ЦюраТ.В.Докази та доказування в цивільному процесі. Київ: Видавець Фурса 
С.Я.: КНТ, 2005. С.13-14; Фурса С.Я., Фурса Є.І. Цивільний процесуальний кодекс України. 
Науково-практичний коментар. У 2 т. / За заг. ред. С.Я. Фурси. Київ: Видавець Фурса С.Я.: Кнт, 
2010.Т.1. С.308-309;  ФурсаС.Я.,ФурсаЄ.І.Цивільний процес. Академічний курс: підручник 
Київ: Видавець С.Я.: КНТ,2009. С.320-322; Фурса С.Я. Загальнотеоретичні передумови 
доведення та доказування у сучасному цивільному процесі України: матеріальний та 
процесуальний аспект // Нотаріат Адвокатура Суд. 2009.  № 3 (53);  КучерТ.М.Теорія доведення 
в цивілістичному процесі: автореф. дис.. … доктор. юрид. наук. Київ, 2017. 40 с.
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Схема ж діяльності деяких адвокатів зводиться до залякування опонента 
досить великим розміром позову, щоб у наступному була можливість 
«торгуватися», але відправною крапкою таких торгів буде сума заявленого 
позову. При цьому такий позов свідомо пред’являється без сплати 
судового збору, а потім може бути зменшений до оптимального розміру. 
Щодо збільшення позовних вимог, то така дія в процесі розгляду справи 
також може обумовлюватися намаганням залякати опонента або реальною 
помилкою в підрахунках, наприклад обчисленням відсотків тощо. Досить 
часто збільшення позовних вимог провокується поведінкою опонента, 
коли зухвале поводження боржника дратує позивача  і як наслідок він 
зазначає у заяві  максимальний  розміру шкоди. Іноді зміна представника 
також супроводжується збільшенням або зменшенням розміру позовних 
вимог, оскільки кожний фахівець має свою точку зору на доведеність 
певних обставин, визначення розміру моральної шкоди тощо. Тому такі 
фактори й проявляються в правовій позиції сторони.

На нашу думку, перелічені заходи можуть сигналізувати про  можливість 
переходу до переговорів щодо укладання мирової угоди, оскільки позиція 
котрагента нестабільна. Навіть для позивачів та відповідачів, у яких 
склалися напружені стосунки, є практикою вироблені способи досягнення 
компромісу, коли за стіл переговорів сідають їх представники й об’єктивно 
зважують доводи кожної із сторін, переглядають перспективи подальшої 
конфронтації для кожної із сторін, рахують додаткові витрати часу, 
коштів  та інші можливі ризики. Лише після досягнення домовленості 
між представниками і узгодження ними умов мирової угоди сторони 
запрошуються для підписання остаточного акту. 

Щодо відмови позивача від позову, то цей захід нечасто має місце в 
цивільному судочинстві. Навіть коли був заявлений штучний позов, то 
провадження в цій справі має відволікти опонента від іншої справи або 
такий захід дозволить «торгуватися» з приводу основного позову тощо.                                                                                                                                           
Це положення обумовлене й тим, що адвокати та інші юристи йдуть до кінця 
в справі, коли їх заробіток вимірюється вчиненням кожної процесуальної 
дії зокрема, складанням процесуального документа, кількістю судових 
засідань, у яких вони брали участь. Тому можливі варіанти відмови 
позивача від позову можуть бути спричинені помилковим зверненням, 
коли його до цього підштовхнули або адвокат, або емоції. Існують випадки, 
коли перевтома та/або зневіра в позитивній перспективі вирішення справи 
стають причиною відмови від пред’явленого позову. Складно в такій 
ситуації рекомендувати особі продовжувати боротьбу, але виходом із неї 
так само може стати мирова угода сторін, що все ж таки буде кращим 
варіантом, ніж втрата матеріального права внаслідок відмови від позову.

Визнання відповідачем позову повністю або частково може 
обумовлюватися різними обставинами, зокрема способом зменшення 
судових витрат, коли в справі заявлена вимога про проведення експертизи, 
що може підтвердити певний юридичний факт на користь позивача, а 
витрати на експертизу ввійдуть до судових витрат і їх оплата може лягти 
тягарем на відповідача. Такий спосіб захисту прав відповідача може 
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стосуватися лише певної юридичної обставини чи позову в цілому. Визнання 
позову може бути спричинено й домовленістю позивача з відповідачем  
шляхом пред’явлення штучного позову, коли відповідальність лягатиме на 
третю особу або таким чином буде виведено майно з-під арешту тощо. 
Перелічити всі варіанти причин, які стають передумовою для визнання 
позову, складно, зокрема в тому випадку, коли позивач пред’явив позов, у 
якому  значно занижена його ціна. 

Одне цілком очевидне: визнання позову повністю призведе до 
вирішення справи на користь позивача і задоволення його вимог в повному 
обсязі. Але такий варіант поведінки відповідача пояснити складно, якщо 
альтернативою такого визнання може  бути мирова угода, де можна досягти 
хоча б мінімальних поступок. Тому, на нашу думку, повне і безумовне 
визнання позову має спонукати до пошуків першопричин такої поведінки.

Так само складно пересічним громадянам зрозуміти, коли і чому має 
відбуватися зміна предмета або підстави позову, а також пред’явлення 
відповідачем зустрічного позову. Останні потенційні стратегічні засоби 
«переналаштування» правової позиції в справі нечасто  використовуються 
не тільки через складність сприйняття їх правового значення, а й тому, що 
зміна предмета або підстави позову свідчить про помилковість із самого 
початку обраної стороною чи її представником правової позиції, якщо 
інше не було запрограмовано при пред’явленні первісного позову для 
дезорієнтування опонента або з інших стратегічних міркувань. 

Так, про складність поняття «предмет позову» свідчить  абз. 2 п. 9 
Постанови № 5 Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 р. 
«Про застосування норм цивільного процесуального законодавства, що 
регулюють провадження у справі до судового розгляду: «У позивача 
суд повинен з’ясувати предмет позову (що конкретно вимагає позивач), 
підставу позову (чим він обґрунтовує свої вимоги) і зміст вимоги (який 
спосіб захисту свого права він обрав)»2. Водночас у абз. 4 п. 15 цієї ж 
Постанови встановлено: «Крім передбачених частиною другою статті 
133 ЦПК способів забезпечення доказів (допит свідків, призначення 
експертизи, витребування та (або) огляд доказів, у тому числі за їх 
місцезнаходженням), суд залежно від предмета позову може застосувати 
й інші способи (одержати пояснення сторони, які вона дає як свідок, 
заборонити дії, внаслідок яких знищуються докази, вилучити на час 
розгляду справи докази тощо)». Тобто в абз. 4 п. 15 Постанови, на думку 
автора, має йтися про предмет доказування, а в абз. 2 п. 9 Постанови - 
предмет позову та зміст вимоги практично розкриті як тотожні поняття. 
Отже, пересічним громадянам важко буде  сформулювати ці поняття і 
відповісти на питання, що ж вони мають на увазі під предметом позову, а 
що під його змістом. Автор не вважає за доцільне ґрунтовно аналізувати 

2 Постанова № 5 Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 року «Про 
застосування норм цивільного процесуального законодавства, що регулюють провадження у 
справі до судового розгляду». URL:   // http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/3adf2d0e52f68d76c
2256c080037bac9/3bbb0ab0220f6b9bc22575de004e6fc0?OpenDocument
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це питання після того, як це зробили вчені - процесуалісти3 хоча і в їх 
думках є спірні моменти. Зокрема, Р. Лемик та Я. Гасяк під підставами 
позову розуміють обставини, якими позивач обґрунтовує свою вимогу, 
а також факти, що підтверджують ці обставини. Такими обставинами 
можуть бути лише юридичні факти, тобто факти, які зумовлюють певні 
правові наслідки: виникнення, зміну чи припинення правовідносин. Тому 
до підстави позову не можуть входити обставини, які виступають доказами 
в справі… 4. Тут кардинально не можна погодитися з думкою про те, що 
обставини здатні виступати доказами в справі. 

Отже, якщо навіть у фахівців виникають проблеми із застосуванням 
понятійного апарату, то чи можна вимагати і з’ясовувати у позивача зміст 
перелічених складних понять? Одне очевидне: найпростішим прикладом 
зміни предмета позову буде вимога повернення речі в натурі позивачу, а у 
разі її істотного пошкодження відбудеться зміна вимоги на компенсацію 
її вартості й моральної шкоди. Підставою для такої вимоги може стати 
завершення або припинення договору оренди тощо.  

Автор вважає, що спосіб відновлення права здатні визначити фахівці, 
тому і мирова угода між сторонами має укладатися з урахуванням предмета 
спору та його підстав і ці елементи повинні зазначатися в умовах мирової 
угоди. Коли ж вони змінюються в угоді щодо первісно заявлених вимог, 
то й у заяві  про  зміну або уточнення позовних вимог мають зазначатися 
причини, які суд має з’ясовувати. 

Навіть досягнення певного рішення суду може іноді розцінюватися 
як тактичне завдання, коли стратегічна лінія опонента зводиться до 
отримання більш вигідного варіанту врегулювання спору, про який ні 
суд, ні опонент не здогадуються. Наприклад, чи можна продати частку в 
спільній сумісній власності? Звісно, можна, але з певними ускладненнями, 
пов’язаними із забезпеченням переважного права на придбання частки 
(ст. 362 ЦК), але хто і за які кошти захоче купувати віртуальну частку, 
яка не виділена в натурі і потім судитися за визначення такої частки в 
натурі? Тому в сучасному цивільному судочинстві мають місце справи про 
виділення частки в праві спільної часткової власності в натурі. Традиційно 
проти таких позовів заперечують інші співвласники майна, оскільки за 
наступним кроком з продажу частки квартири їх власність (квартира) 
перетвориться на комунальну. Потенційно це невигідно й позивачу, 
оскільки квадратний метр в такій квартирі коштуватиме на одну третину 
менше, ніж в приватній. Отже, рішення про відмову в задоволенні позову 
про розподіл житлової площі квартири в натурі процесуальні противники 
сприймають як перемогу, але це Піррова перемога. Потім за нотаріальною 

3ОсокинаГ.Л.Иск (теория и практика). Москва: Городец, 2000. 192 с.; Курс цивільного 
процес: підручник / В.В. Комаров, В.А. Бігун, В.В. Баранкова та ін.; за ред. В.В. Комарова. 
Харків: Право, 2011.  1352 с.; Пуль С.І. Особливості зміни предмету позову у цивільному 
судочинстві. URL:  http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/756/FP_%D0%9F
%D0%A3%D0%9B%D0%AC_2014_4.pdf?sequence=1&isAllowed=y; Штефан М.Й. Цивільне 
процесуальне право України: Академічний курс: підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. 
закл. Київ: ВД «Ін Юре», 2005.  624 с.

4  ЛемикР.,ГасякЯ. Проблемні питання порудку та умов зміни предмета або підстав позову 
в цивільному судочинстві України. URL:   http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2016/01/3.pdf 
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схемою робиться пропозиція обміну квартири або викупу частки та всі інші 
можливі варіанти врегулювання спору, а наступний позов про примусовий 
продаж квартири і розподіл коштів розставляє все на свої місця, оскільки 
інших варіантів врегулювання спору не залишається. Тобто стратегічна 
лінія поведінки позивача базується на стереотипному сприйнятті поведінки 
опонентів, яка зводиться до того, що вони все заперечуватимуть і на жодні 
варіанти мирного врегулювання спору не погодяться. Тому сторони за 
таких умов приходять до найгіршого для них варіанту вирішення спору. 

Тому потрібно об’єктивно розглядати і співставляти доцільність 
ухвалення рішення суду по суті спору  чи піти на взаємні поступки 
шляхом укладення мирової угоди. Дійсно, рішення суду може бути єдиним 
способом врегулювання спору, коли одна із сторін не бажає будь-якого 
мирного врегулювання спору навіть у тому випадку, коли діятиме собі 
на шкоду і перспектива виграшу справи виглядає сумнівною. Однак слід 
враховувати різні типи характерів людей, рівень їх кругозору, освіти,  вплив 
на них їхніх представників (адвокатів) тощо, щоб усвідомити: з частиною 
позивачів або відповідачів спілкуватися щодо мирової угоди неможливо, 
принаймні на перших стадіях розгляду справи. Це можна пояснити й тим, 
що багато хто з пересічних громадян наївно вважає, що один раз прийти 
до судового засідання не складно, а те, що таких засідань може бути дуже 
багато, досить часто їм не повідомляють. Більше того, таким особам не 
роз’яснюють позитивні й негативні сторони рішення суду, яке може бути 
оскаржене, розглядатися тричі касаційною інстанцією протягом декількох 
років тощо.

Саме тому об’єктивно слід визнати, що за правовим змістом рішення 
судів за декількома параметрами є гіршими, ніж мирові угоди, що 
обумовлюється складністю доведення певних юридичних фактів. Дуже 
складним і багатоаспектним є поняття «моральна шкода», яке в науці 
тільки формується, а у цивільному судочинстві  розмір мирової угоди 
фактично визначається  суддею на власний розсуд.  Не менш складним 
правовим явищем є принцип   верховенства права, зловживання правом, 
деліктна відповідальність та багато інших інститутів, які мають складні 
теоретичні основи та незначну судову практику. Тому їх застосування в 
реальному цивільному судочинстві потребує неординарного доведення, 
щоб суд погодився з позицією сторони. 

Негативним для обох сторін може стати й рішення суду, коли суди після 
тривалих засідань частково задовольняють позови і беруть за основу не 
позиції позивача та відповідача, а третю позицію – рішення суду, ухвалене 
по  подібних відносинах. Тому і позивачу, і відповідачу доцільно укладати 
мирову угоду, тобто  зробити взаємні поступки добровільно, оскільки вони 
в період перемовин будуть орієнтуватися, на що можна розраховувати. 

Рішення суду порівняно з мировою угодою, на нашу думку, можна 
вважати менш стабільним, оскільки суди досить часто допускають при 
їх ухваленні помилки, які можуть стати причиною звернення до вищих 
інстанцій за їх оскарженням. Коли ж судом визнається мирова угода, то 
сторони самостійно визначають її умови, своїми підписами підтверджують 
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згоду з ними. Отже, в наступному буде складно обґрунтувати, чому мирову 
угоду слід визнати недійсною. Тут автор погоджується й з позицією           
О.В. Бобровника щодо доцільності залучення до безпосередньої участі 
в мировій угоді третіх осіб5, і на її розвиток можна навести додатковий 
аргумент: у такий спосіб зменшуватиметься кількість осіб, які в наступному 
зможуть її оскаржити.  

Значна частина боржників розраховує на те, що рішення судів в 
Україні погано виконується, і це дозволить уникнути відповідальності. 
Дійсно, переважна більшість громадян досягають бажаного результату – 
отримують виконавчий лист і вважають, що їм адвокат більше не потрібен. 
Саме тому у виконавчому провадженні мало укладається мирових угод, 
але це істотна помилка. Наприклад, боржник живе в орендованій квартирі, 
гарно одягається, добре харчується, але ніде офіційно не працює, не 
отримує доходу і вважає, що він не нестиме будь-якої матеріальної 
відповідальності по боргах, зокрема по аліментах, з відшкодування 
завданої шкоди тощо. З такою особою важко або навіть неможливо вести 
переговори щодо добровільного відшкодування шкоди, якщо його міф про 
безвідповідальність не буде розвіяно. Для цього достатньо проаналізувати 
санкцію ст. 382 КК, де встановлена відповідальність за умисне невиконання 
вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або 
перешкоджання їх виконанню. Санкція цієї норми передбачає покарання 
штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років. Якщо 
позиція відповідача- боржника базується на відсутності коштів, то 
при притягненні до кримінальної відповідальності залишається лише 
одне положення - позбавлення волі на строк до трьох років, на чому й 
можна наполягати в кримінальному процесі. Таким чином, рішення суду 
в цивільній справі буде мотивуватися відсутністю офіційних доходів 
(коштів), а при неофіційних переговорах виникає можливість досягти 
реальних і швидких виплат боргу, оскільки для того, щоб боржник не був 
позбавлений волі, борги на різних умовах можуть виплатити родичі, за 
цінного працівника – роботодавець, який у наступному зможе вирахувати 
внесені кошти з його заробітної плати тощо. 

Тому об’єктивно сторонам краще домовлятися й укладати мирову 
угоду, ніж вірити і розраховувати, що досвідчений адвокат зможе довести 
відсутність матеріальної відповідальності, коли вона чітко визначена 
у кредитному договорі. Можуть мати місце випадки, коли адвокати, а 
можливо, й суд, зловживаючи своїми правами та обов’язками, ухвалить  
рішення, яке буде нестабільним і може багаторазово переглядатися з усіма 
негативними наслідками для боржника.

Tkachenko Maria. Changes in lawsuit, settlement agreement and judicial decision: 
advantages and disadvantages

The article is devoted to some aspects of the implementation of the parties’ rights in 

5 БобровникО.В. Треті особи в цивільному процесі України: автореф. дис.. …  канд. юрид. 
наук. Київ, 2009.  22 с. 
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the specific and procedural means, such as increasing or reducing the amount of claims, 
rejecting a claim, recognizing a claim in full or in part, as well as prospect of concluding 
an settlement agreement. The advantages and disadvantages of these rights and means in 
comparison with each other are considered.

The author notes that the parties in the process both have as a complex of general rights, 
and  a set of special cases (Article 31 of the CPC), in particular, which includes the right 
of the parties to conclude a settlement agreement. When, according to Art. 31 The CPC of 
the plaintiff increases or decreases the amount of claims, refuses to sue, and the defendant 
recognizes the claim in whole or in part, then there are strategic rearrangements of the legal 
position of the parties in the case. The implementation by the parties of the listed special 
rights and procedural means, through which it takes place, is due to a certain sense and 
certain reasons.

It is indicated on the necessity to objectively consider and compare the feasibility of 
adopting a court decision on the merits of the dispute or to resort to mutual concessions by 
concluding a settlement agreement. Indeed, a court decision may be the only way of settling 
a dispute when one of the parties does not want any peaceful settlement of the dispute, even 
if it works to the detriment and the prospect of winning the case looks too questionable. 
However, it is necessary to take into account the different types of people’s character, their 
level of outlook, education, influence on them by their representatives (lawyers), etc., in 
order to realize that it is impossible to communicate with the part of plaintiffs or defendants 
about a settlement agreement, in any case, at the first stages of consideration of the case. 
Also, usually no one  explain the positive and negative aspects of the court decision to 
parties, which can be appealed, to be considered three times by the cassation instance over 
several years, etc.

Keywords: claim, change of claim,  settlement agreement, judicial decision, civil process.
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Проблеми забезпечення
екологічної безпеки при

використанні земель оборони

І. Р. Сказко, 
головний науковий співробітник
відділу дослідження проблем
національної безпеки і оборони
Науково-дослідного інституту
Національної академії прокуратури України,
Почесний працівник прокуратури України

Досліджено актуальні питання правового регулювання використання та охорони
земельоборони.Розглядаютьсяособливостізабезпеченнявимогекологічноїбезпекипри
використанніземельоборони.Обґрунтовуєтьсянеобхідністьудосконаленнявідповідних
чиннихнормативно-правовихактів.

Ключові слова:національнабезпека,земліоборони,екологічнабезпека,прокуратура.

Сказко И.Р. Проблемы обеспечения экологической безопасности при  
использовании земель обороны

Исследуютсяактуальныевопросыправовогорегулированияиспользованияиохраны
земельобороны.Рассматриваютсяособенностиобеспечениятребованийэкологической
безопасности при использовании земель обороны. Обосновывается необходимость
усовершенствования действующих соответствующих правовых актов, которые
касаютсяподнятойпроблемы.

Ключевые слова: национальная безопасность, земли обороны, экологическая
безопасность,прокуратура.

Skazko Іgor. Ensuring environmental security at military lands
The article examines the legal requirements for military lands use and preservation.

Moreover,itdwellsonensuringtheenvironmentalsecurityofthoselands.Theauthorgrounds
thenecessityofimprovingexistingregulationsconcerningtheabove-mentionedissue.

Keywords: nationalsecurity,militarylands,environmentalsecurity,prosecutor’soffice.

Внаслідок діяльності Збройних Сил України та функціонування військових 
об’єктів відбувається досить значне навантаження на екосистему та земельні 
ділянки, на яких вони розташовані. Реальна небезпека цих об’єктів полягає 
не тільки у забрудненні земель шкідливими речовинами, але й, враховуючи 
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сьогоднішній рівень терористичної загрози, у створенні умов для аварій та 
катастроф техногенного характеру.

На жаль, військове керівництво попри виконання завдань щодо підвищення 
боєздатності підрозділів не завжди дотримується вимог екологічної безпеки. 
Цьому також сприяють прогалини в законодавстві щодо використання 
земель оборони.

Проблемні питання правового статусу земель досліджували В. І. Андрейцев, 
Ю.В. Корнєєв, І.І. Каракаш, П.Ф. Кулинич, В.В.Носік, О.О.Погрібний, 
В.І. Семчик, М.В.Шульга та ін. Водночас питання забезпечення екологічної 
безпеки при використанні земель оборони залишаються актуальними й 
потребують подальших досліджень.

Відповідно до ст. 1 Закону України „Про оборону” оборона України, як 
один з найважливіших елементів її національної безпеки, — це система 
політичних, економічних, соціальних, воєнних, наукових, науково-
технічних, інформаційних, правових, організаційних, інших заходів держави 
щодо підготовки до збройного захисту та її захист у разі збройної агресії або 
збройного конфлікту1.

Для розміщення і забезпечення діяльності військових частин, установ, 
військово-навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних 
Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до 
законодавства, надаються землі оборони, правовий режим яких визначено у 
ст. 77 Земельного кодексу України2. 

Крім того, до земель оборони належать землі, зайняті військово-
морськими базами, полігонами, таборами, складами, сховищами тощо.

За інформацією Головної військової прокуратури України, в користуванні 
військових підрозділів станом на 01.09.2016 перебувало 533,7 тис. га земель 
оборони. 

Землі, які обслуговують потреби оборони, характеризуються певними 
специфічними ознаками. Вони перебувають виключно у державній власності 
та надаються суб’єктам права користування у постійне користування; 
використовуються лише за цільовим призначенням (ч. 2 ст. 77, п. „в” ч. 4      
ст. 84 Земельного кодексу України). 

Специфіка правового режиму земель оборони полягає також у тому, що 
відповідно до ч. 3 ст. 77 та ст. 115 Земельного кодексу України навколо 
військових та  оборонних об’єктів можуть створюються зони з особливим 
режимом використання земель з метою забезпечення функціонування цих 
військових частин та об’єктів, збереження озброєння, військової техніки, 
іншого військового майна, охорони державного кордону України, захисту 
населення, господарських об’єктів і довкілля від впливу аварійних ситуацій, 
стихійних лих і пожеж, що можуть виникнути на цих об’єктах. 

Водночас, незважаючи на специфіку, суб’єкти права користування 
землями, наданими для потреб оборони користуються загальними для всіх 

1Про оборону України: Закон України від 6 грудня 1991 року № 1932-ХІІ. URL:  http:// zakon.
rada.gov.ua/laws/show/1932-12.

2 Земельнийкодекс України: Закон України від 25.10.2001 № 2768-III. URL:  http://zakon3.
rada.gov.ua/laws/show/2768-14.
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землекористувачів правами, а також виконують обов’язки, пов’язані із 
забезпеченням раціонального використання та належної охорони земельних 
ресурсів.

На жаль, у спеціальному законі – Законі України „Про використання 
земель оборони” законодавець не конкретизував правовий статус режиму 
захисних і охоронних зон та порядок їх встановлення, зазначивши лише у 
ч. 4 ст. 3 Закону, що розмір та правовий режим зон з особливим режимом 
використання земель встановлюються відповідно до закону3. 

Зони з особливим режимом використання земель навколо військових 
об’єктів Збройних Сил України та інших військових формувань, на 
думку  В.І. Андрейцева, з якою ми погоджуємося, створюються з метою: 
а) забезпечення їх функціонування; б) збереження озброєння, військової 
техніки та іншого військового майна; в) охорони державного кордону 
України; г) захисту населення; д) захисту господарських об’єктів; е) захисту 
довкілля від впливу аварійних ситуацій, стихійних лих і пожеж, що можуть 
виникнути на зазначених об’єктах4. 

Також В.І. Андрейцев вважає, що розміри вказаних зон визначаються від 
ступеня екологічної небезпеки та поширення негативного впливу від цих 
об’єктів відповідно до класифікації їх за п’ятьма класами небезпеки5.

Водночас законодавець не дає відповіді на запитання, чи можуть заборонні 
зони встановлюватись лише у межах земель, наданих для потреб оборони, 
або ж і за їх межами, тобто на суміжних земельних ділянках.

На нашу думку, з метою недопущення небезпеки техногенного тероризму 
та забезпечення належної охорони місць зберігання зброї та боєприпасів 
на спеціальних арсеналах і складах доцільно передбачити створення 
заборонних зон і за межами земель оборони. У зв’язку з цим повинні існувати 
як внутрішні, так і зовнішні заборонні зони.

Як вказує М.В. Шульга, внутрішні заборонні зони встановлюють у межах 
території земельних ділянок, що перебувають у користуванні військових 
частин, їх розміри і правовий режим визнача¬ються у рішеннях про надання 
земельних ділянок. Їх утворення пов’язане із забороною для сторонніх 
осіб проходу чи проїзду через ці землі. Суб’єкти які використовують землі 
оборони, можуть встановлювати на них заборонні зони будь-якого характеру. 
Однак правовий режим цих зон має відповідати правилам утримання та 
експлуатації військових об’єктів6. 

Зовнішні заборонні зони можуть розміщуватися за межами військових 
частин і залишатися у користуванні чи власності тих суб’єктів, яким вони 
надані. Такі зони встановлюють за клопотанням командування військової 
частини виключно органи державного управління, які надавали земельні 
ділянки для потреб оборони. Ці органи визначають і зміст обмежень у 

3Провикористанняземель оборони: Закон України від 27 листопада 2003 року №  1345-IV. 
URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/1345-15. 

4 АндрейцевВ.І.Земельне право і законодавство суверенної України: Актуальні проблеми 
практичної теорії. Київ: „Знання”, 2005. С. 27.

5 Там само. С. 372 
6 Земельнеправо України: підручник / М.В. Шульга (кер.авт.кол.), Г.В. Анісімова, Н.О. Багай, 

А.П. Гетьман, та ін.; за ред. М.В. Шульги.  Київ: Юрінком Інтер, 2004. С. 359.
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зовнішніх зонах. 
Військові частини відповідно до ч. 4 ст. 2 Закону України „Про 

використання земель оборони” зобов’язані використовувати надані їм 
земельні ділянки відповідно до вимог земельного і природоохоронного 
законодавства та з дотриманням вимог щодо забезпечення безпеки населення 
у процесі проведення ними постійної діяльності7. 

Ст. 5 цього Закону визначено, що на землях оборони  встановлюються  
природоохоронні та інші обмеження щодо використання земель відповідно 
до закону. 

Ст. 58 Закону України „Про охорону навколишнього природного 
середовища” встановлено вимоги екологічної безпеки щодо військових, 
оборонних об’єктів та військової діяльності.

Зокрема, вимоги екологічної безпеки повинні додержуватися при 
дислокації військових частин, проведенні військових навчань, маневрів, 
переміщенні військ і військової техніки, крім випадків особливих ситуацій, 
що оголошуються відповідно до законодавства України.

Державний контроль за додержанням вимог екологічної безпеки щодо 
військових, оборонних об’єктів та військової діяльності на території України 
здійснюється відповідно до цього Закону та іншого законодавства України8. 

У зв’язку з цим усі основні законодавчі акти і нормативні документи з 
правового регулювання видів діяльності, які становлять небезпеку для 
людини і навколишнього природного середовища, також стосуються 
забезпечення екологічної безпеки діяльності Збройних Сил. 

Якщо землі оборони перебувають у межах інших категорій земель, 
наприклад, на землях лісового або водного фонду, режим їх використання 
визначається нормами земельного, лісового і водного законодавства. 

Правові основи забезпечення екологічної безпеки діяльності Збройних 
Сил  дістали відображення в наказах і директивах Міністра оборони України 
(наприклад, наказ Міністра оборони, яким введено в дію Положення про 
управління екологічної безпеки та протимінної діяльності від 26.08.2014             
№ 570, наказ про затвердження Положення про порядок надання в 
користування земель (земельних ділянок) для потреб Збройних Сил України 
та основні правила користування наданими землями від 22.12.1997 № 483, 
наказ про затвердження Положення про військове (корабельне) господарство 
Збройних Сил України від 16.07.1997 № 300 та інші. 

Перелік першочергових заходів щодо забезпечення екологічної безпеки 
при здійсненні діяльності Збройних Сил затверджений постановою 
Верховної Ради України „Про основні напрями державної політики України 
у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів”. Зокрема, 
ст. 23 Постанови визначено, що для досягнення стабільної і гарантованої 
екологічної безпеки військової діяльності потрібно спрямувати зусилля, 
у тому числі, на раціональне природокористування, екологічно безпечне 
використання в навчально-бойовій та виробничій діяльності територій, 

7  Провикористанняземель оборони: Закон України від 27 листопада 2003 року №  1345-IV. 
URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/1345-15.

8  Проохорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25 червня 1991 
року №1264 – ХІІ. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1264-12/page4.
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об’єктів, земель, лісів і водних акваторій, призначених для потреб оборони 
держави9. 

Відповідальність за стан екологічної безпеки  у зоні діяльності військової 
частини несе згідно із ст. 196 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил 
України  командир цієї частини. 

Для запобігання негативному впливу військ на довкілля у військовій  
частині щорічно складається план екологічного забезпечення, в якому 
зазначаються заходи  раціонального природокористування та охорони  
довкілля в пункті постійної дислокації і в районах розташування. (ст. 197 
Статуту)10. 

Загальну координацію діяльності органів військового управління щодо 
забезпечення екологічної безпеки діяльності Збройних Сил здійснює 
управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства 
оборони України. 

Військова діяльність, як і будь-який інший вид техногенної діяльності, 
пов’язана з безліччю небезпек, які притаманні довкіллю і за певних умов 
призводять до виникнення шкідливих факторів. Ці фактори становлять 
загрозу безпеці особового складу Збройних Сил, місцевого населення, 
озброєння, військової техніки, військових об’єктів та пов’язаних з ними 
об’єктів господарського призначення та навколишнього середовища. 

У зв’язку з цим завданнями щодо забезпечення екологічної безпеки у 
Збройних Силах є виключення або зведення до мінімуму несприятливого 
впливу екологічних факторів діяльності військових формувань на навколишнє 
середовище, населення та особовий склад. 

Спеціальним законодавчим актом, який визначає правові, економічні та 
соціальні основи охорони земель з метою забезпечення їх раціонального 
використання, відтворення та підвищення родючості ґрунтів, інших  
корисних властивостей землі, збереження екологічних функцій ґрунтового 
покриву та охорони довкілля є Закон України „Про охорону земель”. Ст. 45, 
46 цього Закону встановлено заборону здійснення господарської та іншої 
діяльності, яка зумовлює забруднення земель і ґрунтів понад гранично 
допустимі концентрації небезпечних речовин, та визначено порядок охорони 
земель і ґрунтів від забруднення  відходами11. 

З урахуванням норм цього закону під охороною земель оборони 
пропонується розуміти встановлену нормами права систему заходів, 
спрямованих на запобігання та усунення забруднення та псування земель 
оборони, захист довкілля, життя і здоров’я людей від негативного впливу 
розміщення та постійної діяльності військових частин, установ, підприємств 
та організацій Збройних Сил України, інших військових формувань, 
утворених відповідно до законів України.

9  Проосновнінапрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання 
природних ресурсів: Постанова Верховної Ради України від 5 березня 1998 року № 188/98 – ВР. 
URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/188/98-page.

10 Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України Верховна Рада України: Закон, 
Статут від  24.03.1999  № 548-XIV. URL:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/548-14/page4.

11 Проохорону земель: Закон України від 19 червня 2003 року № 962-IV. URL: http://zakon3.
rada.gov.ua/laws/show/962-15/page2.
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Заходи щодо охорони земель оборони можна поділити на такі групи: 
заходи, що здійснюються при виборі земельної ділянки для оборонних 
потреб, при спорудженні та реконструкції військових об’єктів; заходи при 
експлуатації земель оборони в процесі постійної діяльності військових 
формувань; заходи, що здійснюються при ліквідації військових об’єктів і 
передачі земель оборони для інших потреб.

Для виконання завдань у здійсненні оборони України, захисту її 
суверенітету, територіальної цілісності й недоторканності Збройні Сили 
України мають значний арсенал озброєння та військової техніки, зберігання 
та застосування яких несе ризики виникнення еколого-небезпечних факторів.

Так, постанова Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 № 808 „Про 
затвердження переліку видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену 
екологічну небезпеку” до загроз екологічної безпеки відносить виробництво, 
зберігання, утилізацію і знищення боєприпасів усіх видів, вибухових 
речовин, ракетного палива та інших токсичних хімічних речовин12. 

Найбільш шкідливого впливу внаслідок військової діяльності зазнають 
землі, на яких розташовуються і постійно функціонують арсенали,  склади 
боєприпасів, сховища паливно-мастильних матеріалів і ракетного палива, 
авіаційні та загальновійськові полігони, звалища і поховання небезпечних 
відходів, а також колишні шахтні пускові установки. Більшість цих об’єктів, 
особливо враховуючи сучасний рівень терористичної загрози, створює 
реальну і потенційну небезпеку для населення і для довкілля, забруднює 
навколишнє природне середовище та землі небезпечними речовинами.

Лише за два останніх роки на чотирьох військових складах сталися 
пожежі, що призвели до вибухів боєприпасів. Зокрема, 29 жовтня                                                  
2015 р. на території складів ракетно-артилерійського озброєння Міністерства 
оборони України в м. Сватове, де зберігалися боєприпаси, виникла пожежа з 
подальшою детонацією та розльотом осколків боєприпасів.

23 березня 2017 р. на території складів 65 арсеналу (м. Балаклія Харківської 
області) здійснено диверсійні дії, в результаті чого сталися вибухи 
боєприпасів на декількох майданчиках зберігання ракетно-артилерійського 
озброєння.  

22 вересня 2017 р. сталася пожежа на військових складах поблизу села 
Новоянісоль Донецької області.

26 вересня 2017 р. на території арсеналу № 48 Міністерства оборони 
України, що біля міста Калинівка Вінницької області сталася пожежа, яка 
призвела до детонації боєприпасів. 

За інформацією начальника Генерального штабу ЗСУ Віктора Муженка, 
50% боєприпасів зберігаються в закритих комплексах - як підземних, так 
і наземних, решта зберігається під відкритим небом, в тому числі систем 
залпового вогню «Град»13. 

12 Про затвердження переліку видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену 
екологічну небезпеку: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року № 808. 
URL:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/808-2013.

13 Скільки боєприпасів в Україні зберігаються під відкритим небом: невтішні дані. URL:  
http://24tv.ua/skilki_boyepripasiv_v_ukrayini_zberigayetsya_pid_vidkritim_nebom_nevtishni_dani_
n873173 
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На даний час Збройні Сили України використовують 34 полігони 
загальною площею понад 150 тис. га, найбільшими з яких є: Міжнародний 
центр миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ 
„Яворівський” понад 36 тис. га, Широколанівський загальновійськовий 
полігон 1 категорії – 29 тис. га та полігон „Десна” –  понад 21 тис. га14. 
Наприклад, на полігоні „Широкий лан” проводяться бригадні навчання 
механізованих, танкових та аеромобільних бригад, танкові й артилерійські 
стрільби, навчання штурмової авіації і вертольотів, стрільби із засобів 
протиповітряної оборони, а також тактична і вогнева стрілецька підготовка. 

Загальновідомо, що військові навчання на полігонах супроводжуються 
посиленням шкідливих впливів на довкілля. За рамки гранично допустимих 
виходять і стають загрозливими великі техногенні навантаження, які 
викликані переміщенням транспортних засобів, насамперед гусеничної 
техніки, що приводить до змін у структурі рельєфу та екологічному стані 
ґрунту. 

До руйнування ґрунтів приводять також вибухи боєприпасів, риття 
окопів, бліндажів, влаштування бойових позицій. 

Крім цього, на полігонах ґрунти забрудненні металевими відходами 
у вигляді гільз, вибухових речовин і боєприпасів, які не розірвались. 
Останні становлять велику небезпеку для життя людини та навколишнього 
природного середовища.

Допускається забруднення грунтів і вод нафтопродуктами, які потрапляють 
туди в результаті обслуговування техніки чи аварійних розливів. 

З огляду на проведення бойової підготовки Збройних Сил України на 
військових полігонах із використанням сучасної техніки варто зосередити 
увагу на необхідності забезпечення військовим керівництвом захисту 
земель від шкідливого антропогенного впливу з подальшим проведенням 
рекультивації цих земель.

Кабінетом Міністрів України 26 липня 2001 р. прийнято постанову                              
№ 916, якою схвалено Програму реабілітації територій, забруднених 
унаслідок військової діяльності, на 2001 – 2015 роки. Головною метою 
реалізації цієї Програми було здійснення комплексу заходів з відновлення 
територій, забруднених внаслідок військової діяльності для запобігання 
негативного впливу забруднення на здоров’я населення та довкілля, 
приведення цих територій у екологічно безпечний стан.

Однак у подальшому постановою уряду від 22 червня 2011 р. № 704  
вказана постанова втратила чинність. Вважаємо, що на даний час, у зв’язку 
з активною бойовою підготовкою військ та наявністю значної кількості 
складів озброєння, доцільно повернутися до розробки та впровадження 
аналогічної програми. 

Вказана позиція буде узгоджуватися зі Стратегією національної 
безпеки України, затвердженою Указом Президента України від 26.05.2015                              
№ 287/2015, пунктом 4.14 якої зниження рівня забруднення навколишнього 
природного середовища, зниження рівня забруднення та відтворення 

14 Найбільші полігони ЗСУ: де й за скільки проходять навчання української армії. URL:  
https://www.slovoidilo.ua.2017/05/05/infografika/bezpeka/najbilshi-polihon.
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грантів, очистка територій від промислових та побутових відходів визнані 
пріоритетами забезпечення екологічної безпеки15. 

У ст. 211 Земельного кодексу України закріплено перелік видів порушень 
земельного законодавства. Відповідно до п. „в” ч. 1 цієї статті громадяни 
та юридичні особи несуть відповідальність, у тому числі за псування 
сільськогосподарських угідь та інших земель, їх забруднення хімічними та 
радіоактивними речовинами і стічними водами, засмічення промисловими, 
побутовими та іншими відходами.

Юридична відповідальність за порушення земельного законодавства 
завжди пов’язана з негативними правовими наслідками як результатом 
неправомірних дій винної особи.

Неправомірна поведінка можлива як з боку самих носіїв земельних прав, 
так і з боку сторонніх осіб16. 

У ході правозастосовної діяльності органами військових прокуратур 
активно виявляються чисельні порушення у сфері використання земель 
оборони, характерними з яких є: використання військовими формуваннями 
земельних ділянок без оформлення речових прав; протиправна зміна 
цільового призначення; незаконне вилучення земель оборони органами 
державної влади та місцевого самоврядування; незаконне відчуження або 
передача в оренду за удаваними правочинами; самовільне захоплення земель.

Водночас аналіз судової практики з Єдиного державного реєстру судових 
рішень засвідчує необхідність активізації діяльності військових прокурорів 
щодо відшкодування заподіяних навколишньому природному середовищу 
збитків внаслідок засмічення відходами земель оборони. 

З огляду на це пропонується у Законі України „Про використання земель 
оборони” визначити правовий статус захисних, охоронних та інших зон з 
особливим режимом використання земель, їх розміри та порядок встановлення. 
Також доречно нормативно закріпити поділ військових полігонів за площею 
земель, яку вони займають, на види та визначити допустиме техногенне 
навантаження на кожен із видів. Крім того, пропонуємо на законодавчому 
рівні закріпити обов’язок суб’єктів, які використовують військові полігони 
або інші об’єкти зі збереження озброєння, військової техніки та іншого 
майна, проводити в межах дислокації військових формувань систематичне 
очищення земель від предметів та небезпечних речовин, що залишилися 
внаслідок їх діяльності.

Skazko Іgor. Ensuring environmental security at military lands
As defined in Article 77 of the Land Code of Ukraine military lands are lands allocated 

for accommodation and permanent operation of military units, institutions, military education 
institutions, enterprises and organizations of the Armed Forces of Ukraine and other military 
formations created in accordance with the laws of Ukraine. In addition, military lands include 

15 ПрорішенняРади національної безпеки та оборони України від 6 травня 2015 року «Про 
стратегію національної безпеки України»: Указ Президента України від 26 травня 2015 року             
№ 287/2015. URL:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/287/2015.

16 КорнєєвЮ.В.Земельне право. 2-ге видання перероблене та доповнене: навч. посіб. Київ: 
Центр учбової літератури, 2011. С. 102.
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lands occupied by naval bases, polygons, military camps, military depots, storages etc. The 
specifics of the legal regime of military lands, defined by part 3 article 77 and article 115 
of the Land Code of Ukraine, lay in the fact that zones with special regime of use can be 
created around military and defence facilities to ensure their operation, to preserve weapons, 
equipment, or other military property, to secure the state border of Ukraine, to protect civilians, 
economic facilities and environment from the consequences of emergencies, disasters and fires 
that may occur at these sites. Unfortunately, the special law - the Law of Ukraine «On military 
lands use» - does not specify the legal regime of those zones and the order of their setting. 
Only part 4 article 3 of the Law contains the provision that the law defines the size and legal 
regime of zones with the special regime of land use. As defined in part 4 article 2 of the Law 
of Ukraine «On military lands use» military units are obliged to use land assigned to them in 
accordance with the requirements of the land and environmental legislation and in compliance 
with requirements of public safety in the process of their permanent operation. As defined in 
Article 196 of Statute of the Internal Service of the Armed Forces of Ukraine the commander 
of the military unit is responsible for environmental security in the area of its operation.  

Keywords: national security, military lands, environmental security, prosecutor’s office.
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УДК 347.961.1:347.952

Виконавчий напис нотаріуса: законодавчі
проблеми регламентації взаємодії нотаріуса

і виконавця відповідно щодо процедури
його вчинення та виконання даного

виконавчого документа

І. І. Строкач,  
здобувач Київського університету права
НАН України, начальник відділу забезпечення роботи
секретаря судової палати управління 
забезпечення роботи четвертої судової палати
Вищого господарського суду України

Аналізуються норми Закону України «Про нотаріат» щодо процедури вчинення
нотаріусом виконавчого напису та вимог до його змісту, строків пред’явлення
до виконання та узгодження даних положень із Законом України «Про виконавче
провадження»,депередбаченівимогидотакоговиконавчогодокументаяквиконавчий
напис нотаріуса, та процедури усунення його недоліків нотаріусом. Внесено низку
пропозиційщодоудосконаленнятаузгодженнязазначенихзаконів.

Ключові слова: виконавчий напис, нотаріус, виконавець, виконавчий документ,
строки,вимоги.

Строкач И.И. Исполнительная надпись нотариуса: законодательные проблемы 
регламентации взаимодействия нотариуса и исполнителя соответственно 
относительно процедуры его совершения и выполнения данного исполнительного 
документа

Анализируются нормы ЗаконаУкраины «О нотариате» относительно процедуры
совершения нотариусом исполнительной надписи и требований к его содержанию,
сроков предъявления к выполнению и согласованию данных положений с Законом
Украины«Обисполнительномпроизводстве»,гдепредусмотренытребованияктакому
исполнительному документу, как исполнительная надпись нотариуса, и процедуры
устранения его недостатков нотариусом. Внесен ряд предложений относительно
усовершенствованияисогласованияотмеченныхзаконов.

Ключевые слова:исполнительнаянадпись,нотариус,исполнитель,исполнительный
документ,сроки,требования.
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Strokach Iryna.  Executive inscription of notary: legislative problems of regulation of 
cooperation of notary and performer accordingly in relation to procedure of his feasance 
and implementation of this executive document

Thearticlegivesa scientificanalysisof thenormsof theLawofUkraine«OnNotary»
regardingtheprocedureforthenotarytoexecutetheexecutiveinscriptionandtherequirements
thatareimposedonitscontents,thetermsforpresentingandagreeingtheseprovisionswiththe
LawofUkraine«OnEnforcementProceedings»,wheretherequirementsforsuchanexecutive
document as an executive inscription of a notary and procedures for the elimination of its
shortcomingsbyanotary.Anumberofproposalshavebeenmadetoimproveandharmonize
thenotedlaws.

Keywords: executive inscription, notary, performer, executive document, terms,
requirements.

Статтею 3 Закону України «Про виконавче провадження» передбачено, що 
одним із виконавчих документів за рішеннями, що підлягають примусовому 
виконанню, є виконавчий напис нотаріуса (п. 3)1. Дане положення дістало 
відображення у ст. 90 Закону України «Про нотаріат»2, яка передбачає, 
що звернення стягнення на кошти і майно боржника може здійснюватися 
на підставі посвідченого нотаріусом виконавчого напису згідно з нормами 
спеціального законодавства, тобто згідно із Законом України «Про виконавче 
провадження». При цьому в багатьох наукових працях, присвячених  
проблемам виконавчого провадження, звернення стягнення за виконавчим 
написом нотаріуса не знайшло ґрунтовного аналізу3. Тому, на нашу думку, 
слід проводити не окремі дослідження розвитку окремих професій або видів 
діяльності4, а аналізувати міжгалузевий простір з урахуванням розвитку 
двох і більше правоохоронних органів та їх взаємодії при здійсненні ними 
діяльності, наприклад, при вчиненні нотаріусом виконавчого напису та його 
примусовому виконанні виконавцем. 

Відповідно до законів України «Про органи та осіб, які здійснюють 
примусове виконання судових рішень і рішень інших органів»5 та «Про 
виконавче провадження» примусове виконання рішень покладається 
на органи державної виконавчої служби (державних виконавців) та у 
передбачених останнім Законом випадках на приватних виконавців (надалі – 
виконавці). Але слід зазначити, що правовідносини з примусового виконання 
є окремим видом процесуальних правовідносин6, оскільки на відміну від 

1 Провиконавчепровадження: Закон України. URL:  http/zakon3rada.gov.ua
2 Пронотаріат:Закон України.URL: http/ zakon3rada.gov.ua 
3 СібільовД.М.Генетичні ознаки виконавчого провадження в системі цивільної юрисдикції 

// Юрист України. 2011.  № 2(15).  С. 34-38; Талан Л. Виконавче провадження в структурі 
цивілістичного процесу // Вісник Академії правових наук України.  2009.  № 2.  С. 96-102.

4 БабичВ.А.Державна виконавча служба: правова природа та перспективи реформування // 
Адвокат.  2012.  № 1.  С. 25-28; БабичВ.А.Принципи функціонування Державної виконавчої 
служби // Адвокат.  2011.  № 11.  С. 34-37; Фріс І.П. До питання про функції нотаріату // 
Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України.  2008.  Вип. 20.  С. 134-139.

5 Прооргани та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших 
органів: Закон України. URL:   http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1403-19/page

6ФурсаС.Я. Формування теоретичних основ  виконавчих процесуальних відносин: сутність, 
система, ознаки та класифікація // Вісник Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка. Юридичні науки.  2013.  № 95.  С. 12-16.

Строкач І. І. Виконавчий напис нотаріуса: законодавчі проблеми...



130

№
 3

 (4
8

), 
2

0
1

7

рішень судів, які потенційно здатні встановлювати відновлення прав осіб 
не передбаченим законом способом, особливо коли йдеться про розгляд 
справ у межах аналогії закону та права7, процедура виконання виконавчих 
написів нотаріусів має бути чітко регламентована законом та визначати 
способи відновлення прав, які містяться в Законі України «Про виконавче 
провадження». 

Згідно  із Законом України «Про нотаріат» та Переліком документів, за 
якими стягнення провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих 
написів нотаріусів8, виконавчий напис вчиняється нотаріусом на оригіналі 
документа, що встановлює заборгованість, після чого цей нотаріальний 
акт подається стягувачем до відповідного відділу виконавчої служби чи до 
приватного виконавця для примусового виконання.

Відповідно до ч. 1 ст. 24 Закону України «Про виконавче провадження» 
виконавчі дії провадяться за місцем проживання, перебування, роботи 
боржника або за місцезнаходженням його майна. Порівняно з попередньою 
редакцією ст. 20 Закону, де йшлося про місце виконавчого провадження, 
законодавцем ст. 24 Закону  доповнено  положенням про «місце перебування 
боржника», яке може стосуватися випадків вилучення арештованих 
транспортних засобів на підставі виконавчого напису нотаріуса9. Тому 
вдосконалення цієї норми вважається правильним, але лише щодо можливості 
вчинення виконавчих дій. Коли ж у цій же нормі, ч. 1 ст. 24 Закону України 
«Про виконавче провадження», застосовується друге речення, як нерозривно 
пов’язане з першим, щодо права вибору стягувачем місця виконання між 
кількома відділами державної виконавчої служби, які можуть вчиняти 
виконавчі дії з виконання рішення на території, на яку поширюються їх 
функції, то такий синтез інформації, з точки зору законодавчої техніки, 
вважаємо неправильним. Таке положення допускає відкриття виконавчого 
провадження за місцем перебування боржника, тобто за тимчасовим його 
місцезнаходженням, з чим важко погодитися. 

Частиною першою статті 87 Закону України «Про нотаріат» фактично 
передбачено вимоги стягувача, на підставі яких нотаріус вчиняє виконавчий 
напис. Зокрема, це стягнення грошових сум або витребування майна 
боржника. Але дане положення Закону погано узгоджується зі змістом інших 
нормативних актів і діяльністю виконавців. При такому вузькому врегулюванні 
у Законі вимог стягувача може скластися враження, що стягуються лише 
грошові суми, які є в наявності в боржника, або витребовується у нього 
майно. Але стягнення може звертатися як на грошові кошти, так і на майно 
боржника, яке реалізується на публічних електронних торгах для задоволення 
вимог кредитора-стягувача, а не «витребуване». Крім того, стягнення 

7 Фурса С.Я. Аналогія у матеріальному та процесуальному праві: проблеми теорії, 
законодавства та юридичної практики (на прикладі діяльності суддів, нотаріусів та державних 
виконавців) // Актуальні проблеми цивільного права і процесу: Матеріали міжнар. наук.-практ. 
конф. Одеса. Фенікс, 2013.  С. 3-12.

8 Перелікдокументів, за якими стягнення провадиться у безспірному порядку на підставі 
виконавчих написів нотаріусів. URL:  http://zakon3.rada.gov.ua

9 ДерійО.О.Аліментні зобов’язання у цивілістичному процесі: автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. Київ, 2014.  С. 4-5. 
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може звертатися на майно іпотекодавця, тому ч. 1 ст. 87 Закону України 
«Про нотаріат» має бути приведена у відповідність до сучасної концепції 
виконавчого провадження. Назване уточнення безпосередньо впливатиме на 
компетенцію виконавців з відкриття виконавчого провадження. Так, у разі 
вчинення виконавчого напису на документі, який встановлюватиме іпотечне 
забезпечення основного зобов’язання, місцем виконання має бути місце 
знаходження (розташування) іпотечного майна.

Крім того, слід змінити редакцію назви ст. 87 Закону України «Про 
нотаріат», оскільки у нотаріальному порядку не здійснюється саме стягнення 
як таке. Тому назву даної норми слід викласти так: «Вимоги, на підставі яких 
нотаріусом вчиняється виконавчий напис» (на кшталт того, як це зроблено 
щодо видачі судом судового наказу в ст. 96 Цивільного процесуального 
кодексу України – Вимоги, за якими може бути видано судовий наказ).

 Виконавець зобов’язаний прийняти до виконання виконавчий 
документ і відкрити виконавче провадження, якщо не закінчився строк 
пред’явлення такого документа до виконання, тобто не минув один рік 
з моменту його вчинення (ч. 1 ст. 91 Закону України «Про нотаріат»).                                    
У ст. 12 Закону України «Про виконавче провадження» не регламентовано 
строк пред’явлення виконавчого напису нотаріуса до виконання, виходячи 
зі ст. 91 Закону України «Про нотаріат», тому виконавець має виходити із 
загальних положень ч. 1 ст.12 Закону України «Про виконавче провадження». 
Крім того, виконавчий напис нотаріуса як виконавчий документ має 
відповідати вимогам, передбаченим ст. 4 Закону України «Про виконавче 
провадження» і пред’являтися до відповідного виконавця. 

Видача виконавчого документа сама по собі не означає виникнення 
правовідносин щодо його виконання. Про це свідчить і те, що державна 
виконавча служба, посадовою особою якої є державний виконавець, 
відокремлюється від суду і не представляє суд на стадії виконавчого 
провадження, що додатково підтверджується запровадженням у правову 
систему України інституту приватних виконавців. Таким чином, можна 
погодитися, що діяльність органів державної виконавчої служби є окремою 
незалежною діяльністю і не належить до діяльності тих органів і осіб, які 
видають виконавчі документи, наприклад суди. 

Виходячи із даного положення доцільно провести аналіз позиції вчених 
про застосування ч. 2 ст. 91 Закону України «Про нотаріат» щодо поновлення 
пропущеного строку для пред’явлення виконавчого напису до виконання, 
що здійснюється відповідно до ч. 6 ст. 12 Закону України «Про виконавче 
провадження», в якій передбачається можливість поновлення строку 
пред’явлення до виконання лише виконавчих документів, виданих судом.             
Для інших виконавчих документів пропущений строк поновленню не 
підлягає. Таким чином, пропущений строк пред’явлення виконавчого напису 
до виконання поновленню не підлягає незалежно від причин пропуску строку. 
Виходячи з аналізу ч. 6 ст. 12 Закону України «Про виконавче провадження» 
у разі пропуску строку пред’явлення виконавчого напису до виконання 
фактично виконавець не повинен відкривати виконавче провадження, а 
відмовити у відкритті, як це мало місце у п. 1 ч. 1 ст. 26 старої редакції 
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Закону України «Про виконавче провадження» від 21.04.1999. У чинному 
Законі України «Про виконавче провадження» взагалі відсутня норма, яка б 
регламентувала підстави для відмови у відкритті виконавчого провадження. 
Натомість з’явилася норма, яка передбачає випадки повернення виконавчого 
документа приватним виконавцем без прийняття до виконання (ч. 3 ст. 5 
Закону), де лише має місце п. 2, у якому йдеться про те, що виконавчий 
документ повертається стягувачу без прийняття до виконання – в  інших 
випадках, передбачених законом.

Але з такою позицією важко погодитися. Якщо строки пред’явлення 
виконавчого листа, виданого на підставі судового рішення, можуть бути 
поновлені, то і щодо інших виконавчих документів мають, на нашу думку, 
застосовуватися відповідні процедури їх поновлення. Зрозуміло, якщо 
строки пред’явлення виконавчого документа до виконання були пропущенні 
з поважних причин. Так, ст. 371 ЦПК встановлено, що стягувачам, які 
пропустили строк для пред’явлення виконавчого документа до виконання 
з причин, визнаних судом поважними, пропущений строк може бути 
поновлено. Тобто ця норма не визначає специфічних рис документів, на 
підставі яких стягувач вимагає задовольнити його вимоги у примусовому 
порядку. А у ч. 2 цієї ж статті напряму встановлюється два види підсудності 
цієї категорії справ: 

 1. Прострочені виконавчі документи, видані судом, розглядаються 
тим самим судом; 

 2. Всі інші виконавчі документи – судом за місцем виконання. 
Таким чином, у ст. 371 ЦПК передбачається можливість подання заяви до 

суду про поновлення строку на пред’явлення виконавчого напису нотаріуса, 
і такий судовий розгляд відбуватиметься в суді за місцем його виконання. 
При цьому участь нотаріуса у судовому розгляді не є доцільною, оскільки 
нотаріус не є стороною в цих відносинах, якщо інше не буде зазначено в 
матеріалах справи. 

Отже, ч. 2 ст. 91 Закону України «Про нотаріат» містить відсилочну 
норму щодо поновлення пропущеного строку для пред’явлення виконавчого 
напису до примусового виконання відповідно до Закону України «Про 
виконавче провадження», але це має здійснюватися відповідно до ст. 371 
ЦПК. Тому, на нашу думку, до ст. 91 Закону слід внести зміни щодо питання 
про поновлення  пропущеного строку для пред’явлення виконавчого напису 
до виконання, оскільки дане питання вирішується не відповідно до Закону 
«Про виконавче провадження». Нині існує нова редакція даного Закону та 
із нього виключена ст. 24, у якій регламентувалися підстави для відмови у 
відкритті виконавчого провадження. 

Вважаємо за доцільне зупинитися на деяких особливостях звернення 
стягнення за виконавчим написом нотаріуса. Якщо предметом застави є дві 
або більше речей, стягнення може бути звернене на всі речі або на будь-яку з 
речей на вибір заставодержателя. Якщо заставодержатель зверне стягнення 
на одну річ, але його вимогу не буде задоволено в повному обсязі, він зберігає 
право застави на інші речі, які є предметом застави. Виконавець управі 
звернути стягнення не на все майно боржника, а лише на заставлене, навіть 
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у разі перевищення суми боргу заставодержателю над вартістю предмета 
застави.

Отже, вчинення виконавчого напису нотаріусом є тільки одним із 
етапів у процесі стягнення заборгованості. Виконавчий напис, по суті, є 
виконавчим документом, метою якого є відновлення порушених прав і 
відповідно задоволення вимог стягувача, якщо інше не буде встановлене у 
виконавчих документах. Зокрема, О.О. Дерій у своїй дисертаційній роботі 
розписала загальні й конкретні умови договорів про встановлення аліментів 
і примусове їх стягнення на підставі виконавчого напису нотаріуса . Отже, 
такий виконавчий напис нотаріуса дозволить виконавцю чітко і швидко його 
реалізувати і таким чином захистити права осіб, які потребують утримання. 
Тому в майбутньому, у разі невиконання зобов’язаною особою аліментних 
зобов’язань добровільно, на договорі нотаріусом  може бути вчинений 
виконавчий напис. Знаючи це, нотаріус  повинен правильно і конкретно 
формулювати умови аліментного договору, щоб у майбутньому не виникало 
із цим проблем. Тому в цьому зв’язку заслуговує на увагу концепція                  
С.Я. Фурси щодо єдності нотаріального процесу: від проекту договору до 
виконання останньої його умови. Таке положення надасть нотаріальному 
процесу більшої ґрунтовності і позбавить його вад суб’єктивності10.

Для того, щоб виконавчий напис нотаріуса мав виконавчу силу, він повинен 
відповідати вимогам, встановленим законодавством до змісту виконавчих 
документів. У статті 4 Закону України «Про виконавче провадження» йдеться 
про вимоги до виконавчих документів, тому виконавчий напис нотаріуса 
як виконавчий документ (з урахуванням його особливостей) повинен  бути 
адаптований до таких вимог та містити обов’язкові відомості, які мають 
бути притаманні цьому виконавчому документу. На нашу думку, виконавчий 
напис нотаріуса як виконавчий документ має містити такі відомості:

1) назва і дата видачі документа, прізвище, ім’я, по-батькові та посада 
посадової особи, яка його видала;

2) дата прийняття і номер рішення, згідно з яким видано документ.                  
Ці відомості стосуються судових та інших рішень, які ухвалюються, а 
потім набирають законної (виконавчої) сили або потребен певний час для 
їх оформлення. Для нотаріусів такий строк не передбачений. Водночас 
вважається за необхідне надати виконавцям інформацію щодо реєстрації 
відповідної нотаріальної дії, щоб у них з’явилася можливість перевірити 
відсутність скасування виконавчого напису нотаріуса або щодо внесення 
змін до його змісту. Вважаємо, що має бути створений реєстр чинних 
виконавчих написів нотаріусів;

3) повне найменування (для юридичних осіб) або прізвище, ім’я та, 
за наявності, по-батькові (для фізичних осіб) стягувача та боржника, їх 
місцезнаходження (для юридичних осіб) або адреса місця проживання чи 
перебування (для фізичних осіб), дата народження боржника – фізичної 
особи;

4) ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі 
10  ФурсаС.Я.,ФурсаЄ.І.Правозахист як складова нотаріальної функції // Нотаріат України. 

Книга 1. Організація нотаріату (з практикумом). Київ: Алерта, 2015.  С. 71-72. 
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юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 
стягувача та боржника (для юридичних осіб – за наявності);

5) резолютивна частина рішення, що передбачає заходи примусового 
виконання рішень. Це квінтесенція судового рішення, яка містить короткий 
зміст того, яким чином має бути відновлене порушене право стягувача. Зміст 
виконавчого напису нотаріуса цілком нагадує резолютивну частину рішення 
суду;

6) дата набрання рішенням законної сили (крім рішень, що підлягають 
негайному виконанню) співпадає для виконавчого напису з датою видачі 
цього документа;

7) строк пред’явлення рішення до виконання. Ця інформація, на 
нашу думку, має бути адаптована до реальних правовідносин і містити 
максимальний строк пред’явлення рішення до виконання, оскільки 
мінімальний строк випливає з моменту набрання рішенням законної сили.

У ст. 4 Закону України «Про виконавче провадження» сформульовані й 
факультативні відомості, які можуть зазначатися у виконавчому документі 
(якщо вони відомі нотаріусу, що вчинив виконавчий напис), які ідентифікують 
стягувача та боржника чи можуть сприяти примусовому виконанню рішення. 
Зокрема, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія 
та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання 
в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера 
облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний 
контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) боржника (для фізичних 
осіб – платників податків), місце роботи боржника – фізичної особи, 
місцезнаходження майна боржника, реквізити рахунків стягувача і боржника, 
номери їх засобів зв’язку та адреси електронної пошти.

Згідно з ч. 2 ст. 4 Закону України «Про виконавче провадження» слід 
формувати виконавчий напис нотаріуса з урахуванням  характеру та змісту 
відповідальності конкретного суб’єкта. Так, при вчиненні виконавчого напису 
на іпотечному договорі згідно із ст. 11 Закону України «Про іпотеку» має 
встановлюватися відповідальність іпотекодавця і боржника, а також право 
першого у разі звернення стягнення на предмет іпотеки на задоволення його 
вимог за рахунок боржника. В такому випадку вважаємо можливим, щоб 
іпотекодавець, на майно якого було звернено стягнення, вчиняв виконавчий 
напис на іпотечному договорі щодо обов’язків боржника перед ним і з 
урахуванням тих сум, які були зафіксовані у виконавчому провадженні, 
оскільки така заборгованість також матиме безспірний характер.

Необхідним і обов’язковим атрибутом виконавчого напису нотаріуса є його 
особистий підпис із зазначенням його прізвища та ініціалів, а також відбиток 
печатки. При цьому окремі вчені вказують на тенденції у законодавстві 
щодо  технічного розвитку і впровадження електронного документування, 
включаючи необхідність внесення змін до законодавства про виконавче 
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провадження, зокрема запровадження електронних підписів11. Вважаємо за 
необхідне зважено ставитися до запровадження електронного документообігу 
як у нотаріальному, так і у виконавчому процесі, оскільки навіть вибори у 
Сполучених Штатах Америки доводять можливість хакерів впливати на їх 
результати. За допомогою електронних підписів формуватимуться віртуальні 
документи, але при високому рівні кіберзлочинності втрачатиметься 
довіра і до юриспруденції, а також розмиватиметься відповідальність осіб, 
оскільки вони завжди зможуть посилатися на фальсифікацію інформації у 
кіберпросторі.  

При цьому слід зазначити, що у разі невиконання виконавчого напису 
нотаріуса виконавцями існує загроза, що стягувач звернеться з позовом до 
нотаріуса  про відшкодування завданої йому шкоди, якщо причини відмови 
будуть зумовлені неналежним виконанням нотаріусом своїх повноважень. 
Тому, на нашу думку, нотаріус повинен роз’яснювати стягувачу наслідки 
вчинення виконавчого напису та ризики при його примусовому виконанні. 

Об’єктивними причинами невиконання виконавчого напису, які нотаріус 
повинен роз’яснити стягувачу, можуть бути:  

- визнання боржника банкрутом;
- прийняття Національним банком України рішення про відкликання 

банківської ліцензії та ліквідацію банку-боржника;
- припинення юридичної особи – боржника.
Суб’єктивні фактори, які мають бути роз’яснені нотаріусом, щоб стягувач 

не припустився помилок:
- стягувач має подати заяву про примусове виконання  виконавчого 

напису відповідно до статті 26 Закону;
- стягувач має сплатити авансовий внесок і відповідну квитанцію 

приєднати до заяви про примусове виконання виконавчого напису;
- недопущення пропущення встановленого законом річного строку 

пред’явлення виконавчого документа до виконання;
- виконавчий документ необхідно пред’являти за місцем виконання;
- у разі виявлення виконавцями недоліків у виконавчому написі 

нотаріуса він буде здатен їх усунути, а у разі незгоди із зауваженнями 
виконавців необхідно буде оскаржувати їх дії або бездіяльність в 
адміністративному чи судовому порядку. 

При вчиненні виконавчого напису нотаріус повинен керуватися 
не тільки нормами спеціального законодавства щодо форми та вимог 
виконавчого напису, передбаченого Законом України «Про нотаріат» та 
іншими нормативними актами, зокрема Законом України «Про виконавче 
провадження», де передбачені вимоги щодо виконавчих документів (ст. 4 
Закону).

До недоліків виконання виконавчого напису нотаріуса можна віднести 
неконкретні умови вчинення виконавчих дій. Зокрема, у тексті виконавчого 

11 БілоусовЮ.В.Чергові зміни до законодавства про виконавче провадження: крок вперед чи 
термінологічна еквілібристика? // Україна на шляху до Європи: реформа цивільного 
процесуального законодавства: зб. наук. праць / за заг. ред. І.О. Ізарової, Р.Ю. Ханик-Посполітак. 
Київ: ВД Дакор, 2017.  С. 9-14.
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напису, за яким передбачено сплату боржником грошових сум, вимога про 
вчинення відповідних дій має бути однозначною, наприклад «стягнути» або 
«звернути стягнення». Якщо зміст виконавчого документа є незрозумілим, 
виконавець або сторони виконавчого провадження мають право звернутися 
до нотаріуса, який видав виконавчий документ, із заявою про роз’яснення 
змісту цього документа. Нотаріус, який видав виконавчий документ, 
зобов’язаний розглянути заяву виконавця у десятиденний строк з дня її 
надходження і у разі необхідності дати відповідне роз’яснення рішення чи 
змісту документа, не змінюючи при цьому їх редакції. Таким положенням 
також має бути доповнений Закон України «Про нотаріат».

Саме виконавчий документ свідчить про наявність умов, що дають 
можливість застосування примусових заходів, тобто засвідчує право на 
стягнення.

За постановою  виконавця про стягнення виконавчого збору, винесеної 
у виконавчому провадженні про звернення стягнення на заставлене майно, 
стягнення звертається на вільне від застави майно боржника. 

Згідно із Законом України «Про виконавче провадження» виконавець 
відкриває виконавче провадження на підставі виконавчого документа. 
Даний документ має подаватися обов’язково в оригіналі, адже Законом не 
передбачено подачу нотаріально засвідченої копії  виконавчого напису. В 
разі, якщо оригінал виконавчого напису відсутній, подається його дублікат, 
оформлений відповідно до законодавства. Але слід звернути увагу на 
ту обставину, що виконавчий напис вчиняється нотаріусом на оригіналі 
документа, який підтверджує безспірність заборгованості (ч. 1 ст. 88 Закону 
України «Про нотаріат»), та є його невід’ємною частиною. Тому слід 
погодитися з С.Я. Фурсою про необхідність внесення змін до п. 3 ч. 1 ст. 3 
Закону України «Про виконавче провадження» та викладення цього пункту в 
такій редакції: «п. 3) оригінал (дублікат, виписка) документа заборгованості 
із вчиненим на ньому виконавчим написом».  

У виконавчому написі, відповідно до статті 3 Закону та виходячи із 
аналогії та особливостей виконавчого напису, мають бути зазначені певні 
відомості:

- повного найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, 
власне ім’я та по-батькові) (для фізичних осіб) стягувача і боржника, 
їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи 
перебування (для фізичних осіб);

- не визначено суми, яка підлягає стягненню. Особливо це питання 
актуальне для звернення стягнення на іпотечне майно, коли фіксується 
правопорушення і надається дозвіл на примусове відчуження об’єкта 
нерухомості, але не зазначається, яка загальна сума коштів має бути 
перерахована на рахунок стягувача; 

- допущення помилки у тексті виконавчого напису, наприклад, в адресі 
знаходження майна, що стягується.

Закон України «Про виконавче провадження» не дає відповіді на те, а які 
дії виконавця у разі відсутності таких відомостей?

Правове вирішення цієї проблеми можливе лише через внесення 
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до виконавчого напису виправлень нотаріусом. Помилково написане 
перекреслюється та вноситься виправлення так, щоб усе можна було 
прочитати. Тобто виправлення в нотаріальних документах допускається, але 
при цьому не дозволяються підчистки, виправлення тексту без відповідного 
застереження. З урахуванням законодавства виправлення дозволяються 
лише в тексті нотаріально оформлюваного документа, який не потребує 
підпису особи, що звернулася за вчиненням нотаріальної дії.

Внесення дописок чи виправлень до тексту документа здійснюється за 
заявою такої особи, зареєстрованою в Журналі реєстрації вхідних документів.

Виправлення помилки застерігається нотаріусом, який вчиняв нотаріальну 
дію, після посвідчувального напису, із зазначенням дати та проставленням 
свого підпису і печатки на такому застереженні. Застереження, як правило, 
зазначаються від руки. 

При цьому всі виправлення мають бути зроблені так, щоб можна було 
прочитати як виправлене, так і помилково написане, а потім закреслене12.

На практиці звичайною процедурою є застереження нотаріуса про 
здійснення виправлення в кінці посвідчувального напису. Хоча законодавець 
передбачив проставлення підпису і печатки нотаріуса на такому застереженні. 

Тому, підтримуючи позицію вчених А.М. Єрух та Ю.М. Козьякова13, 
автор також вважає помилковим твердження, що проставленням підпису 
та відбитка печатки в посвідчувальному написі нотаріус підтверджує 
здійснення ним застереження про здійснення виправлення.

Про відкриття виконавчого провадження виконавець не пізніше наступного 
для з дня надходження до нього  виконавчого напису виносить постанову. 
В разі,  якщо виконавчий напис не відповідає вимогам, які пред’являються 
до  виконавчого документа виконавець роз’яснює заявникові право на 
звернення до органу (посадової особи), який видав виконавчий документ, 
щодо приведення його у відповідність до вимог закону.

У разі невиконання всіх передбачених вимог щодо виконавчого напису 
як виконавчого документа здійснення стягнення унеможливлюється і, як 
свідчить судова практика, безспірна заборгованість перестає бути такою.

Strokach Iryna. Executive inscription of notary: legislative problems of regulation of 
cooperation of notary and performer accordingly in relation to procedure of his feasance 
and implementation of this executive document

The article gives a scientific analysis of the norms of the Law of Ukraine «On Notary» 
regarding the procedure for the notary to execute the executive inscription and the requirements 
that are imposed on its contents, the terms for presenting and agreeing these provisions with the 
Law of Ukraine «On Enforcement Proceedings», where the requirements for such an executive 
document as an executive inscription of a notary and procedures for the elimination of its 
shortcomings by a notary. A number of proposals have been made to improve and harmonize 

12 Про затвердження Правил ведення нотаріального діловодства: наказ Міністерства 
юстиції України від 22 грудня 2010 року № 3253/5. URL:  http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/
z1318-10

13 Єрух А.М., КозьяковаЮ.М.Діловодство в органах нотаріату – організація та ведення. 
Практичний коментар до порядку ведення та заповнення Реєстрів для реєстрації нотаріальних 
дій. Учинення виконавчих написів нотаріусом – порядок та особливості. Зразки документів. 
Харьків: Страйд, 2010. С. 65.
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the noted laws.
In many scientific works sanctified to the problems of executive production of appeal of 

penalty after executive inscription of notary did not find the special sound analysis. Therefore, 
an author suggests to conduct separate not researches of development of separate professions 
or types of activity, but considers necessary to analyse inter-branch space taking into account 
development two and more law enforcement authorities and their co-operations at realization 
by them to activity, for example, at the feasance of executive inscription a notary and him a 
force implementation by a performer. поэтому

The special attention in this article is sanctified to some features of appeal of penalty after 
executive inscription of notary. If the article of mortgage are two or more things, a penalty 
can be convolute on all things or on any of things at choice mortgagee. If a mortgagee will 
displace a penalty on one thing, but his requirement will not be satisfied in full, he keeps a right 
mortgages on other businesses, that are the article of mortgage. Performer right to displace 
claim not to all property of debtor, but only on compelled, even in case of exceeding of amount 
due to the mortgagee above the cost of the article of mortgage.

Thus, a feasance of executive inscription a notary is only to one of the stages in the process 
of penalty of debt. Executive inscription essentially is an executive document, the aim of that 
is proceeding in the broken rights and, accordingly, satisfaction of requirements of recoverer, 
if other will not be set in executive documents.

In the execution of an executive inscription, the notary must be guided not only by the norms 
of the special legislation regarding the form and requirements of the executive inscription 
provided for by the Law of Ukraine «On Notary» and other normative acts, in particular, the 
Law of Ukraine «On Enforcement Proceedings», which provides for requirements regarding 
executive documents.

The author also analyzed the imperfections of execution of the executive inscription. Thus, 
to the disadvantages of the execution of the notary’s executive inscription may include non-
specific conditions for committing acts of execution. In particular, in the text of the executive 
inscription, which provides for payment by the debtor of monetary amounts, the requirement 
to commit the relevant actions must be unambiguous, for example, «recover» or «recover». If 
the content of the executive document is unclear, the executor or the parties to the enforcement 
proceedings have the right to apply to the notary who issued the executive document with 
a statement explaining the contents of this document. The notary who issued the executive 
document is obliged to consider the statement of the executor within ten days from the date of 
its receipt and, if necessary, give an appropriate explanation of the decision or content of the 
document, without modifying their version. This provision should also be supplemented by the 
Law of Ukraine «On Notary».

In the case of failure to comply with all the prescribed requirements regarding the executive 
inscription as an enforcement document, enforcement is impossible and, as judicial practice 
shows, the indisputable debt ceases to be such.

Keywords: executive inscription, notary, performer, executive document, terms, 
requirements.
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УДК 347.93

Деякі питання судової практики
наслідків неучасті третіх осіб 

у цивільному процесі

О. В. Фелді, 
юрист Адвокатського бюро
«Прагнум» Віталія Бобриньова»

Проаналізованонормицивільногопроцесуальногозаконодавстващодоучастітретіх
осібусправахпозовногопровадженнятадослідженоматеріалисудовоїпрактики їх
практичного застосування, виявлено з цього приводу окремі проблеми та визначено
шляхиїхподолання.

Ключові слова: треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета
спору,третіособи,якінезаявляютьсамостійнихвимогщодопредметаспору,порядок
залученнятретіхосібдоучастіусправі,цивільнийпроцес.

Фелди А. В. Некоторые вопросы судебной практики последствий неучастия 
третьих лиц в гражданском процессе

Проанализированы нормы гражданского процессуального законодательства
относительно участия третьих лиц по делам искового производства и исследованы
материалы судебной практики их практического применения, выявлены по этому
поводуотдельныепроблемыиопределеныпутиихпреодоления.

Ключевые слова: третьи лица, которые заявляют самостоятельныетребования
относительнопредметаспора,третьилица,незаявляютсамостоятельныхтребований
относительно предмета спора, порядок привлечениятретьих лиц к участию в деле,
гражданскийпроцесс.

Feldi Oleksii.  Some matters of judicial practice of consequences of non-participation 
of third parties in civil proceedings

Thearticleanalyzedtherulesofcivilprocedurallegislationofparticipationofthirdparties
incasesofactionproceedingsandexaminedthecasematerialsoftheirpracticalapplication,
revealedinthisregardspecificproblemsanddefinedwaysofovercomingthem.

Keywords: applicants,intervenors, the procedure for involvement of third parties to
participateinthecivilprocess.

Цивільні правовідносини на сучасному етапі є динамічними ти багато-
гранними. Мало не щодня з’являються нові технології, а з ними роботи 
та послуги, до виконання яких залучено різних суб’єктів цивільних 
правовідносин. Тому не дивно, що при вирішенні цивільного спору потенційне 

©ФелдіОлексійВікторович–юрист Адвокатського бюро «Прагнум» Віталія Бобриньова» 
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рішення суду може стосуватися не лише сторін, а й третіх осіб. Як відомо, 
гарантії права на судовий захист закріплено на конституційному рівні та 
деталізовано у процесуальному законодавстві, яке детально регламентує 
порядок його реалізації. Проте матеріали судової практики у справах за 
участю третіх осіб свідчать, що вказане право може бути обмежено, а за 
певних умов і взагалі втрачено заінтересованою особою. 

Питання суб’єктного складу учасників цивільного процесу вже 
ґрунтовно досліджувалося науковцями дореволюційної доби, зокрема                                              
А.Х. Гольмстеном, В.М. Гордоном. На сучасному етапі проблематику участі 
третіх осіб у цивільному процесі тією чи іншою мірою розкрито у працях 
як російських (Ю.А. Борисова, І.Н. Кашкарова та ін.), так і українських                      
(С.С. Бичкова, О.В. Бобровник, В.В. Комаров, З.В. Ромовська,                                                                                                                                
В.І. Тертишніков, С.Я. Фурса, М.Й. Штефан та ін.) учених-процесуалістів. 
Водночас деякі питання участі третіх осіб у цивільному судочинстві 
залишаються невирішеними та потребують подальших досліджень.

Правовий інститут третіх осіб у цивільному судочинстві врегульовано 
нормами статей 34 – 36 Цивільного процесуального кодексу України 
(далі – ЦПК України), що структурно розміщені в параграфі 1 «Особи, які 
беруть участь у справі», який, в свою чергу, входить до глави 4 «Учасники 
цивільного процесу». Окрім того, правовий статус третіх осіб, зокрема зміст 
їх процесуальних прав та обов’язків, порядок та строки їх реалізації розкрито 
в інших статтях ЦПК України, які регулюють «рух» цивільної справи в суді 
першої, апеляційної чи касаційної інстанцій. 

Зокрема, в ч.1 ст.26 ЦПК України визначено, що у справах позовного 
провадження особами, які беруть участь у справі, є сторони, треті особи, 
представники сторін та третіх осіб. Відносно сторін у цивільному процесі 
поширене  розуміння, за яким однією зі сторін є особа, яка звертається до суду 
за захистом, оскільки вважає, що інша особа порушила або необґрунтовано 
оспорила чи не визнала її права або охоронювані законом інтереси. Іншою 
стороною є особа, яку ініціатор процесу вважає порушником своїх прав та 
охоронюваних законом інтересів1. Що ж до третіх осіб, то їх назва до певної 
міри умовна. Третіми вони називаються тому, що на час їх появи в процесі 
вже є і перші (позивачі), і другі (відповідачі)2. 

Участь у справі третіх осіб, з одного боку, обумовлена завданням 
цивільного судочинства, яким згідно з ч.1 ст.1 ЦПК України є справедливий, 
неупереджений та своєчасний захист порушених, невизнаних або 
оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів 
юридичних осіб, інтересів держави, а з іншого – вимогами процесуального 
законодавства про законність і обґрунтованість судового рішення у цивільній 
справі (ч.1 ст.213 ЦПК України, п.2 постанови Пленуму Верховного Суду 
України «Про судове рішення у цивільній справі» від 18 грудня 2009 року 

1 Васильєва-ШаламоваЖ.В.,ГуменюкК.П. До питання про поняття сторін як основних 
учасників цивільного процесу // Актуальні проблеми держави і права. 2014.  Вип. 74.  С. 205-
211. URL: http://www.apdp.in.ua/v74/32.pdf

2 Євтухін І.М. Участь третіх осіб у цивільному процесі // Науковий вісник Херсонського 
державного університету. Серія: Юридичні науки. 2014. Вип. 5, Т. 1. С. 168-171. URL: http://
www.lj.kherson.ua/2014/pravo05/part_1/35.pdf 
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№ 143). Дійсно, завдяки участі в справі третіх осіб відбувається повніша 
концентрація доказового матеріалу, що допомагає не тільки захисту прав та 
інтересів третіх осіб, а й правильному розгляду розпочатої за ініціативою 
первісного позивача цивільної справи в цілому4, скорочується час розгляду 
взаємопов’язаних спорів між усіма учасниками спірних відносин5 та 
забезпечується їх комплексне вирішення. 

Як відомо, цивільне процесуальне законодавство поділяє третіх осіб 
на тих, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору (ст.34 ЦПК 
України) та тих, які таких вимог не заявляють (ст.35 ЦПК України). В основу 
такого розмежування третіх осіб законодавець поклав ступінь впливу на 
їх цивільні права та обов’язки наявного між сторонами спору та судового 
рішення, яке може бути прийнято за наслідками його вирішення. Для 
третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги, такий вплив є безпосереднім, 
оскільки задоволення (повністю або частково) матеріально-правової вимоги 
позивача до відповідача автоматично виключає можливість задоволення 
такої матеріально-правової вимоги третьої особи. І навпаки, такий вплив 
є відносним для третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог, оскільки 
потенційне судове рішення лише гіпотетично у майбутньому може вплинути 
на їх права та обов’язки. 

Така відмінність третіх осіб в матеріально-правовому розумінні дістала 
своє віддзеркалення і в розумінні процесуальному. Так, у цивільних 
процесуальних правовідносинах їх розрізняють за: 1) обсягом прав та 
обов’язків (треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета 
спору, відповідно до ч.1 ст.34 ЦПК України, мають усі процесуальні права і 
обов’язки позивача, в той час як треті особи, які не заявляють самостійних 
вимог, згідно з ч.3 ст.35 ЦПК України, мають усі процесуальні права 
і обов’язки, встановлені ст. 27 цього Кодексу); 2) порядком їх вступу та/
або залученням до справи; 3) часом реалізації даного права (до закінчення 
судового розгляду – для третіх осіб із самостійними вимогами, або до 
ухвалення судом рішення – для третіх осіб без самостійних вимог). 

Незважаючи на суттєві відмінності у процесуальному статусі зазначених 
осіб, їм притаманні й спільні риси. Третіх осіб, які заявляють самостійні 
вимоги на предмет спору, і третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог, 
поєднують такі ознаки:

— наявність матеріально-правової зацікавленості в результаті справи, 
що виявляється у висуненні самостійних вимог на предмет спору чи 
наявності лише процесуальної зацікавленості, яка виражається в можливості 
впливу рішення суду на права та обов’язки стосовно однієї зі сторін;

— вступають у процес, коли в ньому вже є дві сторони: позивач і 
відповідач, які визначили предмет спору;

3 Офіційнийсайт Верховної Ради України. Законодавство України. URL: http://zakon5.rada.
gov.ua/laws/show/v0014700-09

4 СеникС.Особливості участі третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета 
спору, в цивільному процесі // Вісник Львівського університету. Серія юридична.  2015.  Вип. 
61.  С. 308-314.

5 БобровникО.В.Треті особи в цивільному процесі України: автореф. дис.  … канд. юрид. 
наук. / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2009. 21 с.
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— вступають у справу до винесення судом рішення6.
Відтак третіх осіб можна визначити як суб’єктів цивільно-процесуальних 

правовідносин, які вступають у вже розпочатий цивільний процес між 
сторонами для захисту особистих суб’єктивних прав й охоронюваних 
законом інтересів як фізичних осіб, так юридичних осіб у сфері цивільно-
правових відносин7.

Порядок реалізації права третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги 
щодо предмета спору із захисту своїх прав, визначено в ч.1 ст.34 ЦПК України 
та відбувається у вигляді їх вступу в справу шляхом пред’явлення позову до 
однієї чи обох сторін. Важливо зазначити, що за протилежних умов (тобто 
у випадку нереалізації свого права на вступ у справу в якості третьої особи 
із самостійними вимогами) такі треті особи можуть ініціювати в загальному 
порядку свою цивільну справу, пред’явивши цивільну позовну заяву до тієї 
сторони, на чию користь ухвалено позитивне рішення суду, в результаті чого 
дана сторона порушила чи поставила під загрозу їхні права та інтереси8. 

Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, 
можуть, відповідно до ч.1 ст.35 ЦПК України, вступити у справу на стороні 
позивача або відповідача. Даних осіб також може бути залучено до участі 
в справі за клопотанням сторін, інших осіб, які беруть участь у справі. 
Якщо суд при прийнятті позовної заяви, здійсненні провадження у справі 
досудового розгляду або під час судового розгляду справи встановить, що 
судове рішення може вплинути на права і обов’язки осіб, які не є стороною 
у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не 
заявляють самостійних вимог на предмет спору (ч.2 ст.35 ЦПК України). 
Сенс даної норми процесуального закону полягає у визначенні кола тих, 
хто має право заявити клопотання про залучення когось іншого як третьої 
особи. Це право надано передусім позивачеві та відповідачеві. Відповідне 
клопотання може заявити і той, хто вже має статус третьої особи, оскільки 
кількість третіх осіб у Цивільному процесуальному кодексі України не 
обмежена9. З урахуванням викладеного, третіх осіб без самостійних вимог 
поділяють на осіб, які вступають в цивільний процес самостійно, та тих, які 
залучаються до участі у цивільній справі10. 

Проте в правозастосовній практиці непоодинокі випадки, коли з тих чи 
інших причин розгляд та вирішення цивільних справ відбувається без участі 
третіх осіб, які, в свою чергу, до певного часу й не знають про існування 
судової справи. 

Правовим наслідком неучасті третіх осіб у цивільній справі є порушення 
конституційного права на судовий захист, що може проявлятися у двох 
аспектах. По-перше, таке порушення стосується, власне, третіх осіб, позаяк 
останні: а) не беруть участі у справі, вирішення якої може безпосередньо або 

6 ЄвхутичІ.М. Цит. праця.
7 ЧванкінС.А.Особливості правового статусу третіх осіб у цивільному процесі України // 

Актуальні проблеми держави і права.  2010.  Вип. 53.  С. 96–103.
8 ЧванкінС.А. Цит. праця.
9 РомовськаЗ.В.,Луців-ШумськаH.ЛТреті особи без самостійної вимоги: проблеми теорії 

та практики // Вісник Академії адвокатури України.  2012.  № 1 (23).  С. 34–39. 
10 ЧванкінC.А.Цит. праця.
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відносно (опосередковано) вплинути на їх цивільні права та/або обов’язки; 
б) не реалізують комплексу своїх процесуальних прав. Звісно, для третіх 
осіб із самостійними вимогами наведене має дещо умовний характер, 
оскільки такі особи, як вже зазначалося вище, для захисту своїх прав можуть 
ініціювати окремий спір. Однак  неучасть третіх осіб у процесі доказування 
не позбавляє судове рішення властивості обов’язковості (п.9 ч.2 ст.129 та 
ч.1 ст.1291 Конституції України, ч.2 ст.13 Закону України «Про судоустрій 
і статус суддів», ч.1 ст.14 ЦПК України), а тому не можна виключати 
встановлення у цивільній справі, яка відбулася без участі відповідної 
третьої особи, «потрібних позивачу» фактів, яким надаватиметься сила 
преюдиційності. Даний висновок випливає зі змісту ч.3 ст.61 ЦПК України, за 
якою обставини,встановленісудовимрішенняму цивільній, господарській 
або адміністративній справі, щонабралозаконноїсили,недоказуютьсяпри
розглядііншихсправ,уякихберутьучастьтісаміособи або особа, щодо 
якої встановлено ці обставини. В подальшому такі «обставини, встановлені 
судовим рішенням», можуть бути використані в іншій судовій справі проти 
третьої особи, яка тепер виступатиме, наприклад, у процесуальному статусі 
відповідача. По-друге, порушення права на судовий захист (а точніше, його 
втрата) може стосуватися і позивача у цивільній справі, до розгляду якої 
третю особу залучено не було. Для більш повного розуміння пропонуємо 
звернутися до матеріалів судової практики. 

12 квітня 2016 р. Шевченківський районний суд міста Києва розглянув 
цивільну справу № 761/38956/15-ц, предметом якої було визнання 
недійсним нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу квартири. 
Заочним рішенням позов задоволено. ОСОБА_6, не погодившись із 
прийнятим рішенням, оскаржила його в апеляційному порядку. Свої доводи 
обґрунтувала тим, що остання придбала зазначену квартиру в ОСОБИ_8  на  
підставі іншого нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу, і при 
цьому її (ОСОБУ_6) не було залучено в якості третьої особи, хоча на момент 
розгляду справи та на даний час вона є власником спірної квартири. Рішенням 
Апеляційного суду міста Києва від 09 березня 2017 р. апеляційну скаргу 
ОСОБИ_6 задоволено, заочне рішення суду першої інстанції скасовано та 
ухвалено нове, яким позивачу – ОСОБІ_1 у задоволенні позову відмовлено. 
При цьому суд апеляційної інстанції у мотивувальній частині свого рішення 
зазначив наступне: 
«Як вбачається зматеріалів справи, на час зверненнядо суду з даним

позовомпозивачбувобізнанийпроте,що27червня2015рокунапідставі
договору купівлі-продажу квартири відповідач ОСОБА_2 продав спірну
квартируОСОБА_8(а.с.34-35т.1);ОСОБА_8напідставідоговорукупівлі-
продажуквартиривід02вересня2015р.продаласпірнуквартируОСОБА_6
(а.с.36-37т.1).
Наданийчас в провадженніШевченківськогорайонного судум.Києва

знаходиться справа за позовомОСОБА_1 доОСОБА_6 про витребування
майнаізчужогонезаконноговолодіння(справа№761/34175/16-ц).
Обставини, встановлені в оскаржуваному судовому рішенні, мають

преюдиційне значення при вирішенні питання щодо наявності правових
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підставдлявитребуванняспірноїквартириуїїнабувачаОСОБА_6.
При цьому остання була позбавлена можливості надати суду першої

інстанціїдоказинапідтвердженнясвоїхзаперечень.
Враховуючи ту обставину, що на стадії апеляційного провадження

апеляційний суд позбавлений можливості вирішувати питання щодо
залученнядоучастіврозглядісправиосіб,якінебулизалученісудомпершої
інстанції, приєднані до апеляційної скарги докази не були предметом
дослідження суду першої інстанції,…колегія суддів дійшла висновку про
необхідністьухваленнярішенняпровідмовувзадоволенніпозовнихвимогз
цихпідстав.
При цьому позивач не позбавлений права на звернення до суду першої

інстанціїзцимижпозовнимивимогами,ззазначеннямсторін,якіповинні
братиучастьурозглядісправи»11. 

01 липня 2015 р. Дніпровський районний суд міста Києва розглянув 
цивільну справу № 755/10680/15-ц, предметом якої були позовні вимоги 
до відповідача – ОСОБИ_4 про визнання особистої власності та розподіл 
спільного майна (квартири) подружжя. Суд першої інстанції позов 
задовольнив. Не погоджуючись із вказаним рішенням, ОСОБА_2 подав 
апеляційну скаргу, в якій, серед іншого, зазначив, що суд першої інстанції не 
залучив його до участі у розгляді даної справи як третю особу, що призвело 
до винесення рішення, висновки якого не відповідають дійсним обставинам 
справи. Рішенням Апеляційного суду міста Києва від 23 березня 2016 р. 
апеляційну скаргу ОСОБА_2 задоволено, рішення суду першої інстанції 
скасовано та ухвалено нове, яким позивачу в задоволені позову відмовлено. 
При цьому суд апеляційної інстанції в мотивувальній частині свого рішення, 
зазначив наступне:
«На дату ухвалення оскаржуваного рішення квартира перебувала

під арештом, проте ні позивач, ні відповідач не повідомив суд про дану
обставину.
Такожсторонаминебулоповідомленосуд,щоарештнаспірнуквартиру

накладений в справі за позовом ОСОБА_2 до ОСОБИ_4 про стягнення
коштів.
Таким чином, перш ніж встановлювати певні юридичні факти, на

підставі яких виносити рішення, яке матиме силу правовстановлюючого
документа на об’єкт нерухомості, суд мав перевірити поточний статус
спірноїквартири.
Колегія суддів погоджується з доводами апеляційної скарги про те,

щонезалученняОСОБИ_2до участі в справі в якостітретьої особипри
вирішенні спору про поділ сторонами квартири, на яку накладено арешт
в інтересах третьої особи до пред’явлення даного позову, порушує його
правонасудовийзахистуційсправі,оскількивіннеможебутизалучений
до участі у справі на стадії апеляційного оскарження судового рішення,
надаватидокази.
З огляду на викладене, рішення суду підлягає скасуванню з ухваленням
11 РішенняАпеляційного суду міста Києва від 09.03.2017 р. // Єдиний державний реєстр 

судових рішень України. URL:  http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/65286958

Цивільне право та цивільний процес



145

№
 3

 (4
8

), 
2

0
1

7

новогорішенняпровідмовувзадоволенніпозовуз підстав незалучення до 
участі у справі в якості третьої особи ОСОБА_2»12. 

Ухвалою колегії суддів судової палати у цивільних справах Вищого 
спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних 
справ від 26 квітня 2017 р. касаційну скаргу позивача у цивільній справі                                     
№ 755/10680/15-ц відхилено, а рішення Апеляційного суду міста Києва від 
23 березня 2016 р. залишено без змін. Показово, що суд касаційної інстанції, 
залишаючи в силі рішення суду інстанції апеляційної, виходив з такого: 
«Оскільки відповідно до правил, встановлених главою 1 розділу V

ЦПК України, суд апеляційної інстанції не наділений повноваженнями
залученнядоучасті у справі сторіннастадіїапеляційногопровадження,
тому в суду були наявні підстави для скасування рішення суду першої
інстанціїтаухваленняновогорішенняпровідмовувзадоволенніпозову.
При цьому позивач не позбавлений можливості звернутися до суду із

позовноюзаявою, зазначившивсіхосіб, якіберутьучастьу справі (ст.26
ЦПКУкраїни)13».

Нагадаємо, що осіб, які беруть участь у справі згруповано у параграфі 
1 ЦПК України, а їх склад визначено у ст. 26 Кодексу. Зокрема, у справах 
позовного провадження такими особами, як зазначено в частині першій 
вказаної статті, є сторони, треті особи, представники сторін та третіх осіб. 
За таких умов стає очевидним, що суди апеляційних і касаційної інстанцій 
у наведених вище справах виходили з того, що позивачу, який із залежних 
чи незалежних від нього обставин не залучив до розгляду в справі третю 
особу, яка оскаржила в апеляційному порядку прийняте у справі рішення, 
необхідно наново звертатися до суду «першоїінстанціїзцимижпозовними
вимогами», однак в цей раз «зазначивши всіх осіб, які беруть участь у
справі». Зрозуміло, що в даному випадку йдеться про третіх осіб, які не 
заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

Проте такий розвиток судової практики з даного питання не узгоджується 
з іншими нормами цивільного процесуального законодавства щонайменше 
у двох площинах: порядком залучення третіх осіб до участі у справі та 
виключністю судового рішення. 

І. Питання вступу та залучення до участі у справі третіх осіб, які не 
заявляють самостійних вимог, регулюються положеннями ч.2 ст.35 та ст.36 
ЦПК України. У спеціалізованих юридичних виданнях зазначалося, що за 
буквального тлумачення ч.2 ст.35 ЦПК України суди часто не звертають уваги 
на ст.36 ЦПК України, яка визначає порядок залучення до участі у справі або 
вступу до справи третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог. Ч.3 ст.36 
передбачено, що суд лише повідомляє третю особу про справу, направляє 
їй копію заяви про залучення третьої особи та роз’яснює її право заявити 

12 Рішення Апеляційного суду міста Києва від 23.03.2016 р. // Єдиний державний реєстр 
судових рішень України. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/56712519

13 УхвалаВищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 
від 26.04.2017 р. // Єдиний державний реєстр судових рішень України. URL: http://www.reyestr.
court.gov.ua/Review/66466918
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про свою участь у справі.  Тому суди часто залучають до справи третю 
особу без її згоди, порушуючи цим порядок, передбачений ЦПК України. 
Також треті особи часто зазначаються позивачем безпосередньо в позовній 
заяві, що також не передбачено нормами процесуального законодавства14.                                  
З цього приводу С.С. Бичкова зазначає, що притягнення третіх осіб до участі 
у справі за позовною заявою цивільним процесуальним законодавством не 
лише не передбачене, а й суперечить йому. Ст. 36 ЦПК України регламентує 
спеціальний порядок залучення третіх осіб – шляхом подання відповідної 
заяви. Тому вона також дотримується думки, що відповідно до ч. 2 ст. 36,            
ч. 4 ст. 119, ч. 1 ст. 121 ЦПК України суд має залишити без руху позовну 
заяву, якою позивач намагається притягти до участі у справі третю особу, 
яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору15. Підтримують таку 
думку й інші науковці16.

ІІ. Виключність судового рішення передбачає заборону повторно 
звертатись до суду з тотожним позовом, оскільки суд таку справу вже 
вирішив. На законодавчому рівні дане питання унормовано в ч. 2 ст. 223 
ЦПК України: після набрання рішенням суду законної сили сторони та треті 
особи із самостійними вимогами, а також їх правонаступники не можуть 
знову заявляти в суді ту саму позовну вимогу з тих самих підстав, а також 
оспорювати в іншому процесі встановлені судом факти і правовідносини. 
У випадку ігнорування позивачем даної процесуальної заборони суд 
(залежно від того, коли йому про це стане відомо) або відмовить у відкритті 
провадження у справі на підставі п. 2 ч. 2 ст. 122 ЦПК України або закриє 
провадження у справі на підставі п. 2 ч. 1 ст. 205 ЦПК України.

При цьому як п. 2 ч. 2 ст. 122, так і п. 2 ч. 1 ст. 205 ЦПК України імперативно 
визначають дії другого (так як він іде після першого) суду, якщо набрали 
законної сили рішення суду або ухвала суду про закриття провадження у 
справі у зв’язку з відмовою позивача від позову або укладенням мирової 
угоди сторін, ухвалені або постановлені з приводу спору між тими самими 
сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав. Ці підстави, в свою 
чергу, поділяються: на набрання законної сили рішення суду з приводу спору 
між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав та 
на набрання законної сили ухвали суду про закриття провадження у справі 
у зв’язку з відмовою позивача від позову або укладенням мирової угоди 
сторін, ухвалені з приводу спору між тими самими сторонами, про той самий 
предмет і з тих самих підстав. Судове рішення (і рішення суду, і ухвала суду), 
яке набрало законної сили, набуває якості виключності та обов’язковості 
для усіх без винятку суб’єктів17. Отже, ЦПК України виходить із загального 

14 ДузінкевичТ.Проблеми залучення до справи третіх осіб, які не заявляють самостійних 
вимог у цивільному процесі України // Юридичний вісник.  2014.  № 3.  С. 367-371.

15 БичковаС.С. Порядок вступу у цивільну справу третьої особи, яка не заявляє самостійних 
вимог щодо предмета спору // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ.  2012.  
№ 5.  С.91

16 РомовськаЗ.В.,Луців-ШумськаH.Л.  Цит. праця.
17 Масюк В.В. Питання закриття провадження у цивільній справі // Науковий вісник 

Ужгородського національного університету: Серія: Право. 2013.  Вип. 23. Ч. 1. Т. 1.  С. 237–241.
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правила про те, що з однією і тією ж вимогою можна звертатися до суду 
лише один раз18.

На доктринальному рівні правову конструкцію тотожності позовів 
детально розроблено ще у ХІХ столітті19, основна ідея якої полягає у 
встановленні тотожності трьох обов’язкових елементів – сторін, предмета і 
підстав позову. 

Сторони у справі. Відповідно до ч. 1 ст. 30 ЦПК України сторонами 
в цивільному процесі є позивач і відповідач. Таким чином, цивільне 
процесуальне законодавство чітко відмежовує одних осіб, які беруть участь 
у справі, від інших. Саме тому буквальне тлумачення п. 2 ч. 1 ст. 205                                                                                                                                          
ЦПК України у змістовному поєднанні з ч. 1 ст. 30 ЦПК України дає підстави 
вважати, що учать/неучасть у справі третіх осіб без самостійних вимог на 
тотожність позовів (при одночасному співпадінні їх предмету і підстав) 
не впливає. Показово, що на таку користь свідчать і матеріали судової 
практики. Так, у цивільній справі № 235/985/1720 суд застосував п. 2 ч. 1 
ст. 205 ЦПК України, не зважаючи на те, що суб’єктний склад справи було 
розширено за рахунок третьої особи без самостійних вимог. 

Стосовно предмета і підстав позову, то їх визначення в ЦПК України 
відсутнє, як і відсутні роз’яснення щодо цього вищих судових інстанцій 
для судів цивільної юрисдикції. Однак такі роз’яснення надані судам 
господарської юрисдикції в абз. 4 підп. 3.12 п. 3 постанови Пленуму Вищого 
господарського суду України «Про деякі питання практики застосування 
Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції» 
від 26 грудня 2011 р. № 1821, відповідно до якого під предметом позову 
розуміється певна матеріально-правова вимога позивача до відповідача, 
стосовно якої позивач просить прийняти судове рішення. Підставупозову 
становлять обставини, якими позивач обґрунтовує свої вимоги щодо захисту 
права та охоронюваного законом інтересу.

Враховуючи ту обставину, що категорії предмета і підстав позову є 
загальнопроцесуальними, на їх змістовне значення не впливає ані вид 
судочинства, ані статус учасників процесу чи характер відносин між ними, а 
тому зазначені роз’яснення у відповідній частині можуть використовуватися 
й судами цивільної юрисдикції. Такі міркування знаходять підтримку в 
матеріалах судової практики, в яких суди безпосередньо на постанову 
Пленуму Вищого господарського суду України № 18, хоч і не посилаються, 
однак дають подібні визначення предмета і підстав позову (ухвала від 

18 СеникС. Відмова у відкритті провадження у цивільній справі // Вісник львів. УН-ТУ Серія 
юрид. 2011. Вип. 53. С. 218–224.

19 Гольмстена А.Х. Принцип тождества в гражданском процессе. Санкт-Петербург: тип. 
Правительствующего сената, 1884. 288 с. URL: http://e-heritage.ru/ras/view/publication/general. 
html?id=46880136

20 Ухвала Красноармійського міськрайонного суду Донецької області від 04.05.2017 р. // 
Єдиний державний реєстр судових рішень України. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/ 
Review/66336901

21 Офіційнийсайт Верховної Ради України. Законодавство України. URL: http://zakon3.rada.
gov.ua/laws/show/v0018600-11
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29.03.2017 у справі № 500/549/1722, рішення від 21.03.2017 у справі                               
№ 466/4891/1423).

Отже, наразі наявні певні проблеми, пов’язані з неучастю третіх осіб 
в ініційованій позивачем справі, а запропонований судами шлях до їх 
вирішення не відповідає завданням цивільного судочинства.

Вирішення описаних у даній статі проблем у правозастосуванні вбачаємо 
у наступному. 

Стосовно третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета 
спору. Окремі процесуальні дії, які здійснюються при підготовці справи до 
судового розгляду, в разі необхідності можуть здійснюватись і при розгляді 
справи по суті, наприклад, вирішення клопотань, розгляд питання про 
призначення експертизи, прийняття позову від третіх осіб із самостійними 
вимогами тощо (абз.2 п.20 постанови Пленуму Верховного Суду України 
«Про застосування норм цивільного процесуального законодавства, що 
регулюють провадження у справі до судового розгляду» від 12 червня 2009 
року № 524).

Водночас у п.15 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про 
застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді 
справ у суді першої інстанції» від 12 червня 2009 року № 225 судам 
роз’яснено, що останнім слід  мати  на  увазі,  що,  оскільки від належного 
вирішення питання про прийняття зустрічного позову, позову третьої особи 
із самостійними вимогами та об’єднання і роз’єднання позовів залежить 
своєчасний і правильний розгляд заявлених вимог, то ці процесуальні дії 
необхідно провадити у точній відповідності з правилами, встановленими           
ст. 123 - 126 ЦПК України. Відповідач має право пред’явити зустрічний позов 
до або під час попереднього судового засідання (ч. 1 ст. 123  ЦПК України, 
а треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, можуть 
вступити у справу шляхом пред’явлення позову до однієї чи обох сторін до 
закінчення судового розгляду (частина перша статті 34 ЦПК України). 

У п.16 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику 
розгляду цивільних справ в апеляційному порядку» від 24 жовтня 2008 року 
№ 1226 міститься роз’яснення, згідно з яким суд апеляційної інстанції при 
розгляді справи, відповідно до ст. 304 ЦПК України керується правилами 
розгляду справи судом першої інстанції, з винятками й доповненнями, 
встановленими главою І «Апеляційне провадження» розділу V ЦПК України. 
У зв’язку з цим, зокрема в апеляційній інстанції, не застосовуються правила 
про прийняття позову третьої особи із самостійними вимогами (ст. 125             
ЦПК України).

22 Ухвала Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області від 29.03.2017 р. // Єдиний 
державний реєстр судових рішень України. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/ Review/65542423

23 РішенняАпеляційного суду Львівської області від 21.03.2017 р. // Єдиний державний 
реєстр судових рішень України. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/65667230

24 Офіційний сайтВерховної Ради України. Законодавство України. URL: http://zakon2.rada.
gov.ua/laws/show/v0005700-09

25 Офіційнийсайт Верховної Ради України. Законодавство України. URL: http://zakon3.rada.
gov.ua/laws/show/v0002700-09

26 Офіційний сайт Верховної Ради України. Законодавство України. URL: http://zakon3.rada.
gov.ua/laws/show/v0012700-08
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Із системного аналізу наведених норм процесуального законодавства 
та роз’яснень до них випливає, що у випадку неучасті третьої особи із 
самостійними вимогами у справі під час її розгляду судом першої інстанції, 
оптимальним способом захисту цивільних прав та/або законних інтересів 
такої особи є пред’явлення нею окремого позову до тієї сторони, на чию 
користь ухвалено позитивне рішення суду. 

Стосовно третіх осіб, які не заявляють самостійні вимоги щодо предмета 
спору. Чинне цивільне процесуальне законодавство не містить прямої 
заборони для апеляційного суду залучити до участі у справі третю особу без 
самостійних вимог, яку не було залучено судом першої інстанції. При цьому 
застосування процесуальної аналогії (в частині неможливості вирішення 
апеляційним судом питання про залучення до участі у справі третіх осіб 
із самостійними вимогами) суперечитиме Конституції України, оскільки 
державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, 
виконавчу та судову (ч. 1 ст. 6), а органи державної влади та органи місцевого 
самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в 
межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами 
України (ч. 2 ст. 19).

Окрім того, апеляційний суд, відповідно до ч.2 ст.303 ЦПК України, в 
тому числі досліджує нові докази, неподання яких до суду першої інстанції 
було зумовлено поважними причинами.

З урахуванням викладеного вважаємо, що у випадку неучасті третьої 
особи без самостійних вимог під час розгляду справи в суді першої інстанції 
оптимальним способом захисту цивільних прав та/або законних інтересів 
такої особи є залучення її до розгляду судом інстанції апеляційної, та, на 
підставі ч. 2 ст. 303 ЦПК України, прийняття від неї нових доказів, оскільки їх 
неподання до суду першої інстанції було зумовлено поважними причинами.

Якщо ж третя особа без самостійних вимог довідалася про цивільну 
справу, яка вже була переглянута в апеляційному порядку і оскаржила 
прийняте (ті) по ній рішення, то в даному випадку вбачаємо наявність у 
суду касаційної інстанції підстав для постановлення, на підставі п. 2 ч. 1 
ст. 336 ЦПК України, ухвали про повне скасування рішення і передання 
справи на новий розгляд до суду першої інстанції, оскільки матиме місце 
порушення норм процесуального права, що унеможливили встановлення 
фактичних обставин, що мають значення для правильного вирішення 
справи. Порушення норм процесуального права полягатиме в неналежному 
з’ясуванні судом першої інстанції питання про склад осіб, які братимуть 
участь у справі (п. 2 ч. 6 ст. 130 ЦПК України).

Системний аналіз норм цивільного процесуального законодавства 
та судової практики їх застосування дають підстави стверджувати, що 
запроваджений судовою практикою підхід до залучення третіх осіб через 
подання нового позову може призвести як до обмеження, так і до втрати 
права на судовий захист. З метою ефективного виконання завдань цивільного 
судочинства та забезпечення реалізації гарантованого конституційного права 
на судовий захист обґрунтовано відсутність у суду апеляційної інстанції 
процесуальних заборон для залучення до розгляду в справі третіх осіб без 
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самостійних вимог, яких не було залучено судом першої інстанції. Сторонам, 
у свою чергу, належить сумлінно користуватись процесуальними правами 
та завжди повідомляти суд про третіх осіб, на права та/або обов’язки яких 
безпосередньо чи опосередковано впливає спір.

Feldi Oleksii.  Some matters of judicial practice of consequences of non-participation 
of third parties in civil proceedings

The article analyzed the practice of judicial resolution of civil cases without participating 
third parties in the disputes, resolution of which directly or indirectly affect their rights and 
obligations. It is founded that in case the appeal is not brought by the third party of such 
decision it is subject to reversal, and in this case, the court of appeal and/or cassational 
instance gives to the plaintiff the possibility of re-treatment to the court, indicating all persons 
who should be involved in the case. It is proved that this approach to involvement of third 
parties, namely by filing a new lawsuit, can lead to the restriction, and to the loss of the 
constitutional right to judicial protection. The restriction of the right to judicial protection 
relates directly to third parties, since the latters do not implement its procedural rights, and 
the court’s decision accepted by results of consideration will affect their civil rights and/or 
obligations. The plaintiff can lose the right to judicial protection, as the re-filing of the claim 
(with indication of all persons who must participate in the case) does not deprive the court’s 
decision that this claimant has already been denied in the lawsuit (the fact that the grounds for 
the dismissal of such third party) the properties of exclusivity, that is, the prohibition to say, in 
a court claim that has already been decided by the court. 

For the effective implementation of the objectives of civil justice and security of 
implementation of guaranteed constitutional right to judicial protection, it is justified absence 
of appeal procedural prohibitions at the court to involve for consideration in the case of the 
third persons without independent claims not engaged by the court of the first instance. In the 
case of exclusion of the case of the third parties by the court of first the instance to consider 
declaring independent requirements concerning a subject of dispute – the best way to protect 
their civil rights and/or interests is presentation of a separate claim to the party in whose favor 
a positive decision of the court has been made.

Given the above, the parties were recommended in good faith to use procedural rights and 
always to inform the court of third parties rights and/or obligations which the dispute affects 
directly or indirectly.

Keywords: applicants,  intervenors, the procedure for involvement of third parties to 
participate in the civil process.
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УДК 341.171

Приєднання Європейського Союзу
до Конвенції з прав людини:

правова позиція Суду

Л. Г. Фалалєєва, 
кандидат юридичних наук, доцент,
докторант Інституту держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України

Проаналізованоособливостістановленнятарозвиткусистемизахиступравлюдини
вЄС.ДослідженопрактикузастосуванняСудомЄСЄвропейськоїконвенціїпрозахист
правлюдинитаосновоположнихсвобод1950р.Розкритоправовізасадиіперспективи
приєднанняЄСдоЄвропейської конвенції про захистправ людинитаосновоположних
свобод. Висвітлено правову позицію Суду щодо проекту Угоди про приєднання ЄС до
Європейськоїконвенціїпрозахистправлюдинитаосновоположнихсвобод.

Ключові слова: правопорядок,основоположніправа, системазахиступравлюдини,
прецедентнапрактика.


Фалалеева Л. Г. Присоединение Европейского Союза к Конвенции по правам 

человека: правовая позиция Суда
Проанализированы особенности становления и развития системы защиты прав

человека в ЕС. Исследована практика применения Судом ЕС Европейской конвенции о
защитеправчеловекаиосновополагающихсвобод1950г.Раскрытыправовыеоснования
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и перспективы присоединения ЕС к Европейской конвенции о защите прав человека и
основополагающих свобод. Освещена правовая позиция Суда относительно проекта
Соглашения о присоединении ЕС к Европейской конвенции о защите прав человека и
основополагающихсвобод.

Ключевые слова: правопорядок, основополагающие права, система защиты прав
человека,прецедентнаяпрактика.

Falalieieva  Lyudmyla. Accession of the European Union to the convention on
human rights: legal position of the court

Thepeculiaritiesoftheformationanddevelopmentofthesystemofprotectionofhumanrights
intheEUareanalyzed,thepracticeoftheapplicationbytheCourtoftheEuropeanConvention
fortheProtectionofHumanRightsandFundamentalFreedoms1950weredisclosed,thelegal
framework and perspectives of theEU’s accession to theConvention   are revealed, aswell
asthelegalpositionoftheCourtregardingthedraftTreatyontheAccessionoftheEUtothe
Convention.

Keywords: legalorder,fundamentalrights,humanrightsprotectionsystem,caselaw.

Приєднання Європейського Союзу (далі – ЄС) до Європейської конвенції 
про захист прав людини та основоположних свобод 1950 р. (далі – Конвенція 
1950) актуалізує запобігання конфліктам компетенцій і правовим колізіям, 
включно різному тлумаченню норм у сфері забезпечення та захисту прав 
людини судовими органами ЄС та Ради Європи (далі – РЄ), а також поступове 
формування на основі функціонуючих у них систем захисту прав людини, 
що вирізняються гнучким і динамічним характером, загальноєвропейської 
системи захисту прав людини. Важливу роль у цьому процесі відіграватиме 
стан взаємодії між Судом ЄС (далі – Суд) та Європейським судом з прав 
людини (далі – ЄСПЛ), який не лише довів доцільність свого існування, а й 
здобув авторитет як гарант дотримання норм Конвенції 1950 та протоколів 
до неї, як їх автентичний інтерпретатор. При цьому варто враховувати, що 
всі держави-члени ЄС одночасно є державами-членами РЄ і сторонами 
багатьох її правозахисних інструментів, передусім Конвенції 1950, а також 
те, що, застосовуючи норми права ЄС, держави-члени мають добросовісно 
дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань у сфері захисту прав людини, 
зокрема у рамках РЄ.

Особливий інтерес становить проблематика оптимізації функціонування 
міжнародних механізмів захисту прав людини на основі концептуального 
осмислення їх правової регламентації та практичної реалізації, що є 
актуальним і для ЄС. Сфера захисту прав людини розглядалася фундаторами 
європейських співтовариств як невластива їх правовим порядкам, в основу 
яких покладено процеси економічної інтеграції. Європейські співтовариства 
не опікувалися цариною захисту прав людини, котра свідомо залишилася поза 
увагою їх установчих договорів з огляду на те, що на регіональному рівні 
вона повністю перебувала у віданні РЄ. Укладена в її рамках Конвенція 1950 
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становить основу європейської системи колективних гарантій захисту прав 
людини, характеризується дієвим та ефективним інституційним забезпеченням 
– контрольним механізмом в особі ЄСПЛ. Конвенція 1950 відіграє особливу 
роль на всіх етапах становлення та розвитку системи захисту прав людини 
в ЄС, перетворившись на важливий чинник інтеграційних процесів, що 
відбуваються в Європі.

Процес приєднання ЄС до Конвенції 1950 та формування його правового 
забезпечення є проблематикою, що має велике практичне значення для 
сучасної науки міжнародного та європейського права, вирішенню якої 
частково присвятили праці вітчизняні та зарубіжні вчені, серед яких                                                              
А. Арнулл, І. Батлер, Дж. де Бурка, М. Буроменський, В. Буткевич,                                                                                                                               
В. Денисов, Т. Комарова, Ф. Манчіні, К. Маргарітіс, О. Мережко, М. Микієвич, 
В. Муравйов, П. Рабінович, Х. Расмуссен, А. Росас, П. Свобода, О. Святун, 
К. Смирнова, В. Стеглік, Е. Стейн, О. Тарасов, Дж. Уейлер, А. Федорова, 
О. Хамуляк, Н. Шишкова, І. Яковюк. Водночас особливості механізмів та 
інструментарію застосування Конвенції 1950 у правопорядку ЄС, розвиток 
системи захисту прав людини в ЄС є фактично новою сферою для вітчизняної 
науки міжнародного права, а її вивчення становить неабиякий не лише 
пізнавальний, а й практичний інтерес. Дослідження окреслених питань 
сприятиме розумінню еволюції інтеграційних процесів ЄС у сфері захисту 
основоположних прав, осмисленню правової позиції Суду, що має практичне 
значення для підвищення ефективності співробітництва України з ЄС.

Особливості становлення та розвитку системи захисту прав людини 
в ЄС. На практиці європейські співтовариства уникали дублювання функцій 
РЄ та остерігались включення прав людини до складу таких, що підлягають 
захисту в судовому порядку. Втім об’єктивні процеси утвердження прав 
людини в законодавстві та правозастосовній практиці держав-членів 
зумовили їх закріплення у преамбулі Єдиного європейського акта 1986 р., у 
Декларації основоположних прав і свобод 1989 р., у Хартії Співтовариства 
про основоположні соціальні права працівників 1989 р., що належали до 
актів м’якого права (soft law). Дещо раніше Суд, вдаючись до телеологічного 
тлумачення, визнав за основоположними правами людини значення загальних 
принципів права європейських співтовариств (рішення у справах 29/69 Stauder
(п. 7), 11/70 Internationale Handelsgesellschaft (п. 3, 4), 4/73 Nold (п. 13)). 
Завдяки прецедентній практиці Суду основоположні права було включено 
до правопорядків європейських співтовариств, а одним з основних чинників, 
що зумовив цей процес, стали пропозиції Європейської Комісії 1979 р. про 
приєднання європейських співтовариств до Конвенції 1950, які згодом набули 
договірного закріплення, але дотепер не реалізовані на практиці.

Вперше у праві ЄС принцип поваги до прав людини як юридично 
обов’язковий, а також найбільш важливі гарантії захисту основоположних 
прав були закріплені у ч. 2 ст. F Договору про ЄС 1992 р. (далі – ДЄС), 
положення якого набули часткової модифікації ч. 1 і 2 ст. 6 ДЄС у редакції 
Амстердамського договору 1997 р. і не змінені ДЄС у редакції Ніццького 
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договору 2001 р. З укладенням 13 грудня 2007 р. Лісабонського договору1  
(далі – ЛД 2007), що набув чинності 1 грудня 2009 р., посилюється увага 
ЄС до проблеми захисту основоположних прав, започатковано якісно новий 
етап розвитку системи захисту прав людини в ЄС. Ч. 2 ст. 6 ДЄС у редакції 
Лісабонського договору 2007 р. (далі – ДЄС-Л) підтвердила намір ЄС 
приєднатися до Конвенції 1950, враховуючи, що, по-перше, громадяни ЄС 
повинні мати можливість оскаржити до міжнародного юрисдикційного органу 
акти, дії або бездіяльність інституцій, органів, агенцій ЄС, їх посадових осіб 
так само, як вони це роблять у разі невиправданого обмеження або порушення 
їх прав державними органами та їх посадовими особами; по-друге, приєднання 
дозволить уникнути різного тлумачення Судом та ЄСПЛ однакових норм у 
сфері прав людини, проте Суд вже застосовує практику ЄСПЛ, обґрунтовуючи 
свою правову позицію (вперше у рішенні у справі C-13/94PvSandCornwall
County Council від 30.04.1996). Строки приєднання ЄС до Конвенції 1950 
не встановлено, лише закріплено, що воно не змінить компетенції ЄС, 
визначеної в ДЄС-Л та Договорі про функціонування ЄС (далі – ДФЄС).                                       
ЄС наразі не є договірною стороною Конвенції 1950, можливість приєднання 
до якої передбачена Протоколом № 14 до неї, втім основні права, гарантовані 
Конвенцією 1950, інкорпоровано у правопорядок ЄС як загальні принципи 
права, спільні для конституційних традицій держав-членів.

Архітектура системи захисту прав людини в ЄС. Стрижнем системи 
захисту прав людини в ЄС є ст. 6 ДЄС-Л, що встановила трьохкомпонентну 
архітектуру2  цієї системи: адаптована редакція Хартії ЄС про основоположні 
права 2007 р.3 (далі – Хартія 2007 р., Charter of Fundamental Rights of the 
European Union), що має юридично обов’язкову силу, є джерелом первинного 
права ЄС, але не може слугувати підставою для розширення компетенції ЄС, 
визначеної установчими договорами, а також не має прямої дії у внутрішніх 
правопорядках держав-членів; Конвенція 1950, до якої згідно ч. 2 ст. 6 
ДЄС-Л приєднується ЄС, що водночас не має призвести до розширення його 
компетенції; загальні принципи права ЄС, що ґрунтуються на конституційних 
традиціях, спільних для держав-членів, а також положеннях Конвенції 1950. 
Загальні принципи права ЄС не мають прямої дії, становлячи джерело правил 
тлумачення норм щодо захисту основоположних прав.

Примітно, що до прийняття ЛД 2007 та Хартії 2007, яка, на переконання 
багатьох вчених, є “Біллем про права” Об’єднаної Європи4, Суд ЄС регулярно 
посилався на положення Конвенції 1950 та враховував прецедентну практику 
ЄСПЛ при обґрунтуванні своєї правової позиції. З укладенням ЛД 2007 та 

1 Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the 
European Union // Official Journal of the European Union. 26 October 2012. Vol. 55. C 326/01

2 Blanke H.-J. The Protection of Fundamental Rights in Europe // The EU after Lisbon: 
Constitutional Basics, Economic Order and External Action / ed. by H.-J. Blanke, S. Mangiameli.  
Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2012. P. 163.

3  Charterof Fundamental Rights of the European Union // Official Journal of the European Union. 
December 2007. Vol. 50. C 303/01.   P. 1-16.

4 Шишкова Н. Хартия основных прав ЕС и вопросы судебной защиты // Адвокат. 2012.               
№ 11. С. 6; WilliamsA.T.Promoting justice after Lisbon: Groundwork for a new philosophy of EU 
law // Oxford Journal of Legal Studies. 2010. Vol. 30.  Iss. 4. P. 663; DavisR.D. ABrake? The Union`s 
new `Bill of Rights` // European Human Rights Law Review.  2005. Vol. 10. Iss. 5. P. 449.
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Хартії 2007, якщо Суд ЄС застосовує положення Конвенції 1950 і практику 
ЄСПЛ, то лише як допоміжний інструментарій тлумачення положень Хартії 
2007, яка не була інкорпорована до тексту установчих договорів, але має з ними 
однакову юридичну силу, залишаючись формально самостійним джерелом 
первинного права ЄС, що не встановлює, а “повторно підтверджує” (reaffirm) 
права, свободи і принципи, “визнані” (recognise) ч. 1 ст. 6 ДЄС-Л. Хартію 2007 
як джерело первинного права ЄС Суд вперше застосував при розгляді справи 
JasnaDetičekvMaurizioSgueglia5. 

Взаємовплив правозастосовної практики судових органів ЄС та РЄ. 
Вочевидь аналіз прецедентної практики Суду (справи 36/75 Rutili, 44/79 
Hauer, 136/79 National Panasonic, 222/84 Johnston та ін.) свідчить, що він 
застосовує матеріальні норми Конвенції 1950 як загальні принципи права. 
Водночас Суд неодноразово застосовував останню як складову права ЄС, а 
не лише як інструмент для визначення загальних принципів права. У рішенні 
у справі 136/79 National Panasonic Суд вказав на необхідність виконання 
положень Конвенції 1950. Дещо раніше, у рішенні у справі 36/75 Rutili
Суд вперше обґрунтував свою правову позицію посиланням на Конвенцію 
1950 як на “основоположні засади, яких необхідно дотримуватися”6, що 
сприяло переосмисленню її місця і ролі у правовому порядку інтеграційного 
об’єднання, а згодом визнанню ЄСПЛ системи захисту прав людини в ЄС 
еквівалентною системі, сформованій на основі Конвенції 1950. При цьому 
ЄСПЛ розтлумачив термін “еквівалентність” як співставність, а не ідентичність 
систем захисту прав людини (п. 165 рішення у справі BosphorusAirways v
Ireland від 30.06.2005). За відсутності у ЄС власного писаного юридично 
зобов’язуючого каталога, Білля основоположних прав, такий підхід Суду 
визнавався прагматичним, однак з прийняттям Хартії 2007 ситуація змінилася 
на її користь (справи C-92/09 та C-93/09 VolkerandMarkusScheckeGbR(C-
92/09)Harmut Eifert (C-93/09) v LandHessen; C-571/10 Camberai v Instituto
per l’Edilizia della Provincia autonoma di Bolsano;C-617/10 Aklagaren Hans
Akerberg Fransson), а норми Конвенції 1950, здебільшого, застосовуються 
Судом ЄС як “керівні засади та джерело натхнення”7.

Водночас з’явилася практика обґрунтування ЄСПЛ своєї правової позиції 
у світлі наданого Судом ЄС тлумачення відповідних положень Хартії 2007, 
яка є більш сучасною порівняно з Конвенцією 1950. При цьому ЄСПЛ визнає 
необхідність зміни практики тлумачення останньої, яка не уникла впливу 
прецедентної практики Суду ЄС, що свідчить про конвергентні тенденції 
права ЄС та права РЄ у царині захисту прав людини. Отже, поступово 
викристалізовується взаємовплив правозастосовної практики судових органів 
ЄС та РЄ, а процес підготовки приєднання ЄС до Конвенції 1950 вочевидь має 
завершитися прийняттям Угоди про приєднання ЄС до Конвенції 1950, яка, 
зокрема, чітко і недвозначно регламентуватиме взаємовідносини між Судом 
ЄС та ЄСПЛ.

5 CaseC-403/09 Jasna Detiček v Maurizio Sgueglia (ECJ 23 December 2009).
6 Case36/75 Rutili [1975] ECR-1219. 
7 RosasA.Is the EU a Human Rights Organization? // First Annual CLEER Public Lecture. CLEER 

Working Papers.  2011/1. Р. 6. URL:  http://www.asser.nl/media/1624/cleer-wp-2011-1-rosas.pdf
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Наслідки приєднання ЄС до Конвенції 1950. У Протоколі № 8 щодо ч. 2 
ст. 6 ДЄС про приєднання ЄС до Конвенції 1950 вказується на можливість 
участі ЄС у контрольних органах Конвенції 1950 та необхідність забезпечення 
правильного визначення відповідача (держав-членів та/або ЄС) під час розгляду 
позовів, поданих належним чином третіми країнами або індивідами проти 
держав-членів та/або ЄС (ст. 1 Протоколу № 8)8. Приєднання ЄС до Конвенції 
1950 означатиме, що її положення формально стануть обов’язковими для 
ЄС, його інституцій, органів, агенцій та їх посадових осіб. Індивіди зможуть 
звертатися до ЄСПЛ за захистом прав, передбачених Конвенцією 1950, що 
були порушені, зокрема внаслідок прийняття правових актів інституціями 
ЄС або нормативно-правових актів державами-членами на виконання ними 
своїх зобов’язань за правом ЄС, у процесі імплементації правових актів ЄС. 
При цьому однією з умов прийнятності такої скарги, згідно ст. 35 Конвенції 
1950 щодо вичерпання всіх засобів національного правового захисту, буде 
обов’язковим звернення до Суду ЄС за відповідним рішенням. До підписання 
та набуття чинності нової доопрацьованої Угоди про приєднання ЄС до 
Конвенції 1950, яка враховуватиме Висновок 2/13 Суду від 18 грудня 2014 р. 
щодо відповідності проекту Угоди установчим договорам і цінностям ЄС, 
можливе подання індивідуальних скарг до ЄСПЛ винятково на держав-членів, 
незважаючи на наявність рішення Суду, ухваленого у преюдиціальному 
порядку.

Правова позиція Суду щодо приєднання ЄС до Конвенції 1950 викладена у 
Висновку 2/13 Суду від 18 грудня 2014 р. щодо проекту Угоди про приєднання 
ЄС до Конвенції 1950, згідно з п. 258 якого останній суперечить ч. 2 ст. 6 ДЄС та 
Протоколу № 8 до нього. Суд встановив, що проект Угоди про приєднання ЄС 
до Конвенції 1950 може негативно вплинути на особливості та автономність 
правопорядку ЄС, оскільки він не забезпечує відповідність між ст. 53 Конвенції 
1950 та ст. 53 Хартії 2007, не усуває ризику порушення принципу лояльного 
співробітництва як загального принципу права ЄС та не містить положень 
стосовно зв’язку між механізмом, передбаченим Протоколом № 16 до Конвенції 
1950, і процедурою преюдиціального запиту, встановленою ст. 267 ДФЄС; 
проект Угоди про приєднання ЄС до Конвенції 1950 вплине на застосування 
ст. 344 ДФЄС, оскільки він не виключає можливості виникнення спорів між 
державами-членами або між ними та ЄС щодо застосування Конвенції 1950 у 
межахrationemateriaeправа ЄС при розгляді заяв ЄСПЛ; проект Угоди про 
приєднання ЄС до Конвенції 1950 не врегульовує функціонування механізму 
“співвідповідача” (co respondent mechanism) та процедуру попереднього 
залучення Суду, що забезпечило б врахування особливостей ЄС та права ЄС; 
проект Угоди про приєднання ЄС до Конвенції 1950 не враховує особливостей 
права ЄС щодо оскарження актів, дій або бездіяльності ЄС у сфері Спільної 
зовнішньої та безпекової політики (Common Foreign and Security Policy), а 
саме вона надає судовому органу (ЄСПЛ), що не належить до інституційної 
системи ЄС, виключне право здійснювати судовий контроль за такими 

8 The Protocol (№ 8) of the Treaty on European Union on the Accession of the Union to the 
European Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms // Official 
Journal of the European Union. October 2012. Vol. 55. P. 373.
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актами, діями або бездіяльністю9  на предмет їх відповідності стандартам 
прав людини, гарантованим Конвенцією 1950. Варто зауважити, що ЄС є 
єдиною міжнародною організацією, що забезпечує захист основоположних 
прав людини щодо власних дій та рішень10.

Вплив Конвенції 1950 на зміст і практику застосування Хартії 2007. 
ЄС не є стороною Конвенції 1950, відтак формально вона не є джерелом 
права ЄС, але, враховуючи досвід співпраці держав-членів ЄС у рамках 
РЄ, у виданому в 1999 р. на саміті ЄС у Кельні мандаті на розробку Хартії 
ЄС про основоположні права 2000 р., її джерелами було визначено, inter
alia, конституційні традиції, спільні для держав-членів, Конвенцію 1950, 
Європейську соціальну хартію (переглянуту) 1996 р. Очевидним є вплив 
Конвенції 1950 на зміст Хартії 2007, але ще до її прийняття Суд застосовував 
прецедентну практику ЄСПЛ, адже дії держав-членів, засновані на праві 
ЄС, неодноразово ставали предметом розгляду ЄСПЛ. Примітно, що ЄСПЛ 
визнавав заяви неприйнятними через відсутність у нього юрисдикції ratione 
personae над ЄС, коли предметом розгляду мали б бути виключно дії ЄС, 
а не його держав-членів. Водночас ЄСПЛ забезпечував належний захист 
основоположних прав, порушених актами ЄС, через аналіз поведінки держав-
членів при виконанні ними зобов’язань, що ґрунтуються на праві ЄС. Отже, 
до приєднання ЄС до Конвенції 1950 порушення ним її положень може 
аналізуватися ЄСПЛ виключно крізь призму аналізу відповідних дій держав-
членів ЄС. ЄСПЛ встановив у §32 рішення у справі 24833/94 Matthewsvthe
United Kingdom, що Конвенція 1950 не забороняє передання повноважень 
її державами-учасницями міжнародним організаціям, за умови належного 
забезпечення гарантій захисту прав, передбачених Конвенцією 1950, тобто 
держави відповідають за порушення прав навіть після передачі відповідних 
повноважень на наднаціональний рівень11. Імплементація державою взятих 
зобов’язань, що ґрунтуються на її членстві у міжнародній організації, сама 
по собі не становить порушення норм Конвенції 1950, проте ЄСПЛ може 
відмовитися від цієї презумпції, якщо за конкретних обставин справи такі дії 
держави явно порушують права, гарантовані Конвенцією 1950.

Творці союзної Хартії 2007, з огляду на сучасні та актуалізовані 
міжнародно-правові підходи до забезпечення і захисту прав людини, прагнули 
кодифікувати, за дотримання принципу субсидіарності, мінімальні міжнародні 
стандарти захисту основоположних прав, з одного боку, стосовно інституцій, 
органів, агенцій ЄС та їх посадових осіб, а з іншого – держав-членів у тих 
випадках, коли вони виконують зобов’язання, що ґрунтуються на праві ЄС. 
Згідно з ч. 1 ст. 6 ДЄС-Л ЄС “визнає права, свободи та принципи, викладені 
у Хартії ЄС про основоположні права від 7 грудня 2000 р., адаптованої                                               

9 Opinion2/13 of the Court (Full Court) of 18 December 2014. URL: http://curia.europa.eu/juris/
document/document.jsf?text&docid=160882&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir&occ=first&
part=1&cid=160518

10 GrabenwarterC.,PabelK. Fundamental Rights – The Charter and the ECHR // The Treaty on 
European Union (TEU). A Commmentary / ed. by H.-J. Blanke, S. Mangiameli.  Berlin, Heidelberg: 
Springer-Verlag, 2013.  P. 288-289.

11 Case 24833/94 Matthews v the United Kingdom (ECHR 18 February 1999).
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12 грудня 2007 р., що має однакову юридичну силу з Договорами”12 , тобто з 
ДЄС-Л та ДФЄС. У такий спосіб відбулося конституювання системи захисту 
прав людини у правопорядку ЄС, інтегральною складовою якої є правові 
гарантії забезпечення та захисту основоположних прав на рівні ЄС. 

Хартія 2007 “довершує європейський публічний порядок, невід’ємною 
складовою якого є основоположні права”13. Вона структурована без 
врахування традиційного поділу згідно концепції поколінь прав людини, їх 
розмежування на громадянські, політичні, економічні, соціальні та культурні. 
Її відмінною рисою є унікальний спосіб класифікації основоположних прав, 
за основу якої взято не предмет суб’єктивного права, а загальнолюдські 
цінності як система цінностей, на захист яких вона спрямована, inter alia, 
гідність, свободи, рівність, солідарність, громадянство, правосуддя. Змістова 
частина Хартії 2007 має субсидіарний характер щодо механізмів РЄ, оскільки 
її Преамбулою визначено, що вона підтверджує права, які, з-поміж іншого, 
походять з Конвенції 1950, з Європейської соціальної хартії (переглянутої) 
1996 р., а також з прецедентної практики ЄСПЛ. 

ЛД 2007 фактично легалізував рецепцію матеріальних норм Конвенції 1950 
та прецедентної практики ЄСПЛ у право ЄС. При викладенні у Хартії 2007 
прав, що  кореспондують зафіксованим у Конвенції 1950, використовувалися 
формулювання, які не допускають їх різночитання. Якщо Хартія 2007 та 
Конвенція 1950 закріплюють однакове за змістом право, наприклад, заборона 
рабства і примусової праці (ст. 5 Хартії 2007 кореспондує ст. 4 Конвенції 
1950), то обидва джерела повинні застосовуватися теж однаково відповідно 
до тлумачення ЄСПЛ. Таким чином, застосування норм Хартії 2007, що 
кореспондують нормам Конвенції 1950, має здійснюватися згідно з їх 
офіційним тлумаченням у рішеннях ЄСПЛ, в його прецедентній практиці.

При цьому вимогу однаковості розуміння прямо зафіксовано у 
“горизонтальних” статтях Хартії 2007. Зокрема, ч. 3 ст. 52 Хартії 2007 
встановлює, що основоположні права, закріплені в Хартії 2007 та 
кореспондують правам, гарантованим Конвенцією 1950, співпадають за 
значенням і дією з тими, які надає їм остання, що не перешкоджає забезпеченню 
більш широкого захисту правом ЄС. Право ЄС, включаючи Хартію 2007, 
може надавати більш широкий захист прав, порівняно з Конвенцією 1950, 
отже, є підстави очікувати на те, що Хартія 2007 стане вирішальним фактором 
розвитку євроінтеграційних процесів у правозахисній сфері.

Контрольний механізм правозахисних інструментів ЄС та РЄ. Хартія 
2007, на відміну від Конвенції 1950, не передбачає створення самостійного 
контрольного механізму для захисту гарантованих нею прав. Якщо фізична/
юридична особа вважає, що державою порушено її права, закріплені в 
Конвенції 1950 або в одному з протоколів до неї, то вона має вичерпати всі 
національні засоби правового захисту з правом оскарження в ЄСПЛ. Якщо 
ж її права порушено інституцією, органом, агенцією ЄС, їх посадовими 

12 Consolidatedversions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the 
European Union // Official Journal of the European Union. 26 October 2012. Vol. 55. C 326/01.

13 MargaritisK.The Framework for Fundamental Rights Protection in Europe under the Prospect 
of EU Accession to ECHR // Journal of Politics and Law.  2013.  Vol. 6. No.1.  P. 76.
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особами, – то вправі відразу звертатися до судових органів ЄС з відповідними 
позовами. При цьому важливо, що фізичні/юридичні особи у рамках судової 
системи ЄС є непривілейованими позивачами, на відміну від держав-членів та 
інституцій ЄС. Участь фізичної/юридичної особи у прямих позовах можлива 
лише у рамках позову про анулювання актів, адресатом яких вона є або які 
безпосередньо та індивідуально її заторкують (ст. 263 ДФЄС). Проте практика 
засвідчує складність доведення індивідуального характеру регламентів і 
директив, оскільки вони є актами загальної дії. Наразі між Судом ЄС та 
ЄСПЛ не існує підпорядкування, але Суд ЄС враховує прецедентну практику 
ЄСПЛ при обґрунтуванні своєї правової позиції, що є показовим прикладом 
ефективного вирішення колізій у сфері прав людини в рамках окремого регіону, 
а також відображає динаміку та тенденції розвитку європейської інтеграції.

Отже, закріплення приєднання ЄС до Конвенції 1950 в установчому 
договорі продемонструвало особливу увагу учасників європейської інтеграції 
до рівня взаємодії систем захисту прав людини, сформованих у рамках ЄС 
та РЄ. Важливим є також розуміння особливої ролі національних правових 
традицій держав-членів у контексті розвитку системи захисту прав людини 
в ЄС. На сучасному етапі її функціонування забезпечується національними 
судами, Судом ЄС та ЄСПЛ, що не лише сприяє співробітництву між ними у 
сфері захисту прав людини, а й уможливлює конфлікти компетенцій та правові 
колізії.

Цінності та засади міжнародних механізмів захисту прав людини de lege
lata та de lege ferenda потребують конвергенції в масштабах Європи як на 
стадії правотворчості, так і правозастосування, а відкладення приєднання ЄС 
до Конвенції 1950 актуалізує необхідність віднайдення прийнятних гнучких 
і конструктивних підходів до інтенсифікації співробітництва ЄС з РЄ у цій 
сфері, до осмислення змісту і можливостей його ефективної практичної 
реалізації. Зрештою, у віддаленій перспективі приєднання ЄС до Конвенції 
1950 можливе на умовах sine qua non, що забезпечуватимуть прийнятний 
баланс між стандартами ЄС і його високоінтегрованим правовим порядком 
та відповідними стандартами прав людини, гарантованими Конвенцією 
1950, а також практикою їх застосування. Дієва взаємодія систем захисту 
прав людини ЄС та РЄ сприятиме розширенню співробітництва між ними, 
координації діяльності, консолідації зусиль задля утвердження на їх основі 
загальноєвропейської системи захисту прав людини в рамках єдиного 
європейського правового простору, що стане кульмінацією його розвитку. 
Конвенція 1950 виявилася цінним регулятивним орієнтиром не лише для 
держав, а й інших суб’єктів міжнародного права.

Falalieieva  Lyudmyla. Accession of the European Union to the convention on human 
rights: legal position of the court

The article analyzes the peculiarities of the formation and development of the EU’s human 
rights protection system in the EU, examines the practice of the application by the Court of the 
European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 1950, the 
legal framework and perspectives of the EU’s accession to the Convention 1950  are revealed, 
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as well as the legal position of the Court regarding the draft Treaty on the Accession of the EU 
to the Convention 1950.

It was emphasized entering into agreement of the Lisbon Treaty 2007, the EU’s attention was 
intensified to the issue of the protection of fundamental rights. 

It is specified that Art. 6 (2) The Treaty on European Union (TEU), in the version of the 
Lisbon Treaty 2007, reaffirmed the intention of the EU to accede to the Convention 1950, taking 
into account: 1) citizens of the EU shall have the opportunity to appeal to the international 
jurisdiction on the actions and / or inactions of  EU institutions, bodies, agencies, their officials 
in the same way as they do in the event of violation of their rights by public authorities and their 
officials; 2) аccession give the opportunity to avoid the different interpretations of the same law 
of the Court and European Court of Human Rights in the field of human rights, though the Court 
already takes less into account  the practice of the European Court of Human Rights, justifying 
its legal position.  It is emphasized that the terms of аccession of the EU to the Convention 
1950 have not been established, but it is stated that it will not change the competences of the 
EU, which is defined in the TEU in the version of the Lisbon Treaty 2007 and the Treaty on the 
Functioning of the European Union (TFEU).

The article analyzed the provisions of Protocol No. 8 concerning Part 2 of Art. 6 TEU on 
the accession of the EU to the Convention 1950, which indicate the possibility for the EU to 
participate in the control bodies of the Convention 1950 and the need to ensure that the defendant 
is correctly identified during consideration of the lawsuit, which was brought in by third 
countries or individuals against Member States and / or the EU.The peculiarities and possible 
consequences аccession of the EU to the Convention 1950, the provisions of which will formally 
become binding for the EU in the face of its institutions, bodies, agencies and their officials, 
are revealed. Individuals will be able to apply to the European Court of Human Rights for the 
protection of the rights enshrined by the Convention 1950, which were violated, in particular 
as a result of the adoption of legal acts by the EU institutions, as well as the legal acts adopted 
by the member states in the process of implementing the EU legal acts. It is noted that one of 
the conditions for the admissibility of such a complaint, according to Art. 35 of the Convention 
1950 on the exhaustion of all means of national legal protection, appeal to the Court for the 
relevant decision will be obligatory. It is noted that before the signature and entry into force of 
the new revised Accession Treaty to the Convention 1950, which takes into account Opinion 
2/13 of the Court of the 18th of December, 2014 as for the compatibility of the draft Agreement 
to the common values and the constituent acts of the EU, individuals may file complaints to the 
European Court of Human Rights on the member states exclusively, despite the existence of the 
judgment of the Court, adopted in the prejudicial order.

Much attention is paid to the provisions of Opinion 2/13 of the Court of 18 December, 
2014 on the draft EU Accession Treaty to the Convention 1950, according to which the draft 
contradicts Art. 6 (2) TEU and its Protocol No. 8. It is analyzed, in particular, why the Agreement 
may adversely affect the specifics and autonomy of the EU law, does not regulate the functioning 
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of the co-respondent mechanism and the procedure for the preliminary involvement of the Court, 
does not take into account the peculiarities of the EU’s right to challenge resolutions, acts or 
inactions of the EU in the Common Foreign and Security Policy, in particular, it grants a judicial 
authority outside the institutional system of the EU the exclusive right to exercise judicial control 
over such resolutions, acts or inactions. The article states that the EU is not a party of the 1950 
Convention, so formally it is not a source of EU law, but taking into account the experience of 
cooperation between the EU member states within the Council of Europe, the mandate which was 
issued in 1999 at the EU summit in Cologne, for the development of the Charter of Fundamental 
Rights of the EU, its sources have been identified, inter alia (first of all), constitutional traditions 
common to the member states, the Convention 1950, European Social Charter (revised) 1996. 
The analysis of the case-law of the Court made possible to conclude that it applies the provisions 
of the Convention 1950, which are incorporated into the EU legal order as general principles of 
law, common to the constitutional traditions of the Member States, thus forming an integral part 
of EU law. Eventually, taking into account the norm enshrined in Art. 6 (2) TEU, it becomes 
obvious that the provisions of the draft Treaty on the Accession of the EU to the Convention 
1950 will be consistent with the founding treaties of the EU, in particular Art. 6 (2) TEU and its 
Protocol No. 8, as well as the Charter of Fundamental Rights of the EU 2007, which will provide 
the grounds of the Court to change its legal position.

Keywords: legal order, fundamental rights, human rights protection system, case law.
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До уваги авторів

Захищаючи права авторів, редакція стежить за плагіатом або некоректним використанням 
статей, опублікованих у журналі. Надіслані статті можуть  бути перевірені щодо наявності повторів 
з текстів, що були опубліковані раніше. Якщо буде встановлено, що стаття містить плагіат або 
частини чужих текстів без належного посилання, чи виникнуть сумніви щодо авторства статті, 
редакція залишає за  собою право:

- відмовити у публікації;
- опублікувати спростування.
Редакція проводить відбір  статей, виходячи виключно з їх наукової цінності. Якщо стаття 

прийнята до друку, вона розміщується у відкритому доступі, а авторські права належать авторам.  
Редакція передає отримані матеріали на рецензування членам редакційної колегії. 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
У ЖУРНАЛІ

 “СУДОВА АПЕЛЯЦІЯ”

1. УДК.
2. Прізвище, ім’я та по батькові повністю, науковий ступінь, вчене звання, посада і місце роботи 

– трьома мовами: укр., рос., англ.
3. Заголовок – трьома мовами: укр., рос. англ.
4. Три анотації: українська +  ключові слова, російська + ключові слова, англійська + ключові 

слова.
5. Обсяг  статті 20 000 знаків (10 сторінок з переліком літератури). 
6. Після тексту статті треба зробити розширену англійську анотацію на 2 сторінки, або 4000 

знаків. Вона не входить до кількості сторінок статті.
7. 14 шрифт, полуторний інтервал.
8. Рецензія наукового керівника.
9. Роздрукований текст; електронний варіант.
10. Формат  RTF; Windows 98-2003.
11. Бібліографічні посилання оформляти і нумерувати в порядку надходження (1, 2, 3….). 
12. Текст статті має бути особисто підписаний автором до друку з датою підписання. 
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