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Розділ 1

Теорія та історія держави і права; історія 
політичних та правових учень. Конституційне 
право; муніціпальне право. Філософія права

UDC 340+323.285:343.326  A. Frantsuz
Hero of Ukraine, Honored Lawyer of Ukraine,

Doctor of Law, Professor, 
Head of the Department of State and Legal Disciplines,

“KROK” University

Theoretical and legal aspects of concepts, 
types and forms of terrorism 

as a dangerous social phenomenon
The article deals with theoretical and legal aspects of terrorism, as a negative social phenomenon, 

through the prism of concepts, types, forms.
Keywords: terrorism, negativity, features, multidimensionality, destabilization.

À.É. Ôðàíöóç
Ãåðîé Óêðà¿íè, çàñëóæåíèé þðèñò Óêðà¿íè,

äîêòîð þðèäè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð,
çàâ³äóþ÷èé êàôåäðîþ äåðæàâíî-ïðàâîâèõ äèñöèïë³í,

Óí³âåðñèòåò åêîíîì³êè òà ïðàâà «ÊÐÎÊ»

Òåîðåòèêî-ïðàâîâ³ àñïåêòè ïîíÿòü, 
âèä³â ³ ôîðì òåðîðèçìó 

ÿê íåáåçïå÷íîãî ñóñï³ëüíîãî ÿâèùà
В статті розглядаються теоретико-правові аспекти тероризму як негати  вного суспільного 

явища крізь призму понять, видів, форм.
Ключові слова: тероризм, негативізм, особливості, багатоплановість, дестабілізація.
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Challenge problem
The modern period of the Ukrainian State 

is characterized by instability, crisis in virtu-
ally all areas of life in society, foreign and do-
mestic policy, economy, ethnic and religious 
relations in the fi eld of law and morality, 
which contributes to the spread of extremism, 
and its extreme forms of terrorism.

The sharp rise in confl ict began with the 
beginning of the third millennium, practically 
in different spheres of life of world society, 
and in particular our state. An active feature of 
the realities of today is the use of violence to 
solve new and existing social contradictions. 
It is terrorism that has become a weapon of 
intimidation in everyday life and the destruc-
tion of opponents in many spheres of public 
life (from political and to everyday). This is 
observed today in the realities of Ukraine’s 
life, and not only.

A review of recent studies and papers
Undoubtedly events of the last years in the 

east of Ukraine demand cardinal changes to 
approaches of need of a research of problems 
of counteraction to terrorism, the level of its 
relevance and danger, the accurate theory of 
counteraction of terrorism which has to come 
out its criminalistic characteristics, to search 
of ways of localization of its criminal mani-
festations. These questions were the subject 
of scientifi c and legal analysis in studies of 
individual domestic and foreign authors, in 
particular, V. F. Antipenko, V. S. Zakalyuk, 

V. P. Zelinskaya, V. N. Emelyanova, V. A. Lip-
kan, O. V. Nadena, J. Bella, L. Bonant, P. Via-
ckenson, H. Gasser and many others. At the 
same time, noted questions were studied 
mainly by representatives of other branches 
of legislative science – international law, cri-
minology, criminal process, investigation and 
search operations, and so forth, whereas from 
the point of view of the theory of the state and 
law they were remembered only collaterally. 
There is a need of the solution of a scientifi c 
task which consists in scientifi c-theoretical 
substantiation of counteraction to terrorism.

Remaining challenges 
The urgency and importance of this prob-

lem is the lack of its development in science. 
It predetermines the need to solve a scientifi c 
problem in countering terrorism, deeper and 
thorough research.

Draw the objectives of research
The scientifi c-theoretical study on terro-

rism in everyday practice, theoretical-legal 
issues in determining the concepts, types, 
forms of terrorism as a dangerous social phe-
nomenon.

Discussion
The study of trends in the development of 

such a negative phenomenon, as terrorism at 
the present stage of development of society, 
shows that since the early 80’s of the XX cen-
tury, it acquires particularly dangerous prop-
erties in its dynamism. It turns into a very 

À.È. Ôðàíöóç
Ãåðîé Óêðàèíû, çàñëóæåííûé þðèñò Óêðàèíû,

äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð,
çàâåäóþùèé êàôåäðîé ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâûõ äèñöèïëèí,

Óíèâåðñèòåò ýêîíîìèêè è ïðàâà «ÊÐÎÊ»

Òåîðåòèêî-ïðàâîâûå àñïåêòû ïîíÿòèé, 
âèäîâ è ôîðì òåððîðèçìà 

êàê îïàñíîãî îáùåñòâåííîãî ÿâëåíèÿ
В статье рассматриваются теоретико-правовые аспекты терроризма как негативного со-

циального явления через призму понятий, видов, форм.
Ключевые слова: терроризм, негативизм, особенности, многоплановость, дестабилизация.
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planned and extremely dangerous and long-
term factor that actively infl uences the devel-
opment of a modern society, has a signifi cant 
destabilizing effect on it, jeopardizing the 
most necessary conditions for the progressive 
development of mankind.

Of the three known forms of terrorism 
(terrorism as a means of “compulsory dip-
lomacy”, as a war and as a “forerunner of 
the new world”), until recently, the form of 
com  pulsory diplomacy played a prominent 
role. Now, as V. Yu. Bogdanovich notes, 
“the transformation of views on the terro-
rist struggle in the direction of perceiving it 
as a way of direct achievement of the goal 
is viewed. Moreover, only the organizers of 
a terrorist act, which also defi nes its anony-
mity, can know the purpose. Moreover, there 
has been a shift from isolated acts of targeted 
terrorist campaigns, comprehensive in nature, 
more often than not limited the actions of one 
group that many times reduces the ability to 
effectively confront this new form of terro-
rism”. [1, p. 34].

Terrorism has become a factor in the 
militarization of several regions of the mo-
dern world. Unfortunately, Ukraine has not 
become an exception in terms of terrorism, 
which was to this time relatively “calm”. If 
there was a more distinct line between the 
war and terrorism, today it is becoming more 
conditional − occurs some kind of integration 
of terrorism with the war. Modern realities 
make it possible to view terrorism as a new 
kind of economically cheap warfare, hybrid 
war. The militarization of the Donetsk-Lu-
hansk region has led to a situation in which 
the ATO has all the signs of a full-scale war 
that only resembles a counter-terrorist opera-
tion. This is a new form of war, the name of 
which today is by many researchers outlined 
as a “hybrid war”.

World wars and open confl icts between 
states as a tool to redistribute the world or 
usurpation of the territories extending into 
the past. Apart from all this are the actions 
of the Russian Federation, which led to the 
annexation of the Crimean Autonomous Re-
public, which is an integral part of the state of 
Ukraine. However, the main factor in globali-
zation is the struggle for spheres of infl uence 

and markets for sales, for leadership in the 
global world system, but it takes on a local 
character. To do this, along with the econo-
mic aspects of some states are using terrorist 
methods, which are known as “low-intensity 
war”.

Unlike in the past, when single revolution-
aries who were fanatically confi dent in the 
legitimacy of the violent actions personifi ed 
terrorist activities, today terrorist groups are 
numerical organizations, politicized terrorist 
formations of the left, ultra-right, nationalist, 
religious, and other. They have been involved 
in this activity (as well as transnational terror-
ist associations such as Al-Qaeda).

Terrorist activity in a number of countries 
has become a system of professionally ma-
naged acts with well-organized and equipped 
groups, often with complex and extensive 
infrastructure. For material and technical 
support, modern terrorists are far ahead of 
their predecessors, whose arsenal was mainly 
homemade explosive devices and small arms 
of a military standard. The realities of coun-
teraction to terrorist activity in the east of 
Ukraine testify to the high degree of organi-
zation of terrorist organizations that oppose 
the National Guard and the Armed Forces of 
Ukraine, other military formations engaged 
in carrying out the antiterrorist operation, as 
well as the presence of the most up-to-date 
examples of small arms in the illicit mili-
tary formations (including the anti-aircraft 
missile, the man-portable infrared homing 
surface-to-air missile “Igla”, the salvo fi re 
system “Grad”, armored vehicles, etc.). Eve-
ry day there are reports in the national media 
space of detecting facts that confi rm the ori-
gin of these weapons from the territory of the 
Russian Federation. Revealed and numerous 
cases of smuggling weapons from neighbo-
ring territory not only through the so-called 
“green line boundary” that taking military ac-
tion in the region is protected not in all areas, 
but because of checkpoints across the state 
border, including “Dovzhansky” “Izvaryne” 
and so on.

According to the conclusions of the former 
(till 07.07.2014) the head of ATO in the East 
of Ukraine – ATC head at the SS of Ukraine 
V.V. Krutov, the tendency of transforming 
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terrorism into a criminal industry appeared. It 
can turn into a decisive factor in international 
relations and global order as a whole. In his 
opinion, it looks quite logical chain of devel-
opment of this criminal phenomenon, which 
evolutionarily brings it into a category of pro-
fessional activities [2, p. 9-11]. Unfortunate-
ly, nothing practically besides theory, he did 
not invest in the localization of this negative 
phenomenon in the East of Ukraine.

One example of such an evolution is the 
ever-closer cooperation of international terro-
rism with mercenarism. Of course, this rela-
tionship existed before, but mercenarism, like 
terrorism, undergoes signifi cant changes. Sin-
gle or individual mercenaries (like terro rists) 
have gone past. To change them come well-
organized and equipped with the latest tech-
nology private criminal-military groupings.

The magnitude and variety of forms of 
modern terrorism activity requires enormous 
material resources. According to some ex-
pert assessments, the minimum budget of 
terrorist groups is about 20 billion USD. It 
is clear that the sponsoring countries of ter-
rorism are not able to provide such fi nancial 
support. Moreover, they either disappeared 
or lost their former ability to fi nance terrorist 
activities. Terrorism needs a strong economic 
base. Therefore, it virtually switched to “self-
fi nancing” and develops its “own” economy, 
which generates revenue that sometimes 
reaches 1000%. This economy is based on 
criminal activity. Thus, in spite of military ac-
tions in Donetsk and Luhansk oblasts, cases 
of violent crime of self-interest are constantly 
recorded. The money gained from this, fun-
ding terrorist activity. These include attacks 
on the branch offi ces of banks (Oschadbank 
in Donetsk), located in the region, robbery of 
stores (the METRO network in Lugansk), as 
well as attempts to put in control (unjustifi ed 
payment of unjust remuneration) the activity 
of private entrepreneurs.

Unlike the terrorists of the 20th century, 
the terrorists of the new formation use mo dern 
means of computing, computer programs of 
encryption, satellite communications, cel-
lular telephones, technically sophisticated 
equipment for counterfeiting of money and 
documents, modern weapons and explosives, 

possessing the special knowledge that are 
used in The practice of special services and 
law enforcement agencies. The application of 
science and technology advances expands the 
capabilities of terrorists, allows them to con-
centrate on the general attention, to keep the 
world community in political fear.

The danger is the possibility of terrorists 
using materials that are components for crea-
ting weapons of mass destruction – chemical, 
biological, bacteriological and nuclear. Such 
well-known facts as attempts at poisoning 
the water supply system in Chicago in 1972, 
the threat of use of tortilla gas by terrorists 
and anthrax bacilli in Germany and the Uni-
ted States, attempts to disperse radioactive 
substances in Australia, the production of a 
bottle of toxin in an underground laboratory 
in Paris, poisoning passengers of the Tokyo 
metro gas Zarin in 1995, the Japanese sect 
Aum Shinrikyo clearly showed that the threat 
of terrorism with the use of weapons of mass 
destruction and other high-tech means is now 
more than real. Modern high-tech terrorism 
can cause a systemic crisis of the entire world 
community. Attacks in computer and tele-
communication networks may lead to such 
unfortunate consequences.

The social base of terrorism is also ex-
panding. Not only individual organizations, 
political, nationalistic, religious and criminal 
entities, and sometimes entire nations or their 
signifi cant strata resort to its ideology and 
methods. Particularly dangerous in this re-
gard is the merger of terrorism and organized 
crime. “Transnational drug cartels, interna-
tional terrorist organizations, non-traditional 
sects of antisocial orientation, criminal struc-
tures that carry out illegal trade in weapons, 
strategic raw materials, people, increasingly 
establish criminal ties, create centers for co-
ordinating their activities in different coun-
tries of the world” [3, p. 10].

The integration of society and crime 
N. A. Dryomina names “the internationaliza-
tion of terrorism” [4, p. 335]. This concept 
covers two trends: fi rstly, the emergence of 
terrorism as a form of criminal activity be-
yond the boundaries of national borders; and 
secondly, the establishment and strengthe-
ning of ties between criminal terrorist orga-
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nizations, the formation of a “world terrorist 
community”. From this, the phenomenon of 
modern terrorism, according to N. A. Dryo-
mina, is the existence of international ter-
rorism − a kind of “terrorist International”, 
closely related to drug traffi cking, traffi  cking 
in human beings and weapons, and other 
types of criminal activity [3, p. 335].

The international character of modern 
life, new means of communication and infor-
matization, new types of weapons reduce the 
signifi cance of state borders and other means 
of protection against terrorism. Growing di-
versity of terrorist activity, which is more as-
sociated with national, religious, ethnic con-
fl icts, separatist and liberation movements. 
Most vividly this process is expressed in the 
regions with special sharpening inter-ethnic, 
confessional, regional and clan disputes. In 
Ukraine, it has become the eastern regions of 
the state – Donetsk, Luhansk, as well as the 
Autonomous Republic of Crimea. Outside 
of our country – in som  e republics of Trans-
caucasia, Tajikistan, in the Russian Federa-
tion – in the North Caucasus, and others. The 
structures of organized crime in these regions 
for a long time act as one of the most infl uen-
tial factors for the instigation and support of 
nationalist and religious extremist groups and 
unlawfully politically motivated violent, in-
cluding the terrorist activity, which they take 
against legitimate power or other political op-
ponents.

The list of modern features of terrorism 
cannot be considered exhaustive. However, 
the main feature of modern terrorism is that 
it is used much more widely than ever, in the 
political struggle both in the international are-
na as a whole and between individual states. 
If we paraphrase the famous statement of 
K. Clausewitz, then we can assume that mo-
dern terrorism is a continuation of politics by 
other violent means. Terrorism becomes the 
method of future wars, being an active form 
of secret wars and an effective instrument of 
foreign policy.

The effectiveness of the tasks of counte-
ring terrorism depends largely on how cor-
rectly understood the essence of this pheno-
menon.

This issue is central to the study of any 

problem of terrorism, both in terms of ju-
risprudence and in other sciences. Thus, the 
clarifi cation of the essence of terrorism de-
termines the reliability of the results of the 
study.

There are now more than 200 defi nitions 
of the term “terrorism”. However, none of 
them can claim the imprint of its entirety, 
characteristics and motivation, forms and 
methods. At the same time, each of these 
defi nitions is of great theoretical signifi cance, 
since it reveals the signifi cant features of ter-
rorism.

The defi nition of terrorism as a socio-
political phenomenon is extremely complex. 
This is the view of N. A. Zelinskaya, “over 
the task”, which is complicated by a complex 
of political and legal problems that determine 
the plurality and ambiguity of approaches to 
its solution [4, p. 256].

Indeed, terrorism in the current context 
cannot be separated from the political sphere. 
In the broadest sense, terrorism is a criminal 
instrument for solving political issues, in-
cluding in the struggle for political power and 
for its maintenance. In the opinion of many 
researchers of terrorism, the motives and pur-
pose of terrorist manifestations create a de-
cisive limit, which separates them from the 
outside of the objective side and the form of 
committing criminal acts [5, p. 357].

Both a terrorist and an ordinary criminal 
use violence to achieve certain goals. How-
ever, with the external similarity of the acts of 
violence themselves − explosions, assassina-
tions, arson, hostage taking − the purpose and 
motivation are different. The offender applies 
violence exclusively in his/her own interests 
and for his/her own material or other benefi t. 
However, he/she does not set him/herself the 
task of infl uencing the general population.

In contrast, the terrorist, as noted by 
American analyst Bruce Hoffman, does not 
pursue purely his/her own interests, his ac-
tions are always altruistic – he/she is sure to 
serve a certain idea for a better destiny for 
a wide range of supporters whose interests 
he/she represents [6, p. 46].

The analysis gives grounds to argue that 
terrorism is not only a criminal behavior, but 
also a certain terrorist ideology. At the same 
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time, such an ideology is a system of politi-
cal, legal, philosophical and other views and 
ideas. They justify the use of a special type of 
violence, in which the destruction of innocent 
people is the tool of infl uence on the political 
opponent. This ideology justifi es the purpose 
of terrorist activity and, as a rule, determines 
the mechanisms for its achievement.

The emergence of terrorist ideology is 
associated with the face of the Italian revo-
lutionary democrat Carlo Pisacane, who ac-
tively defended the theor  y of “propaganda 
action”, the main idea of which had a tremen-
dous impact on the consciousness of terrorists 
of subsequent generations. “Propaganda of an 
idea is an inaccessible goal,” wrote Pisacane. 
Ideas are born from action, and not vice ver-
sa. Knowledge does not give people freedom, 
but freedom is capable of giving knowledge.” 
According to Pisacane, the use of violence 
is needed not only to attract the attention of 
society or the spread of a certain action, but 
for the sake of enlightenment, education and 
unity of the people in the name of revolution. 
He also argued that the moralizing effect of 
violence far exceeds the effectiveness of pub-
lishing pamphlets, posters or organizing as-
semblies [7, p. 12].

Terrorist ideology may have a relative in-
tegrity in the form of certain theories, doc-
trines, and concepts or can be an integral part 
of the general internal political theories of in-
dividual states, political movements, parties, 
socio-political associations. Such an ideology 
is expressed in concrete actions – the practice 
of infl uencing political decisions by power 
structures and international organizations. 
The public character of its execution charac-
terizes terrorist violence. From other violent 
crimes, which are usually committed without 
complaints of widespread publicity, terrorist 
actions are distinguished by their demonstra-
tive, audacious, cruelty.

Terrorism, as V. V. Krutov is a special un-
lawful form of violence, the essential featu-
re of which is intimidation, the intention to 
cre ate an atmosphere of horror, the situation of 
social insecurity, destabilize the political si tua  -
tion in order to force the authorities to take 
advantageous for terrorists’ decision [2, p. 36].

Undoubtedly, any violent crime includes 

the effect of intimidation. However, the sub-
jective side of the criminal terrorist campaign 
differs from other violent crimes by the fact 
that intent (direct or indirect) aimed at “in-
timidation” is its constructive element.

Fear created by violence becomes a po-
werful means of conquest, ensuring humili-
ty and control. This subjugation is based on 
the high probability of a new, more rigorous 
act of terrorism, which could be the object of 
intimidation. Terrorism does not exist apart 
from psychological infl uence and content. 
Terrorism, according to Y. M. Antonyak, is a 
violence that involves the threat of another, 
equally brutal violence, in order to provoke 
panic, to break and even to destroy the state 
public order, to force the enemy to make the 
desired decision, to cause political and other 
changes [8, p. 10].

Some authors argue that terrorism mani-
fests itself as a disorderly violence, mainly 
directed against casualties, in order to spread 
in the masses of ideas that the purpose justi-
fi es the means: the more terrible crime, the 
better from the point of view of the terro rists 
[9, p. 26]. “Terrorism is the unlawful use of 
force against innocent people to achieve po-
litical goals,” said Professor of History of 
Georgetown University, U. Laker [10, p. 72].

The notion of “innocent victims”, accor-
ding to the national scientist V. F. Antipenko, 
is one of the main criteria that distinguishes 
“fi ghters for the freedom of revolutionaries” 
from terrorists. With this in mind, the author 
gives the following defi nition to this pheno-
menon: “Terrorism is the use of violence in 
order to violate the inviolability of national 
and supranational institutions through intimi-
dation carried out through the induction of in-
nocent victims, as well as damage to material 
assets that cause other socially dangerous con-
sequences or constitute a threat their offen-
sive” [11, p. 76]. Without denying the position 
of V. A. Antipenko regarding the existence of 
“innocent victims” in the case of terrorism, 
we note that terrorism can be expressed not 
only in disorderly (in relation to victims) 
violence, but also in a selective form. If, in 
the fi rst case, the intimidation is achieved by 
accidental casualties, “not selectivity” of vio-
lence that threatens practically every member 
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of society, then the victim is otherwise cho-
sen according to the political orientation of 
the terrorist campaign, and the effect of hor-
ror is achieved through a resonance associ-
ated with a certain social status (personifi ca-
tion) of the victim. As N. A. Zelins`ka notes, 
“demonstration violence against politically 
signifi cant people (for political reasons or in 
a political context) and not selective violence 
against so-called “innocent victims” – two 
sides of the same phenomenon [4, p. 262]. In 
our opinion, when it comes to committing a 
terrorist attack against a public fi gure (politi-
cal, religious, public, etc.), it is necessary to 
speak about a “special victim”. In the case of 
the use of violence against citizens who hap-
pened to be in the place of a terrorist attack, 
we believe that the use of the term “casual 
victims”, which is not the ultimate goal of 
such an offense, will be more correct, and 
serve only as a means to achieve terrorist 
goals for their political goals.

Already mentioned B. Hoffman points out 
that terrorism can only be considered a vio-
lence committed by an organized group with 
a conspiracy structure and a clear system of 
governance, rather than an individual acting 
on his own accord. “As one person can not 
be called a political party and a single killer 
should not be considered a separate terrorist 
group” [6, p. 45].

In our opinion, the list of subjects of terro-
rism should be expanded: these are other per-
sons who are involved by members of the ter-
rorist organization in committing one or more 
terrorist crimes. Such engagement in terrorist 
activities can take place in various ways: for 
reward, by deception, by the use of physical 
violence by a person, etc. The main thing is 
that a terrorist offense committed by a non-
member of a terrorist organization, but with 
its knowledge and initiative, fi t into the over-
all strategy of its activities, should contribute 
to the achievement of the political goal set by 
this organization. In each case, this outsider 
acts not as an independent subject of terrorist 
activity, but only as a means of implementing 
the general criminal plan of a terrorist organi-
zation. He/she does not make an independent 
decision on the method, time, place and other 
details of the terrorist campaign, and acts only 

within the limits defi ned by the terrorist orga-
nization. In addition, the subjects of terrorism 
may also act as special state bodies or “isola-
ted” organizations created by them, designed 
to massacre political opponents or opposition 
to the existing regime. For example, The Is-
lamic Revolutionary Guard Corps of Iran has 
trained more than 40000 suicide bombers; 
The United States, in essence, formed Al-Qa-
eda to resist the Soviet Army in Afghanistan; 
“death squads” in Latin America.

The above positions refl ect the real and 
signifi cant signs of terrorism, but their set 
in each case solves the specifi c tasks that 
researchers put themselves and include fea-
tures of professional training of scientists, 
national and historical traditions, the level 
of democracy, the degree of stability of the 
political situation in one or another country, 
peculiarities of law schools. Nevertheless, a 
comprehensive analysis of different views on 
the defi nition of the concept of “terrorism” 
makes it possible to distinguish its charac-
teristic features, components, the totality of 
which is capable of giving a fairly objective 
view of the essence of such a socio-political 
phenomenon, as terrorism.

The signs of terrorism, as a socio-political 
phenomenon, are as follows:

- terrorism is the unlawful use of violence 
or the threat of violence;

- this is a certain ideology, a way to 
achieve political, religious, separatist, natio-
nal goals;

- the purpose of terrorist actions is to 
force state bodies and international organiza-
tions to commit certain actions or refuse to 
commit them in favor of terrorists;

- terrorism differs in the public character 
of its implementation;

- the characteristic feature of terrorism 
is the deliberate creation of a situation of 
fear, the tension is not on the individual (or 
narrowly grouped), but on the social (mass) 
level;

- terrorism may be committed by a mem-
ber of a conspiratorial and structured organi-
zation (political, religious, extremist, special-
ly created by public authorities) or by other 
persons involved in such an organization for 
committing one or more terrorist actions;
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- necessarily the presence of a “special” 
or “accidental” victim, who acts only as a 
means of achieving a political goal.

In the absence of a single defi nition of ter-
rorism, the above list of features provides an 
opportunity to distinguish this phenomenon 
from a general set of socially dangerous ac-
tions and create the basis for the accumula-
tion of accurate statistical information on the 
number of terrorist actions and further con-
ceptual analysis of the main parties, forms 
and mechanisms of implementation, and also 
for ‘ the elimination of those specifi c features 
that they acquire, depending on the condi-
tions, place and time. It seems that only in 
this way can it be avoided that today the use 
of the defi nition of terrorism for the dissemi-
nation of a relatively wide variety of violent 
crimes, criminal “demolition”, extremist and 
other actions is avoided.

The above criteria may serve as a kind of 
litmus test for separating terrorism from other 
negative social phenomena.

The logical conclusion of this list of cri-
teria would be the presentation of a new own 
defi nition of the concept of terrorism, but in 
the opinion of the author there is no need to 
propose another defi nition, since its appea-
rance in the scientifi c circle is unlikely to 
contribute to the development of a single uni-
versal concept of terrorism.

In the context of addressing the issue of 
fi nding a single defi nition of terrorism as a 
socio-political phenomenon, scientifi c re-
search is of interest to Alex Schmid, who, 
in his paper “Political terrorism: the metho-
dology of the study”, analyzed more than a 
hundred defi nitions of terrorism, formulated 
by scientists and experts in this fi eld, but did 
not approach the goal of the study – to fi nd a 
more complete and exhaustive defi nition of 
this phenomenon.

At the same time, developed by Schmid 
the table of recurrence of defi ning elements 
(22 in total) fi ves the defi nition of “terro rism” 

in 109 determinations. Thus, the terms “vio-
lence”, “use of force” are found in 83.5% of 
the exa mined defi nitions; “political” – in 65%, 
“stressed horror, terror” – in 51%; “psycholo-
gical effect and expectation of reaction” in 
41.5%; the difference between the “victim-
goal” is 37.5%; “intentional, planned, syste-
matic, organized action” at 32%; “method of 
struggle, strategy, tactics” – in 30,5%; “exclu-
sivity, violation of generally accepted rules, ab-
sence of any restrictions from the standpoint of 
humanity” – in 30%; “coercion, extortion, calls 
for approval” – in 28%, and others. [90, p. 5-6].

At the end of his research scientist asked 
whether this list contains all the elements 
needed for a clear defi nition of terrorism, 
gives the answer: most likely, no.

Conclusions
It is impossible to fi nd a defi nition of ter-

rorism. Unthinkingly try to collect from this 
puzzle the defi nitions of these elements and a 
clear defi nition of this term. Can we conclude 
that the phenomenon of terrorism is not sub-
ject to a clear and even understandable defi -
nition? Despite numerous statements about 
the impossibility of developing a universal 
de fi nition of terrorism, its terminological de-
limitation of related concepts, there is still a 
certain methodology for fi nding an answer to 
this question. In our opinion, this is a legal con-
solidation of the external and internal features 
of terrorism made by science, internationally 
and internally, and its essential criteria.

The main factor complicating the single 
approach to the defi nition of terrorism and 
its legal formulation and, as a consequence, 
the development of coordinated, universal 
international means to combat it, is the ex-
treme politicization of assessments in this 
area. As long as terrorism will be an effective 
tool in the framework of the confl ict between 
deve loped states and the states of the “third 
world”, there will be a mutually unacceptable 
defi nition of the concept of terrorism pro-
posed by the parties (or their apologists).
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Między wartością i normą. Rozważania 
inspirowane pedagogiką prawa

Opracowanie dotyka fundamentalnego problemu teorii i fi lozofi i prawa, jakim jest relacja pomiędzy 
normą i wartością. Oba pojęcia wyznaczają kierunki jednostkowych zachowań i rozwoju społeczeństw, 
przy czym ważnym nośnikiem aksjologii i wynikających z niej standardów normatywnych jest prawo 
stanowione. Prawodawca może na różne sposoby oddziaływać na świadomość społeczeństwa, nieko-
niecznie przyczyniając się do integralnego rozwoju jego członków. Tak rozumiany rozwój musi odpowia-
dać wymogom ludzkiej natury, która stanowi wzorzec dla prawa naturalnego, a pierwszym warunkiem 
jej poszanowania jest uznanie indywidualnej wolności i odpowiedzialności osoby ludzkiej. W ten sposób 
rozwija się idea społecznego wychowania przez prawo, które stanowi przedmiot zainteresowania i dą-
żeń pedagogiki prawa.

Słowa kluczowe: pedagogika prawa, aksjologia prawa, świadomość prawna, wychowanie.
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Дослідження стосується фундаментальної проблеми теорії та філософії права, яка полягає 
у співвідношенні норми та цінності. Обидві концепції визначають напрямки індивідуальної по-
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Исследование касается фундаментальной проблемы теории и философии права, которая за-

ключается в соотношении нормы и ценности. Обе концепции определяют направления индиви-
дуального поведения и развития общества в соответствии с законом аксиологии и нормативны-
ми нормами, вытекающими из того, что есть закон. Законодатель может различным образом 
влиять на сознание общества, которое не обязательно способствует интегральному развитию 
его членов. Такое развитие должно соответствовать требованиям человеческой природы, что 
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личной свободы и ответственности человеческой личности. Таким образом развивается идея 
социального воспитания по закону, что является предметом заинтересованности и стремления 
в педагогике права.
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This study deals with the fundamental issue of the theory and philosophy of the law, spe-
cifi cally the relationship between standards and values. As both concepts guide the behaviour 
of an individual and the development of society, with statutory law as an important medium 
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1. Wprowadzenie
Przedmiotem rozważań jest charakte rys-

tyka relacji pomiędzy węzłowymi pojęciami 
stosunków społecznych i prawnych, jakimi 
są wartości i normy. Obie kategorie spotykają 
się i przenikają na gruncie różnych dyscyplin 
humanistycznych i społecznych (w szczegól-
ności fi lozofi i i socjologii), prawoznawstwo 
zaś dotyka problemu ich funkcjonowania jako 
systemów tworzonych przez zorganizowa-
ne społeczności ludzkie (przede wszystkim 
państwa) poczynając od pierwszego etapu, w 
którym ma miejsce diagnoza poprzedzająca 
konceptualizację wartości i projektowanie 
służebnych wobec nich norm. Opracowanie 
dotyka fundamentów prawoznawstwa, dlate-
go ma charakter głosu w dyskusji, który nie 
zakłada kompleksowego przedstawienia peł-
nej złożoności omawianego zagadnienia.

W ramach rozważań odniesiono się kolej-
no do zagadnień aksjologii w służbie rozwo-
ju, stosunku aksjologii prawa do moralności 
prawa oraz wychowawczego oddziaływania 
prawa. Rozważania zostały oparte na założe-
niach rozwijającej się subdyscypliny teorii i 
fi lozofi i prawa, jaką jest pedagogika prawa. 
Podstawowym założeniem pedagogiki pra-
wa jest przeświadczenie o zdolności prawa 
do wychowawczego oddziaływania poprzez 
przekazywanie wartości w procesie komuni-
kacji i utrwalanie postaw wyrażających owe 
wartości. Wyzwaniem dla pedagogiki prawa 
jest z kolei poszukiwanie sposobów zapew-
nienia należytej jakości aksjologicznej i tech-
nicznej prawa, które powinno promować 
wartości uniwersalne służąc integralnemu 
rozwojowi osób i wspólnot ludzkich. Kon-
cep   tualizację i rozwijanie pedagogiki prawa 
rozpoczął S. L. Stadniczeńko latach dziewięć-
dziesiątych ubiegłego stulecia1, zaś w roku 
2016 ukazało się opracowanie kompleksowo 
ujmujące jej fundamentalne założenia i cele2.
1 S. L. Stadniczeńko, Zarys pedagogiki pra-
wa, Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersyte-
tu Opolskiego, Opole 1995; S. L. Stadniczeńko, 
Zarys pedagogiki prawa. Wybrane zagadnienia 
prawne dla pedagogów, Wydanie II roz., Opole: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 1997.
2 S. L. Stadniczeńko, P. Zamelski, Pedagogika 
Prawa. Vademecum! Pójdź ze mną!, Warszawa 
2016.

2. Aksjologia prawa w służbie rozwoju
Życie społeczne jest nieodłączną częścią 

ludzkiej natury, zaś jego przejaw w postaci 
państw determinuje istnienie prawa pozytyw-
nego stanowiącego niezbędną emanację każ-
dej władzy. Podobnie jednak, jak poszczegól-
ni ludzie są w naturalny sposób uwarunkowa-
ni prawami fi zyki, przyrody i moralności, tak 
również społeczności ludzkie nie są w stanie 
na dłuższą metę opierać się wyłącznie na 
prawie stanowionym. Prawo stanowione jest 
wszakże prawem antropogennym, dlatego 
może skupia niczym soczewka wszelkie wąt-
ki ludzkiego charakteru – od najbardziej szla-
chetnych po najniższe. Rozpoczęte z końcem 
XIX w. doświadczenie pozytywizmu praw-
niczego dowodzi, że aprioryczne przyznanie 
prawodawcy atrybutu racjonalności (G. Jel-
linek, J. Austin) nie znajduje uzasadnienia 
w realnym życiu – wówczas wszelka aktyw-
ność społeczna zmierzająca do zmiany prawa 
traci rację bytu jako działalność potencjalnie 
nieracjonalna, co z kolei otwiera przestrzeń 
dla rozwijania idei totalitarnych. Świadomy 
tych zagrożeń H.L.A. Hart głosił postulat za-
gwarantowania w prawie stanowionym tzw. 
minimum prawa natury, jednak słabością 
jego koncepcji jest nieuchronna konieczność 
poszukiwania kompromisu w sferze obiek-
tywnych wartości, które z istoty swojej nie 
podlegają negocjowaniu3. Również niewąt-
pliwie zasłużony dla myśli prawno-natural-
nej G. Radbruch postulował eliminowanie 
z systemu prawnego jedynie aktów rażąco 
sprzecznych z wartościami sprawiedliwości 
i równości4. Celem formuły Radbrucha było 
wszakże podważenie legalności działań funk-
cjonariuszy nazistowskich, którzy przywoły-
wali pozytywistyczny argument o zgodności 
tychże działań z ówczesnym prawem niemie-
ckim, oraz dostarczenie środków intelektual-
nych potrzebnych do obrony przed podobną 

3 Por. W. Lang, Prawa podmiotowe i prawa czło-
wieka [w:] Księga Jubileuszowa Profesora Tade-
usza Jasudowicza, pod red. J. Białocerkiewicza, 
M. Balcerzaka i A. Czeczko-Durlak, Toruń 2004, 
s. 229.
4 G. Radbruch, Pięć minut fi lozofi i prawa, w: te-
goż, Filozofi a prawa, tłum. E. Nowak, Warszawa 
2009, ss. 241-243, 249-250.
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instrumentalizacją prawa w przyszłości. Jed-
nakże w szerszym ujęciu uznanie formuły 
Radbrucha za ostateczne rozwiązanie proble-
mu relacji prawa stanowionego i moralności 
może prowadzić do relatywizacji wartości, i 
tak rozmaicie interpretowanych i reinterpre-
towanych w warunkach ponowoczesnego 
pluralizmu. Najmniejszy kompromis w sfe-
rze moralności otwiera drogę do kolejnych 
derogacji, dlatego jedynie pełna zgodność 
norm prawnych (generalnych i indywidual-
nych) z ponadpozytywnymi prawami rzą-
dzącymi życiem ludzi i społeczeństw może 
być określona mianem racjonalności prawa. 
Inna sprawa, czy kiedykolwiek zaistniał sy-
stem prawny spełniający ten wymóg, i czy w 
jakimkolwiek społeczeństwie uzyskałby ko-
nieczną legitymizację.

Postulowanie zgodności norm prawnych 
z jakimikolwiek innymi normami wymaga 
jasnego zdefi niowania tych ostatnich, w prze-
ciwnym wypadku pojawia się miejsce na re-
latywizm i samowolę aksjologiczną. „Dramat 
relatywizmu polega na tym, że możliwość 
jego oddziaływania na obiektywną rzeczy-
wistość ogranicza się do jej zaklinania, co 
paradoksalnie odbywa się w atmosferze pew-
nego siebie scjentyzmu”5. Każda norma jest 
bytem wtórnym wobec wartości, które uza-
sadniają jej ustanowienie i trwanie. Wartości, 
które leżą u podstaw norm moralnych, należy 
określić jako fundamentalne, podstawowe 
lub uniwersalne. W. Łączkowski wskazuje 
na obiektywny charakter wartości uniwersal-
nych opisując je jako wartości, które nikomu 
nie wyrządzają szkody, nie stanowią zagroże-
nia ani źródła lęku6. W ujęciu pozytywnym są 
to zatem wartości sprzyjające integralnemu 
rozwojowi społeczeństwa i jego członków, 
który „wyraża się w równomiernym aktuali-
5 P. Zamelski, Ochrona prawa dziecka do życia 
– wybrane zagadnienia [w:] Propedeutyka praw 
człowieka. Prawa dziecka w rodzinie i oświacie, 
pod red. S. L. Stadniczeńko, Opole 2012, s. 81.
6 W. Łączkowski, Podstawy aksjologiczne prawa 
w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyj-
nego [w:] Kultura i prawo Materiały I Międzyna-
rodowej Konferencji na temat „Podstawy jedności 
europejskiej”, Lublin, 23-25 września 1998, pod 
red. J. Krukowskiego i O. Theisena, Lublin 1999, 
s. 318.

zowaniu wszystkich potencjalności człowie-
ka, przy uwzględnieniu jego sytuacji życio-
wej i braku sprzeczności między poszczegól-
nymi potrzebami”7. Pierwotnym wzorcem 
dla owych wartości jest natura ludzka, dla-
tego normy służące ich ochronie określa się 
mianem prawa naturalnego. Należy wyjaśnić, 
że pedagogika prawa przyjmuje dynamiczną 
koncepcję prawa naturalnego o niezmiennej 
treści, która odnosi się do okoliczności histo-
rycznych i społecznych w procesach kogni-
tywnych i eksplanacyjnych, lecz w kwestiach 
walidacyjnych uważa je za ambiwalentne. 
Współcześnie, w obliczu kryzysu kultury, 
poznawanie i jednoznaczne defi niowanie 
uniwersalnych wartości i wypływających z 
nich norm jawi się jako konieczność mająca 
na celu przetrwanie całych społeczeństw – 
znacznie większym problemem od zwykłego 
odrzucenia wartości jest bowiem swobodne 
przypisywanie im nowych treści prowadzące 
do całkowitego zachwiania naturalnego po-
rządku.

Odrzucenie wartości czyni normy niepo-
trzebnymi, z kolei redefi nicja wartości pro-
wadzi do ustanowienia nowych norm, zazwy-
czaj sprzecznych z prawami determinującymi 
życie osobowe i wspólnotowe. Niezgodność 
norm moralnych z normami prawnymi po-
woduje chaos oraz rozbicie społeczne i we-
wnętrzne8. W efekcie rozwój osobowy i spo-
łeczny, który powinien opierać się na integra-
cji rozmaitych potencjalności i zdolności na-
tury ludzkiej, zostaje poddany dezintegracji i 
obrócony przeciwko człowiekowi. Słusznie 
pisał E. Mounier, iż relatywizm „doprowa-
dzony do granic swej własnej logiki, rozło-
żyłby wreszcie nawet samą historię”9. Skoro 
możliwe jest rozłożenie historii, podobnie 
rzecz ma się z prawami biologii, a może na-
wet fi zyki.

7 P. Zamelski, Równowaga praw i obowiązków 
implikacją zasady dobra wspólnego, Lublin 2014, 
s. 46.
8 S. L. Stadniczeńko, Urzeczywistnianie prawa 
w zatrudnianiu młodocianych w okresie transfor-
macji, Opole 2000, s. 74-75.
9 E. Mounier, Chrześcijaństwo i pojęcie postępu, 
tłum. A. Bukowski, K. Dembińska, E. Krasnowol-
ska, Warszawa 1968, s. 85.
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3. Stosunek aksjologii prawa 
         do moralności prawa

Jak zauważono, normy są kategorią wtór-
ną i służebną wobec wartości, dla ochrony 
których zostały ustanowione. Prawo jest jed-
nak zjawiskiem dynamicznym, które funk-
cjonuje w złożonych ludzkich sytuacjach, 
dlatego w każdym systemie prawnym moż-
na wyróżnić potrójną aksjologię. Jej pierw-
sza dymensja obejmuje wartości i postawy, 
które prawodawca zastaje w społeczeństwie 
(aksjologia socjologiczna). Oczywiście na-
wet demokratycznie wybrany prawodawca 
nie musi owych wartości i postaw podzielać, 
ani nawet tolerować. Kultura społeczeństwa 
jest jednak bazą dla systemu prawnego – w 
przeciwnym wypadku będzie on niestabilny 
lub przybierze cechy totalitaryzmu, czyli naj-
bardziej prymitywnej metody zarządzania. 
Prawodawcy często dążą do rozmaitych prze-
mian wynikających z realizowanych progra-
mów politycznych, jednakże sami wyrastają 
ze społeczeństwa i nie mogą go ignorować 
nie narażając się na zbiorowy sprzeciw. Dru-
ga postać aksjologii systemu prawnego wy-
nika z celów prawodawcy, które wyznaczają 
ratio legis oraz szczegółową treść stanowio-
nych norm prawnych (aksjologia legislacyj-
na), przy czym współczesne systemy praw-
ne często okazują się w tej kwestii niespój-
ne. Trudno zresztą o spójność, gdy kolejne 
składy większości parlamentarnej zmieniają 
prawo kierując się żądaniami lobbystów, na-
strojami społecznymi (zmiennymi ze swojej 
natury) czy realizacją celów krótkotermino-
wych (zwykle ograniczonych do bieżącej 
kadencji). Wreszcie, trzecia dymensja aksjo-
logii prawa to – posługując się terminologią 
funkcjonalistów – prawo w działaniu. Fak-
tyczne działanie szczegółowych norm praw-
nych i całego systemu prawnego stanowi bo-
wiem wypadkową aksjologii socjologicznej i 
aksjologii legislacyjnej, która odzwierciedla 
reakcję społeczeństwa o określonej mental-
ności i kulturze na obowiązujące unormowa-
nia prawne. Dotyczy to nie tylko adresatów 
prawa, ale także osób tworzących, stosują-
cych i badających prawo, którzy również są 
członkami społeczeństwa oraz uczestnikami 

jego kultury i mentalności. Trzeba dodać, że 
społeczna reakcja na prawo jest niejednorod-
na (choć zazwyczaj występują w niej nurty 
dominujące), niepowtarzalna (z uwagi na 
zmienność warunków miejsca i czasu), a co 
za tym idzie również trudna do jednoznacz-
nego przewidzenia.

Badaniem postaw społeczeństwa wobec 
obowiązującego prawa zajmuje się socjolo-
gia prawa, zaś o możliwościach przewidy-
wania lub kreowania tychże postaw na etapie 
projektowania prawa wypowiada się polityka 
prawa zainicjowana przez L. Petrażyckiego10. 
Obie subdyscypliny teorii i fi lozofi i prawa, 
podobnie jak pedagogika prawa, prezentują 
realistyczno-systemowe spojrzenie na prawo, 
odrzucając pozytywistyczno-technicystyczny 
paradygmat o autonomii prawa w życiu spo-
łecznym. W oparciu o dotychczasowe roz-
ważania wypada postawić pytanie, w jakim 
stopniu prawodawca powinien podporządko-
wać tworzone unormowania do mentalności 
społeczeństwa (aksjologii socjologicznej), 
w jakim zaś może wprowadzać nowatorskie 
rozwiązania nie narażając się na osłabienie 
efektywności norma, a nawet na społeczny 
bunt. W pierwszej kolejności trzeba podkre-
ślić, że w mentalności każdego społeczeństwa 
i każdej osoby znajdujemy jakieś inklinacje 
sprzeczne z prawem naturalnym. Prawodaw-
ca jest w stanie wywoływać eskalację owych 
sprzeczności lub dążyć do ich złagodzenia, w 
praktyce jednak błędy i słabości indywidu-
alne i systemowe uniemożliwiają całkowite 
i trwałe wyeliminowanie tychże inklinacji. 
Stąd prawodawca przyjmujący ambitne zało-
żenia w zakresie umacniania moralności spo-
łeczeństwa (a tylko taki prawodawca może 
być nazwany racjonalnym, nie sposób bo-
wiem bez używania rozumu działać na rzecz 
poszukiwania i implementowania prawdy 
10 „Istota zagadnień polityki prawa polega na uza-
sadnionym naukowo przewidywaniu następstw, 
jakich spodziewać się należy w razie wprowadze-
nia pewnych przepisów prawnych oraz na opraco-
waniu zasad, których wprowadzenie do systemu 
prawa obowiązującego […] wywołałoby pewne 
pożądane skutki” (L. Petrażycki, Wstęp do nauki 
prawa i moralności. Podstawy psychologii emo-
cjonalnej, Warszawa 1959).
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o ludzkiej naturze11) powinien prowadzić 
swą działalność w sposób zrównoważony 
i systematyczny, sięgając do argumentacji 
przyczynowo-skutkowej zbudowanej na nie-
podważonej wiedzy i ugruntowanej tradycji 
jej rozumienia. Krótko mówiąc: powinien 
wychowywać. Wychowanie jest wszakże 
najskuteczniejszym środkiem oddziaływania 
na wolną i rozumną osobę zdolnym podnieść 
uznawaną przez nią aksjologię do wymogów 
moralności płynącej z prawa naturalnego. 
Warunkiem powodzenia tego procesu jest 
jednak uczciwa i konsekwentna postawa wy-
chowującego.

4. Wychowawcze oddziaływanie prawa
Czy istnieje jakiś specjalny rodzaj norm 

prawnych oddziałujących wychowawczo 
lub przynajmniej szczególnie istotnych w 
tym względzie? Niemożność udzielenia 
jednoznacznej odpowiedzi na tak posta-
wiony problem wynika z braku precyzyjnej 
defi nicji wychowawczego oddziaływania. 
Można powiedzieć, że każda norma jest w 
jakiś sposób pedagogiczna (znów sięgając 
do terminologii L. Petrażyckiego), gdyż 
kształtuje określone nawyki i przekonania. 
Sam fakt oddziaływania wychowawczego, 
który jest immanentną cechą prawa pozy-
tywnego, nie przesądza jednak o przyjętej 
aksjologii, a tym bardziej o skuteczności 
owego oddziaływania. Prawo może przecież 
utrwalać postawy sprzeczne z naturalnymi 
i moralnymi powinnościami człowieka nie 
tylko z powodu dopuszczenia do zachowań 
niemoralnych, ale także przez niespójność 
lub nieefektywność obowiązujących norm. 
Odpowiadając na postawiony problem na-
leży zauważyć, że istnieją pewne normy 
kierunkowe, choćby nie wyrażone wprost, 
które określają dynamikę i charakter wycho-
wania społeczeństwa przez prawo. Na ich 
znaczenie wskazał m.in. R. Dworkin, któ-
ry wyróżnił w prawie stanowionym ogólne 
standardy, obejmujące moralno-aksjologicz-
ne zasady prawa i teleologiczne wymogi po-
lityki, oraz szczegółowe reguły prawne wy-

11 M. Piechowiak, Filozofi a praw człowieka. 
Prawa człowieka w świetle ich międzynarodowej 
ochrony, Lublin 1999, s. 298. Autor odwołuje się 
do św. Tomasza z Akwinu.

rażone w większości przepisów12. W rzeczy-
wistości prawdziwe wychowanie przez pra-
wo odbywa się na poziomie prostych norm 
prawnych regulujących codzienne ludzkie 
sprawy. Ogólne zasady porządku prawnego, 
jak poszanowanie godności człowieka, pra-
worządność czy sprawiedliwość społeczna, 
mają znaczenie przede wszystkim dla dzia-
łalności organów stanowiących i stosujących 
prawo. Oczywiście ich rola wzrasta wraz z 
poziomem świadomości prawnej, jednak w 
sytuacji, gdy nie są one konkretyzowane w 
szczegółowych normach prawnych lub nie 
znajdują odzwierciedlenia w indywidualnych 
rozstrzygnięciach prawnych, przyczyniają się 
raczej do obniżenia wiarygodności państwa i 
prawa.

Starania na rzecz ochrony i upowszechnia-
nia wartości w życiu społecznym realizowa-
ne za pomocą instrumentów normatywnych 
muszą być prowadzone konsekwentnie po-
czynając od możliwie podstawowych prob-
lemów życia społecznego. Rozeznanie prawa 
naturalnego jest z różnych powodów niedo-
skonałe a płynąca zeń moralność napotyka 
na bariery subiektywne i kulturowe, dlatego 
ogólne nakazy moralnego postępowania i po-
szanowania wartości pozbawione szczegóło-
wej egzemplifi kacji bardzo często okazują się 
nieskuteczne. Dla przykładu, po wprowadze-
niu w 1989 r. do Konstytucji Rzeczypospo-
litej Polskiej zasady demokratycznego pań-
stwa prawnego urzeczywistniającego zasady 
sprawiedliwości społecznej13 Trybunał Kon-
stytucyjny w kolejnych wyrokach wskazywał 
ją jako źródło wielu szczegółowych wolności 
i praw człowieka14, zapewne przekraczając 
12 M. Sadowski, w: E. Kundera, M. Maciejewski 
(red.), Leksykon myślicieli politycznych i praw-
nych, Wydanie 2, Warszawa 2006, s. 104; M. 
Dybowski, Ronalda Dworkina koncepcja zasad 
prawa, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjo-
logiczny”, Rok LXIII, 3 (2001), s. 106.
13 Art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 grudnia 1989 
r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospo-
litej Ludowej, Dz. U. z 1989 r. Nr 75, poz. 444 
z późn. zm.
14 D. Dudek, Prawo konstytucyjne w zarysie. Wy-
bór źródeł, Lublin 2002, s. XXI. Orzecznictwo 
trybunalskie przyczyniło się do jurydyzacji w pol-
skim systemie prawnym tak doniosłych praw, 
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wyobrażenia autorów przedmiotowej klauzu-
li. Jaki byłby zatem standard ochrony owych 
praw, gdyby nie de facto prawotwórcza rola 
sądu konstytucyjnego? Co za tym idzie, jakie 
byłoby realne znaczenie przedmiotowej za-
sady ustrojowej, gdyby nie została poddana 
wykładni operatywnej? W sferze aksjologii 
wnioskowanie dedukcyjne przeplata się z 
indukcyjnym, jednak społeczna świadomość 
wartości bywa oporna na ich dedukowanie z 
ogólniejszych zasad.

Fakt, iż największą skuteczność w zakre-
sie oddziaływania wychowawczego wykazu-
ją normy prawne regulujące możliwie pod-
stawowe obszary życia społecznego, kore-
sponduje z zasadą pomocniczości. Zasada ta 
jawi się zresztą jako naturalna konsekwencja 
owej prawidłowości, gdyż prawo stanowione 
ma charakter pierwotny wobec określanych 
przezeń kompetencji organów władzy. W tej 
optyce wobec prawa stanowionego należy 
sformułować dwie dyrektywy. Po pierwsze, 
prawo nie powinno zajmować się sprawami, 
które nie przekraczają możliwości organi-
zacyjnych i kulturowych społeczeństwa. W 
myśl zasady pomocniczości prawodawca wi-
nien traktować uregulowanie jakiejkolwiek 
dziedziny życia jako ultima ratio wprowa-
dzane wobec nie budzącej wątpliwości po-
trzeby oraz potwierdzonej lub prognozowa-
nej nieskuteczności innych środków oddzia-
ływania (w szczególności edukacyjnych). W 
momencie, w którym prawodawca przejmuje 
kontrolę nad obszarami odznaczającymi się 
zdolnością samoregulacyjną społeczeństwa, 
pojawia się zjawisko nadregulacji. Nadmiar 
prawa deprecjonuje inne normy społeczne, 
zwykle nacechowane wielopokoleniową tra-
dycją a przez to skuteczniejsze i trwalsze od 
prawa pozytywnego, w efekcie osłabiając 
moralną intuicję społeczeństwa. J. Habermas 
określił taką sytuację „kolonizowaniem spo-

jak prawo do sądu (orzeczenie z dnia 7 stycznia 
1992 r., sygn. K 8/91, ZU 1992, poz. 5), prawo do 
godności (uchwała z dnia 17 marca 1993 r., sygn. 
akt W 16/92, OTK ZU 1993, poz. 16, Dz. U. z 
1993 r. Nr 23, poz. 103), prawo do życia (orze-
czenie z dnia 28 maja 1997 r., sygn. K 26/96, ZU 
1997, nr 2, poz. 19) czy prawo do poszanowania 
życia prywatnego (wyrok z dnia 24 czerwca 1997 
r., sygn. K 21/96, ZU 1997, nr 2, poz. 23).

łeczeństwa przez prawo”15. Z tego względu 
przyznanie organom władzy publicznej no-
wych zadań, które w myśl zasady praworząd-
ności następuje w procesie legislacyjnym, 
musi zostać poprzedzone diagnozą stanu 
społeczeństwa i jego możliwości partycypa-
cyjnych. W tym momencie ma miejsce chro-
nologicznie pierwszy etap diagnozy prawnej, 
który można określić mianem prediagnozy 
(w odróżnieniu od kolejnych etapów, jakimi 
są ocena generalna skutków regulacji praw-
nej oraz oceny indywidualnych sytuacji do-
konywane w procesie stosowania prawa)16.

Druga z dyrektyw odnosi się do koniecz-
ności zachowania ogólnego charakteru norm 
prawnych, który pozostawia należny margi-
nes swobody interpretacyjnej organom sto-
sującym prawo oraz osobom zobowiązanym 
do jego przestrzegania. Jak zauważył A. Stel-
machowski, zmienność stosunków społecz-
nych obniża efektywność ustawy jako formy 
prawa17. Normy ogólne wykazują większy 
potencjał adaptacyjny, nie wymagają czę-
stych zmian i pozwalają na uwzględnienie 
zmiennych sytuacyjnych. Są lepszym noś-
nikiem treści wychowawczych, gdyż zmu-
szają adresatów do osobistej oceny swojego 
postępowania, a nie tylko do odtwarzania 
kazuistycznie ujętych zachowań. Redakcja 
normy prawnej jest trudnym wyzwaniem lin-
gwistycznym i prakseologicznym, w którym 
technika prawodawcza jest tylko jednym z 
aspektów. Dodajmy, że sformułowanie nor-
my ogólnej jest zdecydowanie trudniejsze, 
niż całego katalogu norm szczegółowych. 
Nie można pominąć znaczenia przejrzysto-
ści i jasności tekstu prawnego, które ulegają 
osłabieniu m.in. na skutek nadmiaru norm lub 
ich nadmiernej szczegółowości.

Omawiając zagadnienie wychowawczego 
oddziaływania prawa w państwie demokra-
tycznym nie sposób pominąć problemu usta-
lania powszechnie obowiązującego katalogu 

15 J. Habermas, Przyczynek do krytyki rozumu 
funkcjonalnego, tłum. A. M. Kaniowski, Warsza-
wa 2002.
16 Zob. szerzej: S. Ziemski, Problemy dobrej 
diagnozy, Warszawa, 1973.
17 J. Stelmachowski, Zarys teorii prawa cywilne-
go, Wydanie 1, Warszawa 1998, s. 307.
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wartości, a co za tym idzie również podsta-
wowych norm społecznych. Na gruncie pra-
wa pozytywnego nie ma w tym względzie 
metody doskonałej – z jednej strony niedo-
skonałość moralna człowieka skutkuje ob-
niżaniem standardów na rzecz wygody i do-
brobytu oraz poszukiwaniem rozwiązań tym-
czasowych, z drugiej jednak istnieje pewien 
zbiorowy rozsądek, który nieraz ujawnił się 
w formie sprzeciwu wobec systemowej de-
strukcji. Niniejszy tekst jest tylko głosem w 
dyskusji i nie rości sobie prawa do forowania 
ostatecznych rozwiązań, jednakże mając na 
uwadze polskie doświadczenia transformacji 
ustrojowej nie wydaje się możliwe odgórne 
zadekretowanie katalogu wartości uznawa-
nych przez całe społeczeństwo. Koniecz-
nym czynnikiem obrony przed dominacją i 
manipulacją jest aktywność społeczna, która 
przejawia się w różnych formach demokra-
cji partycypacyjnej, przy czym trwałe formy 
partycypacji buduje się oddolnie. Przejawem 
takiej aktywności społecznej są np. obywatel-
skie inicjatywy ustawodawcze i referendalne, 
zbiorowe wyrażanie stanowisk, organizowa-
nie edukacji i przekazu idei.

5. Podsumowanie
W rozważaniach dotknięto zagadnienia 

uniwersalnych wartości, ich zrozumienia 
i poszanowania, dla integralnego rozwoju 
osób i wspólnot. Największym zagrożeniem 
dla aksjologii jest dążenie do dominacji, któ-
re przybiera rozmaite formy dezintegrujące 
rozwój. Mogą one polegać w szczególności 
na dominacji militarnej odbierającej poczu-
cie bezpieczeństwa, dominacji ekonomicznej 
generującej ubóstwo (często dziedziczne) 
oraz bardzo rozpowszechnionej w ubiegłym 
i obecnym stuleciu dominacji ideologicznej, 
która neguje tradycję kulturalną i polityczną 
całych narodów. Należy jednak pamiętać, że 
potrzeba hiperdominacji jest zjawiskiem pa-
tologicznym18, które stanowi dość częsty i 
ponury zarazem rys ludzkiej natury. W tym 
kontekście prawo pozytywne może służyć 
zarówno umacnianiu aksjologii poprzez im-
plementowanie jej do norm prawnych, może 
również zostać poddane celom przeciwnym, 

18 S. L. Stadniczeńko, Urzeczywistnianie pra-
wa…, s. 101.

prowadząc do zaburzenia integralnego roz-
woju osób i wspólnot. Należy wszakże pa-
miętać, że prawo jest zjawiskiem społecz-
nym, dziejącym się w ludzkiej psychice i 
przez ludzkie czyny, wobec czego jego real-
ne oddziaływanie nieraz odbiega od założeń 
prawodawcy19.

Rozwój technologiczny leżący u źródeł 
globalizacji doprowadził do niespotykanych 
wcześniej rozmiarów dominacji ideologicz-
nej i ekonomicznej prowadzonej już nie tylko 
przez państwa, ale także przez bliżej niezna-
ne międzynarodowe ośrodki lobbystyczne. 
Trzeba zatem wyraźnie podkreślić, że ideolo-
gizacja i dominacja są przeciwieństwem idei 
wychowania przez prawo, któremu stara się 
służyć pedagogika prawa, ignoruje bowiem 
wolność, rozumność i odpowiedzialność oso-
by ludzkiej będące podstawą wrodzonej jej 
natury. Wychowawczą misję prawa osłabia 
obecnie rozpowszechniona promocja po-
zornego antropocentryzmu, który w miejsce 
urzeczywistniania praw i obowiązków na 
miarę ludzkiej godności przeciwstawia pra-
wa komplementarnym obowiązkom postu-
lując jurydyzację wszelkich subiektywnych 
roszczeń bez jakiejkolwiek refl eksji nad ich 
konsekwencjami dla rozwoju osób i społe-
czeństw. Czy jednak ukształtowane w ten 
sposób społeczeństwo zachowa zdolność do 
obrony swojej tożsamości i stanu posiada-
nia? Słusznie zauważył J. Maritain, że idee 
fi lozofi czne często ewoluują w kierunkach, 
jakich nie zakładali ich twórcy20. Nie inaczej 
19 Por. m.in. „(…) przed wojną sądy orzekały bez 
żadnego wahania eksmisje z mieszkań (jeżeli za-
chodziły warunki przewidziane przez prawo wów-
czas obowiązujące) bez obowiązku dostarczenia 
mieszkania zastępczego. Po wojnie, w ramach 
tych samych przepisów, sądy stosowały prakty-
kę odmienną; z zasady odmawiano eksmitowania 
człowieka «na bruk»” (A. Stelmachowski, Za-
rys…, s. 314).
20 „Chcąc odnaleźć w historii linię ewolucyjną 
jakiejś siły duchowej, należy uważać ją za siłę 
twórczą, mogącą powodować różnorodne formy 
stawania się, uwarunkowane jednocześnie własną 
wewnętrzną logiką (przyczynowość formalna), i 
właściwościami ludzkimi, od których jest ono za-
leżne (przyczynowość materialna)” (J. Maritain, 
Trzej reformatorzy. Luter, Kartezjusz, Rousseau, 
tłum. ks. K. Michalski, Warszawa-Ząbki 2005, s. 136).
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stało się ze spojrzeniem na relacje pojęciowe 
i treściowe wartości i norm pod wpływem 
heglowskiego idealizmu i marksowskiego 

materializmu dialektycznego, które bez trudu 
zaadoptowały metody i założenia klasyczne-
go pozytywizmu prawniczego.
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ïðàâîâîé ñèñòåìû
В статье исследуется неадекватность позитивистской концепции системы права, что ка-

сается реальной картины функционирования права в условиях, создаваемых неоднородностью 
постиндустриальных обществ, глобализацией общественной жизни, многоцентровой правовой 
системой.
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Wstęp
W refl eksji teoretycznoprawnej wskazu-

je się na nieadekwatność pozytywistycznej 
koncepcji systemu prawa wobec rzeczywis-
tego obrazu funkcjonowania prawa w warun-
kach, jakie stwarza heterogenizacja społe-
czeństw postindustrialnych oraz globalizacja 
życia społecznego, multicentryczny system 
prawa.

Zjawisko heterogenizacji (partykularyza-
cji) prawa idzie w parze z jego postępującą 
multicentrycznością. W warunkach globa-
lizacji prawo staje się porządkiem policen-
trycznym tworzonym przez niezależne cen-
tra decyzyjne (prawo krajowe, prawo mię-
dzynarodowe, prawo europejskie, regulacje 
tworzone przez ponadnarodowe korporacje). 
Warunki te prowadzą do powstawania prawa 
multicentrycznego negocjowalnego, szcze-
gólnie aktualne stają się pytania o jedność 
aksjologiczną, formalną i materialną syste-
mu prawa. Pomimo potrzeby uwzględnia-
nia wpływu na sposób pojmowania systemu 
prawa procesów globalizacji, wewnętrznej 
heterogenizacji społeczeństw, co skutkuje 
powstawaniem prawa multicentrycznego i 
negocjowalnego, obraz systemu prawa za-
równo w nauce prawa, jak i praktyce praw-
niczej pozostaje zasadniczo zgodny z para-
dygmatem pozytywistycznym. Funkcjonuje 
on jako podstawowe założenie wykładni 
doktrynalnej i operatywnej. Zarówno w wy-
kładni doktrynalnej i operatywnej funkcjo-

nuje założenie racjonalności prawodawcy, 
które skutkuje pojmowaniem systemu prawa 
jako zbioru norm, które charakteryzuje nie 
tylko tradycyjnie rozumiana więź formalna i 
materialna wyznaczone granice oraz poziom 
spójności i zupełności.

Zarówno globalizacja jak i integracja wy-
prowadziły metodykę interpretacji prawa z 
tradycyjnego podejścia zakorzenionych w na-
rodowych wykładniach. Wpływ na przebieg 
procesów interpretacji prawa mają instytu-
cje, organy upoważnione do interpretowania 
dostarczając inspiracje instytucjom narodo-
wym, a nadto obligując do uniwersalnego czy 
regionalnego podejścia. To właśnie multicen-
tryzm, pluralizm źródeł prawa powoduje, że 
sposób interpretacji tekstów prawnych ma 
coraz większy charakter uniwersalny. W lite-
raturze wskazuje się, że teorie wykładni pra-
wa powstawały w oparciu o monocentryczną 
wizję świata i świata okołoprawnego1. Teorie 
te powstawały w oparciu o fi lozofi e prawa, 
w nurcie prawa pozytywnego jak i w nur-
cie tradycyjnie anty-pozytywistycznym, w 
których opis systemu prawa jest zbieżny z 
twierdzeniami monocentryzmu a nie multi-
centryzmu2. Wyłom uczyniła fi lozofi a dys-
kursu i argumentacji prawniczej, teoretyczne 

1 T. Buksiński, Monocentrism aand Multicentism 
as legal theories in the Global Era, Archiwum fi -
lozofi i prawa i fi lozofi i społecznej, nr 1/2015, s. 5.
2 Tamże, s. 11.
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refl eksje w tym przedmiocie są podejmowane 
w polskim porządku3. Argumentacja prawni-
cza w sporze pozytywizm prawniczy kontra 
prawo natury bywa pokazywana jako tzw. 
trzecia droga.

Rzeczpospolita Polska funkcjonuje w 
multicentrycznym systemie prawa, gdzie 
nie tylko organy krajowe mają wyłącz-
ność na stosowanie i interpretację prawa, 
gdyż to różne organy tworzą wiążące pra-
wo (system prawa uniwersalny, powszech-
ny, regionalny, ponadnarodowy) i mają one 
kompetencje w zakresie jego interpretacji. 
Zachodzi więc potrzeba umiejętnego zasto-
sowania ustaleń walidacyjnych oraz reguł 
klaryfi kacyjnych i derywacyjnych. Skrajnie 
literalne stosowanie prawa, w oderwaniu od 
realiów życia społecznego prowadzić może 
do ostrych antynomii między postulatami 
praworząd  ności i sprawiedliwości. Przy-
wołać należy myśl G Radbrucha, który ape-
lował do sędziów: „każdy przypadek oce-
niajcie najpierw od strony czysto ludzkiej, 
a dopiero później ubierajcie swój wyrok w 
szaty prawa”4. Postulat ten nie stracił swo-
jej aktualności.

L.L. Fuller zwraca uwagę na moralność 

3 Zob. A. Kalisz, L. Leszczyński, B. Liżewski, 
Wykładnia prawa. Model ogólny a perspektywa 
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Prawa 
Unii Europejskiej, Lublin 2011; B. Brożek, Argu-
mentacyjny model stosowania prawa [w:] Kon-
wergencja czy dywergencja kultur i systemów 
prawnych?, red. O. Nawrot, S. Sykuna, J. Zajadło, 
Warszawa 2012; L. Morawski, Argumentacje, ra-
cjonalność prawa i postępowanie dowodowe, To-
ruń 1988; L. Morawski, Główne problemy współ-
czesnej fi lozofi i prawa. Prawo w toku przemian, 
Warszawa 2005; J. Stelmach, Typy uzasadniania 
prawniczych decyzji interpretacyjnych, „Państwo 
i Prawo” 1993, nr 5; J. Stelmach, Kodeks argu-
mentacyjny dla prawników, Kraków 2003; M. 
Tokarz, Argumentacja, perswazja, manipulacja. 
Wykłady z teorii komunikacji, Gdańsk 2006.
4 J. Zajadło, Gustaw Radbruch i antynomie 
współczesnej fi lozofi i prawa, Colloguia Com-
munia 1988, nr 6, s. 61; G. Radbruch, Filozofi a 
prawa, Warszawa 2009, G. Radbruch, Ustawa i 
prawo, przeł. J. Zajadło, „Ius et lex” nr 1/2002, 
s. 159-160; J. Zajadło, Formuła Radbrucha. Filo-
zofi a prawa na granicy pozytywizmu prawnego i 
prawa natury, Gdańsk 2001.

wewnętrzną prawa5. Nie należy zapominać 
o tym, że istnieje, choć pojawiają się próby 
marginalizowania6, nieprzerwana tradycja 
znajomości i stosowania prawa rzymskie-
go. Polskie prawo obraca się w kręgu prawa 
rzymskiego, które stanowi swoisty „język” 
umożliwiający porozumienie się między 
prawnikami wykształconymi w odmiennych 
systemach prawnych. Stanowienie prawa w 
obecnych czasach wymaga porzucenia for-
malizmu na rzecz urzeczywistniania łaciń-
skiej paremii ius est ars boni et aequi (pra-
wo ma być sztuką czynienia tego co dobre 
i słuszne). Obecnie multicentryczność jest 
najbardziej widoczna w aspekcie wykładni i 
stosowania prawa; ujawnia się ona w sporach 
kompetencyjnych przejawiających się w ry-
walizujących z sobą centrach decyzyjnych.

Multicentryczność powoduje, że organy 
zewnętrzne względem wewnętrznych naro-
dowych mogą podejmować w sposób wiążą-
cy skuteczne decyzje dotyczące stosowania 
i interpretowania prawa na terenie danego 
kraju.

Uznać należy, ze prawnik zawsze funkcjo-
nuje w pewnym systemie, jest usługodawcą 
wobec narodu, człowieka i norm prawnych, 
musi zawsze odwoływać się do tożsamości 
narodu, jego kultury, tożsamości konstytu-
cyjnej a nie tworzyć sobie jakieś koncepcje, 
kreować swoją wizję, dywagować czy speku-
lować.

I.
Odczytywanie znaczenia tekstów praw-

nych stanowiących źródła obowiązującego 
prawa potocznie określamy wykładnią pra-
wa. Wykładnia prawa stanowi część ogólnej 
nauki o prawie w postaci teorii prawa. Wy-
kładnia jest czynnością myślową polegają-
cą na ustaleniu, jakie normy prawne można 
wywieść z danego przepisu, czy to analizu-
jąc jego sens, czy też wysnuwając wnioski z 
norm bezpośrednio zawartych w danym prze-
pisie bądź w kilku przepisach. Wyróżnia się 
wykładnie prawa w sensie szerokim i węż-
szym.  
5 L.L. Fuller, Moralność prawa, Warszawa 2004; 
tenże, Anatomia prawa, Lublin 1993.
6 W. Wołodkiewicz, Czy prawo rzymskie przesta-
ło istnieć? Kraków 2003, s. 15-23.
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W ścisłym znaczeniu przez wykładnie 
należy rozumieć ogół czynności poznaw-
czych jakich należy dokonać w celu ustalenia 
właściwego znaczenia normy prawnej przy 
użyciu dyrektyw interpretacyjnych opierając 
się na odpowiednim materiale wykładni oraz 
wnioskowaniu prawniczym.

Ogólnometodologiczne uwagi przenie-
sione na grunt nauk prawnych stwarzają 
możliwość prezentowania wielu zagadnień z 
zakresu prawoznawstwa w ujęciu opisowym 
lub normatywnym. Tak jest również w przy-
padku argumentacji prawniczej. Przyjmuje 
się, iż wykładnię prawa ujmować można jako 
rozumowania i czynności, które prowadzą 
do ustalenia treści wzorów zachowania, bądź 
jako rezultaty tych czynności pojawiające 
się w postaci wypowiedzi, formułujących te 
wzory zachowania7. Uznaje się to ujecie za 
uniwersalne, gdyż może być odniesione do 
różnych rodzajów wykładni, wyróżnianych 
zarówno ze względu na podmiot ją dokonu-
jący, jak i sposób jej dokonywania czy za-
kres jej oddziaływania8.

Od wykładni prawa należy odróżnić teo-
rie wykładni, które są refl eksją teoretyków 
prawa nad tym, jak jest istota procesu wy-
kładni. Powstało wiele różnych teorii wy-
kładni prawa. Teorie te można ująć w dwóch 
podstawowych grupach opisowych (de-
skryptywnej) i normatywnej (dyrektywnej) 
teorii wykładni. Różnice polegają na tym, 
że teorie opisowe starają się odpowiedzieć 
na pytanie, jak przebiega proces wykładni, 
zaś normatywne – jak powinien przebiegać 
proces wykładni. Z pozycji opisowej :teorii 
wykładni na pierwszy plan wysuwają się za-
gadnienia:

- jakimi dyrektywami interpretacyjnymi 
posługują się interpretatorzy w procesie sto-
sowania prawa;

- jakie czynniki warunkują przyjętą przez 
nich wykładnię;

- jakie są prognozy interpretacyjne, czyli 
przewidywanie tego, jakie będzie znaczenie 
danej normy w przyszłości z uwagi na prze-

7 Zob. M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady, 
reguły, wskazówki, Warszawa 2006, s. 45.
8 Por. S. Wronkowska, Z. Ziębiński, Zarys teorii 
prawa, Poznań 1997, s. 160-161.

widywane warunki polityczne, ekonomiczne, 
społeczne itp. Wnioskowania prawnicze nie 
są traktowane jako część wykładni prawa 
lecz jako rozumowania argumentacyjne, któ-
re wykładni się przeciwstawia.

W literaturze prawniczej teorie opisowe 
wystąpiły w dwóch wersjach: 

– funkcjonalizmu amerykańskiego, który 
wyjaśniał zagadnienia dotyczące znaczenia 
prawa oparte na materiale psychologicznym;

– teorii marksistowskiej, która w wyjaś-
nianiu zagadnień prawnych szczególną uwa-
gę zwracała na czynniki ideologiczne i wa-
runki ekonomiczne.

Normatywne teorie prawa starają się usta-
lić, jak powinien przebiegać proces wykład-
ni. Podstawowym trzonem jest formułowanie 
dyrektyw interpretacyjnych, którymi należy 
posługiwać, aby ustalić właściwe znaczenie 
znaczenie normy prawnej. W zależności od 
przyjmowanych założeń oceniających, jakie 
teorie te przyjmują, można je ująć w dwie 
podstawowe grupy: teorie statyczne i teorie 
dynamiczne.

Przyjmuje się, że znaczenie normy ma 
być stałe, ma być związane tylko z wolą tego 
ustawodawcy, który ja ustanowił, czyli z 
wolą historycznego prawodawcy. Jeżeli wola 
ustawodawcy nadała znaczenie normy, to ten 
fakt psychiczny, który kiedyś miał miejsce, 
jest konkretnym niepowtarzalnym faktem. 
Teorie te noszą nazwę subiektywnych teorii 
wykładni.

Dynamiczne teorie wykładni przyjmują 
za cel zapewnienie maksymalnej adekwatno-
ści między normami prawa obowiązującego 
a „życiem” uwzględniając wymogi sytuacji 
społeczno-politycznej, gospodarczej oraz 
ocen i norm społecznych działających w spo-
łeczeństwie w momencie interpretacji normy. 
Im bardziej wola historycznego ustawodaw-
cy odbiega od tego, co aktualnie uważane 
jest za słuszne, celowe, sprawiedliwe, bez-
pieczne tym głębszy jest konfl ikt norm. Na 
to zagadnienie przedstawiciele dynamicznej 
teorii wykładni udzielają różnych odpowie-
dzi, np. obiektywne teorie wykładni ogólnie 
postulują poszukiwanie znaczenia normy na 
gruncie wymogów obiektywnej sytuacji spo-
łecznej, akcentując konieczność zerwania 
z wolą historycznego prawodawcy. Do tej 
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grupy przedstawicieli zaliczamy m. in.: I. L. 
Fuller, A. Merkl, E. Danz, T. Thol, J. Jelinek, 
G. Radbruch.

Przedstawiciele „teorii ocen” postulują, 
aby znaczenie normy ustalać zgodnie z oce-
nami społecznymi, które interpretator uznaje 
za wiążące w czasie dokonywania wykładni. 
F. Geny, M. Radin postulują, aby znaczenie 
normy ustalać zgodnie z wymogami etyki 
prawa naturalnego, inni – zgodnie z poczu-
ciem sprawiedliwości, jakim kierował się 
prawodawca. J. Kantorowicz , twórca tzw. 
szkoły wolnego prawa twierdził, że interpre-
tator powinien odstąpić od ustawy, gdy – we-
dług reguł swobodnego uznania – nabierze 
przekonania, że obecnie ustawodawca ina-
czej by ten przypadek uregulował.

Przeprowadzona analiza pozwala na 
stwierdzenie, że statyczne teorie wykładni 
prawa większy nacisk kładą na dyrektywy ję-
zykowe i systemowe a ostrożniej proponują 
posługiwanie się dyrektywami funkcjonal-
nymi. Teorie dynamiczne zaś większy akcent 
kładą na stosowanie dyrektyw celowościo-
wych i funkcjonalnych , a mniejszy na dy-
rektywy językowe i systemowy. Podkreśle-
nia wymaga fakt, że wybór konkretnej teorii 
wykładni prawa skutkuje odmiennym efek-
tem działań interpretacyjnych. Poszczególne 
teorie wykładni różnie określają wzajemną 
preferencję metod interpretacyjnych a nawet 
etapy ich zastosowania, interpretator uzyska 
inne znaczenie normy prawnej.

W polskim prawoznawstwie za wiodące 
uznaje się klaryfi kacyjną (semantyczną) teo-
rię wykładni prawa Macieja Zielińskiego. 
Wspólna cechą obu tych teorii jest to, że po-
sługują się lingwistyczna teorią normy praw-
nej, tj. przyjmuje się w nich, że norma praw-
na to wyrażenie (wypowiedź) określająca 
wzór powinnego zachowania się adresata w 
danych okolicznościach. Wypowiedź ta inter-
pretowana jest z tekstu aktu normatywnego 
(zatem nie z jego treści). Teorie te są jednak 
przeciwstawne w niektórych założeniach. 
Różnice pomiędzy teorią klaryfi kacyjną a de-
rywacyjną pojawią się przede wszystkim w 
kwestiach:

– zdefi niowania pojęcia sytuacji wykład-
ni, co przekłada się na określenie początku i 
końca wykładni;

– rangi poszczególnych metod interpreta-
cyjnych;

– sposobu rozumienia granicy językowej 
wykładni prawa.

Teoria klaryfi kacyjna opiera się na pare-
mii: clara non sunt interpretanda – zwroty 
jasne nie podlegają interpretacji – i przyna-
leży do kategorii wykładni sensu stricto9.

Ogranicza się do formalnego wdrożenia 
przez interpretatora określonych, uznanych 
za właściwe i dopuszczalne, metod pracy 
z tekstem, jednak jedynie w sytuacji stanu 
polisemii czyli wieloznaczności aktu nor-
matywnego. Derywacyjna teoria wykładni 
prawa powraca w pewnym sensie do zało-
żeń przedwojennej polskiej myśli o wykład-
ni prawa. Teoria ta stanowi adaptację ujęcia 
sensu largo wykładni, posługując się pare-
mią: omnia sunt interpretanda – wszystkie 
zwroty wymagają interpretacji (lub: wszystko 
musi być wyjaśnione). Teoria ta zakłada, że 
choć norma prawna jest wyrażeniem, to jest 
ona dekodowana (a nie tylko odczytywana 
-interpretowana) z tekstu prawnego. Regu-
ły wnioskowań prawniczych stanowią część 
wykładni prawa. Za sytuację wykładni uznaje 
się każde zetknięcie interpretatora z tekstem 
aktu normatywnego, którego znaczenie win-
no być zinterpretowane przy wykorzystaniu 
wszystkich metod interpretacji uznawanych 
za równorzędne (bez pierwszeństwa metody 
językowo-logicznej).

Teoria derektywalna stanowi wizję wy-
kładni prawa tworzoną na podstawie mniej 
lub bardziej jawnie werbalizowanej fi lozofi i 
prawa (sposobie pojmowania prawa czy defi -
niowania normy prawnej).

II.
Ze względu na podstawowy i uniwersalny 

charakter metod wykładni prawa mówi się o 
triadzie interpretacyjnej lub triadzie von Sa-
vignyego: językowej, celowościowej i sysy-
temowej. Mianem wnioskowań prawniczych 
(inferencji prawniczej) określamy zaczerp-
nięte z logiki reguły rozumowań opartych na 
dedukcji, indukcji lub analogii. Do rodzajów 
wnioskowań prawniczych zaliczamy:

1. rozumowanie z silniejszego (a fortiori):

9 L. Morawski, Zasady wykładni prawa, Toruń 
2014.
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- wnioskowanie z większego na mniejsze 
(a maiore ad minus),

- wnioskowanie z mniejszego na większe 
(a minori ad maius ),

2. rozumowanie z przeciwieństwa (a 
contrario),

3. rozumowanie z podobieństwa, z analo-
gii, przy czym wyróżniamy:

- analogię z ustawy (legis),
- analogię z prawa (iuris).
Rodzaje wykładni ze względu na podmiot 

dokonujący wykładni (interpretatora) i moc 
wiążącą jej wyników, wyróżnia się wykład-
nię autentyczną, legalną, praktyczną, (opera-
tywną) i doktrynalną (naukową).

Wykładnia autentyczna jej autorem jest 
organ państwowy, który ustanowił dany akt 
normatywny. Taka moc wykładni wynika 
z powszechnie przyjętej zasady, głoszonej 
jeszcze przez prawników rzymskich, cuius 
est legem condere, eeeeius est interpretari – 
komu przysługuje moc stanowienia prawa, 
temu przysługuje moc interpretowania.

Wykładnia legalna dokonywana przez or-
gan państwowy, który uzyskał do tego spe-
cjalne kompetencje (na mocy konstytucji lub 
ustawy). Wyniki tego rodzaju wykładni mają 
moc powszechnie obowiązującą jak interpre-
towana ustawa.

Wykładnia doktrynalna jest dokonywana 
przez naukę prawa. Tego rodzaju wykładnia 
miała moc wiążącą w pewnym okresie dzie-
jów starożytnego Rzymu (responsa iuris con-
sulti takich prawników jak Paulus, Ulpianus). 
Współcześnie wykładnia doktrynalna nie ma 
mocy obowiązującej , lecz opinie prawników 
nie są bez znaczenia. Mają one wpływ na 
praktykę prawniczą taki, jak waga przedsta-
wianych przez nich racji, zgodnie z łacińską 
regułą: tantum valet auctoritas, quantum va-
let ratio. Opinie wybitnych uczonych publi-
kowane w formie komentarzy do ustaw lub 
głos do orzeczeń sądowych, oddziałują na 
świadomość prawników stosujących prawo.

Wykładnia praktyczna, zwana również 
operatywną dokonywana jest przez organy 
stosujące prawo. Mogą to być organy pań-
stwowe (ustawodawcze, sądowe lub organy 
administracji publicznej). Główny cel pro-
wadzonej wykładni prawa sprowadza się do 
wyprowadzenia reguły w stosunku do kon-

kretnego podmiotu prawa, do danych, usta-
lonych w sprawie okoliczności faktycznych, 
w celu podjęcia decyzji fi nalnej – wydania 
decyzji stosowania prawa, przewidującej 
określoną konsekwencję prawną w stosunku 
do strony (uczestnika) postępowania. Prowa-
dzenie wykładni operatywnej jest także dość 
sformalizowane, przede wszystkim przyjętą 
w ramach danego systemu prawa metodyką 
postępowania w obrębie tego procesu oraz 
szeroko rozumianą kulturą prawną.

Z kolei regulacje prawne dotyczą zwykle 
metodyki sporządzania uzasadnienia decyzji 
stosowania prawa, w której również zawarte 
są informacje o sposobie prowadzenia opera-
tywnej wykładni prawa10. Wyróżnia się nastę-
pujące etapy wykładni operatywnej, które po-
łączone są z fazami procesu stosowania prawa:

• organ prowadzi ustalenia faktyczne – 
przeprowadza postępowanie dowodowe;

• organ interpretuje zgromadzone w 
sprawie dowody (interpretuje stan faktyczny, 
ocenia wiarygodność poszczególnych źródeł 
dowodowych i na ich podstawie przyjmuje 
okoliczności faktyczne;

• organ podejmuje decyzje walidacyj-
ną – określa normatywna podstawę decyzji, 
czyli wskazuje akty normatywne i przepisy 
prawne, które stanowią podstawę do wydania 
decyzji w stosunku do ustalonego stanu fak-
tycznego;

• organ dokonuje wykładni przepisów 
prawa in abstracto;

• organ podejmuje decyzję o subsumcji;
• organ wyprowadza normę in concreto;
• organ wydaje decyzję stosowania pra-

wa;
• organ uzasadnia proces decyzyjny 

(przedstawia argumentacje).
Należy podkreślić, iż twórczym rozwinię-

ciem dychotomii (teorii wykładni opisowych 
i normatywnych) jest odnoszące się wprost do 
argumentacji prawniczej rozróżnienie, jakie 
zaproponował Robert Alexy stwierdzając, ze 
dyskurs prawniczy może być przedstawiany 
10 Zob. L. Leszczyński, Zagadnienia teorii stoso-
wania prawa, Kraków 2004; L. Leszczyński, Wy-
kładnia operatywna (podstawowe właściwoś ci), 
Państwo i Prawo z. 6, 2009; System prawa admi-
nistracyjnego t. 4, red. R. Hanser, Z. Niewiadom-
ski, A. Wróbel, Warszawa 2010.
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w sposób empiryczny, analityczny lub norma-
tywny. Przy podejściu empirycznym opisuje 
się m.in. częstość występowania poszczegól-
nych argumentów, ich oddziaływanie, moty-
wacje posługiwania się nimi czy tez korelacje 
zachodzące między uczestnikami dyskursu, 
istniejącą sytuacją i użyciem określonego 
argumentu. Istotą podejścia analitycznego 
jest badanie struktury logicznej argumentów 
faktycznie występujących lub mogących wy-
stąpić. Z kolei z podejściem normatywnym 
mamy do czynienia wtedy, gdy przedstawia 
się kryteria racjonalności dyskursu prawni-
czego11. Uznaje, że nie ma konfl iktu między 
argumentacją prawniczą a klasyczną koncep-
cją prawdy. Należy uwzględnić, że dyskurs 
prawniczy w ramach sądowego stosowania 
prawa ma w przeważającej mierze wymiar 
praktyczny, niejednokrotnie też skierowany 
ku przyszłości. Wartość logiczna przysługuje 
jedynie zdaniom w sensie logicznym, a nie 
wypowiedziom innego rodzaju. Argumenta-
cja prawnicza zmierza do wykazania praw-
dziwości, ale w wielu ma przed sobą inne 
cele, jak np. przekonanie o słuszności propo-
nowanego rozwiązania12. Zaletą stosowania 
prawa w myśl założeń koncepcji argumen-
tacyjnych jest zwrócenie uwagi na rolę, jaką 
mogą odegrać uzasadnienia podejmowanych 
rozstrzygnięć. Zauważyć należy, że model 
argumentacyjny wyraźnie kładzie akcent na 
kontekst uzasadnienia. Ważniejsze jest, jak 
to stanowisko prawnik uzasadni. Istota tego 
modelu polega właśnie na tym, aby orzecze-
nie było należycie, racjonalnie uargumento-
wane. Dzięki temu np. sędziowska decyzja 
nabiera cech realnej sprawdzalności. Ła-
twiejsze są bowiem do obiektywnego skon-
trolowania elementy kontekstu uzasadnienia 
niż kontekstu odkrycia13. Argumentacyjny 
model stosowania prawa nie jest uznawany 
za panaceum na wszelkie bolączki wymiaru 
11 .R. Alexy, Theorie der juristischen Argumen-
tation. Die Theorie des rationalen Diskurses als 
Theorie der juristischen Begrundung, Frankfurt 
am Main 2002, s. 32-33.
12 Zob. J. Stelmach, B. Brożek, Metody prawni-
cze, Kraków 2004, s. 173-178.
13 U.Neumann, Juristische Argumentationslehre, 
Darmstadt 1984; T. Spyra, Granice wykładni pra-
wa, Kraków 2006.

sprawiedliwości. W przypadku, gdy prawni-
cy porzucą sylogizm prawniczy i zwrócą się 
w stronę koncepcji Perelmana czy Alexy’ego, 
zapewne nie będzie tak, że natychmiast po-
stanowienia będą przyjmowane z pełną ak-
ceptacją przez strony procesu i przez opinię 
publiczną. Argumentacja prawnicza stwarza 
szansę szerszego spojrzenia na rozpatrywany 
problem, a jednocześnie, zrywając z sylogi-
styczną prostotą, wymaga zwiększonego wy-
siłku intelektualnego.

III.
W literaturze podnosi się, że powiązanie 

wykładni operatywnej z procesami stosowa-
nia prawa wynika z charakteru działań podej-
mowanych przez dany organ. Immanentną 
cechą pojęcia wykładni operatywnej jest po-
wiązanie z sytuacją decyzyjną. „Wykładnia, 
jeśli traktowana jest jako element procesu de-
cyzyjnego, ma cechy wykładni operatywnej 
(decyzyjnej)”14. Chodzi o „istotny kontekst 
jej prowadzenia, polegający na ustaleniu tre-
ści wzoru zachowania po to, aby wydać na 
jego podstawie decyzje stosowania prawa”15. 
Wykładnia operatywna analizowana może 
być zarówno na poziomie nauki prawa jak i 
praktyki prawa, tj. na ile twierdzenia danej te-
orii wykładni prawa są adaptowane w ramach 
praktyki wykładni operatywnej, w ramach 
procesów sądowego stosowania prawa.

W połowie XX wieku w demokratycz-
nych państwach prawnych pojawia się kon-
cepcja, która strukturalizuje wykładnię ope-
ratywną w określonym sposobie rozumienia 
oraz defi niowania procesu stosowania pra-
wa nie na podstawie przesłanek logicznych, 
ale aksjologicznych; głównie trafności roz-
strzygnięcia, słuszności, sprawiedliwości, 
dobra, a w myśl formuły G. Radbrucha od-
powiadające poczuciu moralnej słuszności. 
J. Wróblewskie wskazywał we wstępie do 
Logiki  Ch. Perelmana, że w modelu decy-
14 L. Leszczyński, Sądowa kontrola administra-
cji a „kontrolna wykładnia operatywna” prawa 
administracyjnego, [w:] W poszukiwaniu dobra 
wspólnego. Księga jubileuszowa Profesora Ma-
cieja Zielińskiego, red. A. Choduń, S. Czepita, 
Szczecin 2010, s.305.
15 Cyt. Za L. Leszczyński, Wykładnia operatyw-
na (podstawowe właściwości), „Państwo i Prawo” 
2009, nr 6,s. 12.
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zyjnym prawo „ujęte jest jako sposób orga-
nizacji sporów prowadzący do rozstrzygania 
problemów decyzyjnych. Jest to rodzaj […] 
sądowej koncepcji prawa, która może się 
łączyć z rozmaitymi poglądami teoretycz-
noprawnymi. Przede wszystkim jednak jest 
to podejście charakterystyczne dla realizmu 
prawniczego, na gruncie którego prawo jest 
ujmowane jako decyzja lub jako przepowied-
nia decyzji sądowej”16.

Powstanie po drugiej wojnie światowej 
koncepcji minimum prawa natury określa-
jącej moralne roszczenie do treści prawa 
pozytywnego stanowionego przez władze 
polityczne w rzeczywistości demokracji neo-
liberalnej przyczyniło się do kreacji modeli 
stosowania prawa. Decyzyjność modeli sto-
sowania prawa zakłada podejmowanie dzia-
łań interpretacyjnych w warunkach swobod-
ności określonej jednak nie przez kulturowe 
ramy interpretacji w ogóle (jak w modelu 
subsumcyjnym), ale przez ramy wspólnoty 
komunikujących stricto o prawie, w katego-
rii wyszczególnionej przez J. Wróblewskiego 
jako nurt wykładni (w tym wykładni opera-
tywnej) sensu largo.

Wskazać należy, ze model decyzyjny sto-
sowania prawa znajduje się w opozycji do za-
łożeń modelu subsumcyjnego (nie mówiąc 
o czystym modelu sylogistycznym odwołując 
się do innego rodzaju sylogizmu. O ile modele 
tzw. czysty, sylogistyczny i subsumcyjny bazu-
ją na sylogizmie kategorycznym, o tyle model 
decyzyjny (i jego pochodne: argumentacyjny 
i dyskursywny) na sylogizmie dialektycznym.

W literaturze wymienia się różne cechy 
wykładni operatywnej na bazie wkompono-
wywania klaryfi kacyjności wykładni w po-
dejście derywacyjne17: - przyjmuje się lingwi-
16 Cyt. za: J. Wróblewski, Logika prawnicza a 
teoria argumentacji Ch. Perelmana, [w:] Logika 
prawnicza, nowa retoryka, red. Ch. Perelman, 
Warszawa 1984, s. 17; J. Wróblewski, Sądowe 
stosowanie prawa, Warszawa 1988.
17 Por. m.in. M. Zieliński, M. Zirk-Sadowski, 
Klaryfi kacyjność i derywacyjność w integrowaniu 
polskich teorii wykładni prawa, „Ruch Prawniczy, 
Ekonomiczny i Socjologiczny” 2011, nr 2, oraz M. 
Zieliński et al., Zintegrowanie polskich koncepcji 
wykładni prawa, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny 
i Socjologiczny 2009, nr 4.

styczną koncepcję normy prawnej defi niowa-
nej jako wyrażenie językowe; - funkcjonuje 
pojmowanie wykładni prawa w nurcie sensu 
largo (wykładnia wymaga ujawnienia w ra-
mach argumentacji dla uczestników postępo-
wania); - preferuje się w ramach ujmowania 
wykładni operatywnej jako wypowiedzi teo-
rii wykładni prawa w formie typu dyrektyw-
nego; teoria klaryfi kacyjna jak i derywacyjna 
odznaczają się określonym zbiorem poleceń 
kierowanych do interpretatora wspomagając 
gwarancyjny i legalistyczny aspekt wykład-
ni cennej w wykładni operatywnej. Prawnicy 
działając w określonych realiach teorii prawa 
przyjmują formę wykładni operatywnej zbli-
żoną do dominującego ujęcia wykładni pra-
wa na poziomie nauki. Chodzi o teorię kla-
ryfi kacyjną (semantyczną) J. Wróblewskiego 
w odmianach intensjonalnej i ekstensjonalnej 
(J. Woleńskiego) znajdujące się w nurcie sen-
su stricto oraz derywacyjną M. Zielińskiego 
oraz inną teorię typu derywacyjnego, tj. de-
rywacyjno-walidacyjną L. Leszczyńskiego. 
Te ostatnie teorie znajdują się w nurcie dery-
wacyjności wykładni, czyli w ramach nurtu 
sensu largo.

Problematyka wykładni osadza się w rze-
czywistości egzegetycznej wynikającej z teo-
rii klaryfi kacyjnej lub teorii derywacyjne naj-
bardziej znanych w polskiej jurisprudencji.

Pełny obraz wykładni operatywnej obej-
muje prowadzące do skonstruowania nor-
matywnej podstawy decyzji rozumowania 
walidacyjne i derywacyjne. Ujęcie walida-
cyjno-derywacyjne oznacza zatem iunctim 
pomiędzy interpretacyjnym ustaleniem źród-
ła, z którego dokonywana jest rekonstrukcja 
(derywowanie) normy prawnej oraz proce-
sem rekonstrukcji norm prowadzącym do 
zbudowania normatywnej podstawy decyzji. 
Potrzebna jest w demokratycznym państwie 
prawa dobra wiara i przyzwoitość stosowania 
prawa. M. Safjan zauważa, iż „dobra wiara 
przy stosowaniu reguł prawa odnoszących się 
do funkcjonowania państwa i jego instytucji 
stanowi zaprzeczenie nadużywania kompe-
tencji, a zarazem wyraz dążenia do uczciwej 
i rzetelnej realizacji celu normy, dostrzeganie 
przy wykładni i stosowaniu takich norm – w 
pierwszej kolejności wartości dobra wspólne-
go i wymaga nieustannej pamięci o tym, że 
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każdy instrument i środek jest tylko jednym 
z wielu komponentów reguł składających się 
na system, który w całości jest podporząd-
kowany wspólnym celom i zasadom. W ten 
sposób powinien także przejawiać się respekt 
dla wartości demokratycznych we współ-
czesnym państwie prawa”18. Przywołać na-
leży wyrażoną przez E. Łętowską metaforę 
dotyczącą muzyki i prawa: „inaczej niż ma-
larstwo, rzeźba, literatura, które mogą być 
odbierane przez widza czy czytelnika wprost 
obcującego z dziełem – muzyka potrzebuje 
pośrednika. Jest nim wykonawca, z natury 
rzeczy będący zarazem interpretatorem. To 
przez jego kreację, jego wykonanie – muzyka 
istnieje dla słuchacza (…). Moja dziedzina, 
prawo, ma cechę podobną. Na początku rodzi 
się jako tekst: uchwalony przez parlament i 
opublikowany w Dzienniku Ustaw. Dla ludzi 
objawia się, istnieje – tak jak muzyka – tylko 
interakcyjnie, poprzez komunikację”19.

Obecnie pożąda się prawników o posta-
wie aksjologicznej, bowiem dobra technika 
stosowania prawa, elastyczna i wychodząca 
poza sztywną formułę prawa pozytywne-
go, ale pozbawiona przemyślanej podstawy 
aksjologicznej spełnić nie może oczekiwań 
kierowanych wobec prawnika, w tym sę-
dziego rozpatrującego skomplikowane spo-
ry, konfl ikty. Racjonalny dyskurs prawniczy 
dzisiaj nie może już jednak zatrzymać się na 
poziomie kazuistycznej egzegezy tekstu nor-
matywnego, tym bardziej, ze coraz częściej 
takiego tekstu – jako jednoznacznego punktu 
odniesienia brakuje. Przyjąć należy wyra-
żony przez R. Dworkina pogląd, iż „każdy 
argument prawny o praktycznym znaczeniu, 
bez względu na to, jak jest szczegółowy i 
konkretny, zakłada taką abstrakcyjną podsta-
wę, jakiej dostarcza mu prawoznawstwo, a 
gdy podstawy konkurują ze sobą, argument 
prawny przyjmuje jedną z nich i odrzuca po-
zostałe. Tak więc każde orzeczenie sądowe 
stanowi element fi lozofi i prawa, nawet jeśli 
fi lozofi a ta jest ukryta,a w jawnej argumenta-
cji dominuje wskazanie podstawy prawnej i 
18 M. Safjan, Wyzwanie dla państwa prawa, War-
szawa 2007, s. 33.
19 E. Łętowska, Communicare et humanum, et 
necesse est. O komunikacyjnej misji muzyków i 
prawników, Monitor Prawniczy 2005, nr 1, s. 3.  

wyliczenie faktów. Prawoznawstwo stanowi 
ogólna część orzekania, jest cichym wstępem 
do każdej decyzji prawnej”20. J. Zajadło pod-
nosi, że fi lozofi a prawa to nie tylko ozdob-
nik prawniczej erudycji (w gruncie rzeczy 
– kwiatek do jej „profesjonalnego kożucha”), 
lecz potrzebny, a nawet wręcz konieczny ele-
ment warsztatu pracy prawnika21. Stwierdza, 
iż „w dobie postmodernistycznego podważe-
nia utrwalonych paradygmatów, a zwłaszcza 
zakwestionowania założeń fi kcji racjonalne-
go prawodawcy, fi lozofi a prawa jako element 
warsztatu prawnika nie może dłużej budzić 
reakcji podobnych do zdziwienia pana Jou-
rdaina, powinna stać się uświadomioną ko-
niecznością22. Na zakończenie należy przy-
wołać opinię wyrażoną przez A. Baraka: „(...) 
fi lozofi a prawa pomaga sędziemu zrozumieć 
jego rolę i spełnić tę rolę. Jest rzeczą ważną, by 
sędzia rozumiał fi lozofi czny dyskurs. Przez to 
może uczestniczyć w poszukiwaniu prawdy, 
jednocześnie rozumiejąc ograniczenia ludz-
kiego umysłu i złożoność ludzkiej natury. 
Z pomocą dobrej fi lozofi i lepiej zrozumie rolę 
prawa w społeczeństwie i zadania sędziego w 
ramach prawa. Nie można zbyt wiele osiąg-
nąć wyłącznie z dobrą fi lozofi ą, bez niej nie 
można osiągnąć nic”23. Decyzje wydawane 
w procesie stosowania prawa we współczes-
nych standardach porządku prawnego winny 
być uzasadnialne oraz uzasadniane. W zasa-
dzie wykładnia prawa pełni podobną rolę w 
decyzyjnym procesie stosowania prawa (wy-
kładni operatywnej), niezależnie od typu pro-
cesu. Zarówno w typie sądowym jak i typach 
pozasądowych, np. w typie administracyj-
nym, jest niezbędnym składnikiem procesu 
decyzyjnego, wyrażającym się w aktualności 
formuły omnia sunt interpretanda. Ta ostat-
nia dotyczy nie tylko obecności wykładni 
lecz także przeprowadzenia wszystkich faz 
wykładni operatywnej oraz wykorzystania w 
odpowiednim porządku i zakresie wszystkich 

20 R. Dworkin, Imperium prawa, tłum. J. Winczo-
rek, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2006.
21 J. Zajadło, Po co prawnikom fi lozofi a prawa?, 
Warszawa 2008.
22 J. Zajadło, Po co prawnikom ...op. cit. s. 14.
23 A. Barak, The Judge in a Democracy, Prince-
ton Univwersity Press, Princeton-Oxford 2006.
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reguł wykładni, będących w poszczególnych 
fazach regułami podstawowymi, konteksto-
wymi lub uzupełniająco-weryfi kującymi. W 
ramach wykładni operatywnej, uzasadnianie 
decyzji interpretacyjnej jest częścią uzasad-
nienia całej decyzji, mieszczącą się w katalo-
gu wymogów formalnych (proceduralnych), 
najogólniej mówiąc, w tej jego części, któ-
ra nazywana jest uzasadnieniem prawnym, 
obejmującym wyjaśnienie podstawy prawnej 
decyzji ze wskazaniem niekiedy obowiązku 
przytoczenia przepisów prawnych. Uzasad-
nieniu decyzji interpretacyjnej podlega za-
równo przebieg wykładni, zastosowanie i rola 
poszczególnych grup reguł oraz konkretnych 
reguł wykładni oraz wynik ich zastosowania. 
Istotnym jest wykazanie związku wykładni z 
treścią decyzji stosowania prawa, bowiem to 
właśnie podkreśla „operatywność” wykładni 
oraz jej wyniku.

Przy rozważaniu istoty uzasadnień np. 
decyzji sądowej czy decyzji o typie admini-
stracyjnym, także przy uzasadnianiu decyzji 
interpretacyjnej dostrzec należy możliwe sty-
le jego przeprowadzania. Najogólniej rzecz 
ujmując, także tu niezbędna jest przynajmniej 
podstawowa obecność stylu dyskursywne-
go24. Jego brak utrudnia bowiem rozpoznanie 
miejsca dokonanych rozumowań interpre-
tacyjnych oraz ich wyników w kontekście 
dualizmu relacji do aktualnych linii orzecz-
niczych.

Jawność prezentacji rozumowań i same-
go argumentowania służy kształtowaniu się 
odpowiednich praktyk komunikacyjnych25 w 
odbywającej się w procesach stosowania pra-
wa debacie interpretacyjnej.

Argumentacja prawnicza ma swoje pod-
stawy i zasady. Podstawy argumentacji nie 
tylko stanowią jej bazę, ale przekładają się 
też na jej zasady i sposób prowadzenia. Jako 
szczególnie istotne podstawy argumentacji 
prawniczej należy wskazać retorykę i logikę. 
Prawnicy z uznaniem podchodząc do argu-
24 Zob. M. Zirk-Sadowski, Wykładnia i rozumie-
nie prawa w Polsce po akcesji do Unii Europej-
skiej [w:] Polska kultura prawna a proces inte-
gracji europejskiej, S. Wronkowska (red), Kraków 
2003, s. 94-95.
25 S.L. Stadniczeńko, Znaczenie komunikacji 
spo łecznej w jurisprudencji, Opole 2009.

mentacji, równocześnie niejednokrotnie za-
chowują wyraźny dystans w stosunku do re-
toryki i logiki nie dostrzegając, że argumen-
tacja prawnicza nie ma racji bytu bez nich. W 
praktyce często przyjmuje się defi niowanie 
retoryki jako krasomówstwa. Retoryka to nie 
tylko kwestie stylistyki, to również, a właś-
ciwie przede wszystkim, umiejętność odszu-
kiwania i porządkowania argumentów. Bez 
tej umiejętności trudno wyobrazić sobie pra-
widłową i skuteczną argumentację. Uprosz-
czeniem jest też utożsamianie logiki z logiką 
formalną. To, co jest logiczne, może ale nie 
musi być formalno-logiczne. W argumenta-
cji prawniczej szeroko korzysta się z dwóch 
pozostałych działów logiki – semiotyki i me-
todologii nauk. Sama logika formalna ma do 
odegrania znaczącą rolę w pracy myślowej 
prawnika. Dzięki niej można stwierdzić, czy 
przeprowadzone wnioskowanie jest zawod-
ne czy niezawodne. Jak zauważył F. Haft, to 
człowiek ma opanować retorykę, a nie zostać 
przez nią opanowany26. Twierdzeniem tym 
można objąć i logikę mówiąc, iż to człowiek 
ma opanować logikę, a nie zostać przez nią 
opanowany. Nie wszystko w procesie stoso-
wania prawa da się zmierzyć, zważyć i mate-
matycznie wyliczyć.

Efektowne i efektywne prezentowanie ar-
gumentacji prawniczej nie należy do zadań 
łatwych. Prawidłowość i skuteczność argu-
mentacji w dużym stopniu zależy od prze-
strzegania wymogów, jakie są jej stawiane.

Podsumowanie
Istotę prawa stanowią normy prawne 

kształtujące i regulujące życie społeczne 
(pra wo konstytucyjne, cywilne, karne, admi-
nistracyjne, fi nansowe, budowlane, handlowe 
itd.). Są one częścią bardziej złożonego syste-
mu normatywnego obejmującego także nor-
my obyczajowe, zwyczajowe, religijne, este-
tyczne, techniczne i inne. W nauce o prawie 
wyróżnia się szereg aspektów tej instytucji: 
formalny (logiczno-językowy), społeczno-
kul turowy (socjologiczny), psychologiczny, 
aksjologiczny, a także odpowiednio wiele 
pra woznawczych subdyscyplin, takich jak 
fi lozofi a i teoria prawa, metodologia nauk 

26 F. Haft, Juristische Rhetorik, Freiburg-Mun-
chen 2007, s. 190.
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prawnych, dogmatyka prawa, socjologia pra-
wa, psychologia prawa i historia prawa. W 
rezultacie zarysowuje się wiele oddzielnych 
płaszczyzn badania i co najmniej dwa progra-
my badania: wewnętrzny (np. teoria prawa, 
dogmatyka) oraz zewnętrzny (skoncentrowa-
ny na relacji normy prawne - społeczeństwo). 
W metodologii nauk prawnych silną pozycję 
zajmuje jej wariant normatywny.

Za klasyczne uznaje się w prawoznaw-
stwie trzy koncepcje prawa. Dwie pierwsze 
– koncepcja prawa naturalnego i koncepcja 
prawa pozytywnego – traktują prawo jako 
zespół (system) norm postępowania. Trzecia 
– tzw. realistyczna koncepcja prawa – ujmuje 
je szerzej jako zespół faktów psycho-socjo-
kulturowych związanych z normami prawny-
mi w czystej postaci.

Właściwie w prawie współczesnym doko-
nuje się pełzająca „rewolucja” – od prawa za-
kazów i nakazów narzucanych przez państwo 
do koncepcji prawa jako socjotechniki lub 
dialogu, od modelu sylogistycznego do mo-
odelu argumentacyjnego i retorycznego, od 
dogmatycznej egzegezy tekstów prawnych 
do hermeneutycznej wrażliwości na wartości 
i ideały. Komunikacyjno-językowy obszar 
prawa jest coraz bardziej rozległy i zróżni-
cowany wewnętrznie. Każde z ujęć prawa 
rzutuje na postrzeganie języka prawnego. 
Silny normatywnie pozytywizm prawniczy 
wymaga od tekstów prawnych precyzji ter-
minologicznej i składni podporządkowanej 
zasadzie ścisłości logicznej. Koncepcje rea-
listyczne skłaniają się do traktowania prawa 
jako zbioru aktów komunikacyjnych osadzo-
nych w określonych sytuacjach społeczno-
kulturowych.Pogłębione spojrzenie na język 
w sferze administracyjno-prawnej może do-
starczyć prawnikom językoznawstwo. Prefe-
ruje ono podejście deskryptywne i w ostat-
nich kilkudziesięciu latach uczyniło wielki 
krok w poznaniu rzeczywistości językowej. 
Wypracowało narzędzia, których zastosowa-
nie do badania komunikacji językowej w sfe-
rze administracyjno-prawnej może przynieść 
wyniki ciekawe poznawczo i przydatne do 
kształtowania realistycznej polityki prawno
-językowej w tej sferze. Występuje bowiem 
inne poprawne stosowanie wykładni w zmie-
niającej się rzeczywistości społeczno-eko-

nomiczno-kulturowej wymaga umiejętności 
interpretacji, wnioskowania prawniczego, ar-
gumentacji, rzeczywistego kunsztu oraz bie-
głości społeczno-prawnej, odpowiedzialno-
ści i etycznego postępowania.

W demokratycznym państwie prawnym 
to na organie stosowania prawa (sądy, or-
gany administracji publicznej) spoczywa 
obowiązek wykazania nie tylko legalności 
rozstrzygnięcia, ale także elementów związa-
nych ze słusznością, jak racjonalność, spra-
wiedliwość, ważność a nawet moralność. W 
literaturze wskazuje się, iż teorie wykładni 
prawa powstawały w zamyśle monocentrycz-
nej wizji świata prawa i świata około-praw-
nego27. Obecnie potrzebna jest umiejętność 
odczytywania tekstów prawnych zarówno w 
kontekście obiektywnej teorii wykładni jak i 
całego systemu prawa. Opis prawa wymaga 
redefi niowania z powodu rzeczywistości kul-
turowej w jakiej działa prawo. Dotychczas re-
alizowany opis prawa został stworzony w ka-
tegoriach fi lozofi i prawa pozytywnego i jest 
obecnie nieefektywny (w sensie deskryptyw-
nym), gdyż opisuje to, co współcześnie jest 
już inne. Występują bowiem inne relacje mię-
dzy prawem a państwem i skrajnie odmienna 
rzeczywistość polityczno-społeczna, w ja-
kiej prawo działa, wobec czego teoretyczny 
opis zjawiska prawa jest z tego powodu, w 
określonym zakresie nieadekwatny. Decyzje 
tworzenia i stosowania prawa zapadają w tak 
zwanych warunkach rozproszonych. Zarów-
no pod względem walidacyjnym jak i cen-
trów decyzyjnych pośrednio wpływających 
na procesy, gdzie wyróżnić należy po stronie 
tworzenia prawa mechanizmy legisprudencji 
deliberatywnej28 po stronie stosowania pra-
wa, na dyskursywne mechanizmy współpra-
cy między organami stosującymi prawo i ich 
przełożeniem na procesy aplikacyjne. Pamię-
tać należy, że udana komunikacja językowa 
27 T. Buksiński, Monocentrism and multicentrism 
as legal theories in the global era, „Archiwum Fi-
lozofi i Prawa i Filozofi i Społecznej” 2015/1, s.5.
28 K. Kaleta, A. Kotowski, Kodowanie a dekodo-
wanie znaczenia prawnego – zarys dyskursywne-
go modelu tworzenia prawa, [w:] Leges ab omni-
bus inteellegi debent. Ksiega XV-lecia Rządowego 
Centrum Legislacji,red. W. Brzozowski, A. Krzy-
woń, Warszawa 2015, s. 414-418.
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realizuje się na dwóch poziomach: przedmio-
towym i interakcyjnym. Wykładnia prawa z 
tego względu musi być również osadzona w 
określonej perspektywie poglądów na kwe-
stię multicentryczności. Jak podkreśla się w 
literaturze wykładnia prawa podlega dalszej 
ewolucji i próbie przekształcania do różno-
rakich zapotrzebowań interpretacyjnych (w 
tym na okoliczność operatywną)29.

W teorii wykładni prawa nie uwzględnia 
się w zadowalającym stopniu twierdzeń o 
multicentycznym charakterze systemu pra-
wa, co miałoby wpływ na praktykę wykładni 
operatywnej. Argumentacja prawnicza jest 
sztuką żywą, a nie umiejętnością, która była-
by dana komukolwiek raz na zawsze.

Prawnik we współczesnej dobie funkcjo-
nuje w nieograniczonej przestrzeni trudnych 

29 Por. M. Zieliński, M. Zirk-Sadowski, op. cit., 
oraz M. Zieliński et al.,

przypadków przy rozwiązywaniu których nie 
wystarcza już zwykły prawniczy warsztat czy 
nawet kantowski rozum teoretyczny i odpo-
wiadająca mu teoria prawa. Trzeba sięgnąć 
do rozumu praktycznego, a zatem do etyki 
czy fi lozofi i prawa. Zdarza się bowiem, że 
trudny przypadek jest w ostatecznej instancji 
konfl iktem prawa z samym sobą, gdyż nie jest 
rzeczą pozbawioną znaczenia, co jest pośred-
nim źródłem tego konfl iktu, czy jest to struk-
tura samego prawa, czy też może zewnętrzne 
czynniki, takie jak moralność, obyczajowość, 
ekonomia, polityka, religia itd.

Praktyka dowodzi, iż praktyczne zasto-
sowanie fi lozofi i prawa jest wprawdzie dla 
prawników nieodzowne z tym, że dla więk-
szości jest to konieczność nieuświadomiona.
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Óãîðùèíà – òåðíèñòèé øëÿõ 
äî ïðàâîâî¿ äåðæàâè

У статті аналізується угорський досвід розбудови правової держави новітньої доби. По-
казано, яким чином в Угорщині стверджується на практиці принцип рівноправності, забезпечу-
ється скорочення розриву між проголошеними в Конституції правами і свободами особи, а та-
кож закріпленими в ній гарантіями цих прав і свобод та повсякденною практикою їх реалізації і 
захисту. Підкреслено, що функції практичного управління угорськими судами покладено на Дер-
жавну раду юстиції Угорської Республіки. Окремо розглянуто компетенції суддівських колегій, 
як нового демократичного органу, властивого правовій державі. Розглянуті також труднощі 
та проблеми, з якими стикається Угорщина на шляху забезпечення прав і свобод громадян.

Ключові слова: Угорщина, розбудова правової держави, забезпечення прав і свобод громадян, 
державна рада юстиції, суддівські колегії.

Ä.È. Òêà÷
äîêòîð ïîëèòè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð,

ïðîðåêòîð ïî ìåæäóíàðîäíûì âîïðîñàì,
Óíèâåðñèòåò ýêîíîìèêè è ïðàâà «ÊÐÎÊ»

Âåíãðèÿ – òåðíèñòûé ïóòü 
ê ïðàâîâîìó ãîñóäàðñòâó

В статье анализируется венгерский опыт развития правового государства новейшей эпохи. 
Показано, каким образом в Венгрии утверждается на практике принцип равноправия, обеспечи-
вается сокращение разрыва между провозглашенными в Конституции правами и свободами че-
ловека, а также закрепленными в ней гарантиями этих прав и свобод и повседневной практикой 
их реализации и защиты. Подчеркнуто, что функции управления венгерскими судами возложено 
на Государственный совет юстиции Венгрии. Отдельно рассмотрены компетенции судейских 
коллегий как нового демократического органа, свойственного правовому государству. Рассмо-
трены также трудности и проблемы, с которыми сталкивается Венгрия на пути обеспечения 
прав и свобод граждан.

Ключевые слова: Венгрия, развитие правового государства, обеспечение прав и свобод 
граждан, государственный совет юстиции, судейские коллегии.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Проблема розбудови правової держави, 

забезпечення прав і свобод людини для 
сучасної Угорської держави і суспільства 
набуває нині особливого значення. Права 
людини як невід’ємна складова право-
вої держави є непростим багатовимірним 
явищем. Яким чином обмежити всевладдя 
держави, утвердити на практиці принцип 
рівноправності, зменшити розрив між 
проголошеними в Конституції правами і 
свободами особи, а також закріпленими 
в ній гарантіями цих прав і свобод та по-
всякденною практикою їх реалізації і за-
хисту? На ці та інші запитання шукають 
відповіді юристи, політологи, громадські 
діячі, урядовці, парламентарії. 

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

Поряд із розглядом деяких публіка-
цій угорських та українських фахівців, а 
саме Рokol Béla [1], Körösénzi András [2], 
Sajo András [3], Д.Ткача [4], Є. Кіш [5], 
Körősényi András [6], у яких аналізуєть-
ся проблема розбудови правової держа-
ви, забезпечення прав і свобод людини 
у сучасній угорській державі, предметом 
опрацювання стали положення Консти-
туції Угорщини, які стосуються цієї те-

матики, а також відповідні нормативно-
правові акти.

Íå âèð³øåíà ðàí³øå ÷àñòèíà 
çàãàëüíèõ ïðîáëåì

Вищезазначена проблема надзвичайно 
актуальна і для України, яка за роки неза-
лежності так і не спромоглася збудувати 
основи правової держави, реформувати 
судову систему, забезпечити права та сво-
боди власним громадянам. Тому в цьому 
контексті надзвичайно важливо вивчати 
досвід тих країн, які мали схожі з Украї-
ною стартові можливості у побудові де-
мократичного суспільства і досягли у цій 
царині значних успіхів. Саме цим і ціка-
вий для нашої держави досвід сусідньої 
Угорщини.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Із врахуванням зазначеного вище мету 

роботи сформулюємо наступним чином: 
дослідити головні напрями побудови в 
Угорщині правової держави. На підставі 
аналізу, визначити деякі особливості, при-
таманні саме цій країні у цьому складному 
процесі.

Â èêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ

Функції практичного управління угор-

D. Tkach
Professor, doctor of political Sciences,

Vice-rector for international Affairs,
“KROK” University

Hungary – a Thorny Path 
to the Law-Governed State

The article analyzes the Hungarian experience of the development of a law-governed state of the 
modern age. It is shown how in Hungary the principle of equality is confi rmed in practice, how the 
gap between the rights and freedoms, proclaimed by the Constitution, is provided, as well as how the 
guarantees of these rights and freedoms are enshrined in it, and how the everyday practice of their 
implementation and protection are provided. It is emphasized that the functions of practical management 
of Hungarian courts are entrusted to the State Council of Justice of the Republic of Hungary. Separately, 
the competences of the judiciary boards as a new democratic body inherent in a law-governed state are 
considered. Also the diffi culties and problems, which Hungary faces on a way to ensure the rights and 
freedoms of citizens, are considered.
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ськими судами покладено на Державну 
раду юстиції Угорської Республіки (аналог 
Вищої Ради юстиції України) [7, с. 48], яка 
є конституційним органом і здійснює свої 
повноваження на підставі положень окре-
мого, IV розділу Закону про організацію 
судів та їх управління відповідно до прин-
ципу незалежності суддів.

Державна рада юстиції (ДРЮ) склада-
ється з 15 членів, до неї входять дев’ять 
суддів, які обираються генеральними Збо-
рами суддів Угорщини таємним голосу-
ванням з числа колег, що мають практич-
ний досвід роботи на посаді судді не менш 
ніж п’ять років. З метою забезпечення без-
перебійності в роботі ДРЮ обираються 
також 9 заступників суддів – членів ДРЮ, 
міністр юстиції, генеральний прокурор, 
Президент угорської палати адвокатів і по 
одному депутату Державних Зборів, що 
представляють конституційно-правовий 
та бюджетно-фінансовий комітети угор-
ського парламенту [7, с. 50]

Для забезпечення належного виконан-
ня покладених на ДРЮ завдань в її підпо-
рядкуванні функціонує відповідне відом-
ство, яке згідно із Законом LXVI 1997 р. 
виконує:

 управління та контроль за управлін-
ською діяльністю голів всіх судів Угорщи-
ни, за винятком Голови Верховного Суду 
УР;

 підготовку та подання на розгляд 
уряду пропозицій до розділу Державного 
бюджету, що стосується діяльності судів, 
а також звітів про виконання попередніх 
бюджетів;

 здійснення управління господарсь-
кою діяльністю судів;

 здійснення кадрового забезпечення 
діяльності судів;

 ініціювання перегляду нормативних 
правил, що регулюють діяльність судів, та 
висловлювання своєї думки щодо інших 
відповідних пропозицій;

 безпосереднє керівництво внутріш-
нім контролем за фінансовою діяльністю 
судів;

 забезпечення централізованого вирі-
шення освітніх завдань;

 організацію та забезпечення збиран-

ня статистичних даних про діяльність су-
дів [8, § 40].

Крім того, ДРЮ готує попереднє по-
дання щодо кандидатур Голови Верховно-
го Суду УР та його заступників, а також 
призначає та звільняє з посад: 

 голів апеляційних судів та їхніх за-
ступників;

 голів обласних судів та їхніх заступ-
ників;

 голів судових колегій;
 керівника Відомства ДРЮ та його 

заступників.
Діяльність ДРЮ полягає у проведенні 

щомісячних засідань, і її рішення прийма-
ються простою більшістю голосів.

Законодавством Угорщини передба-
чаються також суддівські об’єднання, які 
згідно із Законом LXVI 1997 р. поділяють-
ся на:

• загальне засідання Верховного Суду 
Угорщини, загальні збори суддів апеляцій-
них, обласних та місцевих судів (далі — 
загальні конференції суддів);

• суддівські колегії;
• ради суддів Верховного Суду Угор-

щини, апеляційних, обласних та місцевих 
судів [8, § 77 ].

До завдань загальних конференцій суд-
дів, які скликає за необхідності голова від-
повідного суду або за наявності ініціативи 
з боку принаймні третьої частини загаль-
ної кількості суддів, належать:

• обрання делегацій для виборів членів 
Державної ради юстиції УР;

• внесення до оголошених ДРЮ кон-
курсів на заміщення вакантних посад суд-
дів пропозицій щодо конкретних кандида-
тур, а також ініціювання звільнення суддів 
з посад;

• обрання членів рад суддів та їхніх за-
ступників, звіти яких заслуховує щонай-
менше раз на рік;

• прийняття рішень про складання по-
вноважень членами суддівських рад.

Важливою є роль суддівських рад при 
прийнятті конкретних кадрових рішень 
щодо ротації суддів. Члени цих рад оби-
раються загальними конференціями суд-
дів терміном на шість років. Кількісний 
склад цих рад Законом CXXXVI 2000 р. 
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визначається в межах 5–15 членів і 3–13 
заступників, однак зазначається: якщо в 
окремій раді загальна кількість членів та 
їхніх заступників стає меншою п’яти, то 
обов’язково скликається позачергова кон-
ференція, яка дообирає необхідну кіль-
кість членів ради [9, § 84, 82]. 

До функцій рад суддів належать:
 висловлення думки щодо призначен-

ня, звільнення, переміщення суддів;
 висловлення думки щодо кандида-

тур, що пропонуються на конкурси із за-
міщення всіх посад у відповідних судах, за 
винятком посади голови суддівської коле-
гії та його заступників;

 подає пропозиції щодо річного бю-
джету суду та щодо використання затвер-
дженого бюджету.

Судові колегії створюються за галузе-
вим принципом з повноважних суддів, що 
спеціалізуються в тій чи іншій галузі пра-
ва. У межах Верховного Суду Угорщини, 
як уже зазначалося, п’ять постійно діючих 
колегій: кримінальна, цивільна, господар-
ська, трудова й адміністративна. До скла-
ду цих колегій входять як члени Верховно-
го Суду, так і голови колегій відповідних 
апеляційних судів.

До складу ж колегій апеляційних судів 
входять члени цих судів, а також голови 
відповідних колегій обласних судів. Якщо 
в тій чи іншій області немає відповідної 
колегії або якщо така колегія є змішаною 
і діє в складі фахівців з інших галузей 
права, до колегії апеляційного суду оби-
рається будь-який суддя обласного суду, 
що є фахівцем з даної галузі права. Такий 
самий принцип діє і на рівні колегій облас-
них судів — до їх складу входять як члени 
обласного суду, так і судді місцевих судів.

До компетенції суддівських колегій на-
лежить:

 внесення пропозицій щодо призна-
чення суддів, за винятком суддів місцевих 
судів;

 участь в оцінці професійної діяль-
ності суддів;

 подання пропозицій щодо кандида-
тур керівника колегії, його заступників, 
а також щодо кандидатури голови ради 
суддів.

Угорською системою правосуддя пе-
редбачено посаду судді з виконання пока-
рань на рівні обласних судів, у підпоряд-
куванні якого перебувають інспектори з 
питань виконання покарань і судові вико-
навці, які входять до складу як обласних, 
так і місцевих судів.

До завдань перелічених осіб належить 
виконання судових рішень у цивільних, 
трудових і адміністративних справах, а та-
кож рішень, прийнятих при розгляді судо-
вих спорів з питань власності. 

Як бачимо, в Угорщині створена ді-
єва законодавча та нормативна база для 
функціонування правової держави та за-
безпечення прав людини. Однак прийнят-
тя відповідних правових документів є 
тільки передумовою для забезпечення на 
практиці прав людини. Вже на етапі при-
йняття змін до Конституції безумовне ви-
знання і підтвердження прав людини по-
ступово піддавалося певному контролю, 
стаючи не таким уже безумовним. У міру 
того, як новий уряд відчував упевненість 
у своїх силах, нова еліта зрозуміла, що 
їй вдалося ліквідувати колишній дефіцит 
легітимності. Водночас повне та безумов-
не дотримання прав людини на практиці 
виявилося досить дорогою та складною 
справою. Перед новими угорськими ліде-
рами постало завдання повністю змінити 
систему виправних закладів, виділити зна-
чні бюджетні кошти на утримання судів, 
прокуратури, поліції. Значно ускладнюва-
лася в разі дотримання основних прав лю-
дини і діяльність правоохоронних органів, 
адже потрібно було б відмовитися від та-
ких зручних і звичних методів, як одиноч-
не утримання, менш жорстке поводження 
тощо. Перехідний період у житті суспіль-
ства супроводжувався загостренням соці-
ального напруження, посиленням злочин-
ності і навіть політичного екстремізму, що, 
звісно, потребувало вживання рішучих за-
ходів, які не завжди відповідали гуманіс-
тичним вимогам. Тому тема захисту прав 
людини для вчорашніх правозахисників, 
а сьогоднішніх урядовців втратила свою 
актуальність і тільки ті з них, хто зали-
шився поза владою, продовжували стояти 
на принципових позиціях поборників де-



39

 Теорія та історія держави і права

мократії. Досить несприятлива у сенсі за-
хисту прав людини і міжнародна ситуація. 
Повідомлення про ганебні порушення цих 
прав у сусідніх Югославії, Хорватії, Бос-
нії і Герцеговині та Румунії робили не та-
кою гострою для сприйняття суспільством 
власну практику законодавчого нігілізму. 

Тим часом, чим повніше нова полі-
тична еліта осягала владу і ті переваги 
та преференції, які діставалися їй в руки 
разом з урядовими посадами, тим гострі-
ше вона почала усвідомлювати, наскільки 
тяжіють над нею обмеження, що виплива-
ють з обов’язку дотримуватися основних 
прав людини. Процес створення правової 
системи як підвалин забезпечення прав 
людини, так активно розпочатий новим 
істеблішментом, ним же й був загальмо-
ваний. Вкотре в історії людства гноблені 
після приходу до влади зовсім забували 
про своє вчорашнє пригнічення, стаючи 
гнобителями, самі починали експлуатува-
ти і утискувати. Як результат, нові висо-
копосадовці не відмовилися від привілеїв 
колишнього уряду, засоби масової інфор-
мації не стали вільними, змінився лише 
диктат компартійний на диктат капіталу. 
Як можна зробити висновок з публікацій 
угорських ЗМІ, практика підслуховування 
телефонних розмов, шпигування викорис-
товувалася й надалі, хоча не так відверто, 
а грошей, призначених для діяльності пра-
воохоронних органів, виявилося замало, 
щоб вони могли незалежно й чесно захи-
щати простих людей. І знову, як у старі 
соціалістичні часи, головною причиною 
недостатньої або незакінченої інституціо-
налізації правової системи, що ґрунтуєть-
ся на правах людини, представники влади 
стали пояснювати міркуваннями держав-
ного порядку.

Задля об’єктивності потрібно зауважи-
ти, що незавершеність революції у пра-
вовій сфері Угорщини також є наслідком 
великого комплексу незалежних факторів, 
серед яких варто назвати відсутність у 
суспільстві такої політичної культури, яка 
мала би створювати умови для адекватно-
го сприйняття прав людини населенням, 
неготовність нової еліти йти на самопо-
жертви та самообмеження заради створен-

ня правової держави, а також небажання 
урядовців опуститися на «грішну землю» 
з владного олімпу і заглибитися в про-
блеми пересічної людини, її повсякден-
ні турботи та негаразди. Ці психологічні 
фактори тісно пов’язані зі структурними 
проблемами, які, своєю чергою, зумовлені 
історичними особливостями постсоціаліс-
тичної Угорщини.

Серед цих особливостей варто назвати 
певний підйом націоналістичних настроїв 
у суспільстві. Навіть на парламентському 
рівні на початку 1990-х років тут спостері-
галися факти антисемітизму, були досить 
поширені антициганські настрої, які поде-
коли призводили до проявів дискримінації 
і насилля, не завжди зустрічаючи відповід-
ний опір з боку державної влади. Ці тен-
денції мають продовження протягом усьо-
го періоду існування нової демократичної 
Угорщини. Існують вони і сьогодні, до-
статньо згадати діяльність славнозвісної 
партії «Йоббік». Але й тоді, коли застосо-
вуються певні дії проти расової ворожнечі, 
вони часто є доволі спірними з погляду до-
тримання прав людини.

Так, Конституційний Суд Угорщини у 
постанові, спрямованій проти «поспіш-
них обмежуючих дій уряду», висловився 
проти кримінального переслідування ви-
падків групової дезінформації, мотивуючи 
своє рішення тим, що саме спростування 
наклепу через громадський позов є до-
статнім відшкодуванням завданих збитків. 
Громадяни, гідність яких була принижена 
через дезінформацію, продовжували кри-
тикувати уряд за бездіяльність, але санк-
ції, передбачені законодавством за наклеп, 
так і не були вжиті.

Сама природа постсоціалістичної дер-
жави не сприяє розвитку захисту прав 
лю дини. Угорська державна система хоч 
і відмежовується від адміністративно-ко-
манд  ного соціалістичного минулого, все 
одно не хоче випустити з рук основних ва-
желів управлінської та економічної влади. 
Цікаво, що більшість пересічних громадян 
підтримує таку систему влади, в якій уряд 
має досить великі повноваження. Цей ру-
димент соціалізму пов’язаний з тим, що 
на побутовому рівні все ще залишається 
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надія, що держава й надалі переймати-
меться проблемами звичайного громадя-
нина, а для цього вона має бути сильною 
і мати відповідні можливості. Очікування 
соціальних послуг поєднується з розпо-
всюдженим серед широких верств насе-
лення сприйняттям законодавства як засо-
бу соціального керування змінами тощо. 
Такий підхід, який можна назвати «інстру-
менталістським», позначений інтересом 
винятково до наслідків – у зв’язку з цим 
право не розглядається як автономний 
елемент громадського контролю. А отже, 
право не виступає серйозною перешкодою 
для досягнення урядом поставлених ним 
цілей – він може добитися бажаного, за-
стосовуючи адміністративні заходи. Най-
більш спокусливою у цьому контексті є 
соціально-економічна сфера. Саме втру-
чання у її функціонування та діяльність 
інституціоналізує неринкові підходи до 
вирішення нагальних проблем, що стоять 
перед суспільством.

Звичайно, контроль над економічною 
і культурною монополією держави за но-
вих умов набирає нових форм. Тут про-
відну роль перебирають на себе політичні 
партії та економічна еліта. Перші, у разі 
перемоги на виборах, розподіляють се-
ред своїх членів державні пости, а другі, з 
одного боку, прагнуть приватизувати най-
більш заманливі підприємства, а з іншого 
– залишити в державній власності великі 
компанії, аби контролювати їх через вико-
ристання особистих зв’язків і корупцію та 
отримувати надприбутки.

Згадані елементи незаконної норматив-
ної системи тісно пов’язані зі структурою 
ринкової економіки, яка перебуває на ета-
пі свого становлення, коли основні пере-
ваги сучасного господарського права, що 
ґрунтується на законодавстві, не мають ні-
якого значення для основних дійових осіб 
економічного процесу, прагнучих заміни 
офіційного права деякими субправовими 
положеннями. Нова буржуазія зацікавлена 
не так у формуванні прозорого ринку, що 
функціонує на законних засадах, як в еко-
номіці, зав’язаній на особистих контактах. 
Місце індикаторів цін займає кланова со-
лідарність.

Однією з причин виникнення таких 
структурних перекосів була відсутність 
у широкого загалу інтересу до питань 
правової культури, зокрема до громадян-
ських і політичних прав. Соціологічні 
дослідження, які проводилися на початку 
1990-х років в Угорщині, засвідчили, що в 
суспільстві панували настрої, відповідно 
до яких з владою краще шукати компроміс 
щодо прав людини. Таку позицію займа-
ли насамперед представники інтелігенції 
та люди з вищою освітою. Ця категорія 
громадян також вважає, що жінкам не 
слід сперечатися з владою, бідним більше 
властива покірність. Замість традиційної 
для країн Заходу віри у фундаментальні 
поняття громадянської гідності – поняття, 
що ґрунтуються на правах і законності, – в 
Угорщині переважає культ нарікань. У со-
ціалістичному суспільстві не існувало тра-
диції індивідуалістичної моралі, яка могла 
б сприяти створенню загальновизнаного 
правового захисту прав окремих осіб. На-
впаки, у громадській свідомості будь-яка 
тяжба, як правило, асоціювалася с чимось 
неприємним. Серед угорських селян по-
ширена думка, що потрібно, докладаю-
чи максимум зусиль, намагатися уникати 
конфліктів з офіційною владою, оскільки 
«закони – це вигадка панів».

Небажання народу звертатися до суду 
у зв’язку з порушенням тих чи інших прав 
стає більш зрозумілим з того факту, що й 
самі суди не зовсім готові адекватно відпо-
вісти на такі звертання. (За роки існування 
демократії в Угорській Республіці ні один 
суд країни не виніс жодного рішення у 
зв’язку із захистом основних конституцій-
них прав.) Сама судова процедура виявля-
ється занадто затягнутою, і, як результат, 
винесений вирок навряд чи може вважати-
ся адекватною компенсацією за заподіяне 
порушення. Добре відомо, що захист прав 
людини є предметом соціокультурних тра-
дицій і цінностей. Деякі права людини 
можуть видатися не досить привабливими 
(наприклад, усілякі труднощі, пов’язані із 
законним веденням процедури розгляду 
кримінальних справ), коли мова заходить 
про надання цих прав тим, хто, на думку 
багатьох, не заслуговує такого ставлення 
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(наприклад, злочинцям, іноземцям, осо-
бам нетрадиційної сексуальної орієнтації).

Уся концепція прав, які підпадають під 
судовий захист, залишається проблематич-
ною принаймні з двох причин. По-перше, 
ані соціально-політичні, ані міжособові та 
ділові відносини не сприймаються як безу-
мовні вимоги. Відповідно до існуючої тра-
диції людина схильна розглядати надання 
захисту як деяку милість з боку влади, 
тоді як повсякденні ділові та інші соціаль-
ні відносини ґрунтуються на фаворитизмі, 
привілеях, примусі, або ж навпаки, на до-
брій волі та чесності, заснованій на солі-
дарності. По-друге, суди та інші офіційні 
заклади не розглядаються громадськістю 
як дієві та надійні захисники інтересів і 
вимог пересічних громадян. Потрібно ска-
зати, що таке сприйняття можна назвати 
цілком адекватним, якщо врахувати про-
тидію, яка чиниться дотриманню прав на 
структурному, юридичному та ментально-
му рівнях при здійсненні правосуддя. Суди 
не звикли привілеювати ставлення до прав 
людини. Стосовно народу, то він і досі не 
усвідомлює всієї законності своїх вимог 
до держави, а відтак і обов’язків держави 
щодо до нього.Як уже зазначалося, зако-
нодавча система посткомуністичної епохи 
не завжди може функціонувати відповідно 
до нормативних вимог, які висуваються 
до системи верховенства права. Економі-
ка, що зароджується, не опирається та й 
не може опиратися на прозорі, хрестома-
тійні правила традиційної ринкової еко-
номіки. Це відбувається як через струк-
турні причини (відсутність саморегулюю-
чих рин ків, конкретної економіки), так і 
тому, що частина суспільства зацікавлена 
в підтрим ці напівдержавної економічної 
формації. Відсутність сильного устрою, 
що забезпе чує виконання законів, а також 
тих методів, якими користуються політики 
і суспільство як таке, підривають зусилля, 
спрямовані на створення правової систе-
ми. Необхідність її встановлення частіше 
диктується наявністю зовнішніх факторів 
(таких, як іноземні інвестиції, визнання 
закордоном), і тому така система уявля-
ється неприйнятною для «національних 
будівельників» екстремістського плану. З 

огляду на природу суспільства перехідно-
го етапу можна запитати себе: «Чи справді 
на цьому етапі існує необхідність у право-
вій державі? Можливо, це зайва розкіш? 
Можливо, вона надто «нефункціональна» 
за такого рівня соціально-економічного 
розвитку?».

Дослідження, проведені в Угорщині, 
наводять на тривожні розміркування. З од-
ного боку, деякі показники у країні досить 
високі (освіченість, рівень заощаджень 
населення, відсоток осіб, що перебувають 
за межею бідності), а з іншого – існують 
такі фактори, як пережитки доіндустріаль-
них форм, діючий і донині «ефект коло-
ніального гніту», авторитарні структури. 
Напевне, більшість угорського населення, 
спираючись на загальнолюдські ієрархії 
цінностей, була б готова виступити на за-
хист законодавчої системи, що ґрунтуєть-
ся на правах, але об’єктивно такий устрій 
може виявитися занадто дорогим для дер-
жави і навіть призвести до підриву еконо-
мічного розвитку. Економіка вільного рин-
ку передбачає визнання прав як гарантії 
для дій і вибору, але з цього зовсім не ви-
пливає, що в перехідний період, коли рин-
кова економіка щойно зароджується, пра-
ва обов’язково мають бути функціональні. 
Одним із наслідків переходу до ринкової 
економіки є (певне) зубожіння широких 
народних мас. А біднота – ворог права. 
Мало з тим, розуміння соціальної спра-
ведливості може виявитися нездоланною 
перешкодою на шляху ствердження прав 
окремих особистостей.

На самому початку перехідного пері-
оду люди плекали великі надії на те, що 
зміни в економіці приведуть до значного 
покращення добробуту, підвищення жит-
тєвого рівня. Ці очікування ще жевріли 
певний час, але як щойно зрозуміло, що 
всі надії ілюзорні і , навпаки, ринок заго-
стрює соціальну диференціацію в суспіль-
стві, – бідних стає дедалі більше, а багатих 
менше, нерівність почала сприйматися як 
породження економічних трансформацій. 
Більшість населення, з одного боку, не 
бажає повертатися до соціалістичного ми-
нулого, а з другого – досить критично ста-
виться до існуючого ладу, вбачаючи саме в 
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ньому причину своїх бід та нужденності. 
Егалітаристські тенденції почали проявля-
тися на шкоду відстоюванню прав.

В Угорщині, де сорок років насильно 
впроваджувалася адміністративно-ко-
манд на система управління і де всі рішен-
ня приймались у центрі, існує небезпека, 
що державний апарат відстоюватиме рів-
ність, основою якої є централізований пе-
рерозподіл благ, що на практиці означати-
ме посилення залежності простої людини 
від державної влади.

Така тенденція особливо небезпечна на 
початковому періоді переходу від постто-
талітарного суспільства, коли нерівність 
– як соціальна, так і майнова – різко збіль-
шується. На тлі зростаючого невдоволен-
ня мас не виключається можливість того, 
що виборці проголосують за егалітаризм, 
який, до речі, не обов’язково береться 
на озброєння тільки лівими, усе частіше 
принцип зрівнялівки використовують і 
крайні праві партії. Окрім того, в суспіль-
стві, де основний капітал зароблено через 
порушення законів, збереження системи, 
в якій ці зловживання можливі, життєво 
необхідне для нуворишів, що само собою 
збільшує нерівність на основі порушення 
прав людини. У цьому контексті політич-
ні інститути Угорщини, насамперед пар-
ламент, відчувають на собі певний тиск 
представників нового капіталу, які за-
цікавлені у збереженні напівдержавного 
сектора економіки.

До основних труднощів перехідного 
процесу в Угорщині слід зарахувати також 
дефіцит політичної культури, яка має іс-
нувати в демократичному суспільстві. На-
дання правам людини позитивного харак-
теру через законодавство не має надійної 
основи і щоразу, коли процес демократи-
зації сповільнюється (подекуди через со-
ціальні й економічні труднощі перехідно-
го періоду, а також у зв’язку з наявністю 
такого «пережитку», як надмірно силь-
ний державний апарат), це завдає удару і 
по позитивних правах. На жаль, повільне 
формування громадянського суспільства 
також не дає змоги створити противагу 
етатистським тенденціям. Нині основна 
проблема, пов’язана з правами людини 

в Угорщині, полягає не в систематичних 
грубих порушеннях цих прав органами 
державної влади, а в тому, що дотепер від-
кладається незворотна інституціоналізація 
прав людини, що передбачає обов’язкове 
їх дотримання.

У той час коли у перехідний період фор-
мується система верховенства права, яка не 
містить розвинених механізмів дотриман-
ня законів, права людини можуть вияви-
тися чимось другорядним. Пануюча роль 
державного апарату і реалізація його інте-
ресів, спрямовані на збереження існую чої 
перекрученої структури ринку, вочевидь 
не сприятимуть зародженню пра вової куль-
тури, що ґрунтується на правах людини.

Âèñíîâêè 
Досвід Угорщини з розбудови правової 

держави та забезпечення прав людини, як 
позитивний, так і негативний, має важливе 
значення для України. Які ж уроки з угор-
ської практики важливі для України.

Урок перший. Створення потужної за-
конодавчої бази, приєднання до основних 
міжнародних документів, що регламен-
тують права людини, започаткування ді-
яльності відповідних державних і громад-
ських інституцій ще не гарантує того, що 
автоматично забезпечуватимуться основні 
права людини. На жаль, рудименти соці-
алізму мають досить серйозний вплив на 
угорську дійсність і після чотирнадцяти 
років трансформації, тож пересічні грома-
дяни сприймають політичні та соціально-
економічні зміни в державі через призму 
вчорашнього суспільства. На жаль, не го-
товою до позитивної дискримінації щодо 
забезпечення прав людини виявилася і по-
літична еліта суспільства.

Урок другий. На перехідному етапі, 
коли тема розбудови правової держави та 
захисту прав людини дуже популярна, іс-
нує реальна загроза «заговорити» цю про-
блему так, що зовні все видаватиметься 
пристойним, а насправді жодних суттєвих 
зрушень у житті простої людини не відбу-
деться. Більше того, прикриваючись гас-
лом боротьби за права людини, чиновники 
можуть збільшити своє свавілля щодо пе-
ресічних громадян.
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Урок третій. Захист прав людини як 
першорядний елемент у забезпечені де-
мократії, створенні правової держави в 
постсоціалістичних країнах неможливо 
реалізувати без створення громадянського 
суспільства. Коли кожна людина зрозуміє, 

що саме від неї залежить майбутнє держа-
ви і його неможливо віддавати на відкуп 
«добрим начальникам», тільки тоді можна 
сподіватися, що демократія з гасел пере-
твориться на дійсність і її переваги відчує 
кожний громадянин.
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призму доктрин, розвинутих Європейським судом з прав людини. Зосереджено увагу на ключо-
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Åâðîïåéñêîãî ñóäà ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà
В статье в общетеоретическом аспекте освещены особенности толкования права сквозь 

призму доктрин, развитых Европейским судом по правам человека. Сосредоточено внимание на 
ключевых проблемах толкования права, которые являются актуальными в западной и отече-
ственной правовой науке. Доказано, что применение практики Европейского суда по правам 
человека на национальном уровне требует учёта производимых им соответствующих доктрин 
и использования их при толковании любых юридических предписаний о правах человека всеми 
субъектами права.

Ключевые слова: толкование права, Европейский суд по правам человека, правовая норма, 
правовая система, Конвенция о защите прав человека и основных свобод.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Стрімкі події сьогодення надали по-

тужний поштовх до актуалізації пробле-
ми впровадження в Україні європейських 
стандартів прав людини. У відповідь на 
виклики сучасності та системні недоліки 
національного правозахисного механізму, 
констатує І.Ю. Кретова, вчиняються ак-
тивні кроки на шляху формування сталої 
нормативно-правової бази щодо визна-
ння та забезпечення прав людини в нашій 
державі. Основоположна роль у цьому 
належить саме тлумаченню права, яке на-
повнює всією різнобарвністю змісту лако-
нічні юридичні формули, котрі закріплю-
ють права людини, та забезпечує їх ефек-
тивний захист [1, с. 1].

При інтерпретації юридичних норм 
про права людини дедалі більшої значу-
щості набуває роль практики Європей-
ського суду з прав людини, яка підлягає за-
стосуванню при здійсненні судочинства як 
джерело права (ст. 17 Закону України «Про 
виконання рішень та застосування практи-
ки Європейського суду з прав людини» від 
23 лютого 2006 року) [2]. 

Однак законодавчі положення та пра-
возастосовна практика в Україні лишають 

поза увагою ту важливу обставину, що в 
результаті розгляду Європейським судом з 
прав людини численних справ, ним сфор-
мовано низку засадничих принципів та 
доктрин, які визначають вихідні підходи, 
вимоги до вирішення питань про дотри-
мання державою тих чи інших прав і сво-
бод. Відповідно, тлумачення права у світлі 
практики Європейського суду з прав лю-
дини вимагає не лише використання його 
правових позицій стосовно конкретних 
прав і свобод, а й урахування вироблених 
ним доктринальних підходів [1, с. 1]. За-
значена стаття спонукатиме запроваджен-
ню в українські реалії сучасності новітніх 
засад нормативно-правового характеру, 
вироблених провідними європейськими 
інституціями, серед яких одне з ключових 
місць займає Європейський суд з прав лю-
дини.
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

Означеній проблемі тією чи іншою 
мірою присвятили свої доробки такі на-
уковці, як О.І. Вінгловська, М.М. Воплен-
ко, Д.А. Гудима, С.П. Добрянський, Т.І. 
Дудаш, В.І. Євінтов, І.Ю. Кретова, М.І. 
Козюбра, В.В. Лемак, В.П. Паліюк, О.В. 
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Петришин, С.П. Погребняк, С.В. Прийма, 
П.М. Рабінович, С.П. Рабінович, І.Д. Слі-
денко, Ю.М. Тодика, О.Я. Трагнюк, Т.І. 
Фу лей, Г.О. Христова та інші, напрацю-
вання котрих містить корисний за обсягом 
фактичний матеріал та призводить до по-
дальших загальнотеоретичних досліджень 
тлумачення права з урахуванням європей-
ських стандартів.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

Існує витребувана часом нагальна по-
треба в новітніх підходах проведення від-
повідного аналізу щодо тлумачення права 
саме крізь призму Європейського суду 
з прав людини, що дасть можливість за-
провадити кращі міжнародні стандарти з 
даної тематики у національну юридичну 
практику. Тому доцільність та своєчас-
ність вирішення зазначеної проблематики 
породжує беззаперечну її актуальність.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є висвітлення у загально-

теоретичному аспекті тлумачення права з 
огляду доктрин Європейського суду з прав 
людини, що сприятиме наповненню демо-
кратичним змістом вітчизняної правової 
системи, враховуючи зарубіжний досвід.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ

Як слушно зазначає І.І. Лукашук, разом 
з ускладненням права та розв’язуваних 
ним завдань ускладнюється і процес його 
тлумачення. Чим складнішою є правова 
система, чим більше є розв’язуваних нею 
проблем, тим більш важкі завдання стоять 
перед тлумаченням. Цілком зрозуміло, що 
особливо важкою справою є тлумачення 
норм такої надскладної макросистеми, яку 
представляє собою сучасне міжнародне 
право [3]. Передусім слід підкреслити, що 
тлумачення має здійснюватися у відпо-
відності до основних принципів міжна-
родного права. Воно не повинно вести до 
результатів, що суперечать цим принци-
пам, порушувати суверенітет держав, їхні 
основні права і права людини. Це один із 
найважливіших принципів тлумачення. 
Тлумачення, що порушує основні прин-

ципи міжнародного права, є недійсним [4, 
с. 98].

Відтак С.В. Прийма серед сутнісних 
рис тлумачення називає можливість його 
здійснення різними суб’єктами, особли-
вості яких визначають види тлумачення [5, 
с. 13]. Так, скажімо, тлумачення положень 
Конвенції про захист прав людини і осно-
воположних свобод та протоколів до неї, 
надане за результатами розгляду індиві-
дуальних заяв Європейським судом з прав 
людини, буде мати офіційний обов’язковий 
характер для суб’єктів національної пра-
вової системи. У той же час тлумачення 
положень міжнародно-правових договорів 
з прав людини, яке міститься у загальних 
рекомендаціях (коментарях) відповідних 
органів ООН (Комітету ООН з прав лю-
дини, Комітету ООН з прав дитини тощо) 
має рекомендаційний характер. Воно по-
винно враховуватися правозастосувачем 
завдяки професійному авторитету визна-
них міжнародних експертів, які входять 
до складу відповідних структур, повазі до 
їхньої позиції [6, с. 289]. 

Для європейських держав ключове міс-
це у сфері прав людини посідає Конвенція 
про захист прав людини і основоположних 
свобод. У той же час зміст прав і свобод, 
які зобов’язались гарантувати всі держави, 
що ратифікували Конвенцію, визначається 
саме у практиці Європейського суду з прав 
людини. Відповідно до статті 32 Конвенції 
Суд є органом, правомочним тлумачити 
положення Конвенції та протоколів до неї. 
Саме Європейський суд з прав людини, як 
стверджує Є.С. Алісієвич, визначає адек-
ватний і правильний з точки зору Євро-
пейської конвенції варіант розуміння сен-
су й змісту Конвенції та протоколів до неї 
у цілому, а також закріплених у них норм і 
правових понять [7, с.14]. 

В.П. Кононенко справедливо указує, 
що у випадку із Європейською конвенцією 
застосування загальних правил інтерпре-
тації треба враховувати її специфіку, яка 
зумовлена наявністю поняття «колективне 
забезпечення» виконання зобов’язань. Це, 
зокрема, передбачає, що всі держави одна-
ково дотримуються мінімального європей-
ського стандарту в питаннях, пов’язаних 
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із забезпеченням захисту прав людини; 
цей стандарт постійно розвивається, що 
зумовлено прагненням досягти абсолют-
ного ідеалу, відображеного у Преамбулі 
Конвенції 1950 року, і саме тому виникає 
необхідність уніфікованого та прогресив-
ного її тлумачення. Він додає, що у такому 
специфічному договорі, як Європейська 
конвенція, незалежно від первинної волі 
його авторів у подальшому відображаєть-
ся нова воля, яка гармонійніше віддзерка-
лює подальші зміни в міжнародному праві 
[8, с. 196-197].

На думку М.Л. Ентіна, у преамбулі Єв-
ропейської конвенції йдеться про дві речі 
– не тільки про захист, а розвиток, просу-
вання прав людини та основних свобод; 
обидва поняття автор відносить до роз-
ряду динамічних. Захист припускає, що 
користування правами і свободами пови-
нно залишатися ефективним незалежно 
від мінливих зовнішніх умов. Розвиток 
означає, що до прав і свобод слід ставити-
ся творчо, виходячи з того, що їхній обсяг 
може і повинен розширюватися [9].

У результаті, як стверджує Є.С. Алі-
сієвич, Європейський суд з прав людини 
при тлумаченні Конвенції, окрім загаль-
них правил тлумачення норм права та на-
ведених вище правил тлумачення норм 
міжнародних договорів, керується також 
специфічними принципами тлумачення, 
виробленими Судом стосовно Конвенції 
та протоколів до неї, а також, у низці ви-
падків, нормами універсальних і регіо-
нальних міжнародно-правових актів про 
права людини, застосовними до обставин 
заяви, що розглядається, і практикою їх 
тлумачення наднаціональними судовими 
органами [7, с. 14].

Отже, у так званому «праві Конвен-
ції» виокремлюють специфічні (особливі) 
принципи та доктринальні підходи тлу-
мачення Європейської конвенції та про-
токолів до неї, які вироблені (розвинуті) 
Європейським судом з прав людини та 
викладені у його рішеннях у конкретних 
справах. Хоча єдиний узгоджений перелік 
цих принципів відсутній, існує консенсус 
щодо їх «ядра», до яких належать док-
трини «свободи розсуду» держави, «ав-

тономних понять», «четвертої інстанції», 
субсидіарності, позитивних зобов’язань. 
Першорядне місце серед таких принципів 
(підходів), як відзначають Д.Дж. Харріс, 
М. О’Бойл та С. Вобрік, належить саме 
еволюційному підходу до тлумачення по-
ложень Конвенції [10, с. 7-8]. 

Б. Хейл визначає три регулюючі ідеї 
еволюційної інтерпретації Конвенції: 
1) зміни в договірних державах; 2) телео-
логічне тлумачення Конвенції і 3) вчен-
ня про практичні та ефективні права [11, 
с. 327]. Інші західні дослідники також під-
тримують позицію, що телеологічну ін-
терпретацію та вчення про «практичні та 
ефективні права» слід розглядати разом 
[11, с. 356]. Адже, як зазначають Д.Дж. Хар-
ріс, М. О’Бойл та С. Вобрік, при тлумачен-
ні прав, які гарантуються Конвенцією, має 
застосовуватися динамічний телеологіч-
ний підхід, тобто акцентувати необхідно 
саме на «об’єкті та цілях» цієї Конвенції, 
якими в найбільш загальному вигляді ви-
ступають «захист індивідуальних прав 
людини» та підтримка й просування «іде-
алів та цінностей демократичного суспіль-
ства» [10, с. 7-8].

Викладені підходи західних дослідни-
ків актуалізують наступну загальнотео-
ретичну проблему – співвідношення між 
категоріями динамічного, еволюційного 
та телеологічного (цільового) тлумачення. 
На думку Г.О. Христової, Європейський 
суд з прав людини не розрізняє концепції 
цільового (телеологічного) тлумачення 
Конвенції та еволюційного тлумачення і 
виходить з розуміння Конвенції як «живо-
го інструменту» (англ. – «Cоnventiоn as a 
living instrument»), що підлягає «динаміч-
ній інтерпретації» (інтерпретації у світлі 
сьогоднішніх умов). Згідно з цією концеп-
цією текст Конвенції є лише відправною 
точкою у розумінні прав і свобод, що за-
хищаються нею [12, с. 5].

У той же час В.В. Гончаров пропонує 
виходити з того, що Суд, послуговуючись 
еволюційним тлумаченням, намагається 
з’ясувати, який зміст положення Конвен-
ції повинні мати «у світлі сьогодення». 
Тоді як під динамічним тлумаченням слід 
розуміти саме «результат, радикальну змі-
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ну (перегляд) офіційної правотлумачної 
позиції чи перетлумачення. Для динаміч-
ного тлумачення визначально, що воно є 
несумісним з попередньою інтерпрета-
цією положення закону». Хоча, зазначає 
автор, інколи динамічне тлумачення озна-
чає «спосіб, що полягає у пристосуванні 
норми до обставин, які змінились. І тут 
поняття динамічного та еволюційного тлу-
мачення є тотожними» [13, с. 119]. Причи-
нами динамічного тлумачення у практиці 
Судувін називає: а) недоліки попереднього 
рішення чи групи рішень (невизначеність, 
неправильні наслідки, неузгодженість рі-
шень між собою); б) зміни суспільного 
контексту (у межах однієї держави – учас-
ниці Ради Європи чи групи; розвиток між-
народного права чи права міжнародних ор-
ганізацій; розвиток правопорядку держав 
поза межами Ради Європи) [13, с. 178].

У межах Європейського Союзу загаль-
ні правила тлумачення передбачені, пере-
дусім, статтею 6 Договору про Європей-
ський Союз, у якій вказується:

1. Союз визнає права, свободи і прин-
ципи, викладені в Хартії Європейського 
Союзу про основні права від 7 грудня 2000 
року, адаптованої 12 грудня 2007 року, яка 
має таку ж юридичну силу, як і Договори. 
Положення Хартії жодним чином не роз-
ширюють компетенцію Союзу, як вона 
визначена в Договорах. Тлумачення ви-
кладених у Хартії прав, свобод і принци-
пів проводиться відповідно до загальних 
положень розділу VII Хартії, що регулює 
її тлумачення і застосування, і з належ-
ним урахуванням передбачених у Хартії 
роз’яснень, які вказують джерела її поло-
жень.

2. Союз приєднується до Європейської 
конвенції про захист прав людини та осно-
воположних свобод. Це приєднання не 
змінює компетенції Союзу, як вона визна-
чена у Договорах.

3. Основні права, як вони гарантова-
ні Конвенцією про захист прав людини 
і основоположних свобод і як вони ви-
пливають із загальних для держав-членів 
конституційних традицій, входять у зміст 
права Союзу в якості загальних принци-
пів» [14].

Розділ VII Хартії про основоположні 
права Європейського Союзу, до якої від-
силає Договір про ЄС, містить наступні 
положення, на яких ґрунтуються загальні 
правила тлумачення прав людини в Євро-
пейському Союзі:

1. Будь-яке обмеження у реалізації прав 
і свобод, визнаних цією Хартією, повинно 
передбачатися законом та повинно пова-
жати суть цих прав та свобод. З урахуван-
ням принципу пропорційності обмеження 
можна встановити лише тоді, коли вони 
необхідні і дійсно відповідають цілям за-
гального інтересу, визнаним Союзом, або 
коли постає необхідність захищати права 
та свободи інших.

2. Якщо Договори містять положення 
щодо прав, визнаних цією Хартією, то ці 
права реалізуються за умов та в межах, ви-
значених у згаданих Договорах.

3. Тією мірою, якою ця Хартія містить 
права, що відповідають правам, гаранто-
ваним у Конвенції про захист прав люди-
ни та основоположних свобод, значення 
та обсяг цих прав є тими самими, що їх 
встановлено Конвенцією. Це положення 
не шкодить праву Союзу надавати більш 
широкий захист.

4. Тією мірою, якою ця Хартія визнає 
основоположні права, котрі випливають із 
конституційних традицій, що є спільними 
для держав-членів, ці права тлумачаться у 
згоді з цими традиціями.

5. Положення цієї Хартії, що містять 
принципи, можна реалізовувати через за-
конодавчі та виконавчі акти установ, ор-
ганів, служб та агенцій Союзу та акти 
держав-членів щодо виконання законодав-
ства Союзу під час здійснення їхніх від-
повідних повноважень. Судовий розгляд 
положень Хартії можливий лише щодо 
тлумачення та визначення правомірності 
таких актів.

6. Національне законодавство та прак-
тика враховується у повному обсязі, як за-
значено в цій Хартії.

7. Пояснення, укладені з метою надан-
ня настанов щодо тлумачення цієї Хартії, 
належним чином враховуються судами 
Союзу та держав-членів [15, с. 219].

Зазначимо, Суд Європейського Союзу 
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використовує у своїй більшості такі ме-
тоди тлумачення, відомі теорії і практи-
ці застосування міжнародних договорів: 
буквальний, історичний, систематичний, 
телеологічний. Якщо історичний метод 
тлумачення має, як правило, обмежене 
значення, а буквальний використовується 
для визначення особливостей механізму 
розгляду спорів у межах ЄС, то система-
тичному і телеологічному методам нада-
ється очевидна перевага [16, с. 13]. Вико-
ристання цільового тлумачення дало мож-
ливість Суду ЄС не лише суттєвим чином 
розширити межі власної компетенції, але 
і виробити певні доктрини (принципи) 
права – верховенства права та прямої дії 
права Європейського Союзу у національ-
них системах права держав-членів. Нині ці 
принципи є основними юридичними заса-
дами європейської інтеграції. Телеологіч-
не тлумачення також забезпечує однакове 
розуміння усіма державами-членами пра-
ва ЄС. Застосування зазначених методів 
тлумачення Судом ЄС відбувається під 
впливом політики Європейського Союзу, 
метою якої є сприяння європейській інте-
грації та формування європейського пра-
вового простору. 

Слід окремо звернути увагу на майже 

позбавлену уваги у вітчизняній загально-
теоретичній науці правову природу схва-
люваних Комітетом міністрів Ради Європи 
відповідних Пояснювальних доповідей до 
тих чи інших конвенцій про права людини 
або протоколів до них, які містять «автори-
тетне» (офіційне) тлумачення їх положень 
та підлягають обов’язковому врахуванню 
при їх імплементації у національну право-
ву систему [17]. Пояснювальні доповіді 
оприлюднені на офіційному сайті Ради 
Європи, однак лише одиничні їх перекла-
ди опубліковані українською мовою [18].

Âèñíîâêè
Таким чином, зважаючи на наведений 

аналіз зарубіжних та вітчизняних дослі-
джень стосовно принципів та доктриналь-
них підходів щодо тлумачення положень 
про права людини, які вироблені Європей-
ським судом з прав людини й викладені 
в його рішеннях у конкретних справах, у 
європейському праві в галузі прав людини 
відсутній єдиний узагальнюючий та кон-
кретизований нормативно-правовий акт, 
котрий визначав би систему принципів 
тлумачення та застосування даної Євро-
пейської конвенції, що тим самим спону-
кає до відповідних напрацювань з метою 
його прийняття. 
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Відповідно до Стратегії сталого роз-

витку «Україна – 2020» серед першочер-
гових пріоритетів реалізації Стратегії є 

проведення земельної реформи [1]. Такий 
стан речей ставить цілу низку проблемних 
питань, у тому числі і питання щодо трак-
тування земельного права як галузі права.
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Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

Теоретичним підґрунтям для дослі-
дження земельного права як галузі права є 
праці представників загальнотеоретичних 
юридичних наук, зокрема: С.С. Алексєєва, 
М І. Козюбри, П.О. Недбайло, П.М. Рабі-
новича, В.М. Селіванова, Є.О. Харитонова 
та ін. Праці представників науки земель-
ного права, зокрема: І І. Каракаша, П.Ф. Ку-
линича, А.М. Мірошниченка, В.В. Носіка, 
О.О. Погрібного, В.І. Cемчика, Ю.С. Шем-
шученка, М.В. Шульги, В.З. Янчука та ін. 
Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

Наукові підходи до розуміння земель-
ного права як галузі права є різноманітни-
ми, однак єдиного комплексного форму-
лювання земельного права як галузі права 
поки що не сформульовано. 

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Спираючись на доктринальні підходи 

щодо розуміння земельного права як галу-
зі права, сформулювати власне визначен-
ня земельного права як самостійної галузі 
права.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ

У теорії права галузь права визнача-
ється, наприклад, як уособлена сукупність 
норм, спрямована на регулювання певної 
сфери якісно однорідних суспільних від-
носин; або як пов’язана єдиними принци-
пами й функціями підсистема правових 
норм, які з використанням властивих їм 
специфічних юридичних способів й засо-
бів регулюють певну широку сферу (га-
лузь) однорідних суспільних відносин; 
або як однорідну сукупність правових 
норм, які ідентифікуються в систему пра-
ва за рахунок власної юридичної природи, 
а також за рахунок зовнішніх факторів, 
до яких, своєю чергою, належать суспіль-
ні відносини, які піддаються активному 
впливу правових норм [2, с. 250; 3, с. 150; 
4, с. 16; 5, с. 32]. 

Відповідно до загальнотеоретичного 
підходу головним критерієм поділу права 

на галузі є предмет та метод правового ре-
гулювання.

В юридичній літературі зазначається, 
що предмет правового регулювання має 
важливе значення для галузевого роз-
межування норм права. Якісно однорідні 
суспільні відносини утворюють сферу, на 
яку поширюється та чи інша галузь права 
і яка перебуває під її юрисдикцією. Пред-
мет вважають основним та об’єктивним 
(матеріальним) критерієм для такого роз-
межування: саме він диктує насамперед 
необхідність виокремлення певної галузі 
(основний критерій); крім того, він має 
об’єктивний зміст, який визначається ха-
рактером суспільних відносин і не зале-
жить від суб’єкта (об’єктивний, або мате-
ріальний критерій). Відмінності предметів 
правового регулювання різних галузей 
права пов’язуються з особливостями 
суб’єктів та об’єктів різноманітних від-
носин, специфікою поведінки та соціаль-
них фактів, що породжують виникнення 
або припинення відповідних відносин [6, 
с. 98]. Метод правового регулювання – це 
підхід до впорядкування певної сфери сус-
пільних відносин, що зумовлює викорис-
тання того чи іншого комплексу юридич-
них засобів [6, с. 100].

Чимало науковців пропонують допо-
внити поділ права на галузі іншими крите-
ріями. Так, Лаптєв В.В. нарівні з предме-
том і методом правового регулювання до-
дав мету галузі права [7, с. 35], а Давидов 
В.І. ще й її принципи [8, с. 23]. Сорокін 
В.Д. запропонував такі: предмет, метод та 
процес [9, с. 37]. Критеріями класифікації 
норм права за галузями дослідники нази-
вають також об’єкт права, суб’єктів права, 
санкції й функції окремих галузей права, 
джерела права. Додатковими підставами 
класифікації норм права за галузями вва-
жають: мету та зміст правового регулю-
вання; своєрідність та особливості ство-
рення норм права, джерел права; великий 
обсяг нормативно-правових актів й інших 
форм права; зацікавленість суспільства у 
створенні й розвитку нової галузі права; 
правовий режим; наявність, крім правових 
норм й інститутів, спеціальних понять і 
категорій [10, с. 58]. Азмі Д.М, факторами 
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формування галузей права вказує такі: пре-
валюючі принципи права й законодавства; 
превалюючі інтереси учасників правового 
спілкування і критерії їхньої поведінки; 
волю зацікавлених суб’єктів у формуванні 
галузі права; мету правової регламентації 
різних сфер поведінки осіб; своєрідний 
(у своїй сукупності неповторний) видо-
вий набір формально-юридичних джерел 
права; суб’єктний склад того чи іншого 
сектора правового спілкування; конвен-
ційність (конвенціональність), тобто свого 
роду «угоду», обумовлену обґрунтованою 
позицією, що сприйнята й є усталеною в 
доктрині і практиці, про сприйняття (ро-
зуміння, тлумачення, трактування, інтер-
претацію) правового масиву як правової 
галузі; функції юридичного впливу; со-
ціальну значимість (у межах якої-небудь 
суспільної системи) відповідних суспіль-
них відносин і правових норм, що їх відо-
бражають; спеціальні традиції, що скла-
лися в конкретно-історичному правовому 
порядку; потребу у самостійному вивчен-
ні й дослідженні необхідної сукупності 
соціальних відносин і кореспондуючих 
їм юридичних приписів. Предмет і метод 
правової регламентації при цьому не втра-
чають своєї значущості й можуть бути до-
дані до зазначеного переліку [11, с. 6-7]. 

Деякі автори ознаками виділення само-
стійної галузі права в системі права, зо-
крема земельного права, вважають: пред-
мет та метод правового регулювання, а 
також властиві їй принципи, існування 
спеціального законодавства й об’єктивної 
зацікавленості суспільства у виділенні 
відповідної галузі права як самостійної 
[12, с. 719-720].

На нашу думку, найбільш коректним 
критерієм, який вбирає в себе весь спектр 
правових засобів, притаманних певній га-
лузі права, є правовий режим, а тому пере-
раховані риси галузі права не вичерпують 
властивих їй особливостей. Можна пого-
дитися із позицією, яку займає Миронюк 
О.І. На її думку, реформування галузей 
права визначається через предмет і метод 
правового регулювання, специфічні пра-
вові принципи та правові режими регу-
лювання. Головним системоутворюючим 

фактором, що визначає виділення нових 
галузей, виступає предмет правового регу-
лювання. Особливість предмета правового 
регулювання визначається через врегулю-
вання правом окресленої сфери однорід-
них суспільних відносин. Необхідно, щоб 
утворилася сфера суспільних відносин, 
назріла потреба суспільного розвитку, яка 
об’єктивно потребує правової своєрідної 
регламентації за допомогою особливого 
правового режиму [13, с. 11].

Представники юридичної науки по-
різному підходять до розуміння поняття 
«правовий режим».

С.С. Алексєєв розуміє його як «особли-
ву, цілісну систему регулятивного впливу, 
яка характеризується специфічними при-
йомами регулювання – особливим поряд-
ком виникнення і формування змісту прав 
та обов’язків, їх здійснення, специфікою 
санкцій, способом їх реалізації, а також 
дією єдиних принципів, загальних поло-
жень, що поширюються на дану сукуп-
ність норм» [14, с. 245]. З таким підходом 
погоджуються й інші автори, які вказують, 
що правовий режим може включати спо-
соби, методи та типи, але в різноманітно-
му поєднанні, за домінуючої ролі одних та 
допоміжній ролі інших [15, с. 411-413]. 

Отже, більшість вчених схиляються до 
думки, що саме правовий режим, поряд із 
предметом та методом правового регулю-
вання, є критерієм поділу системи права 
на галузі права. 

Таким чином, розмежування земельно-
го права від інших галузей права необхід-
но здійснювати за такими критеріями, як 
предмет та метод правового регулювання, 
властиві йому принципи та правовий ре-
жим регулювання.

Предметом земельного права, як і будь-
якої іншої галузі права, є визначене коло 
суспільних відносин, врегульованих нор-
мами даної галузі. Ці відносини, щоб стати 
предметом особливої галузі права, пови-
нні мати специфіку, яка відрізняє їх від ін-
ших суспільних відносин, врегульованих 
нормами інших галузей права. Земельні 
відносини, виступаючи самостійним ви-
дом суспільних відносин, мають певну 
специфіку, яка обумовлена специфікою їх-



54

Правничий вісник Університету «КРОК»

нього об’єкта – землі. Але враховуючи, що 
земельне право відчуває суттєвий вплив з 
боку інших галузей права, слід дотримува-
тися точки зору В.І. Семчика, який вважає, 
що предметом земельного права є суспіль-
ні відносини, які обумовлені особливими 
специфічними властивостями землі як 
об’єкта суспільних відносин у тій частині, 
у якій вони регулюються нормами земель-
ного права [16, с. 14].

Розмежування земельного права від ін-
ших галузей права здійснюється також за 
методом правового регулювання. 

У теорії права під методом правового 
регулювання суспільних відносин розумі-
ється сукупність способів, засобів, прийо-
мів, за допомогою яких право впливає на 
суспільні відносини, на поведінку людей 
у процесі цих відносин. Метод земельно-
го права являє собою відповідні характеру 
земельних відносин способи та прийоми 
впливу на поводження учасників цих від-
носин, які відповідають характеру землі як 
природного надбання, життєво необхідно-
го всім громадянам. У правовому регулю-
ванні земельних відносин застосовується 
як імперативні, так і диспозитивні методи 
правового регулювання. Диспозитивний 
метод у земельному праві переважно за-
стосовується у правовому регулюванні май-
нових земельних відносин, тобто відносин 
приватного характеру, оскільки відповідає 
сутності цих відносин. У правовому регу-
люванні відносин управлінського характе-
ру, які також є предметом земельного пра-
ва, застосовується імперативний метод. 

На сучасному етапі розвитку земель-
ного права спостерігається переплетіння 
диспозитивного та імперативного мето-
дів, і визначити перевагу того чи іншого 
методу досить складно. Все залежить від 
інтересів суспільства і держави, які прева-
люють у конкретний проміжок часу.

Принципи правового регулювання та-
кож виступають як один із критеріїв від-
несення земельного права до самостійної 
галузі права. 

В основі правового регулювання зе-
мельних відносин лежать принципи, які 
є тими основними засадами та вихідними 
положеннями, які визначають особливості 

виникнення, розвитку та функціонування 
галузі земельного права.

В юридичній доктрині правові прин-
ципи прийнято розглядати як «основні 
засади, вихідні ідеї, що характеризуються 
універсальністю, загальною значимістю, 
вищою імперативністю» [17, с. 95].

Систему принципів земельного пра-
ва як галузі права становлять загальні та 
спеціальні принципи. До загальних прин-
ципів земельного права, які відображені у 
нормах Конституції України, належать на-
ступні: принцип верховенства права, закон-
ності, рівноправності, народовладдя та ін.

Система спеціальних принципів ґрун-
тується на структурній організації систе-
ми земельного права. Тому до спеціальних 
принципів земельного права належать: 
прин цип цільового і раціонального вико-
ристання земель, принцип встановлення 
особ ливого правового режиму земель від-
по відних категорій, принцип пріоритету 
сіль ськогосподарського використання зе-
мель та їх охорони, принцип державного 
контролю за використанням та охороною 
зе мель, принцип платності використання 
зе мель, принцип забезпечення захисту прав 
юридичних осіб і громадян на землю тощо.

Ефективність функціонування будь-
якої правової системи значною мірою по-
в’язується з її нормативним комплексом – 
системою джерел права. Саме вона забез-
печує належну нормативну регламентацію 
суспільних відносин, цілісність правової 
системи та правопорядок як необхідну пе-
редумову розвитку суспільства. 

Характеризуючи сучасну систему дже-
рел земельного права України, зазначимо, 
що вона складається із Конституції Украї-
ни, Земельного кодексу України, спеціаль-
них нормативно-правових актів, прийня-
тих на виконання положень Земельного 
кодексу України, зокрема: Закону України 
«Про оренду землі»; Закону України «Про 
землеустрій»; Закону України «Про по-
рядок виділення в натурі (на місцевості) 
земельних ділянок власникам земельних 
часток (паїв)»; Закону України «Про охоро-
ну земель»; Закону України «Про держав-
ний контроль за використанням та охоро-
ною земель»; Закону України «Про оцінку 
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земель»; Закону України «Про Державний 
земельний кадастр», а також із величез-
ної кількості підзаконних нормативно-
правових актів: постанов Верховної Ради 
України, указів і розпоряджень Прези-
дента України, постанов та розпоряджень 
Кабінету Міністрів України, наказів, по-
станов, розпоряджень, положень та інших 
нормативних актів центральних органів 
виконавчої влади, їхніх територіальних 
підрозділів; розпоряджень місцевих дер-
жавних адміністрацій, рішень місцевих 
рад, рішень їхніх виконавчих комітетів та 
інших виконавчих органів місцевих рад, 
розпоряджень сільських, селищних, місь-
ких голів, голів районної, районної в міс-
ті, обласної ради; наказів і розпоряджень 
керівників підприємств і організацій та 
інших підзаконних актів України.

«Правовий режим землі» – це поняття, 
яке містить вказівку на коло правовідно-
син, які складаються з приводу землі і має 
важливе значення для визначення поряд-
ку використання та охорони земельної ді-
лянки. 

У практичному сенсі використання по-
няття «правовий режим землі» полягає в 
тому, що його вживання дає можливість 
визначати порядок поведінки учасника 
суспільних відносин по відношенню до 
землі в межах її категорії.

Так, правовий режим земель сільсько-
господарського призначення має особли-
вості, пов’язані з їх особливим цільовим 
призначенням (ч.1. ст. 22ЗКУ), їх складом 
(ч.2.ст. 22ЗКУ); видами використання: 
землі для товарного с/г виробництва (п. а, 
б ч.3. ст.22 ЗК); землі фермерських гос-
подарств (ст.ст. 31, 32 ЗКУ, ЗУ «Про фер-
мерське господарство»); землі для веден-
ня особистого селянського господарства 
(ст. 33 ЗКУ, ЗУ «Про особисте селянське 
господарство»); землі для сінокосіння та 
випасання худоби (ст. 34 ЗКУ); земель-
ні ділянки для садівництва (ст. 35 ЗКУ); 
земельні ділянки для городництва (ст. 36 
ЗКУ); земельні ділянки для підсобного 
сільськогосподарського виробництва не-
сільськогосподарських підприємств (ст. 37 
ЗКУ).

У зв’язку із зазначеним встановлюють-

ся такі види правових режимів: загальний, 
особливий та спеціальний. 

Об’єктом загального правового режиму 
є вся площа земель, придатних для потреб 
сільського господарства. Їх цільове при-
значення це – бути засобом виробництва 
продуктів харчування і кормів для тварин, 
а також сировини для промисловості або 
для потреб, не пов’язаних із веденням 
сільськогосподарського виробництва. 
Згідно зі ст. 23 Земельного кодексу для цієї 
потреби надаються переважно несільсько-
господарські угіддя або сільськогосподар-
ські угіддя гіршої якості.

Особливий правовий режим установ-
люється законодавством для сільськогос-
подарських угідь (рілля, багаторічні на-
садження, сіножаті, пасовища й перелоги 
(ст. 22 ЗК). Правовий режим цих земель 
полягає в пріоритетному використанні їх 
для сільськогосподарських цілей.

Спеціальний правовий режим встанов-
люється для особливо цінних сільськогос-
подарських угідь. До таких земель, від-
повідно до ст. 150 ЗК, належать землі до-
слідних полів науково-дослідних установ 
і навчальних закладів, землі природно-за-
повідного фонду, землі історико-культур-
ного призначення та ін. 

Отже, під правовим режимом земель 
треба розуміти встановлений правовими 
нормами порядок правового регулювання 
поведінки учасника суспільних правовід-
носин у сфері використання та охорони 
земель.

Âèñíîâêè
Таким чином, для того, щоб з’ясувати, 

чи становить собою певна сукупність пра-
вових норм окрему галузь права, необ-
хідно визначити критерії поділу права 
на галузі. На нашу думку, підставою для 
галузевої диференціації мають бути суто 
юридичні критерії, а саме предмет та ме-
тод правового регулювання, принципи га-
лузі та правовий режим регулювання, що, 
своєю чергою, дає змогу зробити висновок 
про існування самостійної галузі права – 
земельного права.

Отже, викладене дає підстави зробити 
висновок, що земельне право є самостій-



56

Правничий вісник Університету «КРОК»

ною галуззю права, яка являє собою су-
купність прийнятих або санкціонованих 
державою правових норм, що регулюють 
суспільні земельні відносини з метою за-
безпечення раціонального використан-
ня, відтворення та ефективної охорони 
земельних ресурсів, захисту прав та ін-
тересів громадян, юридичних осіб, тери-
торіальних громад і держави на землю, 

дотримання встановленого правопорядку 
в галузі земельних відносин і на цих заса-
дах – формування та утвердження сталого 
земельного ладу в країні.

Ця галузь права має власний предмет 
правового регулювання, для неї характерна 
наявність специфічних методів правового 
регулювання, власних земельно-правових 
принципів, земельного законодавства та 
встановленого правового режиму.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Жодне історичне джерело не супрово-

джується настільки численними поперед-
женнями про необхідність критичного до 
нього ставлення з боку дослідників, як 
документи спецслужб. Водночас жодні 
інші декларації так не розходяться з ділом, 
як ці. Адже з багатьох питань документи 
спецслужб є єдиним чи основним джере-
лом. За таких обставин критичний аналіз 
утруднюється неможливістю співстави-
ти їх із іншими джерелами. Зрештою, від 
спецслужб вимагається максимально по-
вна і достовірна інформація, що також 
притуплює увагу дослідників.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

Відповідний аналіз цих матеріалів про-
водився О. Ярмишем, В. Сідаком, М. Щер-
баком. Водночас він здійснювався у кон-
тексті визначених ученими тем досліджень.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

Таким чином, матеріали контррозвіду-
вальної спрямованості залишились поза 
увагою дослідників.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Дана публікація має на меті заповнити 

існуючу прогалину, а саме проаналізувати 
ступінь достовірності документів спец-
служб Російської імперії та можливість 
їх використання в якості джерела з історії 
держави та права України.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ

Ступінь повноти і достовірності окре-
мих видів джерел виявився різним як у за-
лежності від часу і місця їх створення, так 
і від подальшої їх схоронності. Самі ж до-
кументальні масиви ми умовно поділяємо 
на кілька нерівномірних груп джерел:

а) закони і проекти законів;
б) службові публікації нормативних 

актів та відомчі підручники. Сюди ж від-
несли циркуляри із роз’ясненнями тих чи 
інших положень права;

в) службове листування та оперативні 
матеріали;

г) судово-слідчі матеріали.
Становлення нормативно-правової 

бази спецслужб відбувалося у період так 
званих контрреформ і є прикладом невід-
повідності правових норм соціальним реа-
ліям. Тож юридичні межі функціонування 
контррозвідки визначалися здебільшого 
нормативною базою політичного розшуку. 
Зокрема, аналіз правозастосовної практи-
ки дає нам підстави до основних контрроз-
відувальних нормативних актів відносити 
«Положення про надзвичайну охорону», 
яке використовувалося контррозвідника-
ми навіть після формування спеціалізова-
ної нормативно-правової бази.

Не менш важливими для з’ясування 
процесів, що відбувалися в надрах контр-
розвідки, є різні проекти її вдосконалення, 
складені керівниками МВС і військови-
ми. Їхнє порівняння дає виразну картину 
співробітництва та конкуренції двох най-
важливіших силових відомств. Іноді у цю 
боротьбу вступало і МЗС, відстоюючи свої 
прерогативи від зазіхань військових і жан-
дармів. Це досить чітко видно у матеріа-
лах Міжвідомчої наради 1882 р., котра і за-
клала правові основи контррозвідувальної 
діяльності.1

Десять років потому відбулася ще одна 
міжвідомча нарада, матеріали якої збері-
гаються у фонді Воєнного прокурора Ки-
ївського воєнно-окружного суду (Ф.315) 
ЦДІАУ у м. Києві. За її матеріалами можна 
простежити процес криміналізації відпо-
відальності у сфері захисту державної без-
пеки, ознайомитися з проектами військо-
вих юристів щодо вдосконалення чинного 
законодавства, підготовкою внесення змін 
у Воєнне законодавство та підготовки За-
кону 1892 р. [1].

Проекти нормативних актів і докумен-
тів, не затверджених з різних причин, ма-
теріали до роботи різних комісій і доповіді 
про результати дають безцінний система-
тизований матеріал про стан політичної 
злочинності, військового шпигунства, до-
зволяють простежити основні напрями 
1 Значна частина чернеток учасників наради 
та протоколів засідань із правками зберігається 
у матеріалах 2-го діловодства фонду Департа-
менту поліції (Ф.102) ДАРФ.
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законотворчої діяльності. Наприклад, ре-
зультати діяльності Комісії сенатора А.А. 
Макарова, попри досягнуті позитивні ре-
зультати, яскраво демонструють небажан-
ня вищих кіл держави змінювати як поря-
док регулювання оперативно-розшукової 
діяльності спецслужб, так і самі норми. 
У в них чітко простежується і спроба 
об’єднання більшості поліцейських сил 
під єдиним керівництвом. Набагато масш-
табнішу реформу пропонував проект гене-
рала П.К. Попова.

Нині ці документи вводяться у науко-
вий обіг істориками права. У цьому кон-
тексті серед найбільш вагомих праць ми 
можемо зазначити публікації В. Чисні-
кова та О. Жарова, які опублікували про-
екти реформування поліції і спецслужб в 
останнє десятиліття існування Російської 
імперії [2; 3].

Важливе місце серед джерел при ви-
вченні стратегії і тактики контррозвіду-
вальної роботи, аналізі оперативної об-
становки займають підзаконні нормативні 
акти: циркуляри, накази, розпорядження, 
інструкції Міністерства внутрішніх справ, 
Департаменту поліції, Головного управ-
ління Генерального штабу, що коригували 
і скеровували діяльність співробітників на 
місцях, доповнювали нормативно-правову 
базу. Поділялися вони на інформаційні, 
розпорядчі, інструктивні та розшукові.

Інформаційні покликані знайомити 
співробітників органів розшуку в центрі і 
на місцях зі станом оперативної обстанов-
ки. Вони містили вказівки щодо проведен-
ня тих чи інших заходів, повідомляли про 
наміри і дії іноземних розвідок, розвіду-
вальні спрямування. Як різновид інформа-
ційних циркулярів, можна назвати зведен-
ня за певною темою і огляди. Останні були 
аналітичними документами з претензією 
на науковість. 

Розпорядчі містили вказівки про орга-
нізаційні заходи попередження і припи-
нення злочинів проти держави, постанов-
ку агентурної роботи і спостереження за 
оперативною обстановкою, здійснення об-
шуків, арештів і т.д. Велике число цирку-
лярів мало змішаний характер, поєднуючи 
в собі інформаційну і розпорядчу функції. 

З їх числа слід згадати Наказ по воєнному 
відомству № 381 за 1906 рік «Про відміну 
«Правил про відповідальність за видачу 
воєнних таємниць і за шпигунство в мир-
ний час», оголошених у наказі по воєнно-
му відомству 1903 року №79» [4, с. 41].

Найпоширенішими були циркуляри 
інструктивного змісту. В них вказувало-
ся, на яку категорію чи групу осіб у пев-
ний момент звертати основну увагу, які 
заходи слід вжити у різних ситуаціях, як 
удосконалити розшукову роботу і діло-
водство. 

У розшукових циркулярах (орієнтуван-
нях) повідомлялося про втечу чи приїзд 
з-за кордону різних осіб, описувалися їхні 
дані та особливі прикмети. Саме на підста-
ві таких документів ми можемо встанови-
ти зміни в пріоритетах та напрямах роботи 
спецслужб, залежно від змін оперативної 
обстановки. Зокрема, напередодні Першої 
світової війни незрозумілою була позиція 
Японії. Тож в орієнтуваннях поряд із осо-
бами, що підозрювалися у причетності до 
австро-угорської розвідки, містилися дані 
і щодо підозрюваних у співпраці з япон-
ською розвідкою [5, а. 42-49].

Значний обсяг циркулярів, згрупованих 
за певними ознаками та з коментарями до 
них, був опублікований в літературі для 
службового користування (збірки, довід-
ники, посібники та керівництва, офіційні 
зведення і статті). У них узагальнювалася 
та підсумовувалася правозастосовна ді-
яльність, врегульовувалися основні форми 
і методи оперативно-розшукової діяль-
ності. Зрозуміло, що тут маються на ува-
зі праці, що стосуються загальних питань 
оперативно-розшукової діяльності. Робота 
ж над спеціалізованими, контррозвіду-
вальними підручниками і посібниками 
розпочалася лише у 1916 р. і до логічного 
завершення доведена так і не була. 

Дані документи дають змогу оціни-
ти не лише специфіку функціонування 
контррозвідувального режиму в імперії, 
але й уточнити періодизацію контрроз-
відувальної діяльності. Важли вою тут є 
систематизованість викладення витягів із 
законодавчих актів, що полегшує роботу з 
ними. Особливо цінна інформація отриму-
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ється шляхом порівняння цих збірників із 
матеріалами фонду Департаменту поліції 
Державного архіву Російської Федерації, 
що дає змогу прослідкувати процес ство-
рення тих чи інших відомчих норматив-
них документів.

Нерідко в циркулярах та різноспрямо-
ваних тематичних добірках публікувалися 
витяги з отриманих оперативним шляхом 
документів, короткий виклад подій, що 
становить самостійний історіографічний 
інтерес. 

Це коло джерел органічно доповнює 
такий змістовний комплекс опублікованих 
матеріалів, як «рішення» і «роз’яснення» 
центральних судових органів. Зокрема, 
активність у воєнний час контррозвідки 
у питаннях, що не стосуються іноземного 
шпигунства, може пояснити Рішення го-
ловного воєнного суду, згідно з яким під 
державну зраду могли підпадати і факти 
опору владі. Кваліфікація тут могла бути 
настільки різною, що навіть пасивний 
опір міг кваліфікуватися як повстання [6, 
с. 58].

У контексті цієї групи джерел слід зга-
дати огляди найважливіших дізнань, що 
видавалися до 1903 р. Левову їх частину 
становить боротьба проти революційних 
організацій. Вивчення цього джерела ці-
каве і з точки зору вивчення захисту дер-
жавної таємниці. В оглядах відзначалося 
нівелювання кримінально-правового пе-
реслідування, тобто перекіс у бік адміні-
стративної юрисдикції [7, с. 2].

Слід зауважити, що окремі оперативні 
та аналітичні документи спецслужб, їхні 
фрагменти публікувалися у підпільних 
революційних виданнях, що дає змогу 
оцінити рівень секретності державного 
апарату, зважаючи на ступінь важливості, 
засекреченості (таємно, цілком таємно і 
т.д.), тощо, того чи іншого документу.

Чергову групу джерел становлять ма-
теріали інформаційно-аналітичної діяль-
ності. Передусім – так звані реєстраційні 
матеріали. Карткова система реєстрації 
Департаменту поліції була передовою для 
свого часу. Тож за її прикладом, анало-
гічну систему, так звану «Картотеку Яку-
бова», було запроваджено і у військовій 

контррозвідці.2 Нині зазначені картотеки є 
цінним джерелом при вивченні персоналій 
та окремих контррозвідувальних операцій.

Згодом на основі цих матеріалів стали 
випускатися спеціальні альбоми підозрю-
ваних у шпигунстві. У них же містилися 
поради щодо взаємодії з поліцейськими 
органами під час розшуку тієї чи іншої 
особи [8]. Досить характерною є примітка 
про те, що наявність відомостей про особу 
в Альбомі ще не є підставою для здійснен-
ня процесуальних заходів, а лише для опе-
ративної перевірки, яка мала спростувати 
чи підтвердити ці підозри. За такою при-
міткою ми можемо робити висновок про 
професіоналізм контррозвідників Першої 
світової війни. Тим більше, що ця порада 
була проігнорована.

Найбільший інтерес становить звіт-
ність, що готувалася у процесі ліквіда-
ційних заходів установ чи на завершення 
кампаній. Зокрема, надзвичайно цікавий 
документ про діяльність австро-угорської 
розвідки за результатами роботи контр-
розвідувального і розвідувального відді-
лень було підготовано штабом Південно-
Західного фронту. Більш-менш повне 
уявлення про діяльність жандармського 
управління Галичини можна скласти за 
звітністю, підготовленою в процесі лікві-
дації Тимчасового генерал-губернаторства 
[9; 10].

Та найбільш вагомий масив становить 
поточне діловодство територіальних під-
розділів – ГЖУ, охоронних та районних 
охоронних відділень, контррозвідуваль-
них відділень штабів військових округів. 
Цінність цих документів полягає, насам-
перед, у системності і наступності. Вони 
велися за певними формами, що дає змо-
гу групувати їх за видами, порівнювати і 
бачити зміни, перевіряти вірогідність тих 
чи інших фактів [11, с. 299]. Без їх ши-
рокого використання практично немож-
ливо висвітлити проблему сил і засобів 
спецслужб, скласти цілісне уявлення про 
2  Названа так за ім’ям творця і першого 
керівника Центрального реєстраційного бюро 
при Особливому діловодстві Огенквару у 
1911 р., жандармського підполковника В.М. 
Якубова. 
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принципи и механізми їхнього функціону-
вання.

Вивчення діловодства дає можливість 
оцінити систему взаємодії центральних і 
місцевих органів держбезпеки, виявити 
взаємини провінційних підрозділів між 
собою, їхню структуру. Діловодні матері-
али дають змогу простежити підготовку 
рішень конкретних питань, проаналізува-
ти перебіг роботи з вирішення певної про-
блеми. Врешті, вони окреслюють специ-
фіку регіонів, подають характеристики на 
окремих політичних, громадських діячів.

Територіальні органи мали три струк-
турні частини: стройову, господарську і 
таємну. Відповідно до структури велося і 
діловодство.

Матеріали стройової частини цікаві 
саме тим, що на їхній основі можна отри-
мати статистичні відомості для аналізу ка-
дрового складу спецслужб, його динаміку 
та діяльність. Послужні списки, атестації, 
відомості про зміну в сімейному стані чи-
нів дають матеріали для створення просо-
пографічного портрету контррозвідника. 
Не менш цікавою є документація госпо-
дарського типу, що характеризує мате-
ріальну і технічну забезпеченість різних 
чинів.

Діловодні матеріали можна розділити 
на кілька підгруп: документи, що відобра-
жають безпосереднє оперативне управ-
ління органами розшуку; розпорядження 
з організації робіт; про особовий склад; 
щодо матеріально-технічної частини. 
Важливу роль відіграють чернетки доку-
ментів, в яких часто відверто викладалася 
суть наказу. Аналітичні матеріали, вклю-
чаючи службові записки, огляди, проекти 
законів, матеріали комісій, містять оціноч-
ні думки щодо роботи органів безпеки. 
Основна складність роботи з цими мате-
ріалами полягає в необхідності розглядати 
їх як сприйняття реальності сучасниками, 
а не підміняти ними саму дійсність, про 
що йтиметься нижче.

З великого масиву службового лис-
тування найбільш цінними є докумен-
ти таємної частини: рапорти і донесення 
офіцерів та чиновників, агентурні повідо-
млення, узагальнені зведення агентурних 

матеріалів, філерського спостереження, 
звітів і зведень про діяльність об’єктів 
спостереження, розробка перлюстрацій-
ного матеріалу.

Саме ці документи, попри, безумов-
но, цікавий матеріал, потребують осо-
бливо ретельного критичного підходу 
і обов’язкового порівняння з іншими 
джерелами, оскільки мотиви діяльності 
агентів, рівень їхньої обізнаності, інте-
лектуальний і моральний рівень наклада-
ють відбиток на достовірність матеріалу. 
Цінність агентурних повідомлень полягає 
в тому, що вони дають уявлення не лише 
про соціально-політичні настрої в країні, 
а й рівень роботи спецслужб, їхню зміс-
товність, насиченість та способи подачі 
інформації. На основі цих відомостей го-
тувалися аналітичні документи, хоча, осо-
бливо в контррозвідці, не виключалися 
випадки підготовки аналітичних записок 
самими агентами.

У цьому аспекті слід звертати увагу 
на відбір і групування фактів, що давали 
привід до перебільшення чи применшення 
тих чи інших небезпек, істотне зміщення 
акцентів в оцінці суспільно-політичного 
життя України, політико-правових по-
глядів різних політичних груп. Зрештою, 
ведучи мову про достовірність матеріалів 
спецслужб, за незначними винятками, ми 
ставимо під сумнів не сам факт, а його по-
ліцейську чи контррозвідувальну інтер-
претацію.

У низці випадків слід вести мову і про 
державне та соціальне замовлення. Зазна-
чене зовсім не свідчить про те, що спец-
служби виконували ті чи інші вказівки, а 
те, що подана ними інформація створю-
валася чи інтерпретувалася згідно з уяв-
леннями про ті чи інші виклики. Скажімо, 
поштовхом до створення контррозвідки 
Російської імперії стала інформація охо-
ронних відділень про активізацію австро-
угорських спецслужб у середовищі укра-
їнського та польського національних рухів 
та спроби створення на їх базі кадрової 
основи диверсійної війни [12, с. 173; 13]. 
Як нині відомо, ці відомості були більш 
ніж перебільшеними.

Оцінюючи достовірність інформації 
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спецслужб, ключовим має бути усвідом-
лення їхнього місця і ролі в системі са-
модержавного режиму, що зумовило фі-
лософію і психологію відомств, стиль і 
характер їхньої діяльності. Ці філософія 
і психологія були цілком обумовлені офі-
ційною концепцією самодержавства, яка 
зводилася до тези про її надкласовість 
і народність. На безпековому характері 
цієї формули чітко наголосив сучасний 
російський філософ А. Гулига, охаракте-
ризувавши відому уваровську тріаду як 
універсальну формулу «російської куль-
тури і національної безпеки» [14, с. 43]. 
Аж до падіння самодержавства вона стала 
єдиною стійкою, ідеологічно і політично 
сформованою концепцією державної без-
пеки Російської імперії.

За аксіому вважалося, що народ є від-
даним самодержцю і ніякої іншої влади не 
хоче, бо вона і тільки вона захищає і може 
захистити його від плутократії, капіталіс-
тів та інших експлуататорів. Попри без-
глуздість, ця теза лежала в основі ідеології 
діяльності спецслужб, бо нічого натомість, 
що могло б ідеологічно виправдати право 
царизму на існування, не було.

Водночас опорою монархії проголо-
шувалися російські православні селянин 
та дворянин. Відповідно, усі інші верстви 
були більш чи менш підозрілими та імо-
вірними, чи потенційними шпигунами. 
Рівень їхньої небезпеки звірявся за відо-
мим столипінським циркуляром 1910 р. 
Особливе місце в оцінках і прогнозах 
російських спецслужб займав історич-
ний фактор. Його присутність в офіцій-
них інформаційно-аналітичних докумен-
тах повинна була пояснити причинно-
наслідкові зв’язки конкретних явищ. Від-
повідно аналізувалася й ворожа політика в 
цьому питанні.

Передусім увага зверталася на рівень 
політичної активності соціальних чи на-
ціональних груп. Висновок про прина-
лежність до ворожих груп за формально-
груповими ознаками набув сили і став 
відправною точкою всієї внутрішньої по-
літики самодержавства. Ці ж групи оголо-
шувалися джерелом усіх неприємностей.

З політичних груп найнебезпечнішим 

ворогом царизм вважав ліберальну інте-
лігенцію [15, с. 34-35]. А з національних 
рухів: поляків, євреїв та українців. Пока-
зовим, наприклад є жандармський підруч-
ник підполковника Ф. Рожанова. Автор 
чітко вказує на необхідність розмежування 
осіб з опозиційними настроями від ворогів 
існуючого ладу. Однак далі, в руслі паную-
чої концепції, зауважує, що опозиційність 
є першим етапом на шляху до революцій-
ності [16]. Про це ж ішлося і в численних 
інструктивних документах. Показово, що 
такого роду інформування активно поши-
рювалися й після декларацій Думи про по-
вну підтримку російського імперіалізму.

Основна претензія до лібералів зводи-
лася до того, що вони своєю діяльністю, 
хочуть того чи ні, сприяють революції, 
оскільки ставлять на обговорення і при-
вертають увагу всієї країни до питань за-
гальнодержавного порядку, більше того 
– до питань політичної перебудови країни. 
Усі ж, хто тією чи іншою мірою виступав 
проти самодержавства чи імперії взагалі, 
автоматично зараховувалися до розряду 
агентури ворожих спецслужб.

Як відверто ворожі трактувалися лібе-
ральні рухи національного забарвлення, 
передусім українські та польські. Тим 
більше, що їхнє політичне забарвлення 
часто ігнорувалося і національні рухи по-
давалися як єдине ціле, включно з крайні-
ми радикальними (тобто – антагоністич-
ними) складовими.

І якщо ставлення до поляків зазнало 
певних змін з початком Першої світової 
війни, що знайшло негайне відображення 
у документах спецслужб, то український 
рух трактувався як незмінно ворожий. До-
сить показовою є і поява терміна «мазе-
пинці», на противагу якому було висунуто 
термін «богданівці». Тож переслідування 
українських політичних діячів здебільшо-
го трактувалося як переслідування агентів 
ворожих держав. Зрештою, закон про дер-
жавну зраду 1912 р. давав каральним ор-
ганам настільки широке поле для маневру, 
що під відповідну статтю можна було під-
вести будь-кого.

Безперечно, підозри у використанні 
українського руху ворожими розвідками 
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мали підстави. Вкрай підозрілими вида-
валися петроградським можновладцям 
довоєнні контакти українців по різні боки 
кордону. В очах як російського уряду, так 
і суспільства тінь на весь український рух, 
який підтримував сталі зв’язки з Галичи-
ною, кинула і поява сепаратистів – вихід-
ців з Росії, котрі відкрито орієнтувалися на 
ворожий блок – СВУ. Водночас вивчення 
документів дає підстави стверджувати, що 
найбільшою небезпекою для себе урядо-
ві кола вважали об’єднання галицьких і 
наддніпрянських українців, відхід україн-
ського руху від австрофільства.

Немає практично жодного поліцейсько-
го документа, починаючи від чергового 
донесення інформатора і закінчуючи уза-
гальнюючими зведеннями, де мова йшла 
би про діяльність цих груп – як частини 
масштабної змови та їх використання ні-
мецькою розвідкою.

Імовірно, у надрах органів політично-
го розшуку з’явилися плани масштабної 
антиукраїнської акції. Цікавими в цьому 
сенсі є свідчення русофіла-священика Гав-
рила Гнатишака, які він дав після приїзду в 
Росію. У краківській тюрмі один із діячів 
українського руху йому нібито заявив: 
«Під Україною вже є ґрунт. Ми виховали 
нашу молодь в українському дусі, а наші 
жінки просякнуті любов’ю до України. 
Ми завжди використовували те, що служи-
ло нашій меті, і, якщо Росія нами заволо-
діє, ми станемо кращими москалями, ніж 
ви. Ми спробуємо захопити у свої руки 
всі товариства, всі відомства, перейдемо в 
православ’я швидше, ніж ви, бо між вас, 
особливо між вашого духовенства, є чима-
ло против ників православ’я. Ми зобрази-
мо вас як неблагонадійних і пожертвуємо 
нашими жінками, які зрозуміють своє за-
вдання, проторять нам шлях у середови-
щі вищих чиновників і прив’ють їм ідею 
України настільки сильно, що у сприятли-
вий момент вони самі нам Україну ство-
рять» [17, с. 97-98]. Читання цих рядків 
справляє досить суперечливе враження. 
Надто вже все це нагадує справи «шпи-
гуна» Мясоєдова, «німецького агента» 
Леніна і багатьох їм подібних «справ». В 
українському русі і справді з’явилася те-

чія, що ви рішила орієнтуватися на Росію, 
і це стривожило російських правих і їхніх 
симпатиків в органах влади, вплив яких 
значною мі рою тримався та образі ворога, 
створеного з українців. Вочевидь, почала 
готуватися нова афера щодо вселенської 
змови проти Росії в найкращих традиціях 
конспірології. Тільки місце євреїв, масонів 
і т.п. мали зайняти українці.

Особливо вдало до цієї концепції впи-
сувалася діяльність СВУ, тож до неї стали 
прив’язувати усі прояви «мазепинства» 
в Україні. «Улюбленими» персонажами 
російських спецслужб були А. Жук і Д. 
Дорошенко. Такого роду інформа ція, у 
якій достовірні дані перемішалися з ви-
гадками, впливала на державну політику. 
Справжній масштаб роботи СВУ зали-
шився невідомим. Втім, не будемо судити 
жандармів та військових контррозвідни-
ків надто суворо. Навіть один із курато-
рів СВУ, керівник розвідувальної служби 
Австро-Угорщини М. Ронге у своїх спога-
дах зазначив, що і донині (тобто на час на-
писання мемуарів на початку 1930-х років) 
він не знає, чи мав СВУ хоч якісь зв’язки 
в Україні, чи ні [18, с. 71]. Аналіз же ді-
знань, що проводилися у справах контр-
розвідувального характеру і стосувалися 
українського руху, дає підстави стверджу-
вати, що близько 70% таких справ були 
сфальсифікованими.

У цей час у надрах Департаменту по-
ліції готується ще один документ, який 
мав довести до місцевих адміністратив-
них властей інформацію про небезпеку 
українського руху. Мова йде про так звану 
«Записку про український рух в 1914-1916 
роки з коротким нарисом цього руху як 
сепаратистсько-революційної течії серед 
населення Малоросії» [19]. Вигадки у ньо-
му переплелися з правдою і так само, як 
у свій час записка Юзефовича, малювали 
загрозливу картину сепаратизму, що роз-
вивався під егідою ворожих спецслужб.

Варто зазначити, що це був уже третій 
документ. Перший було підготовлено пол-
ковником Мезенцевим, коли він підбивав 
підсумки своєї роботи у Галичині. Другий, 
із незначними правками, вже як узагаль-
нюючий документ щодо українського руху 
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був надісланий ним до Департаменту полі-
ції. Саме цей документ був опублікований 
та прокоментований О. Гермайзе у 1926 р. 
Згадана ж нами «Записка» є фактично точ-
ною копією творіння Мезенцева. Хіба що 
вона вже набула якості документа Депар-
таменту поліції.

Звернувши увагу на низку недоречнос-
тей, учений пояснює це поганою обізна-
ністю жандармів із реальним станом справ 
в українському русі, що й обумовило певні 
помилкові висновки. Поряд із цим нещо-
давно виявлені документи дають нам під-
стави вести мову і про пряму фальсифіка-
цію [20].

Загалом, обізнаність спецслужб за-
лежала від низки факторів. Передусім 
– наявності та якості агентури в партіях 
та організаціях як найбільш надійного 
джерела інформації. Зважаючи на те, що 
значна частина жандармських і контрроз-
відувальних матеріалів мала агентурне 
походження, сприймати їх слід з певною 
часткою скептицизму. Окремі інформато-
ри давали відомості відразу щодо кількох 
партій, та й сумлінність їх бажала кра-
щого. Ідейний агент – це вже досягнення 
радянських органів держбезпеки. Аморф-
ність і розпорошеність самого українсько-
го руху також утруднювала змогу зробити 
серйозні узагальнення.

У багатьох повідомленнях добре про-
глядаються спонукальні мотиви дій аген-
тів і вплив цих мотивів на зміст і харак-
тер повідомлень. Кожен із них дивився на 
свої повідомлення як на спосіб заробити і, 
по можливості, зробити кар’єру. Тому ха-
рактерним є намагання надати діяльності 
тих чи інших людей, більшою чи меншою 
мірою опозиційно налаштованих, а також 
любителів посперечатись, характер небез-
печної антидержавної змови, співпраці з 
іно земною розвідкою. Нерідко – ще і з під-
готовкою збройного повстання і тероризму.

Зрештою, сам агентурний метод не є 
універсальним і весь процес роботи з аген-
турою переповнений курйозами та різного 
роду безглуздям, що випливає з характеру 
його учасників: значною часткою взаємної 
недовіри учасників процесу, поширенос-
ті гри в агентуру (тобто надання вигляду 

цінної агентурної інформації матеріалам, 
отриманим випадково), вмілою імітацією 
продуктивного процесу там, де для цьо-
го не було матеріалу, що заслуговував на 
увагу оперативних служб. Мотивація тут 
полягає у певних поглядах на кількість 
агентури. Виключення непродуктивних 
агентів ставить необхідність придбання 
нових. Тому і створюється видимість ко-
рисної роботи агентурного баласту. Чима-
лі масиви матеріалів, що підтверджують 
зазначене, знаходяться у фонді 2233 ЦДІА 
України у м. Києві.

Не можна не зауважити, що у вербу-
вальній роботі активно використовував-
ся національний фактор. Скажімо, щодо 
українського руху – то працювали поляки, 
а щодо польського – українці і т.д. Звичай-
но, надмірної делікатності у висвітленні 
конкурентів усі ці агенти не проявляли. 
Тому «Щирий» (латиш Путана) «виявив» 
австрійських шпигунів у багатьох поль-
ських осередках, а «Івана Гродского» (по-
ляка Т. Пржездецького) в решті решт було 
оголошено таким, що не заслуговує довіри 
через зловживання спиртним і схильність 
до провокації.

Часто службовці таємної поліції самі 
мало розумілися на програмах україн-
ських політичних партій, що призводило 
до грубих помилок. Фіксувалися прояви 
діяльності українських партій і здійсню-
вався швидше збір інформації, ніж її ана-
ліз. Усе це впливало на якість інформації і, 
як наслідок, призводило до неправильних 
висновків та узагальнень.

Якщо вести мову про елітарні групи, 
які повинні були знаходитися в центрі ува-
ги контррозвідувального забезпечення, то 
тут мали місце й істотні труднощі з вербу-
вальною роботою. Адже в малочисельних 
організаціях всі один одного знали. Та й 
забезпечені люди не потребували винаго-
роди у 50-100 крб.

Достовірність агентурних повідомлень 
безпосередньо залежала і від порядності 
та компетентності жандармських офіцерів, 
контррозвідників та співробітників Де-
партаменту поліції. В низці випадків їхня 
«довірливість» є цілком зрозумілою. Вони 
видавали бажане за дійсне, тим самим під-
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креслюючи власну значимість і вибудо-
вуючи кар’єру. Однак варто говорити не 
про лише особисту порядність, скажімо, 
Мезенцева чи Ширмо-Щербинського, а 
про систему подачі інформації до керівних 
органів. Саме таким чином частина нело-
яльних підданих і представників «підозрі-
лих» національностей «перетворилися» на 
шпигунів. Результатом такої трансформа-
ції стала «поява» численних шпигунських 
організацій.

Система поглядів і характер причинно-
наслідкового зв’язку відображали мен-
тальні особливості не тільки конкретного 
офіцера, але в цілому представників во-
єнної еліти, до числа яких належали спів-
робітники спецслужб. Діяльності таємних 
організацій і окремих етнічних спільнот 
приписувалися в їхніх уявленнях усі не-
вдачі Росії. Пошук внутрішнього ворога, 
характерний для оборонної свідомості 
представників воєнної еліти багатьох кра-
їн, включаючи і Російську імперію, зму-
шував їх ґрунтовно вглядатися у нечіткі 
контури таємних політичних товариств 
(українців, масонів тощо) і бачити в них 
грізну силу.

Магічний вплив справляла терміно-
логія. Кожен громадський чи політичний 
діяч, що називав себе українцем, а не ма-
лоросом, вважався потенційним сепара-
тистом і симпатиком Австро-Угорщини, а 
самі українці вважалися не нацією, а по-
літичною партією. Тому й у жандармських 
документах, наприклад, федералістські 
погляди Грушевського майже не відобра-
жалися. Останній характеризувався тільки 
як сепаратист і «мазепинець», а згодом і як 
агент австро-угорського генштабу.

Показово, що при ознайомленні з ма-
теріалами Київського губернського жан-
дармського управління та військової 
контррозвідки не виявлено жодних пер-
винних матеріалів, на підставі яких було 
сформульовано обвинувачення. Сама 
справа і її вирішення у позасудовому по-
рядку справили гнітючий вплив на росій-
ське суспільство, завдавши удару і лояль-
ності українців, про що свідчили матеріа-
ли перлюстрації [21].

Натомість у справі проти митрополи-

та А. Шептицького, який керував потуж-
ною розвідувальною мережею, всі зусилля 
спецслужб спрямовувалися лише на його 
викриття як лідера сепаратистського руху 
та заради забезпечення успіху антиуніат-
ської акції. Варто зауважити, що в подаль-
шому до розгляду матеріалів Шептиць-
кого спецслужби поставилися напрочуд 
легковажно. Особливо з позиції їхнього 
використання у контррозвідувальній ді-
яльності [22].

Зрештою, у роки війни лише помірко-
вані сили залишилися на поверхні, уник-
нувши репресій, що створило ілюзію їх-
ньої політичної ваги та переорієнтувало 
на них політичний розшук. Важлива ін-
формація про низку організацій надходила 
від «Блондинки», «Галичанина», інших. 
Вони ж відверто брехали. Будучи в темі, 
той же «Галичанин» вигадував і цитував 
заяви, що їх нібито виголошували ті чи 
інші діячі.

Агентурні повідомлення, особливо з-за 
кордону, переповнені відомостями про 
різноманітні наради та засідання, на яких 
у різній послідовності перераховувалися 
одні й ті ж діячі. Агенти детально опису-
вали, що там відбувалося, і переказували 
цілі промови. Наскільки це відповідає 
дійсності, зараз довести чи заперечити до-
сить складно. На сьогоднішній день у нас 
є прямі заперечення лише Є. Чикаленка 
та Д. Дорошенка, котрі після революції 
ознайомилися з оперативною інформаці-
єю щодо себе та висміяли більшість аген-
турних повідомлень і зроблених на їхній 
основі узагальнень.

У будь-якому випадку очевидним є те, 
що агентурні повідомлення готувалися на 
підставі чуток, уривків розмов і доповню-
валися власними домислами агентів. Адже 
те, що нібито казали Петлюра, Липин-
ський чи Міхновський, відкрито говори-
лось на вулицях і в салонах. Усе це давало 
строкату і невизначену картину. За винят-
ком, звичайно, настроїв (а не фактів), які 
ніхто не приховував. Таким чином форму-
валася картина з істотними прогалинами, 
які доводилося заповнювати за рахунок 
власної фантазії, але у суворо окреслено-
му форматі. Агент точно знав, чого хоче 
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його працедавець, і намагався йому до-
годити. Усе це розцінювалося як добро-
тний матеріал, який заслуговує на дові-
ру і на основі якого робили узагальнення 
жандармські і військові аналітики. Цього 
ж хотіли від спецслужб «верхи». Тож «не-
безпека» розвідувально-підривних заходів 
зростала стрімко.

Сумну роль тут відіграв активний мо-
сквофіл і журналіст газет «Новое время» 
і «Прикарпатская Русь» А. Веретельник, 
він же агент «Брюнет», він же «Галича-
нин». Дивним чином ця людина виступала 
у якості секретного співробітника якраз 
тих жандармських управлінь, з надр яких 
виходили найбільш повні узагальнюючі 
документи щодо українського руху. Значна 
частина його інформації потрапила до зві-
тів Мезенцева, а згодом перекочувала до 
Записки Департаменту поліції. Зрештою, 
вже будучи начальником Полтавського 
губернського жандармського управлін-
ня, Мезенцев розібрався, що має справу з 
аферистом, і виключив того з агентурного 
апарату [23, а. 113]. Та попри виключен-
ня агента «Галичанина», надана ним не-
правдива інформація цілком свідомо про-
довжувала використовуватися. Надто вже 
вона вписувалася у пануючі концепції.

Таким чином, і спецслужби, і уряд були 
жертвами самообману, результатом якого 
стала втрата політичної орієнтації, помил-
ка в оцінці обстановки. Рекомендувалися 
такі засоби для стабілізації, що вели не до 
зміцнення, а подальшого посилення кризи 
режиму. З цього приводу А. Аврех спра-
ведливо зауважив, що самообман та ілюзії 
у всіх ланках державного управління, що 
розвиваються за висхідною, стремління 
«верхів» не до реальної, а ілюзорної оцін-
ки дійсності є неодмінною умовою і ха-
рактеризуючою ознакою глибокої кризи 
режиму, кризовою ситуацією, передвісни-
ком загибелі режиму. Як наслідок, заува-
жував історик, поліцейські документи, що 
стосуються опозиції, являють собою ціле-
спрямоване джерело дезінформації [15, 
с. 39-40].

Спецслужби самі завели себе до паст-
ки, стверджуючи, що український рух є 
одним цілим і складовим загального плану 

австро-угорського і німецького генштабів. 
Водночас інформація про лояльну позицію 
багатьох українських організацій створю-
вала протиріччя, і, щоб вийти з нього, було 
запущено тезу про надзвичайну конспіра-
тивність руху, який усі свої революційні 
плани відклав на післявоєнний час. Ця 
теза була концентрацією положень цирку-
ляра Департаменту поліції від 2 вересня 
1914 і мала концептуальний характер.

Знову ж таки ці документи є свідчен-
ням прогресуючого падіння професійного 
рівня спецслужб. В українському і поль-
ському рухах виникли глибокі протиріччя, 
про які спецслужби примудрилися нічого 
не знати.

Водночас з усіх оперативних джерел 
найбільш достовірними ми можемо вва-
жати матеріали перлюстрації. На жаль, в 
українських архівах цей масив документів 
зберігся уривчасто і здебільшого розкида-
ний по різних справах. При цьому у фонді 
295 ЦДІА України у м. Києві досить повно 
представлені документи щодо правового 
регулювання використання цього методу. 
Саме матеріали цього фонду дають змогу 
прослідкувати еволюцію поняття «дер-
жавна таємниця», створення переліку та-
ких відомостей та його розширення у роки 
Першої світової війни.

Результати ж самої роботи більш повно 
представлені у фондах РДВІА та ДАРФ 
РФ. І якщо у матеріалах військового відом-
ства (Ф. 13877, 1759, 1837) основна увага 
зосереджувалася на виявленні техніки та-
ємної передачі інформації і здебільшого 
перехоплювалися повідомлення воєнного 
характеру, то у жандармських матеріалах 
(Ф. 270) містяться цікаві відомості щодо 
низки помітних діячів в історії держави і 
права України. Особливо цікавим є порів-
няння цих масивів документів із раніше 
опублікованими матеріалами воєнної цен-
зури, що дає можливість заповнити про-
галини, що були усунуті з ідеологічних та 
інших міркувань.

У низці випадків, за результатами аген-
турних повідомлень, порушувались спра-
ви: «дізнання», «переписки» чи так звані 
«політичні перевірки». «Переписки» – 
аналог сучасних оперативно-розшукових 
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справ, зазвичай передували дізнанню, під 
час якого добувалася інформація про на-
явність у діях особи ознак протиправної 
діяльності, передбачених статтями жан-
дармської чи контррозвідувальної під-
слідності. В подальшому зібрані відомості 
включалися до матеріалів дізнання, однак 
лише за умови їхньої легалізації. Окрім 
усього іншого, саме розгляд матеріалів 
дізнань дає змогу дослідити і спроби вдо-
сконалення процесуальної роботи. Було 
врегульоване питання щодо ведення про-
токолів допитів, звітності щодо дізнань, 
зокрема термінологічну плутанину, роз-
межовані терміни «дізнання» і «перепис-
ка» [24, а. 1; 25, а. 20].

Цей масив документів характеризу-
ється більшим рівнем достовірності і 
саме його, за наявності, доцільно вико-
ристовувати у порівнянні з оперативни-
ми матеріалами. Наприклад, Галицьким 
ГЖУ було отримано оперативні матеріали 
про діяльність в Україні значного агента 
австро-угорської розвідки та українофіла 
П. Волосенка, про що і було поінформо-
вано колег. Відповідно до Положення про 
Державну охорону того заарештували, і за 
справою про політичну перевірку всі зви-

нувачення були спростовані [26, а. 1-8].
Судово-слідче діловодство представле-

не протоколами допитів і обшуків, пись-
мовими показами, розписками, доносами, 
вироками тощо. Передусім ці матеріали 
цікаві з огляду на застосування різних пра-
вових норм, що не мають прямого відно-
шення до контррозвідки. Це вказує на не-
достатню правову базу забезпечення дер-
жавної безпеки. Наявність прогалин у цій 
сфері стимулювала листування між спец-
службами та судовим відомством, зумов-
лювала появу роз’яснень Сенату. Вивчення 
матеріалів дізнань за різні роки ілюструє 
зміни у кримінально-процесуальному за-
конодавстві, певною мірою методи роботи 
спецслужб, об’єкти спрямувань.

Âèñíîâêè
Таким чином, попри сумнівність ба-

гатьох відомостей, в цілому документи і 
матеріали російських спецслужб дають 
підстави вирішувати численні наукові за-
вдання під час вивчення історії держави і 
права України. Зазначені джерела мають 
високий ступінь репрезентативності, тож і 
применшувати їхнього значення не можна, 
хоча кожен повідомлений факт потребує, 
звичайно, ретельної перевірки.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
На сьогодні актуалізується підвищення 

уваги законодавця до впровадження у пра-
вову систему нашої держави основних по-
ложень міжнародного права щодо захисту 
прав людини, що поєднано з вимогами 
ст. 3 Конституції України, відповідно до 
якої життя, здоров’я, честь, гідність, недо-
торканність, безпека людини визнаються 
найвищою соціальною цінністю, а права і 
свободи людини та їх гарантії визначають 
зміст і спрямованість діяльності держави, 
яка відповідає перед людиною за свою ді-
яльність [1]. У контексті цього акценту-
ється увага на детективній (розшуковій) 
діяльності, оскільки у цій сфері інтереси 
держави і суспільства гостро суперечать 
особистим інтересам зацікавленої особи 
(клієнта). 
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

Окремим принципам, які розглядають-
ся в цій статті, присвячували роботи такі 
науковці, як Д.П. Письменний, О.І. Гала-
ган, В.М. Тертишник, Р.А. Халілев, П.М. 
Шапірко, П.М. Рабінович, А.В. Кочура, 
М.М. Міхеєнко та інші.
Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

Формування окремого різновиду пра-
вової дійсності завжди пов’язане з ви-
значенням цілісної системи нормативно-
правових вимог, які базуються на відповід-
них принципах. Детективна (розшукова) 
діяльність є одним із виняткових різно-
видів правової дійсності, яка має розгля-
датися в лоні формування в ній особливих 
принципів права, які зумовлюються харак-
тером відносин у цій діяльності. У зв’язку 
з тим, що досі не прийнято спеціального 
закону України про приватну детективну 
діяльність, система принципів наведеної 
діяльності вивчена недостатньо, і тому на 
сьогодні вбачається важливим досліди ти, 
які ж ідеї мають стати нормативно-пра-
вовим стрижнем даного виду діяльності.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³ 
Головною метою цієї статті є дослі-

дження питання про правову обґрунтова-

ність запропонованих принципів, на яких 
має виконуватись детективна діяльність. 
Надати власне визначення поняттю «прин-
ципи детективної діяльності».

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ

Слово «принцип» (з лат. Principium) пе-
рекладається буквально як «те, з чого все 
починається» [2]. В межах досліджуваного 
питання можна з упевненістю сказати, що 
вихідною (початковою) точкою має бути 
мораль, етична норма (які відносяться до 
сфери свідомості людини), а першоосно-
вою – правила поведінки (теоретичний 
постулат), які повинні керувати сферою 
обґрунтованого або загально-визнаного 
знання та визначати поведінку детектива. 

 Категорію «принцип» з філософської 
точки зору прийнято розглядати у двох 
значеннях: як підставу, з якої слід виходи-
ти та якою необхідно керуватися у науко-
вому пізнанні чи практичній діяльності, 
та як особисте переконання особи, яке по-
значає її ставлення до реальності, норми 
її поведінки, стосунки з оточуючими [3, 
с. 309]. В наукових колах поняття прин-
ципу досліджують у трьох напрямах: по 
–перше, в якості джерела будь-якої теорії, 
науки, вчення, світогляду, програми; по-
друге, в якості своєрідного атрибута для 
переконання, осмислення погляду на речі; 
по-третє, як основну або особливість в 
улаштуванні чого-небудь [4, с. 585]. Тобто 
категорія «принцип» є синонімом життє-
вої позиції, переконання, основи світогля-
ду, фундаментального правила будь-якої 
діяльності. Таким чином, в площині де-
тективної (розшукової) діяльності катего-
рія «принцип» має бути тією платформою, 
на якій будуватиметься вся діяльність не 
лише приватного детектива, а й підвідо-
мчого йому персоналу в межах детектив-
ного бюро чи фірми. Та така платформа 
в нашому випадку завжди матимете спе-
цифічну двошаровість: неухильне дотри-
мання закону у практичній діяльності та 
внутрішнє переконання щодо моральності 
та ставлення до норми власної поведінки.

Спроба закріплення принципів діяль-
ності приватної детективної діяльності 
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простежується у проекті Закону України 
«Про приватну детективну (розшукову) 
діяльність» від 29.12.2015, а точніше у ст. 
3 «Принципи приватної детективної (роз-
шукової) діяльності» [5]. Відповідно до 
цієї статті приватна детективна (розшуко-
ва) діяльність ґрунтується на наступних 
принципах:

- верховенства права (панівного стано-
вища закону над інтересами осіб, і для да-
ної діяльності це особливо актуалізується 
у зв’язку з тим, що саме під час приватної 
детективної (розшукової) діяльності збіль-
шується імовірність незаконного втор-
гнення у приватне спілкування й особис-
те життя людини, що своєю чергою може 
призвести до порушення конституційних 
прав і свобод особи як об’єкта такої діяль-
ності.);

- законності (що передбачає існування 
системи державних гарантій, які виключа-
ють можливість будь-яких зловживань під 
час проведення детективної (розшукової) 
діяльності та які повинні знайти своє ві-
дображення у низці норм відповідного за-
конодавства);

- дотримання прав, свобод і законних 
інтересів фізичних та юридичних осіб 
(означає, що будь-які порушення консти-
туційних прав і свобод особи в детектив-
ній (розшуковій) діяльності неприпустимі, 
незважаючи на те, ким або чим би вони не 
були вмотивовані);

- збереження професійної таємниці – є 
важливою етичною вимогою, що передба-
чає уміння володіти професійною таємни-
цею (зберігати секретність щодо кожного 
клієнта без винятку, незалежно від того, 
постійний він чи випадковий). Разом із 
тим, певне розголошення інформації може 
бути необхідним. Так, розголошення може 
стати обґрунтованим за законом або від-
повідно до судового порядку, але в таких 
випадках детектив повинен зберегти від 
розголошення ту інформацію, ще не від-
носиться до справи. Тобто не розголошу-
вати інформацію в більшому обсязі, ніж 
передбачено. Також незбереження довіре-
ної або отриманої під час розшукової ді-
яльності інформації не може бути визнане 
як порушення даного принципу у випад-

ках, коли така інформація слугує в якості 
попередження злочину, або якщо детектив 
має обґрунтовані причини вважати, що є 
вірогідність вчинення злочину. Окрім цьо-
го, необхідним вбачається розголошення 
відомостей, що були отримані детекти-
вом, в разі, якщо вони можуть слугувати 
доказами, що виправдовують особу або 
розкривають самообмову невинуватого 
в кримінальному процесі. Розголошен-
ня таємниці також може бути виправдане 
самозахистом детектива чи його колег від 
будь-якого звинувачення їх у протизакон-
ній дії або неправомірній поведінці або в 
отриманні хабаря, але тільки в необхідних 
для справи межах.

Дотримання професійної таємниці де-
тективом буде залишатися спірним пи-
танням, поки у сучасному законодавстві 
України відсутнє чітке загальне поняття 
професійної таємниці, а її межі не вста-
новлені, поки не визначені загальні кри-
терії. Окрім того, необхідним вбачається 
не лише юридичне закріплення поняття 
«професійна таємниця», а й віднесення 
детективної таємниці до інших окремих її 
видів, таких як: лікарська (медична) таєм-
ниця, комерційна та службова таємниця, 
банківська таємниця, адвокатська та нота-
ріальна таємниця тощо;

- конфіденційності. Цей принцип озна-
чає, що зміст, обсяг та характер інформа-
ції, що надходить до детектива від його 
клієнта, визначаються її безпосереднім 
власником, а не законом чи іншим норма-
тивним актом. Принцип конфіденційності 
спрямовується не тільки на розкриття ін-
формації, а й на те, аби детектив не ви-
користовував (чи не вдавав, що викорис-
товує) її для особистої вигоди чи вигоди 
третьої сторони. Окрім того, детектив 
повинен вирішити, в якому обсязі можна 
розкрити отриману інформацію внаслідок 
своєї професійної діяльності інформацію 
до моменту передачі її клієнту. Він пови-
нен розглянути такі важливі моменти: по-
перше, уточнити, якого роду повідомлення 
очікується, при цьому детектив повинен 
упевнитися в тому, що клієнт є належним 
одержувачем інформації і має право на ви-
користання такої інформації, а по-друге, 
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чи буде детектив нести будь-яку юридич-
ну відповідальність за розкриття інформа-
ції та за наслідки цього розкриття. Таким 
чином, з одного боку, перед детективом 
постає обов'язок дотримання конфіден-
ційної таємниці, який виникає як наслідок 
укладення договору детектива з конкрет-
ним клієнтом, а з другого – дотримання 
детективної таємниці, що охороняється 
законом. На жаль, поки що не існує такої 
сильної гарантії, як детективна таємниця, 
що може бути значною прогалиною у ви-
падку прийняття закону, яким регулювати-
меться діяльність детективів, адже тільки 
узаконений принцип конфіденційності до-
зволить клієнту розкрити перед детекти-
вом усі найпотаємніші деталі своєї справи 
та дасть йому впевненість, що все, що він 
викладе, залишиться під надійним захис-
том закону;

- взаємодії з правоохоронними орга-
нами, органами державної влади та міс-
цевого самоврядування, підприємствами, 
установами, організаціями та громадяна-
ми. Ідеться про те, що детективні фірми 
займають особливе місце серед недержав-
них суб’єктів щодо запобігання злочин-
ності. З метою підвищення впливу на зло-
чинні прояви необхідним є впровадження 
належної системи взаємодії з правоохо-
ронними органами заради спільної мети 
–запобігання та припинення злочинів.

Наведені принципи, беззаперечно, в 
цілому відображають сутність загальних 
засад детективної діяльності, але хотіло-
ся б зазначити, що запропонований пере-
лік не є вичерпним. Залишені поза увагою 
й інші, не менш важливі. Так, вбачається 
необхідним додаткове впровадження на-
ступних принципів:

1. Принцип поєднання особистого та 
колегіального в процесі розшуку по спра-
ві;

2. Принцип сумлінності. Нормативне 
закріплення принципу сумлінності дасть 
можливість встановити важливі орієнти-
ри для поведінки детектива. Виконання 
цього принципу має бути безперечним 
обов’язком детектива при виконанні ним 
умов договору з клієнтом. Втім, цей прин-
цип у даному випадку завжди обмеж-

уватиметься лише здійсненням цивільних 
прав та виконанням цивільних обов’язків.

3. Принцип забезпечення роз’яснення 
прав та обов’язків. Цей принцип поля-
гає в обов'язку детектива сприяти клієн-
там у здійсненні їхніх прав та законних 
інтересів шляхом роз'яснення їм прав та 
обов'язків, попереджувати про наслідки 
вчинюваних ними дій або тих дій, які вони 
бажають вчинити для того, щоб юридична 
необізнаність не могла бути використана 
їм на шкоду.

4. Принцип поваги до честі і гідності 
особи. Цей принцип складається у суспіль-
стві й регламентується нормами моралі і 
правовими нормами. У демократичному і 
правовому суспільстві сукупність мораль-
них відносин спрямована на задоволення 
запитів щодо визнання її гідності. У сфері 
детективної діяльності відбувається спе-
цифічний прояв принципу поваги до честі 
і гідності особи, оскільки така діяльність 
завжди відбувається на межі особистісно-
го та суспільних потреб.

5. Принцип доступності означає мож-
ливість кожного легко і швидко отрима-
ти послугу від приватного детектива чи 
детективного бюро. Як елемент цього 
принципу тут виступає категорія «зро-
зумілість», що означає: умови договору 
(контракту) з особою на здійснення детек-
тивних послуг мають бути простими, точ-
ними, стислими.

6. Принцип рівності, що вказує на 
юридичну та соціальну рівність прав та 
обов’язків осіб перед законом незалежно 
від расової або релігійної приналежнос-
ті, мови, статі, політичних переконань. 
Обов’язок детектива неупереджено стави-
тися до будь-якої особи, не надавати при-
вілеїв за майновим чи посадовим станови-
щем, забезпечити рівний доступ будь-кого 
до надання детективних послуг.

7. Принцип невтручання у приватне 
життя особи.

Даний принцип є особливо спірним, 
але необхідним у сфері детективної діяль-
ності. Він відображений у Міжнародному 
пакті про громадянські і політичні права, 
де вказано, що «ніхто не повинен зазнава-
ти свавільного чи незаконного втручання 
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в його особисте і сімейне життя, свавіль-
них чи незаконних посягань на недотор-
канність його житла або таємницю його 
кореспонденції чи незаконних посягань на 
його честь і репутацію», та «кожна люди-
на має право на захист закону від такого 
втручання чи таких посягань» (ст. 17) [6], 
що фактично продубльовано у ст. 12 За-
гальної декларації прав людини [7], Кон-
ституції України (ст. 32), Кримінально-
процесуальному кодексі (ст. 15) та в інших 
міжнародних та національних актах. Так, 
у ст. 15 Кримінально-процесуального ко-
дексу встановлено, що ніхто не може зби-
рати чи зберігати або використовувати та 
поширювати будь-яку інформацію про 
приватне життя особи без її згоди [8]. Згід-
но з п. 1 ст. 8 Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод зазначе-
но, що «кожен має право на повагу до його 
приватного і сімейного життя, до житла і 
до таємниці кореспонденції». Прописані 
також і певні виключення з наведеного 
правила, а саме у п. 2 ст. 8 цієї Конвенції 
зауважено, що «органи державної влади 
не можуть втручатись у здійснення цього 
права, за винятком випадків, коли втру-
чання здійснюється згідно із законом і є 
необхідним у демократичному суспільстві 
в інтересах національної та громадської 
безпеки чи економічного добробуту краї-
ни, для запобігання заворушенням чи зло-
чинам, для захисту здоров’я чи моралі або 
для захисту прав і свобод інших осіб» [9].

Таким чином, у Законі України «Про 
приватну (розшукову) діяльність» має 
буди встановлено підстави (точні та кон-
кретні) та межі законного втручання у 
сферу приватного життя особи.

8. Принцип відповідальності. Означає, 

що детективи та працівники детективних 
агентств зобов'язані дотримуватися всіх 
принципів детективної (розшукової) ді-
яльності та нести відповідальність у ви-
падку їх порушення. Цей принцип також 
означає створення чіткої організаційної 
структури (детективного агентства), що 
має включати: розробку положень про 
підрозділи агентства, посадові інструкції; 
встановлення відповідальності за упущен-
ня в роботі; розробку положень про премі-
ювання; чітке прийняття наказів і розпоря-
джень; проведення інших організаційних 
заходів.
Âèñíîâêè

На підставі вищезазначеного можна 
стверджувати, що принципи детективної 
діяльності потрібно розглядати як прави-
ла, норми поведінки і орієнтири діяльнос-
ті, якими керуються детективи у своїй ді-
яльності і в межах яких реалізуються цілі 
їхніх бюро чи агенств.

Встановлення на законодавчому рівні 
принципів детективної (розшукової) ді-
яльності діяльності є необхідним і має 
на меті регулювання правових відносин, 
що функціонують у даній правовій сфері. 
Вони відіграють величезне значення для 
практичної роботи детективів, оскільки 
забезпечують дотримання правових норм, 
прийняття під час розшукової діяльності 
законних тактичних рішень та правильне 
використання результатів своєї діяльнос-
ті. Окрім цього, цими ж принципами по-
винні керуватися й інші державні органи, 
посадові особи підприємств, установ, ор-
ганізацій усіх форм власності та окремі 
громадяни у разі, якщо вони виступають 
суб’єктами детективних (розшукових) 
пра вовідносин.
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У статті проаналізовано питання щодо порядку й умов реалізації правових гарантій, що 
стосуються забезпечення об’єктивного і справедливого захисту судом прав та законних інтер-
есів суб’єктів права. Наведено докази, що належний рівень гарантованого дотримання прав і 
захист охоронюваних законом інтересів суб’єктів права можливий лише за умови якісного і не-
упередженого розгляду судами загальної юрисдикції заявлених спорів.

Ключові слова: правові гарантії, суд, судовий процес, суб’єкт права, конституційний порядок. 
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Ïðîáëåìû ïîíèìàíèÿ êîíñòèòóöèîííûõ 
ãàðàíòèé îáúåêòèâíîé è ñïðàâåäëèâîé 
çàùèòû ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ 

ñóáúåêòîâ ïðàâà
В статье проанализированы вопросы порядка и условий реализации правовых гарантий, ко-

торые касаются объективной и справедливой защиты судом прав и законных интересов субъ-
ектов права. Доказывается, что надлежащий уровень обеспечения соблюдения прав и защита 
законных интересов субъектов права возможны только при условии качественного и непредвзя-
того рассмотрения судами общей юрисдикции заявленных споров.

Ключевые слова: правовые гарантии, суд, судебный процесс, субъект права, конституцион-
ный порядок.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Підґрунтям світового правопорядку 

в галузі прав людини стала прийнята 10 
грудня 1948 року на засіданні Генераль-
ної Асамблеї ООН Загальна декларація 
прав людини [1]. Положення Декларації 
отримали подальший розвиток у багатьох 
міжнародних договорах і документах. Так, 
4 листопада 1950 року прийнято Конвен-
цію про захист прав і основоположних 
свобод людини (Римську конвенцію). 16 
грудня 1966 року Генеральна Асамблея 
ООН прийняла два важливих документи 
щодо прав людини: Міжнародний пакт 
про економічні, соціальні і культурні пра-
ва та Міжнародний пакт про громадянські 
і політичні права. Зазначені документи є 
обов’язковими для всіх держав, що їх ра-
тифікували, в тому числі й для України [2].

Передбачені Конституцією України 
права, свободи та обов’язки є правилами 
прямої дії. Це означає, що особа, права і 
свободи якої порушені, може звернутися 
із позовом до суду, посилаючись на відпо-
відну норму Конституції України. Відсут-
ність закону з цього питання аж ніяк не є 
підставою для відмови у прийнятті відпо-
відного позову для його розгляду у судово-
му порядку [3].

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

Дослідження питань, пов’язаних з 
реалізацією правових гарантій щодо 
об’єктивного і справедливого захисту су-
дом прав та законних інтересів суб’єктів 
права, не втрачало актуальності серед ві-
тчизняних вчених упродовж усього часу 
існування незалежної України. Значний 
внесок у розвиток цих проблем здійснили 
в своєму науковому доробку Білозьоров 
Є.В., Варфоломеєв В.В., Знаменський Г.Л., 
Мамутов В.К., Притика Д.М., Прокопенко 
О.Б., Хахулін К.С. та інші.

Означені питання порушувалися за-

рубіжними вченими-правниками, серед 
яких, окрім інших, Грибанов В.П., Губа-
нов В.А., Вершинін А.П., Колесов П.П., 
Рабцевич О.І.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

Проведений аналіз рівня вітчизняного 
законотворення показує, що дії законо-
давців практично завжди відставали від 
потреб економіки, а загальнодержавні та 
господарські процеси в Україні врегульо-
вувалися не достатньо дієвими і не своє-
часними точковими впливами. Аналогіч-
на ситуація зберігається до теперішнього 
часу з тими лише відмінностями, що не 
надто відчутні зміни в економічній сфері 
зумовлені виконанням вимог світової та 
європейської спільноти як умови, за якої 
відбувається доступ українських товарів 
на міжнародні ринки та отримання закор-
донних кредитів.

У той же час залишаються недостат-
ньо захищеними з боку держави більшість 
учасників як економічних відносин, так і 
інших суб’єктів права, котрі з різних при-
чин допустили послаблення контролю за 
провадженням і дисципліною під час здій-
снення різнорідних побутових та госпо-
дарських операцій.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є розв’язання проблем, 

пов’язаних із практичним застосуванням 
конституційних гарантій, спрямованих 
на захист легітимної діяльності суб’єктів 
права, а також дослідження порядку й 
умов реалізації правових гарантій щодо 
забезпечення об’єктивного і справедливо-
го захисту судом їхніх прав та охоронюва-
них законом інтересів. 

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ

Формування системи цивільного і гос-
подарського права в Україні відбувався 

guarantees that relate to the objective and fair protection by the court of the rights and legitimate 
interests of subjects of law. It is proved that the proper level of enforcement of rights and protection of 
legal interests of subjects of law are possible only if the courts of general jurisdiction give qualitative 
and unbiassed consideration of the disputes.

Key words: legal guarantees, court litigation, subject of law, constitutional order.
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поряд із розвитком в українському зако-
нодавстві основних інститутів у галузі за-
безпечення неухильного дотримання прав 
людини і громадянина. Цей процес ґрун-
тувався на впровадженні конституційного 
правопорядку в сферу суспільних право-
відносин на основі гарантованих держа-
вою засадах щодо забезпечення дотриман-
ня прав і охоронюваних законом інтересів 
суб’єктів права.

Положеннями Конституції України, зо-
крема статтею 3, передбачено, що права і 
свободи людини та їх гарантії визначають 
зміст і спрямованість діяльності держа-
ви. Держава відповідає перед людиною 
за свою діяльність. Утвердження і забез-
печення прав і свобод людини є головним 
обов’язком держави [4]. 

Отже, нормативним підґрунтям для 
комплексного застосування системи за-
ходів щодо надання правових гарантій 
суб’єктам права під час розв’язання суда-
ми загальної юрисдикції заявлених спорів 
виступає Конституція України, Цивіль-
ний, Цивільний процесуальний, Госпо-
дарський, Господарський процесуальний 
кодекси України, а також Закон України 
«Про відновлення платоспроможності 
боржника або визнання його банкрутом». 

Разом із тим, проблеми, пов’язані з 
утвердженням правових гарантій щодо 
об’єктивного і справедливого захисту су-
дами прав та законних інтересів суб’єктів 
права набули подальшого розвитку в «Кон-
цепції вдосконалення судівництва для 
утвердження справедливого суду в Україні 
відповідно до європейських стандартів» 
(схвалено Указом Президента України від 
10 травня 2006 р. № 361/2006) [5]. 

Проведений аналіз положень даної 
Концепції засвідчує виникнення необґрун-
тованих і відверто шкідливих тенденцій, 
спрямованих на нівелювання значення 
гос подарського права і господарського 
про цесу в Україні.

У ході розвитку і поглиблення право-
вих гарантій щодо об’єктивного і неупе-
редженого судового розгляду, наприклад, 
господарським судом спорів, що підляга-
ють вирішенню в межах господарського 
судочинства, в даному документі анонсо-

вано курс держави на утвердження євро-
пейських стандартів на засадах верховен-
ства права і забезпечення особі права на 
справедливий суд. 

Водночас потрібно звернути увагу на 
те, що на рівні держави започаткована тен-
денція щодо некоректного поєднання при-
кладного значення господарського і ци-
вільного права. Цей висновок підтверджу-
ється положенням про те, що господар ські 
суди нібито розглядають спори за прави-
лами, що не відповідають сучасним тен-
денціям розвитку цивільного судочинства. 

Дане судження не може сприйматися 
як чиста суб’єктивна критика, оскільки 
вміщування господарського законодавства 
в межі цивільного права призведе до необ-
ґрунтованої відмови від тих специфічних 
особливостей господарського процесу, на 
які вказував свого часу Д.М. Притика. 

На думку вченого, господарсько-судова 
форма захисту суб’єктивних прав, незва-
жаючи на схожість із загальносудовою 
формою захисту цивільних прав істотно 
відрізняється від останньої: встановлена 
законом для господарського суду форма 
діяльності найбільш пристосована для 
розгляду і вирішення господарських спо-
рів, повною мірою враховуючи вплив гос-
подарського суду на економіку України [6]. 

Отже, як зазначає науковець, господар-
сько-судова форма захисту суб’єктивних 
прав має певну схожість із загальносу-
довою формою захисту цивільних прав. 
Водночас необхідно вбачати істотну від-
мінність між вказаними судовими форма-
ми захисту, яка полягає у тому, що для гос-
подарського суду пріоритетним завданням 
виступає захист економіки України.

У загальному контексті заходів щодо 
розвитку правосуддя в Україні необхід-
но наголосити на наявності уніфікованих 
принципів, шляхом впровадження яких 
відбувається практичне втілення в життя 
правових гарантій щодо об’єктивного і 
справедливого захисту судами прав і охо-
ронюваних законом інтересів суб’єктів 
права. Все сказане вище об’єднане загаль-
ною метою подальшого розвитку право-
суддя на засадах реального утвердження 
верховенства права у суспільстві і забез-
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печення кожному права на справедливий 
судовий розгляд в утвореному відповідно 
до закону незалежному і неупередженому 
суді.

Згідно з положеннями Концепції по-
дальший розвиток правосуддя в Україні, 
в тому числі господарського, передбаче-
но здійснювати шляхом забезпечення: 
доступності правосуддя; справедливої 
судової процедури; незалежності, безсто-
ронності та професіоналізму суддів; юри-
дичної визначеності, однаковості судової 
практики і відкритості судових рішень; 
ефективності судового захисту. 

Так, наприклад, принцип вільного до-
ступу до правосуддя, на думку авторів 
Концепції, передбачає обов’язок судів не 
відмовляти у розгляді справ компетентної 
юрисдикції з метою захисту порушеного 
права, свобод та інтересів особи, територі-
ально зручне місцезнаходження судів, на-
явність достатньої кількості судів і суддів 
на території України. 

Відтак, даним нововведенням допу-
щено некоректне спрощення положень 
процесуальних кодексів України, оскіль-
ки цими законами встановлено вимоги до 
оформлення звернень до суду. 

Так, на обґрунтування висловленого 
вище судження зазначимо, що статтею 54 
Господарського процесуального кодексу 
України визначено форму і зміст позовної 
заяви, яка повинна бути підписана повно-
важною посадовою особою позивача або 
його представником, прокурором, грома-
дянином – суб’єктом підприємницької ді-
яльності або його представником. [7].

Аналогічна ситуація виявляється при 
застосуванні положень статті 57 ГПК, 
якою встановлено перелік документів, які 
обов'язково повинні додаватися до позо-
вної заяви. 

Отже, ведучи розмову про спрощення 
доступу до правосуддя, видається відверто 
шкідливим, наприклад, ігнорування поло-
жень Господарського процесуального Ко-
дексу України.

Наступним дискусійним положенням 
цього пункту Ко  нцепції є вимога щодо за-
безпечення права на звернення до терито-
ріаль но зручного для заявника місцезнахо-

дження суду. Таке зобов’язання суперечить 
положенням Цивільного, Кримінального, 
Господарського процесуальних кодексів, 
оскільки ним порушуються вимоги щодо 
територіальної підсудності справ згідно з 
юрисдикцією судів.

Так, статтею 15 ГПК (Територіальна 
підсудність справ господарському суду) 
представлено вимогу, що певна категорія 
справ розглядається господарським судом 
за місцезнаходженням зобов’язаної сторо-
ни, інші справи – за місцезнаходженням 
відповідача. Існує категорія господарських 
спорів, місце розгляду яких має право оби-
рати позивач.

Статтею 16 ГПК передбачено виключ-
ну підсудність справ, згідно з якою вста-
новлено порядок і суди, які повинні роз-
глядати господарські спори певних катего-
рій. До таких справ віднесено спори, що 
виникають з договору перевезення, в яких 
одним з відповідачів є орган транспорту 
(розглядаються господарським судом за 
місцезнаходженням цього органу); спра-
ви про арешт судна, що здійснюються для 
забезпечення морської вимоги (розгляда-
ються судом за місцезнаходженням мор-
ського порту України, в якому перебуває 
судно, або порту реєстрації судна); справи 
у спорах про право власності на майно або 
про витребування майна з чужого незакон-
ного володіння чи про усунення перешкод 
у користуванні майном (розглядаються 
господарським судом за місцезнаходжен-
ням майна) тощо.

Отже, як видно з приведених вище 
норм чинного Господарського процесу-
ального кодексу України, виконання су-
дами вимог щодо заборони відмовляти у 
розгляді справ компетентної юрисдикції з 
метою захисту порушеного права, свобод 
та інтересів особи, а також щодо забез-
печення зазначеної в Концепції територі-
альної зручності місцезнаходження судів, 
вступає в суперечність із приведеними 
вище положеннями Кодексу.

Окремими принципами, якими забезпе-
чуються правові гарантії щодо об’єк тив-
ного і справедливого захисту судами прав 
і законних інтересів суб’єктів права, виді-
ляються незалежність, безсторонність та 
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професіоналізм суддів, юридична визна-
ченість, однаковість судової практики і 
відкритість судових рішень, а також ефек-
тивність судового захисту. 

Дотримуючись загальної концепції 
конституційних гарантій щодо захисту 
суб’єктивного права учасників правовід-
носин, можна з упевненістю екстраполю-
вати загальні підходи до врегулювання 
цієї проблеми з урахуванням юрисдик-
ційної компетенції судів. Отже, згідно з 
загальними тенденціями правила судової 
процедури мають слугувати ухваленню 
судами правосудного рішення у справах 
щодо розв’язання спорів будь-якого юрис-
дикційного спрямування, а також забезпе-
чувати рівні гарантії учасникам процесу 
щодо судового захисту їхніх прав.

Вітчизняне судочинство виступає най-
більш дієвим інститутом, на який покла-
дено обов’язок щодо забезпечення вер-
ховенства права як у сфері суспільної ді-
яльності, так і сфері господарювання і має 
ґрунтуватись, зокрема, на таких загальних 
принципах, які випливають з положень 
Конституції України і отримують свій роз-
виток в інших законних і підзаконних ак-
тах. До таких принципів необхідно відне-
сти низку положень, які є універсальними 
для всіх суддівських юрисдикцій. Ними 
виступають принцип законності, забезпе-
чення рівності учасників процесу, право 
вільно розпоряджатися своїми правами 
щодо предмета спору (принцип диспози-
тивності), принцип змагальності, своєчас-
ності й оперативності, принцип гласності, 
принцип публічності (відкритості), прин-
цип дотримання державою зобов’язань 
щодо ефективного і своєчасного виконан-
ня судових рішень під контролем з боку 
суду [8].

Разом з тим, викликає сумнів позиція 
суб’єктів законодавчого процесу щодо ні-
велювання в Концепції відмінностей між 
господарським і цивільним процесами. На 
думку розробників Концепції, необхідно 
поступово наблизити, а потім і взагалі по-
єднати в одному кодексі норми цивільного 
і господарського процесів, оскільки між 
ними немає суттєвих відмінностей, зумов-
лених специфікою судочинства. 

Відтак, судовий розгляд господарсько-
го спору має на меті розв’язання не тіль-
ки господарської проблеми як такої. За-
вданням господарського процесу виступає 
справедливе і об’єктивне виконання гос-
подарським судом конституційних норм 
щодо верховенства права і утвердження 
законності у сфері господарської діяль-
ності.

У цьому зв’язку доцільно дослухатися 
до точки зору Рабцевича О., який зазна-
чив, що, з одного боку, дотримання права 
на справедливий судовий розгляд є гаран-
тією захисту будь-якого іншого права, а з 
другого – однією з передумов утверджен-
ня судової влади як повноцінного механіз-
му захисту прав і свобод людини [9].

Дане положення особливо актуаль-
не в сучасних українських економічних 
реаліях, оскільки питання забезпечення 
пра вових гарантій для суб’єктів права 
щодо справедливого і неупередженого 
роз в’язання судами спорів, що належать 
до їхньої компетенції, повністю залежить 
від ступеню самостійності і незалежності 
суду від політичних і владних протиправ-
них впливів. Саме з цих причин надто важ-
ливим є коректно розуміти сутність понят-
тя «справедливість» як загальноправової 
категорії, а також визначити роль і місце 
права на справедливий судовий розгляд у 
системі судочинства як гарантії дотриман-
ня конституційних положень.

З огляду на обсяг закладеного зна-
чення, поняття «справедливість» озна-
чає правильне, об’єктивне, неупереджене 
ставлення до кого-небудь, чого-небудь, 
люд ські відносини, дії, вчинки, які відпо-
відають морально-етичним і правовим 
нормам [10]. 

З огляду на право, її потрібно розумі-
ти як стандарт поведінки людей в їхньому 
співіснуванні та взаємодії; беззаперечна 
правова цінність, яка набуває рис універ-
сальності; критерій оцінювання чинного 
позитивного права та інструмент легіти-
мації права й правових інститутів; крите-
рій, який використовується при розподілі 
соціальних благ [11].

Якщо ідеться про роль держави як не-
упередженого арбітра при розгляді, напри-
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клад, господарських спорів, то неодмінно 
постає питання правових гарантій щодо 
повномірного дотримання положень зако-
нодавства. Так, конституційною нормою є 
зобов’язання держави забезпечити захист 
прав усіх суб’єктів права власності і гос-
подарювання. Більше того, в Конституції 
України проголошено відсутність префе-
ренцій для будь-якого носія права власнос-
ті, оскільки усі суб’єкти права власності 
згідно з положеннями статті 13 рівні перед 
законом.

Дана конституційна норма знайшла 
відображення в Господарському проце-
суальному кодексі України, згідно з по-
ложеннями статті 4-2 якого правосуддя у 
господарських судах здійснюється на заса-
дах рівності всіх учасників судового про-
цесу перед законом і судом [7].

Згідно з положеннями статті 7 (Пра-
во на справедливий суд) Закону України 
«Про судоустрій і статус суддів» кожному 
гарантується захист його прав, свобод та 
інтересів у розумні строки незалежним, 
безстороннім і справедливим судом, утво-
реним відповідно до закону [12].

Забезпечення захисту прав усіх суб’єк-
тів права власності і господарюван ня і 
їхня рівність перед законом об’єд нуються 
загальним завданням для реалізації держа-
вою, яке отримало узагальнене поняття у 
вигляді соціальної спрямованості еконо-
міки.

Положеннями   статті 9 (Рівність перед 
законом і судом) Закону України «Про су-
доустрій і статус суддів» [12] проголоше-
но, що правосуддя в Україні здійснюється 
на засадах рівності всіх учасників судово-
го процесу перед законом і судом.

Найбільш вираженим елементом цієї 
правової гарантії щодо об’єктивного і 
справедливого захисту права чи охороню-
ваного зако ном інтересу можна вважати 
той факт, що державою на суди покла  де-
но обов’язок створити сторонам та іншим 

особам, які беруть участь у справі, необ-
хідні умови для встановлення фактичних 
обставин справи і правильного застосу-
вання законодавства.

На доповнення сказаного вище доціль-
но дослухатися думки В.П. Грибанова, 
який вважає, що суб’єктивне право, яке 
надане особі, але не забезпечене від його 
порушення необхідними засобами захис-
ту, є лише декларативним правом [13].

Держава гарантує суб’єктам права до-
тримання їхніх законних прав і віднов-
лення порушених прав шляхом прийняття 
від свого імені рішень і постанов, які є 
обов’язковими до виконання на усій те-
риторії України. Ця вимога прописана в 
статтях Цивільного процесуального і Гос-
подарського процесуального кодексів, де 
закладено механізм відповідальності за 
невиконання вимог рішень, ухвал і поста-
нов господарських судів.

Âèñíîâêè 
Головним результатом діяльності ві-

тчизняного судочинства є утвердження се-
ред учасників різних сфер правовідносин 
переконання в тому, що судовий спір буде 
вирішено на основі встановлених Кон-
ституцією і законами України принципів 
справедливості і верховенства права. 

У той же час необхідно брати до ува-
ги той факт, що неодмінним атрибутом 
усього складного державно-владного ме-
ханізму, спрямованого на утвердження 
правових гарантій щодо забезпечення за-
хисту прав і охоронюваних законом інтер-
есів суб’єктів права, є державно-правові 
установки, якими досягається дотриман-
ня гарантованого Конституцією порядку, 
заснованого на об’єктивному і справед-
ливому виконанні судовими органами на-
даних їм повноважень щодо відновлення 
порушеного, невизнаного, оспорюваного 
суб’єктивного права чи інтересу учасників 
правовідносин.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Ставши на шлях незалежності, україн-

ська держава проголосила себе суверен-
ною, незалежною, демократичною, пра-
вовою, а головне, соціальною державою. 
Державою, в якій всі незахищені верстви 
населення отримають належну державну 
підтримку. Але для розробки власної нор-
мативної бази, яка дійсно сприяла б соці-
альному забезпеченню населення, необ-
хідно проаналізувати досвід попередніх 
державотворчих етапів України, зробити 
аналіз здобутків та прорахунків та накрес-
лити власний курс розвитку в соціальній 
сфері. Цікавим в цьому плані є період 
національно-визвольних змагань, зокрема 
період Української Центральної Ради.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

Серед дослідників, які студіювали 
окреслене питання, можна назвати Андру-
сишина Б.І., який досліджував різні аспек-
ти робітничої політики українських урядів 
1917-1920 рр., Булгакова Ю.В., який ціка-
вився промислово-робітничою політикою 
уряду гетьмана Павла Скоропадського, 
Гай-Нижник П., предметом дослідження 
якого була проблема безробіття в період 
Гетьманату, тощо.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

У період розвитку власної державнос-
ті доцільно було б досліджувати не лише 
нормативно-правову базу соціального за-
безпечення урядом Української Централь-
ної Ради, а приділяти увагу практичній 
складовій, з’ясувати, які перешкоди вини-
кали на шляху їх реалізації, а які вдалося 
втілити в життя. Саме цьому аспекту на 
сьогодні приділено недостатньо уваги.

Ôîðìóâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є дослідження досвіду 

Української Центральної Ради в галузі со-
ціального забезпечення робітників.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ 

Законодавчі ініціативи УЦР за окреми-
ми напрямами соціального захисту насе-

лення, певна річ, отримували відповідне 
провадження на місцях. 

Одним із найважливіших напрямів у 
соціальній сфері була робітнича політи-
ка. У цьому сенсі УЦР орієнтувалася не 
тільки на соціалістичні гасла, але й на кон-
кретні кроки щодо успішного забезпечен-
ня цієї політики. Те ж саме здійснювали 
органи місцевого самоврядування. 

Наприклад, 24 травня 1917 р. на поза-
черговому Полтавському Повітовому Зем-
ському Зібранні розглядалося прохання 
земських співробітників про поліпшення 
їхнього матеріального становища. Збори 
одноголосно, згідно з комісією про грошо-
ві справи, обраною цими ж зборами, при-
значили збільшення з 1 травня дотації, яку 
службовці мали отримати на дорожнечу; 
так, особам, які отримували жалування до 
50 крб., мали його збільшити на 70%, від 
50 до 100 крб. – на 50%, більше 100 крб. – 
на 30%.

Такі доплати були призначені для всіх 
службовців земства, крім учителів. Остан-
нім призначено доплату до основного за-
робітку (50 крб.) на дорожнечу – 70%, з 
якого виключалася призначена останнім 
часом казенна надбавка 20 крб. на місяць, 
і таким чином вчителям була призначена 
надбавка за земські кошти по 15 крб. на 
місяць [1, 2].

Із журналу Черкаської міської думи 
дізнаємося про засідання, яке відбулося 
14 листопада 1917 р., і на якому було роз-
глянуто питання надбавок для службовців 
і робітників Міського управління, а також 
пожежників, вчителів міських парафіяль-
них училищ і службовців міліції внаслідок 
швидкої дорожнечі життя [2, 2].

Так, було наказано встановити над-
бавки, не беручи до уваги сімейний стан: 
службовцю, який отримував в місяць жа-
лування до 60 крб., надати надбавку – 75%; 
до 100 крб. – 60%; до 150 крб. – 50%; до 
200 крб. – 40%; від 201 до 300 крб. – 30%; 
від 301 до 400 крб. – 20%; більше 400 крб. 
– 15% [2, 2 зв.]. Але при цьому висловлю-
валися думки, що це досить малі надбавки 
і потрібно наступного разу при їх встанов-
ленні враховувати сімейний стан.

Крім того, уряд дбав і про інших своїх 
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фахівців. Про це свідчить ухвалена поста-
нова УЦР від 28 листопада 1917 р., за якою 
всім службовцям поштово-телеграфних 
установ Генерального секретаріату пошти 
і телеграфів України було надане право на 
отримання одноразової допомоги [3, 50]: 
службовцям міст: Києва, Катериносла-
ва, Одеси, Харкова – в розмірі 200 крб., 
а службовцям усіх інших міст України – 
розміром у 150 крб. При цьому зазначало-
ся, що ці допомоги видаються лише тим 
штатним службовцям і службовцям віль-
ного найму, які фактично були на службі 
до 28 листопада 1917 р. Кандидатам, які 
несли обов’язки урядовців, учнів, а та-
кож особам, які одержували платню по-
денно, право на отримання допомоги не 
надавалося, так само як і службовцям, які 
вступили на службу після 28 листопада 
1917 р., або залишили службу після цього 
терміну [4, 1].

А вже через місяць, 28 грудня 1917 р., 
УНР ухвалила новий Закон «Про тимчасо-
ве збільшення окладів робітникам пошти, 
телеграфу і телефону» в Україні. Відповід-
но до нього, з 1 січня 1918 р. на території 
УНР оклади жалування робітникам збіль-
шувалися до таких розмірів: усім штатним 
робітникам технічного складу оклад збіль-
шувався: для доглядачів нижчого окладу 
– з 600 до 900 крб. в рік; для доглядачів 
вищого окладу – з 900 до 1200 крб.; для 
молодших механіків нижчого окладу – з 
1050 до 1600 крб.; для молодших механі-
ків вищого окладу – з 1600 до 2000 крб.; 
для старших механіків – оклад із 2000 до 
2400 крб.; для робітників нижчого окладу 
– з 180 до 780 крб.; для робітників вищого 
окладу – з 300 до 840 крб.; для майстрів 
нижчого окладу – з 300 до 1000 крб.; для 
майстрів середнього окладу – з 720 до 
1120 крб.; для майстрів вищого окладу – з 
340 до 1200 крб. Окрім того, усім робітни-
кам пошти, телеграфу і телефону, а також 
і технічного складу тимчасово видавалася 
допомога на дорожнечу до того, що вони 
уже одержували, по 100 крб. у місяць [5, 1].

Що ж до забезпечення, наприклад, чле-
нів уряду, то з витягу із протоколу засі-
дання УЦР від 9 квітня 1918 р. дізнаємося 
про ухвалену Радою Постанову на зміну 

ст.ст. 2, 3, 6 закону 25 листопада 1917 р. 
«Про утримання Української Центральної 
Ради на державні кошти». Так, за новою 
редакцією, щоденна і за кожне засідання 
комісії платня членам Ради підвищувалася 
до 25 крб. [6, 1].

Для боротьби з безробіттям, яке зрос-
тало з кожним днем, та допомоги мало-
забезпеченим верствам населення владою 
першої УНР були створені біржі праці.

Першу в Україні біржу праці, яка 
отримала назву Бюро праці, було відкри-
то в Києві ще в жовтні 1915 р. Київським 
воєнно-промисловим комітетом разом 
із комітетом південно-західного фронту 
Всеросійського земського союзу. Вона 
була створена з метою забезпечення під-
приємств новими працівниками на заміну 
тим, що були мобілізовані на фронт, а вже 
потім – працевлаштовувати некваліфіко-
ваних робітників, підшукувати роботу для 
безробітних із числа біженців та військо-
вополонених [7]. 

Спочатку при УЦР було відкрито Бюро 
праці. Воно знаходилося в Києві, на вули-
ці Володимирській, у приміщенні педа-
гогічного музею. Звертатися до нього по-
трібно було особисто, а хто не міг можли-
вості прийти, мав подати свою адресу, на 
яку бюро висилало анкетну картку [8, 4]. 
26 серпня 1917 р. Київська міська дума по-
становила взяти це Бюро праці у своє під-
порядкування та заснувати справжню Бір-
жу праці [7]. Приклад Києва наслідували 
й інші міста.

Але внаслідок того, що державні орга-
ни постійно мали проблеми фінансового 
та матеріального характеру, при вирішен-
ні цього питання всього за 1917 і перші 
місяці 1918 р. було відкрито 48 бірж, що 
становило від загальної кількості передба-
чуваної мережі у 188 бірж – 25,5% [9, 17].

Та незважаючи на це, діяльність бірж 
зросла. Причина – безробіття. Кількість 
робітників, що відвідували Київську бір-
жу щоденно, сягала 200 осіб на день. Але 
цифра ця не є достеменною, оскільки ба-
гато безробітних просто не встигали заре-
єструватися. Попит на працю робітників 
– чоловіків-кваліфікованих і некваліфіко-
ваних – був дуже малий. Більшість клієн-
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тів біржі становили росіяни, що звільня-
лися від військової повинності. Кількість 
відвідувань Київської біржі за жовтень 
1917 р. – 7775 осіб, з яких – 2092 записа-
лося на роботу, і 1167 були працевлашто-
вані. Було заявлено 783 посади у місті і 
330 на виїзд. За професіями зареєстрова-
ні робітники розподілялися таким чином: 
особисті послуги – 1203, чорнороби – 400, 
металісти – 177, конторські службовці – 
111, виробництво одягу – 34, будівничі – 
52, торговці – 39 [10, 8].

З інформації, поданої департаментом 
ринку праці, з’ясовуємо, що незважаючи 
на достатньо розроблену законодавчу базу, 
яка мала регламентувати політику в сфері 
безробіття, уряд першої УНР зіштовхнув-
ся з низкою проблем. Серед них можна 
назвати: відсутність обласних бірж праці – 
існувала і працювала тільки одна Київська 
обласна біржа, були відсутні статистич-
ні органи на місцях, дуже вузька мережа 
нижчих ланок бірж праці, відсутність ко-
штів і матеріалів, потрібних для виконан-
ня робіт [9, 16-16 зв.].

Сам департамент – частково через ука-
зані причини, частково внаслідок відсут-
ності необхідних кредитів – був організо-
ваний лише наполовину. Організаційно-
інспекторський відділ – центр всього 
департаменту – фактично не працював, а 
відділу розподілу робочої сили не було зо-
всім [9, 16зв.].

Тому питання безробіття не було ви-
рішено в силу вищезазначених причин. 
Наприклад, у Миколаєві, за відомостя-
ми Миколаївської біржі праці, на січень 
1918 р. безробітних стояло на обліку 
2487 осіб, із них – 2084 дорослих і 403 під-
літків [11, 2зв.-3], у лютому – 2107, із них 
1859 дорослих і 248 підлітків [11, 6зв.-7], 
у березні – 2400, з них дорослих 2128, під-
літків 272 [11, 11зв.-12]. А кількість без-
робітних, зареєстрованих у Херсонській 
міській біржі праці на 17 квітня 1918 р., 
становила аж 4663 особи [11, арк. 14]. Для 
тих часів це величезний рівень безробіття 
для одного регіону.

Інформацію більш пізнього періоду 
можна знайти в матеріалах Малої Ради. На 
час прийняття державного бюджету (11-

13 квітня 1918 р.) знаходимо повідомлен-
ня про організацію громадських робіт для 
ліквідації безробіття [12, 266].

2 березня 1918 р. був прийнятий За-
кон «Про заснування при Міністерстві 
Праці особої «Ради» по організації гро-
мадських і державно-необхідних робіт» і 
про асигнування «в спеціальний для цьо-
го Державний фонд 100 мільйонів крб. на 
перше серпня 1918 року» [9, 5]. За іншими 
даними, на громадські роботи державною 
скарбницею видавалося в розпорядження 
народного Міністерства праці 200 млн крб. 
на термін до 1 серпня 1918 року [13, 1].

Âèñíîâêè 
У підсумку варто зазначити, що кон-

цептуально нової системи соціального за-
безпечення в країні Українській Централь-
ній Раді та уряду першої УНР створити 
не вдалося. Проте окремі трансформації 
ще російського законодавства і запрова-
дження нових дієвих правових та інститу-
ційних механізмів фінансової, матеріаль-
ної, моральної підтримки громадян УНР 
свідчать про становлення основних засад 
соціальної політики і соціального забез-
печення в Україні. Важко заперечити, що 
УЦР і її політика спиралася передусім на 
досвід попереднього законодавства у га-
лузі соціально-забезпечувальних відносин 
і водночас робила перші спроби створи-
ти власну державно-правову базу їхнього 
існування. Обставини війни об’єктивно 
спонукали до цього. Країна наповнювала-
ся знедоленими громадянами: інвалідами, 
сиротами, вдовами, безробітними та ін-
шими людьми, які потребували державної 
підтримки.

Серед помітних напрямів соціальної 
політики першої УНР: боротьба із без-
робіттям, соціальна допомога державним 
службовцям.

Здійснити низку заходів, спрямованих 
на соціальну підтримку населення, мо-
лодій українській державі було складно. 
Українському суспільству не вистачало 
консолідації, що і підтвердив сам факт 
громадянської війни в Україні.

Законодавчо уряд першої УНР забез-
печував право соціального захисту своїх 
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громадян насамперед через універсали, 
окремі закони, урядові документи, поста-
нови, тимчасові статути, інструкції, пояс-
нювальні записки тощо. Серед конкретних 
документів можна назвати закони «Про 
восьмигодинний робочий день», «Про 
біржі праці», «Про місцеві комісаріати 
праці», «Про заснування Ради по органі-

зації громадських і державно-необхідних 
робіт», «Про районні палати праці», «Про 
видачу пайків», а також «Тимчасовий ста-
тут про громадські роботи», «Тимчасові 
правила управління справами допомоги 
біженцям на території України» (майже 
всі ухвалені у 1918 р.). У розробці УЦР 
був також Закон «Про страхування від без-
робіття» та інші.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Постійне зростання попиту на детек-

тивні послуги тягне за собою активний 
розвиток вітчизняної приватної детектив-
ної діяльності. Скориставшись глобаль-
ною мережею Internet, наштовхуємось на 
безліч пропозицій надання послуг приват-
ними детективами. В таких умовах осо-
бливого значення набуває законодавча ре-
гламентація діяльності приватних детек-
тивів, а також встановлення та безумовне 
дотримання останніми деонтологічних 
стандартів поведінки, що виключило би 
будь-яку можливість порушення прав та 
свобод людини та громадянина. Все це 
можна реалізувати тільки з врахуванням 
досвіду іноземних країн, з безумовною 
його адаптацією до українських правових, 
економічних, суспільних реалій.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

Проблема врегулювання детектив-
ної діяльності в Україні та інших країнах 
була тією чи іншою мірою предметом 
дослідження низки вчених, серед яких: 
Г.Ю. Барчан, О.Г. Барчан, В.О. Зароси-
ло, В.В. Крутов, В.І. Литвиненко, М.М. 
Мотуз, Е.І. Низенко, В.М. Панфілов, 
П.Я. Пригунов, П.О. Попов, О.Ю. Черед-
ниченко, В.О. Черков, А.А. Чернявський, 
О.Ю. Чорний та ін..

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

Однак на сьогодні в Україні законодав-
че врегулювання приватної детективної 
(розшукової) діяльності далеке від стадії 
вирішення і потребує подальших ґрунтов-
них наукових досліджень, а такому питан-
ню, як деонтологічні стандарти поведінки 
приватних детективів, взагалі не приділя-
лося належної уваги.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Потрібно обґрунтувати необхідність 

врегулювання діяльності приватних детек-
тивів в Україні на законодавчому рівні, а 
також проаналізувати деонтологічні стан-
дарти поведінки останніх.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ

Вивчаючи світовий досвід забезпечен-
ня правопорядку, ми можемо спостерігати 
орієнтацію розвинених країн світу не тіль-
ки на поліцейські органи, але й на приват-
ні правоохоронні організації. Останні по-
стійно розширюють свій діапазон розшу-
кової та охоронної діяльності. Саме тому 
приватна детективна діяльність визнана на 
державному рівні в таких країнах, як Ве-
ликобританія, Франція, Німеччина, Іспа-
нія, Італія, Португалія, Норвегія, Бельгія, 
Австрія, Латвія, Данія, Російська Федера-
ція, Канада, Сполучені Штати Америки, 
Індія, Ізраїль, Японія, Мексика. Запрова-
дження інституту приватних детективів 
стало своєрідним наслідком реагування 
влади на виклики суспільства.

Здійснення приватної детективної (роз-
шукової) діяльності вже давно потребує 
відповідної легалізації і в Україні. Про-
тягом останніх років до Верховної Ради 
України подано два законопроекти «Про 
приватну детективну (розшукову) діяль-
ність» № 1093 від 13.12.2012 та № 3726 
від 28.12.2015, які визначають загальні 
правові основи організації приватної де-
тективної (розшукової) діяльності в Украї-
ні. Зокрема, проект № 3726 від 28.12.2015 
року дозволить легалізувати приватну де-
тективну діяльність, надавши здійснення 
контрольно-наглядових повноважень над 
нею державним органам.

Отже, приватний детектив – фізична 
особа, яка здійснює приватну детективну 
(розшукову) діяльність на підставах та в 
порядку, що передбачені цим законом [1].

Приватна детективна (розшукова) ді-
яльність – дозволена органами Націо-
нальної поліції України незалежна про-
фесійна діяльність приватних детективів 
або приватних детективних підприємств 
(агентств) з надання клієнтам на платній 
договірній основі детективних послуг з 
метою захисту їхніх законних прав та ін-
тересів на підставах та в порядку, що пе-
редбачені цим законом [1]. На суб’єктів 
приватної детективної (розшукової) діяль-
ності не розповсюджується дія законів, що 
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регулюють правовий статус працівників 
правоохоронних органів. 

Будь-яка професійна діяльність, що 
здійснюється у встановленому законом 
порядку, повинна ґрунтуватися на певних 
принципах. Необхідність запровадження 
стандартів поведінки приватних детекти-
вів зумовлена потребами суспільства, а 
також реаліями сьогодення. 

До основних принципів приватної де-
тективної (розшукової) діяльності відно-
сять: принцип верховенства права, закон-
ності, дотримання прав, свобод і законних 
інтересів фізичних та юридичних осіб, 
збереження професійної таємниці, конфі-
денційності, взаємодії із правоохоронни-
ми органами, органами державної влади 
та місцевого самоврядування, підприєм-
ствами, установами, організаціями та гро-
мадянами [1]. 

Окрім цього, не слід забувати і про за-
гальні та професійні етичні принципи по-
ведінки в суспільстві, якими повинні керу-
ватися приватні детективи. Саме профе-
сійна етика, досліджуючи специфіку кон-
кретної професії крізь призму моральних 
принципів суспільства, практику відхи-
лення від норм моралі у визначених сфе-
рах суспільних відносин, закономірності 
і наслідки, що виникають при цьому, дає 
можливість виробити деонтологічні пра-
вила поведінки членів певної професійної 
групи, що відповідають етичним вимогам 
суспільства і держави.

Наприклад, в Іспанії існує Етичний 
кодекс приватних детективів, який роз-
повсюджується на всіх членів Асоціації 
приватних детективів Іспанії (Asociacion 
Profesional de Detectives Privados de Espa-
сa). Відповідно до його положень, принци-
пами приватної детективної діяльності є: 

- незалежність від стороннього впливу;
- чесність; 
- здійснення діяльності відповідно до 

правил гідності професії;
- дотримання інтересів клієнта; 
- дотримання професійної таємниці;
- об’єктивна істина та достовірність ін-

формації. 
Крім того, цим документом закріплю-

ються обов’язки приватних детективів у 

відносинах із колегами, клієнтами, орга-
нами правосуддя, слідства, розкриваються 
зміст «професійної таємниці» приватного 
детектива, правила та принципи її дотри-
мання, а також правила рекламування сво-
єї професійної діяльності [2]. 

Однією з особливих потреб людини 
є дотримання та забезпечення її прав та 
свобод, що й стало однією з передумов ви-
никнення деонтології юриста. Деонтоло-
гія формується як система норм, вимог та 
принципів належної професійної поведін-
ки. Сформувавшись як наука, вона формує 
систему наукових знань про обов’язок та 
норми належної поведінки людей у ре-
альній суспільній практиці. Отже, саме 
деонтологія пов’язує етику і право [3]. 
Тому, крім існування загальних принципів 
приватної детективної (розшукової) діяль-
ності, існує необхідність впровадження 
деонтологічних засад діяльності приват-
них детективів у сфері забезпечення прав 
і свобод людини та громадянина та вста-
новлення належного рівня правопорядку в 
суспільстві та державі. Деонтологічні нор-
ми регламентують діяльність приватних 
детективів з позицій стандартів, що сфор-
мувалися в суспільстві, щодо їх належної 
поведінки в тих чи інших проб лемних 
ситуаціях. Вони підкреслюють зростаю-
чу роль приватної детективної діяльності, 
наголошуючи, що остання повин на спів-
працювати з населенням, з одного боку, та 
з правоохоронними органами – з іншого. 

Контакти детектива з населенням від-
бувається переважно у сфері правових 
відносин (де постійно пересікаються мо-
раль і право), дотримання деонтологічних 
норм, етики, етикету, такту в професійній 
діяльності детектива мають тільки до-
помагати втіленню законності та право-
порядку, не заподіювати шкоди закону. 
Разом з тим деонтологічні норми спря-
мовані усувати все те, що заважає вза-
єморозумінню та нормальній соціальній 
взаємодії детективів з громадянами. Го-
ворячи про деонтологію детективної ді-
яльності, слід виділити два аспекти даної 
проблематики – реалізація норм належної 
поведінки детектива, дотримання принци-
пу неупередженості й абсолютної поваги 
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до всіх людей з одного боку, а з другого 
– врахування демографічних, соціальних 
особливостей різних груп населення під 
час контактів з ними. 

Як бачимо, деонтологічні норми при-
значені усувати все те, що заважає нор-
мальній соціальній взаємодії приватних 
детективів з громадянами та державними 
правоохоронними органами в інтересах 
закону і правопорядку. Це дає приватному 
детективу можливість якісно виконува-
ти свою соціальну функцію, відповідати 
своїй ролі у суспільстві, додержуватися 
статуту у професійній діяльності, особли-
во в непередбачуваних ситуаціях. Маючи 
уявлення щодо норм поведінки приватних 
детективів та рівень їхнього впливу на 
правопорядок у суспільстві, ступінь до-
тримання цих норм на практиці, представ-
ники різних соціальних груп орієнтують 
свою поведінку відповідно до таких стан-
дартів. 

То чи можемо ми говорити про деонто-
логію детективної діяльності? Безумовно, 
можемо. Відповідно до ст. 5 проекту Зако-
ну про приватну детективну (розшукову) 
діяльність, приватним детективом може 
бути громадянин України, який володіє 
державною мовою, має вищу юридичну 
освіту, пройшов спеціальну підготовку з 
метою здійснення приватної детективної 
(розшукової) діяльності чи має стаж робо-
ти в оперативних підрозділах або органах 
досудового розслідування не менше трьох 
років та отримав у встановленому порядку 
свідоцтво про право на заняття приватною 
детективною (розшуковою) діяльністю 
[1]. Отже, щоб стати приватним детек-
тивом, однієї юридичної освіти замало, 
необхідний також стаж роботи в оператив-
них підрозділах або органах досудового 
розслідування, або проходження спеціаль-
ної підготовки. Все це свідчить про те, що 
у приватного детектива повинні бути уже 
сформовані високий рівень правової куль-
тури та правової свідомості.

Стандарти, норми та принципи профе-
сійної діяльності не залежать від індиві-
дуальних здібностей різних людей однієї 
професії, вони надають їхній поведінці 
загальності, характерності, висуваючи 

вимоги щодо підкорення своїх вчинків 
деонтологічним стандартам діяльнос-
ті, неухильного виконання професійних 
обов’язків.

Отже, впровадження деонтологічних 
стандартів та принципів у практичну ді-
яльність приватних детективів дасть мож-
ливість сформувати позитивний імідж де-
тектива відповідно до поглядів та потреб 
сучасного суспільства та сприятиме підви-
щенню якісних характеристик та мораль-
ної стійкості приватних детективів.

Виходячи з вище викладеного, можна 
говорити про існування деонтології при-
ватної детективної (розшукової) діяль-
ності – це галузь знань, що вивчає стан-
дарти належної професійної поведінки 
приватних детективів, які засновані на 
соціальних, моральних цінностях сус-
пільства та спрямовані на захист прав та 
свобод людини та громадянина, а також 
особливості реалізації цих стандартів у 
практичній діяльності детективів.

Âèñíîâêè
Отже, можна зробити висновок про 

значну роль діяльності приватних детек-
тивів (агентств, бюро) у сфері забезпечен-
ня прав та свобод людини та громадянина 
та у підтриманні правопорядку. Сьогодні 
процес законодавчого закріплення стату-
су приватної детективної (розшукової) ді-
яльності тільки набирає обертів в Україні. 
Для ефективного законодавчого врегулю-
вання питання діяльності приватних де-
тективів нам необхідно врахувати закон  о-
давчий та практичний досвід зарубіжних 
країн. У цьому процесі обов’язково слід 
узяти до уваги реалії сьогодення нашої 
держави, особливості українського мен-
талітету, рівень правосвідомості громадян 
тощо. Окрім цього, слід особливу увагу 
звернути на деонтологічні стандарти по-
ведінки приватних детективів, оскільки 
досить часто їхня діяльність перебуває 
на межі законного та допустимого у сфе-
рі забезпечення прав і свобод людини та 
громадянина та встановленні належного 
рівня правопорядку в суспільстві. 
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Теоретичним аспектам дослідження 

проблем державного управління присвя-
чені праці українських та зарубіжних уче-
них: В.В. Цвєткова, Г.В. Атаманчука, В.М. 
Шаповал, Л.Т. Кривенко, М.П. Орзіха, 
Н.Р. Нижник, Є.В. Додіна, В.М. Князєва, 
В.М. Селиванова, Б. Гурне та інших. Тер-
мін «державне управління» широко за-
стосовується як у вітчизняній, так і зару-

біжній юридичній літературі, але ще не 
вироблено сталого й загальновизнаного 
поняття державного управління. Одні його 
трактують з погляду суті, реального зміс-
ту, інші – форм, яких воно набуває і в яких 
функціонує. 

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é 

В останні роки правова наука стала 
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приділяти пильну увагу дослідженню про-
блем застосування норм права і, насам-
перед, поняттю правозастосовної діяль-
ності, юридичній і управлінській природі 
правозастосовного процесу. Дослідження, 
присвячені різним питанням державного 
управління, що включають різні аспек-
ти правозастосовної діяльності, знайшли 
своє відображення в працях Г.В. Атаман-
чука, Г.В. Барабашова, Д.Н. Бахраха, Б.Н. 
Габрічідзе, М.І. Єропкіна, Б.П. Курашвілі, 
Г.І. Петрова, О.М. Якуби. Питання приро-
ди правозастосування як особливої форми 
реалізації права є предметом дисертацій-
ного дослідження Р.Р. Палєхи. 

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

Незважаючи на широке вивчення пи-
тань застосування норм права, існує по-
треба у фундаментальному дослідженні 
державного управління і управлінського 
ас пекту процесу застосування норм права.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є дослідження поняття 

державного управління і управлінського 
аспекту процесу застосування норм права. 

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ 

Управління (в латинській мові – regere, 
в англійскій – control, management, у 
французскій – administration, у німецькій 
– regierung і т.д.) в буквальному розумін-
ні – це поняття, яке починається тоді, коли 
в будь-яких взаємозв’язках, відносинах, 
явищах, процесах присутній свідомий по-
чаток, інтерес і знання, мета і воля, енер-
гія і дія людини. Управління знаходиться 
в ряду явищ «другої» (штучної) природи, 
що виникли і розвинулися протягом всієї 
історії людської цивілізації. Воно створе-
не людьми з метою свідомої саморегуляції 
своєї життєдіяльності і має у забезпеченні 
їхніх потреб та інтересів настільки ж важ-
ливе значення, як сім’я і власність, мораль 
і право, спосіб виробництва і держава, зна-
ння і інформація, інші суспільні інститути. 
Звідси «пов’язаність» управління з рівнем 
розвитку і організації людського потенціа-
лу, залежність від стану суспільства, його 

закономірностей і форм, ідеалів і ціннос-
тей. У кожен даний історичний момент 
управління відтворюється відповідним 
суспільством, від нього «бере» свою сут-
ність, у ньому реалізує свої можливості, є 
його частиною, існує для нього, за рівнем 
його розвитку характеризується і вдоско-
налюється [1, с. 19-20].

В.Г. Афанасьєв визначає управління як 
«систематично здійснюваний свідомий, 
цілеспрямований вплив людей на суспіль-
ну систему в цілому чи на її окремі ланки 
на підставі пізнання й використання влас-
тивих системі об’єктивних закономірнос-
тей і тенденцій в інтересах забезпечення 
її оптимального функціонування та роз-
витку, досягнення поставленої мети» [2, 
с. 12]. Н.Р. Нижник і О.А. Машков, ха-
рактеризуючи державне управління, за-
значають, що це «...підзаконна діяльність 
органів виконавчої влади, спрямована на 
практичну організацію нормального жит-
тя суспільства і забезпечення особистої 
безпеки громадян, створення умов їхнього 
матеріального, культурного та духовного 
розвитку» [3, с. 43]. 

Професор В.В. Цвєтков пропонує під-
хід до державного управління з погляду 
реального змісту управління як специфіч-
ного виду суспільної діяльності, визна-
чення його характеристик, рис і ознак, не 
обмежуючись юридичною формальною 
оцінкою [4, с. 11]. Держава управляє всім 
спектром суспільних відносин, що фак-
тично робить неможливим виділення всіх 
можливих управлінських проблем. Разом 
з тим виділення частки проблем, що зде-
більшого виникають у практиці державно-
го управління, та їхнє узагальнення у ви-
гляді певних проблемних блоків видаєть-
ся цілком реальним, що дає змогу значно 
краще їх діагностувати, прогнозувати, а 
значить, і якісно вирішувати. Слід зазна-
чити, що в теорії управління вироблено 
низку підходів, спираючись на які можна 
по-різному структурувати проблемне поле 
державного управління. На розвиток цих 
напрацювань важливим завданням є ви-
ділення та узагальнення типових блоків 
проблемного поля державного управління 
з урахуванням різних методологічних під-
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ходів до аналізу та класифікації державно-
управлінських проблем [5, с. 27]. 

На верхніх рівнях державного управ-
ління виникнення проблем насамперед 
пов’язане з незадоволенням поточним 
станом розвитку держави та/або основних 
сфер суспільної діяльності й постановкою 
нових цілей розвитку (проблеми розви-
тку), а також внаслідок кризового розви-
тку подій у них (проблеми кризи) [6, с. 
130]. Відповідно виникає різне ставлення 
і підходи до вирішення таких проблем. У 
першому випадку реалізується нормаль-
ний режим управління (за відхиленням), 
тобто за розбіжністю між параметрами 
функціонування об’єкта управління та ці-
лями управління, а в другому – надзвичай-
не або кризове управління (управління за 
збуренням), коли керуюча система реагує 
на можливість відхилення від стану нор-
мального функціонування об’єкта управ-
ління внаслідок зовнішніх причин. За 
нормального режиму управління, як пока-
зує сучасна світова практика, процес дер-
жавного управління здебільшого набуває 
стратегічного характеру, а при кризовому 
управлінні він «забезпечується в межах 
чинних законів політичної боротьби об-
меженням прав і свобод громадян, а також 
значним звуженням дії механізмів саморе-
гуляції» [4, с. 15]. Згідно з положеннями 
теорії синергетики, з одного боку, систем-
на криза свідчить, що вичерпані ресурси 
колишніх джерел розвитку системи і руй-
нівні процеси набули переваги, а з другого 
боку, – дезорганізація створює можливості 
для нової організації, задіяння процесу са-
моорганізації [7, с. 113]. 

Проблеми розвитку та кризи є най-
більш загальними проявами невідповід-
ностей між цілями та станом держави. 
Такі невідповідності в цілому виникають 
при реалізації суб’єкт-об’єктних, суб’єкт-
суб’єктних та об’єкт-суб’єктних відносин 
[8, с. 26-30; 9, с. 112-114]. Перші з них без-
посередньо пов’язані з управлінськими 
впливами на різноманітні види суспільної 
діяльності, другі – з управлінськими впли-
вами, спрямованими на вдосконалення 
самої системи державного управління, а 
треті – з впливами суспільних відносин 

та суб’єктів громадянського суспільства 
на розвиток системи державного управ-
ління. Проблеми першого типу відповідно 
до основних сфер суспільної діяльності, в 
яких вони виникають [9, с. 34; 10, с. 190], 
можна поділити на політичні, економіч-
ні, соціальні та гуманітарні. Залежно від 
масштабу проблеми державного управ-
ління можуть мати характер світових, 
міждержавних, національних, міжрегіо-
нальних, регіональних, територіальних, 
місцевих, а від напрямів прикладення 
управлінських впливів – бути зовнішніми 
або внутрішніми. 

Процеси як розвитку держави, так і 
виходу її з кризи пов’язані насамперед 
з вирішенням проблем самоорганізації, 
тобто подоланням невідповідностей ста-
ну суб’єктів державного управління та 
громадянського суспільства сучасному 
світовому рівню й вимогам їх організації 
та функціонування, а також проблем удо-
сконалення суб’єкт-об’єктних відносин, 
зокрема проблеми різноманітності, що 
проявляється у непокритті різноманітнос-
ті суспільних відносин різноманітністю 
вищезазначених суб’єктів [8, с. 41-42]. У 
сучасній Україні пошук вирішення цих 
проблем іде шляхом зміни форми прав-
ління (з президентсько-парламентської 
на парламентсько-президентську рес-
публіку), режиму правління (розвиток 
процесів демократизації), державно-
го (адміністративно-територіального) 
устрою. Своєю чергою, зазначені невід-
повідності призводять до неефективно-
го вирішення проблем функціонування 
суб’єктів державного управління та гро-
мадянського суспільства, зокрема стра-
тегічного, тактичного та оперативного 
управління (планування, організації, мо-
тивації, контролю, комунікації, прийняття 
рішень), вибору шляхів розвитку, забезпе-
чення їх пріоритетності, стабільності, вра-
хування ризику, досягнення адекватності, 
ефективності, економічності та результа-
тивності (дієвості) управління. На нашу 
думку, провідною у визначенні державно-
го управління має бути його соціальна, по-
літична, правова та організаційна сутність 
[11, с. 27]. 
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Досліджуючи поняття застосування 
норм права, ми вважаємо за доцільне зу-
пинитись на управлінській природі за-
стосування норм права, яка виявляється в 
тому, що застосування норм права є одним 
із способів державно-правового впливу на 
суспільні відносини з метою їх впорядку-
вання. І.Я. Дюрягін на початку 60-х років 
ХХ ст. звернув увагу на управлінський ас-
пект застосування норм права, і ми пого-
джуємось з тим, що організуючий вплив, 
який здійснюється в процесі застосування 
норм права на суспільні відносини, є різ-
новидом управлінської діяльності, а від-
носини, що при цьому виникають, – різно-
видом управлінських відносин [12, с. 20]. 
І сьогодні вчені підтримують і досліджу-
ють управлінський аспект застосуван-
ня норм права. Р.Р. Палеха визначає, що 
«застосування норм права – це складне 
соціально-правове явище, яке виступає як 
особлива форма реалізації права, характе-
ризується своєю специфікою, має власний 
механізм правозастосування, заснований 
на управлінській природі даної діяльності, 
здійснення і повний «цикл» якої можли-
вий лише за участі всіх елементів структу-
ри правозастосовної діяльності (суб'єктів, 
об'єктів, методів, актів)» [13, с. 5] 

Організаційні особливості застосуван-
ня норм права виявляються у владному і 
програмованому управлінні процесами 
індивідуального правового регулювання. 
Основні елементи і параметри застосу-
вання норм права найбільш чітко зорієн-
товані, запрограмовані і контрольовані 
органами держави. Виходячи з цього, ми 
можемо зробити висновок про те, що в те-
орії застосування норм права можуть бути 
використані такі категорії, які напрацьова-
ні наукою управління: стадії управління, 
які слід розглядати як стадії застосування 
норм права; управлінська інформація, яка 
розглядається як інформація про фактичні 
обставини справи; управлінське рішен-
ня, яке розглядається як акт застосування 
норм права. 

Як різновид соціального управління за-
стосування норм права являє собою склад-
ний комплекс правових, організаційних, 
інформаційних та інших форм і засобів 

перетворення приписів закону в життя, що 
потребує єдиного методологічного підходу 
до його вивчення. Вивчення правового ре-
гулювання і його механізму як сукупності 
засобів правового впливу на суспільні від-
носини дає можливість з’ясувати, перш за 
все, взаємодію юридичних явищ, засобів в 
процесі їх власної реалізації. 

Розрізняють об’єктивну і суб’єктивну 
сторону застосування норм права. Під 
об’єктивною стороною застосування норм 
права розуміють здійснення суб’єктом 
правозастосування норм у визначеній по-
слідовності, визначеному місці та вста-
новлені терміни передбачених нормами 
права юридично-значимих дій. Під суб’єк-
тивною стороною ми розуміємо відношен-
ня суб’єкта права до правових приписів і 
його вольовий стан в момент здійснен-
ня дій, передбачених нормою права. Але 
таке визначення недостатньо розкриває 
зміст правозастосовчої діяльності, тому 
що потрібно звертати увагу не тільки на 
індивідуальні, особисті ознаки реаліза-
ції правових приписів кожним учасником 
процесу правозастосування, але й на інте-
гральні ознаки і властивості сукупної ді-
яльності багатьох осіб, які беруть участь 
у процесі застосування норм права в тій 
чи іншій якості. Обумовлено це тим, що 
застосування норм права найчастіше ви-
ступає у вигляді послідовно-змінюваних 
форм і методів сукупної діяльності різних 
структурних підрозділів одного чи декіль-
кох органів, об’єднаних єдиною цілеспря-
мованою функцією. Саме аспекти органі-
зації і здійснення цієї діяльності являють 
собою найбільшу складність у вивченні 
правозастосовчої реалізації у відмінності 
від реалізації права окремими особами.

Саме тому багатоплановий розгляд 
правозастосовчої діяльності передбачає 
широке використання понятійного апара-
ту не тільки загальної теорії держави і пра-
ва, а й загальної теорії державного управ-
ління, а також категорій і понять інших 
юридичних наук. Тільки за такої умови 
можливо з’ясувати механізми і закономір-
ності взаємозв’язків і взаємодії правових, 
організаційних, інформаційних та інших 
сторін цієї діяльності.
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Право виступає в якості основно-
го інструмента, за допомогою якого за-
кріплюється структура і функції органів 
державної влади, їхні повноваження і 
відповідальність, форми взаємовідносин 
між тими та іншими органами держав-
ної влади, а також громадськими органі-
заціями і громадянами. Крім того, право 
передбачає порядок їхньої діяльності й 
оцінки її законності, соціальності та ефек-
тивності. Право є органічним компонен-
том державного управління, виконуючи 
в ньому дві основні функції: по-перше, 
воно виступає офіційним, нормативним, 
державно-владним закріпленням його 
основи; по-друге, інститути права забез-
печують його механізми юридичною си-
лою оперативну управлінську діяльність, 
одним із різновидів якої є застосування 
норм права органами виконавчої влади. 
За допомогою державних органів держава 
забезпечує втілення в життя своєї еконо-
мічної та соціальної політики, виконання 
інших завдань і функцій. Орган державної 

влади являє собою складну організовану 
систему, створену для вирішення тих або 
інших завдань держави, для цього він на-
діляється владними повноваженнями, має 
відповідну структуру, діє у визначеному 
колі повноважень, володіє матеріальними 
ресурсами і технічними засобами.

Âèñíîâêè
Підбиваючи підсумки, розуміємо, що 

застосування норм права є необхідною 
умо вою нормальної, природної реалізації 
юридичних норм. І пояснюється це тим, що 
в певних галузях суспільного життя існує 
об’єктивна необхідність конкретизо ваної 
управлінської діяльності, а саме: вра хуван-
ня особливостей тих або інших фактич-
них відносин, а головне – контро лю з боку 
суспільства за виникненням чи зміною 
прав і обов’язків. Причому компетент ні 
державні органи і посадові особи не про-
сто вирішують «бути чи не бути» правам 
і обов’язкам, а здійснюють індивідуальне 
регламентування суспільних відносин.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Аналітичний огляд офіційних даних 

Державної служби статистики України 
щодо прямих інвестицій з країн світу в 
економіку нашої держави дає підстави 
констатувати неготовність іноземців до 
інвестування, адже у прямих іноземних 
інвестиціях переважну частку посідають 
саме «офшорні» кошти. Зокрема, Респу-
бліка Кіпр протягом останніх років ста-
більно залишається одним із домінуючих 
каналів залучення іноземних інвестицій 
в українську економіку, посідаючи перше 
місце серед основних країн-інвесторів. 

Станом на 1 липня 2017 року найбіль-
ший обсяг прямих інвестицій (25,6%) із 
різних країн світу в економіку України 
припадає на Республіку Кіпр, натомість 
українські господарюючі суб’єкти вклали 
в економіку Республіки Кіпр порівняно 
зі всіма іншими країнами світу прямих 
інвестицій в обсязі 93,4% [1; 2]. Отже, 
безпосереднє інвестування у вітчизняну 
економіку здійснюють саме українські 
компанії, які традиційно реєструють свої 
підприємства в Республіці Кіпр та інших 
країнах з лояльними умовами оподатку-
вання.

Актуальність дослідження юрисдик-
ційного підґрунтя українсько-кіпрської 
інвестиційної співпраці дасть можливість 
сформулювати пропозиції щодо вдоско-
налення вітчизняної нормативно-правової 
бази у сфері оподаткування та заохочен-
ня прямих іноземних інвестицій, а також 
пришвидшить просування нашої країни 
до Європейського Союзу.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

Вивченню особливостей іноземної ін-
вестиційної діяльності України з Республі-
кою Кіпр присвячена низка праць вітчиз-
няних та зарубіжних вчених-економістів, 
зокрема: О. Булатової, Я. Дубенюк, О. 
Макарюк, Ю. Макагона, Т. Ніколенко та 
інших. Однак поза увагою залишається 
дослідження юридичної сторони такої 
співпраці. Рівень спеціальних юридичних 
наукових розробок правових засад між-
державної інвестиційної співпраці в євро-

інтеграційних умовах все ще є недостат-
нім та потребує подальших досліджень.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

Незважаючи на значний доробок ви-
датних учених у висвітленні теоретичних 
аспектів інвестиційної діяльності, ґрун-
товне дослідження механізму правового 
регулювання українсько-кіпрської інвес-
тиційної співпраці за умов адаптації та 
гармонізації вітчизняного законодавства 
до вимог європейського законодавства, а 
також оцінка відповідності законодавчих 
норм у сфері прямих інвестицій в еконо-
міки наших країн вимогам Організації 
економічного співробітництва й розвитку 
(надалі – ОЕСР) та Директивам Ради ЄС 
є надзвичайно актуальною темою наукової 
публікації.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою дослідження є аналіз та оцінка 

механізму правового регулювання інвес-
тиційної співпраці України та Республіки 
Кіпр щодо її відповідності вимогам Ди-
ректив ЄС, а також визначення етапів, ди-
наміки, особливостей та перспектив інвес-
тиційних відносин між нашими країнами.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ 

Сучасною тенденцією в розвитку 
українсько-кіпрських відносин є посилен-
ня саме інвестиційної співпраці між на-
шими країнами. Подібні тенденції в еко-
номічний сфері, на нашу думку, свідчать 
не тільки про посилення глобалізаційних 
процесів, але і про прагнення України під-
вищити свій інвестиційний рейтинг та, 
відповідно, збільшити обсяги залучення 
прямих іноземних інвестицій.

За офіційною статистичною інформа-
цією Державної служби статистики Укра-
їни про прямі інвестиції, сформованої 
на підставі інформації юридичних осіб-
резидентів та постійних представництв 
нерезидентів в Україні з урахуванням ад-
міністративних даних НБУ про ринкову 
вартість прямих інвестицій (акцій, майна 
тощо) підприємств та установ [1; 2], серед 
основних країн-інвесторів, що здійсню-
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ють прямі інвестиції в Україну вже про-
тягом тривалого часу лідирує Кіпр. Така 
ситуація, на наш погляд, має логічне по-
яснення, і першою чергою це особливості 
законодавства та юрисдикцій умови опо-
даткування в Республіці Кіпр.

Представлена статистична інформа-
ція є доволі показовою. Слід об’єктивно 
зазначити, що реальним джерелом кіпр-
ських інвестицій є фактично виведені ра-
ніше з України капітали. Тобто так звані 
«прямі іноземні інвестиції» з Республіки 
Кіпр слід розглядати як реінвестиції. Хоча 
Республіка Кіпр не є класичним офшором, 
підтвердженням чого є формальна від-
сутність даної країни у чинному переліку 
офшорних зон, які перелічені у Розпоря-
дженні Кабінету Міністрів України «Про 
перелік офшорних зон» від 23 лютого 2011 
року [3]. Згодом Кабінет Міністрів Украї-
ни на підставі спеціально визначених кри-
теріїв, по відношенню до кожної країни 
оновив перелік країн – торгових партне-
рів, що підлягають податковому контролю 
[4], зокрема, до цих країн віднесли і Рес-
публіку Кіпр. Як критерій для визначення 
таких країн, уряд брав знижену, порівняно 
з українською, ставку податку на прибуток 
(на 5% і більше), відсутність на державно-
му рівні інформації про структуру власни-
ків юридичних осіб – торговельних парт-
нерів України тощо.

Вважаємо, що задля об’єктивної оцін ки 
змісту та фактичних результатів україн-
сько-кіпрської співпраці в торго вель  но-
економічній сфері, зокрема інвестиційній, 
та формулювання в подальшому змін і 
доповнень до нормативно-правової бази, 
спрямованої на удосконалення розвитку 
інфраструктури ринку фінансових послуг 
та правового механізму укладення угод з 
інвесторами тощо, а головне – підтримки, 
зміцнення та продовження дійсно справж-
ньої співпраці наших країн, доцільним є 
дослідження правової регламентації інвес-
тиційної співпраці наших країн.

З метою протидії тіньовому відпливу 
капіталу з України в інші країни, в тому 
числі і Республіку Кіпр, штучній мінімі-
зації податкових зобов’язань, збільшен-
ня фактичних надходжень до бюджету, а 

також усунення такої ситуації протягом 
останніх років була проведена нормотвор-
ча робота з удосконалення законодавства, 
яка потребує окремого аналізу та оцінки.

Вважаємо доцільним давати оцінку 
змісту чинних нормативно-правових актів, 
а також представлених на розгляд Верхо-
вній Раді України проектів законів в дослі-
джуваній сфері, з урахуванням пріоритет-
них дій Уряду на 2017 рік [5], спрямованих 
на економічне зростання, зокрема створен-
ня сприятливого інвестиційного клімату та 
утримання макроекономічної стабільності.

З метою створення сприятливішого ін-
вестиційного клімату між Україною та Рес-
публікою Кіпр, а також для обміну досвідом 
у сфері залучення інвестицій та супроводу 
інвесторів між нашими країнами був підпи-
саний 8 листопада 2012 року Меморандум 
про взаєморозуміння з питань сприяння ін-
вестиційному співробітництву між Держав-
ним агентством з інвестицій та управління 
національними проектами України і Кіпр-
ським агентством зі сприяння інвестицій. 
Підписання даного Меморандуму стало од-
ним із результатів укладеної раніше Угоди 
між Урядом України та Урядом Республіки 
Кіпр про економічне, наукове, технічне та 
промислове співробітництво від 4 липня 
2011 року (ратифікація 9 грудня 2011 року) 
[6], спрямованої на зміцнення економічно-
го, наукового, технічного та промислового 
співробітництва задля взаємної вигоди.

Підписання Конвенції між Урядом 
України і Урядом Республіки Кіпр про 
уникнення подвійного оподаткування та 
запобігання податковим ухиленням сто-
совно податків на доходи [7], на наш по-
гляд, також є результатом дії Угоди про 
співробітництво. У грудні 2014 року Ка-
бінет Міністрів України ініціював денон-
сацію цієї Конвенції та протоколу до неї, 
але як варіант вирішення проблеми з від-
миванням грошей у Республіці Кіпр та 
один із заходів боротьби з виведенням ка-
піталів в офшори став перегляд ставок та, 
відповідно, внесення змін до Конвенції 11 
грудня 2015 року [8]. Зміни до Протоколу 
Конвенції безпосередньо торкнулися ста-
тей: 10 («Дивіденди»), 11 («Проценти») та 
13 («Доходи від відчуження майна»). Хоча 
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зазначені умови оподаткування відповіда-
ють рекомендаціям Організації економіч-
ного співробітництва і розвитку, слід за-
уважити, що оновлена редакція Протоколу 
почне діяти не раніше 1 січня 2019 року.

Враховуючи зобов’язання України в 
межах Програми розширеного співробіт-
ництва з ОЕСР дана Конвенція потребує 
удосконалення шляхом включення до неї 
правил запобігання зловживанню угодою 
та підвищення ефективності механізмів 
вирішення спорів, удосконалення чинних 
національних правових норм щодо доку-
ментації з трансфертного ціноутворення 
та майбутнього обміну інформацією.

З огляду на мету дослідження, заслуго-
вують на увагу оцінка змісту законопроек-
тів «Про повернення капіталів, що перебу-
вають та зареєстровані в Республіці Кіпр, 
офшорних зонах та інших юрисдикціях, 
звільнених від подвійного оподаткування, 
або тих, що мають пільговий режим опо-
даткування» та «Про внесення змін до По-
даткового кодексу України (щодо протидії 
тіньовому відпливу капіталу з України 
через нерезидентів, що мають офшорний 
статус)» [9; 10], які були свого часу заре-
єстровані у Верховній Раді у 2013 році і 
в яких одночасно йшлося про українсько-
кіпрські інвестиційні взаємини (наразі ці 
законопроекти відкликані).

Спільною метою даних законопроек-
тів є гарантування економічної безпеки та 
фінансової стійкості держави, залучення 
додаткових коштів в економіку України 
та протидія тіньовому відпливу капіталу з 
України в Республіку Кіпр. В обґрунтуван-
ні запропонованих змін також ідеться про 
недосконалі законодавчі механізми опо-
даткування міжнародних операцій, особ-
ливо за участю нерезидентів, зареєстро ва-
них в офшорних юрисдикціях, що, своєю 
чергою, створює сприятливі умови для 
прихованого та неконтрольованого відпли-
ву фінансових ресурсів за межі держави. 

Запропоновані в названих законопро-
ектах шляхи вирішення даної проблеми, 
на наш погляд, не завжди відповідають 
конституційним гарантіям захисту та не-
порушності права власності. Беззапереч-
ним залишається той факт, що в сучасних 

умовах з метою покращення інвестиційно-
го іміджу нашої держави вкрай потрібним 
є реформування інвестиційної політики 
України, тому зусилля Кабінету Міністрів 
України мають бути спрямовані на ство-
рення сприятливого інвестиційного клі-
мату, а рівень інвестиційної активності має 
бути таким, щоб забезпечити стабільний 
розвиток України. Отже досягнення такої 
мети, як створення інвестиційно сприят-
ливого середовища для збільшення обсягу 
інвестицій, можливе лише за умови вива-
женої політики. На нашу думку, саме адап-
тація до європейського права українського 
законодавства у сфері залучення інвестицій 
та протидії тіньовому виведенню фінансо-
вих ресурсів може створити такі умови.

Приєднання України до Програми роз-
ширеного співробітництва ОЕСР, зокрема 
зобов’язання виконати певні дії з реаліза-
ції Плану протидії розмиванню бази опо-
даткування та виведення прибутку з-під 
оподаткування (надалі – BEPS) запобіга-
тиме штучному перенесенню прибутків 
до місць з низькими податками або без 
опо даткування. Хоча BEPS і має рекомен-
даційний характер, але з часом більшості 
країн доведеться впроваджувати стандарт 
CRS і приєднуватися до міжнародного ав-
томатичного обміну інформацією шляхом 
внесення змін у національне законодавство.

Безсумнівно, запровадження таких змін 
у національному законодавстві вплине і 
на українсько-кіпрські інвестиційні відно-
сини, адже реалізація правил контрольо-
ваних іноземних компаній, за якими до-
ходи оподатковуватимуться державою, по-
датковим резидентом якої є контролююча 
особа компанії (пропорційно її частці в 
компанії), призведе до недоцільності ви-
користання офшорних схем, у тому числі 
і в Республіці Кіпр.

Âèñíîâêè 
Підбиваючи підсумки, доцільно заува-

жити наступне:
1. В Україні сьогодні існує нагальна по-

треба вдосконалення механізму протидії 
виведенню капіталів та розмиванню бази 
оподаткування за допомогою використан-
ня офшорних компаній.
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2. У країні має діяти комплексна сис-
тема гармонізації українського законодав-
ства до законодавства ЄС, зокрема щодо 
якісної імплементації норм, передбаче-
них мінімальними стандартами Плану дій 
BEPS, що сприятиме розвитку нашої еко-
номіки та створенню умов для збільшення 
обсягу інвестицій.

3. На сучасному етапі українсько-
кіпрських відносин зусилля українського 
Уряду повинні зосередитися на створенні 
максимально сприятливого інвестиційно-
го клімату, в якому рівень інвестиційної 
активності буде достатнім для розвитку 
України. Розвиток двостороннього співро-
бітництва у торговельно-економічній сфері 
передбачає пошук шляхів прискорення ди-
наміки двосторонньої торгівлі та підтрим-
ки вітчизняних експортерів у виході на 

ринок Республіки Кіпр, а також залучення 
кіпрських інвестицій в економіку України.

4. Співробітництво України та Респу-
бліки Кіпр є важливим в інвестиційній 
сфері, але аналіз структури прямих інвес-
тицій з цієї країни дає підстави конста-
тувати, що така ситуація згубно впливає 
на інвестиційний потенціал України та 
ставить під загрозу досягнення сталого 
економічного розвитку держави, сприяє 
штучному виведенню прибутків з-під опо-
даткування з України. Отже, існує реальна 
потреба посилення і зміцнення українсько-
кіпрського співробітництва, спрямованого 
на удосконалення і розвиток спеціального 
законодавства, що регулює відносини при 
здійсненні інвестування відповідно до єв-
ропейських норм та вимог міжнародного 
податкового законодавства.
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УДК 340.13  ².Ã. Ôðàíöóç
àñï³ðàíò,

Óí³âåðñèòåò åêîíîì³êè òà ïðàâà «ÊÐÎÊ»

Ïðèíöèïè ä³ÿëüíîñò³ ç ïðèìóñîâîãî 
âèêîíàííÿ ñóäîâèõ ð³øåíü â Óêðà¿í³: 

òåîðåòèêî-ïðèêëàäí³ ïèòàííÿ
У статті досліджено питання принципів діяльності з примусового виконання судових рі-

шень. Встановлено, що таке дослідження доцільно здійснювати, виходячи з того, що правові 
принципи поділяються на три великі групи, а саме: 1) загальноправові; 2) міжгалузеві; 3) галу-
зеві або спеціальні. Проаналізовано усі принципи, що відносяться до кожної із вказаних груп. 
Запропоновано узагальнене визначення поняття «принципи діяльності з примусового виконання 
судових рішень».

Ключові слова: права людини, виконавче провадження, примусове виконання судових рішень, 
принципи діяльності з примусового виконання судових рішень.
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В статье исследован вопрос принципов деятельности по принудительному исполнению су-
дебных решений. Установлено, что такое исследование целесообразно осуществлять, исходя 
из того, что правовые принципы делятся на три большие группы, а именно: 1) общеправовые; 
2) межотраслевые; 3) отраслевые или специальные. Проанализированы все принципы, относя-
щиеся к каждой из указанных групп. Предложено обобщенное определение понятия «принципы 
деятельности по принудительному исполнению судебных решений».
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In the article author investigates issues of principles of the judgments enforcement activity. Stated, 
that such study should be conducted on the basis, that law principles are divided into three large groups: 
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Принципи діяльності будь-яких дер-

жавних органів та їхніх посадових осіб ви-
значають спрямованість та слугують від-
правною точкою відповідної діяльності. 
Крім того, принципи діяльності суб’єктів 
з примусового виконання судових рішень 
налаштовують на лад не лише такої ді-
яльності, але й слугують важливим під-
ґрунтям для формування нового чи вдо-
сконалення чинного законодавства у даній 
сфері. Тому важливо дослідити такі прин-
ципи та запропонувати узагальнене їх ви-
значення.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

Взагалі питання принципів права було 
і є предметом багатьох наукових дослі-
джень. Науковці зосереджувалися як на 
комплексному аналізі принципів права, 
з’ясуванні правової природи окремих їх 
видів чи відповідної групи принципів із 
класифікаційного ряду, так і дослідженні 
принципів діяльності відповідних держав-
них органів. У цьому контексті слід зга-
дати праці А.М. Колодія [1], С.П. Погреб-
няка [2], О. Резнікова, О. Вінгловської [3], 
С. Шевчука [4] та ін.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

Нині так і залишаються не вирішеними 
окремі питання щодо розуміння деяких 
принципів діяльності з примусового ви-
конання судових рішень. Відсутнє також 
узагальнене визначення поняття «прин-
ципи діяльності з примусового виконання 
судових рішень».

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є дослідження актуаль-

них питань принципів діяльності з при-
мусового виконання судових рішень в 
Україні.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ

Визначень принципів права у правовій 
науці є доволі багато. Проте узагальнено 
його можна подати як основний, керівний, 
первинний постулат, що лежить в основі 
будь-якої діяльності, яка регулюється нор-
мами права, визначає розвиток усієї право-
вої системи. Безумовно, що принципи пра-
ва як головні ідеї, або ж керівні засади, ма-
ють нормативний характер та обов’язково 
виконуються усіма суб’єктами правових 
відносин. Такі формулювання можна ви-
користовувати й у визначенні принципів 
діяльності з примусового виконання судо-
вих рішень, що ми зробимо у підсумку.

На нашу думку, у дослідженні питан-
ня принципів діяльності з примусового 
виконання судових рішень в Україні слід 
виходити з того, що правові принципи 
поділяються на три великі групи, а саме: 
1) загальноправові – це ті принципи, 
якими пронизана уся правова система і 
які лежать в основі діяльності будь-яких 
державних органів; 2) міжгалузеві, тоб-
то це принципи, що лежать в основі спо-
ріднених галузей права; 3) галузеві або 
спеціальні – стосуються чітко визначеної 
галузі права та лежать в основі діяльності 
конкретних державних органів або поса-
дових осіб, скеровуючи таким чином цю 
діяльність, зокрема у нашому випадку – це 
засади діяльності, що визначені статтею 2 
закону «Про виконавче провадження». 

Саме керуючись таким підходом, ми 
намагатимемося з’ясувати це питання. 

Загальні принципи, які так чи інакше 
обумовлюють діяльність з примусового 
виконання судових рішень, закріплені у 
приписах Основного Закону нашої держа-
ви, тому такі принципи можна також на-
звати конституційними. 

До них можемо із впевненістю відне-
сти конституційні положення статті 3, за 
якими людина, її життя і здоров’я, честь 
і гідність, недоторканність і безпека ви-

1) general; 2) intersectoral; 3) sectoral or special. Analyzed all of the principles from each of the 
groups. The general defi nition of “principles of activity on enforcement of court decisions” is offered.

Keywords: human rights, enforcement proceedings, enforcement of judgements, principles of the 
enforcement of judgments activity.
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знаються в Україні найвищою соціальною 
цінністю; права і свободи людини та їхні 
гарантії визначають зміст і спрямова-
ність діяльності держави; держава відпо-
відає перед людиною за свою діяльність; 
утвердження і забезпечення прав і свобод 
людини є головним обов’язком держави. 
Тобто ці принципи пронизані ідеєю люди-
ноцентризму. Тож діяльність примусового 
виконання судових рішень в контексті да-
них конституційних принципів має бути 
спрямована на утвердження прав і свобод 
людини, недопущення випадків порушен-
ня цих прав. Своєю чергою, у випадку, 
якщо під час здійснення цієї діяльності 
допускається порушення прав людини та 
її законних інтересів, то мають бути заді-
яні механізми юридичної відповідальності 
відповідних посадових осіб. 

З цього приводу вдало зазначив Кон-
ституційний Суд України, який у своєму 
Рішенні у справі про відповідальність 
юридичних осіб від 30.05.2001 р. № 7- 
рп/2001 Конституція України закріпила 
принцип відповідальності держави перед 
людиною за свою діяльність, який про-
являється передусім у конституційному 
визначенні обов’язків держави (статті 3, 
16, 22). Така відповідальність не зводить-
ся лише до політичної чи моральної від-
повідальності публічної влади перед сус-
пільством, а має певні ознаки юридичної 
відповідальності як застосування заходів 
публічно-правового (в даному випадку – 
конституційно-правового або між  на род-
но-правового) характеру до держа ви та її 
органів за невиконання чи неналежне ви-
конання своїх обов’язків [5]. Тобто в кон-
тексті частини другої статті 55 Конституції 
кожному гарантується право на оскаржен-
ня в суді рішень, дій чи бездіяльності ор-
ганів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, посадових і службових 
осіб. 

Наступним загальним принципом ді-
яльності з примусового виконання судо-
вих рішень є конституційний принцип 
верховенства права, закріплений у частині 
першій статті 8. 

На нашу думку, принцип верховенства 
права є однією із найважливіших засад ді-

яльності будь-яких державних органів та 
їхніх посадових осіб та й взагалі окреслює 
спрямованість усіх суспільних процесів. 

Вважаємо, що принцип верховенства 
права означає панування права в усіх сфе-
рах суспільного життя, його пріоритет 
над усіма іншими засобами у регулюванні 
суспільних відносин. У цьому контексті 
слід звернути увагу на позицію Консти-
туційного Суду України, який у своєму 
Рішенні у справі про призначення судом 
більш м’якого покарання № 15-рп/2004 від 
2.11.2004 р. доволі вдало охарактеризував 
принцип верховенства права. Так, на дум-
ку Конституційного Суду, верховенство 
права – це панування права в суспільстві. 
Верховенство права вимагає від держави 
його втілення у правотворчу та правозас-
тосовну діяльність, зокрема у закони, які 
за своїм змістом мають бути проникнуті 
передусім ідеями соціальної справедли-
вості, свободи, рівності тощо [6]. 

З цього можемо зробити висновок, що 
принцип верховенства права як принцип 
повсюдності панування права означає, що 
діяльність суб’єктів з примусового вико-
нання судових рішень, по-перше, має ре-
гулюватися законами, що за своєю суттю 
є правовими, а, по-друге, сама діяльність 
таких суб’єктів має відповідати духу пра-
ва, бути справедливою. 

В іншому своєму Рішенні у справі про 
припинення виплати допомоги при наро-
дженні дитини № 3-рп/2016 від 8.06.2016 
р., аналізуючи принцип верховенства пра-
ва, Конституційний Суд наголосив, що в 
Україні визнається і діє принцип верхо-
венства права, одним з елементів якого є 
правова визначеність положень законів та 
інших нормативно-правових актів [7]. За 
правовою позицією Конституційного Суду 
України, викладеною у Рішенні у справі 
про постійне користування земельними ді-
лянками від 22.09.2005 р. № 5-рп/2005, із 
конституційних принципів рівності і спра-
ведливості випливає вимога визначеності, 
ясності і недвозначності правової норми, 
оскільки інше не може забезпечити її од-
накове застосування, не виключає необме-
женості трактування у правозастосовній 
практиці і неминуче призводить до сваво-
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лі [8]. На нашу думку, це важлива позиція, 
яка має бути обов’язково взята на озбро-
єння українським парламентом у процесі 
здійснення законодавчої діяльності з тим, 
аби законодавчі акти, що регулюють пи-
тання, зокрема у сфері примусового вико-
нання судових рішень, були однозначними 
для розуміння та правозастосування, аби 
не виникало двозначного їх трактування. 
Це, безумовно, важливий елемент принци-
пу верховенства права, що забезпечить не-
порушність прав та свобод людини у про-
цесі діяльності з примусового виконання 
судових рішень в Україні. 

У контексті останньої нашої тези слід 
вказати й на думку Ю.С. Шемшученка, 
який відзначив, що закріплений у Кон-
ституції принцип верховенства права зна-
чною мірою має абстра ктний характер, як і 
категорія «права» взагалі. Практична його 
реалізація пов’язана із законом і реально 
здійснюється через систему законодавства 
[9]. Як бачимо, наша позиція співзвучна із 
баченням вченого. 

Не можемо не згадати й думку П.М. Ра-
біновича, який принцип верховенства пра-
ва пропонує розуміти наступним чином: 
«принцип верховенства права – це прин-
цип, відповідно до якого органи державної 
влади та органи місцевого самоврядуван-
ня забезпечують ефективну реалізацію, 
охорону та захист закріплених у Консти-
туції основоположних прав і свобод» [10, 
с. 149]. Тобто наші позиції, викладені 
вище, цілком узгоджуються із сучасними 
науковими баченнями провідних учених. 

Наступним за важливістю загальним 
принципом діяльності з примусового ви-
конання судових рішень в Україні є кон-
ституційні положення, за якими усі люди 
є вільні й рівні у своїй гідності та правах. 
Права і свободи людини є невідчужувани-
ми та непорушними (стаття 21); громадяни 
мають рівні конституційні права і свободи 
та є рівними перед законом (частина пер-
ша статті 24). Отже, як бачимо, встанов-
лений Конституцією принцип рівності не 
має абсолютного характеру, оскільки така 
рівність є відносною, адже вона в кон-
тексті частини першої статті 24 означає 
рівність перед законом. Тобто в контексті 

нашого дослідження слід виходити з того, 
що в процесі діяльності з примусового ви-
конання судових рішень у суб’єктів, котрі 
здійснюють таку діяльність, має бути за 
однакових обставин рівне (неупереджене) 
ставлення до осіб, які мають виконати су-
дове рішення.

Також додамо, що забезпечення такого 
рівного ставлення з боку суб’єктів, котрі 
здійснюють діяльність з примусового ви-
конання судових рішень, має ґрунтуватися 
на конституційних положеннях щодо не-
можливості встановлення якихось приві-
леїв чи обмежень за ознаками раси, кольо-
ру шкіри, політичних, релігійних та інших 
переконань, статі, етнічного та соціаль-
ного походження, майнового стану, місця 
проживання, за мовними або іншими озна-
ками (частина друга статті 24).

До загальноправових принципів діяль-
ності з примусового виконання судових 
рішень, на нашу думку, варто віднести 
принцип гуманізму. Дія цього принципу 
забезпечує визнання цінності та гідності 
людини, пріоритетності її прав і свобод 
та їх захисту всіма можливими засобами. 
Безумовно, що в основі цього принципу 
лежать соціально-етичні характеристики. 
Принцип гуманізму випливає із положень 
статті 21 Основного Закону України, за 
якими права і свободи людини є непоруш-
ними. Вище ми згадували про ці консти-
туційні положення, що є свідченням того, 
що принципи діяльності з примусового 
виконання судових рішень тісно переплі-
таються між собою та взаємодіють.

Також принагідно відзначимо, що га-
рантією застосування принципу гуманізму 
є конституційно встановлена можливість 
оскарження в суді рішень, дій чи бездіяль-
ності суб’єктів, що здійснюють примусове 
виконання судових рішень, під загрозою 
притягнення їх до юридичної відповідаль-
ності.

На нашу думку, дія принципу гуманіз-
му в діяльності з примусового виконання 
судових рішень проявляється, наприклад, 
через законодавчі положення, за якими 
виконавчі дії проводяться виконавцем у 
робочі дні, не раніше шостої і не пізні-
ше двадцять другої години, якщо інше не 
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передбачено статтею 29 закону «Про ви-
конавче провадження». Конкретний час 
проведення виконавчих дій визначається 
виконавцем (частина перша статті 29 зако-
ну «Про виконавче провадження»).

При цьому, вважаємо, що не є пору-
шенням принципу гуманізму положення 
частин другої та третьої статті 29 згада-
ного закону, відповідно до яких виконавчі 
дії в неробочі та святкові дні, встановлені 
законом, проводяться у час, передбачений 
частиною першою цієї статті, у разі якщо 
зволікання неможливе або якщо такі дії не 
можуть бути проведені в інші дні з вини 
боржника; проведення виконавчих дій в 
інший час, ніж передбачено частиною пер-
шою цієї статті, допускається, якщо неви-
конання рішення створює загрозу життю 
чи здоров’ю громадян, або якщо виконавчі 
дії, розпочаті до двадцять другої години, 
необхідно продовжити. Таке наше бачен-
ня ґрунтується на тому, що принцип гума-
нізму застосовується до усієї діяльності з 
примусового виконання судових рішень: 
як щодо боржника, так і особи, на користь 
якої виконується прийняте судом рішення.

Ще одним принципом діяльності з при-
мусового виконання судових рішень, що 
відноситься до загальноправових принци-
пів, є, на наш погляд, принцип справедли-
вості.

Безумовно, що в першу чергу «спра-
ведливість» є філософською категорією, а 
тому її розуміння як важливого правового 
принципу ґрунтується на філософських 
постулатах. Так, на думку української до-
слідниці О.Ф. Скакун, справедливість у 
праві слід розглядати як міру морально-
правової домірності вкладеного та отри-
маного в усіх сферах життєдіяльності лю-
дини та їхнього правового забезпечення. 
Принцип справедливості містить у собі ви-
могу відповідності між практичною роллю 
різних індивідів (соціальних груп) у житті 
суспільства та їхнім соціальним станови-
щем, між їхніми правами та обов’язками, 
злочином і покаранням, заслугами людей 
та їхнім суспільним визнанням. Принцип 
справедливості є важливим при вирішенні 
конкретних юридичних справ (приміром, 
при визначенні міри кримінального по-

карання). Він конкретизується у принципі 
рівності [11, с. 224]. На наш погляд, таке 
розуміння принципу справедливості є ціл-
ком закономірним, а вказівка науковця на 
те, що принцип справедливості конкрети-
зується у принципі рівності, є свідченням 
того, що усі принципи права тісно пере-
плітаються між собою та взаємодіють. Не-
має і не може бути якоїсь ізольованої один 
від одного дії принципів.

Розглядаючи принцип справедливості у 
нашому дослідженні, слід підтримати по-
зицію О. Головченко, яка надає важливого 
значення правовому принципу справед-
ливості у юридичній практиці [12]. Своє 
бачення вона обґрунтовує, спираючись на 
дослідження Т. Оноре, який у своїй праці 
«Про право. Короткий вступ» наголошує, 
що важливішою є справедливість, коли 
йдеться про застосування норм права. 
Справедливе застосування норм права по-
требує від тих, хто їх застосовує (поліція, 
судді, посадові особи), щоб вони були без-
сторонніми, вислуховували обидві або всі 
сторони, що причетні до справи, залишаю-
чи осторонь особисті інтереси [13, с. 114]. 
Дійсно, ми цілком підтримуємо дану пози-
цію, адже, хоча й принцип справедливості 
має важливе значення у нормотворчій ді-
яльності, його прояв у правозастосуванні 
є пріоритетним. Це особливо яскраво про-
являється у процесі діяльності з примусо-
вого виконання судових рішень, на що ми 
звернемо увагу далі.

Крім того, значну роль принципу спра-
ведливості О. Головченко відводить у ви-
падку, коли є прогалини в законодавстві і 
коли застосовують уже не аналогію зако-
ну, а аналогію права, тобто відносини вре-
гульовують відповідно до загальних прин-
ципів права та законодавства. На її думку, 
справедливість – одна з основних засад 
права, вона є вирішальною у визначенні 
його як регулятора суспільних відносин, 
одним із загальнолюдських вимірів пра-
ва. Зазвичай справедливість розглядають 
як властивість права, виражену, зокрема, 
в рівному юридичному масштабі поведін-
ки й у пропорційності юридичної відпові-
дальності вчиненому правопорушенню. У 
сфері реалізації права справедливість про-
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являється, зокрема, у рівності всіх перед 
законом, відповідності злочину і покаран-
ня, цілях законодавця і засобах, що обира-
ються для їх досягнення [12]. Вважаємо, 
що викладена позиція науковця є цілком 
доречною.

Отже, враховуючи наведене вище, вва-
жаємо, що дія принципу справедливості 
у процесі діяльності з примусового ви-
конання судових рішень проявляється у 
наступному. По-перше, на наш погляд, 
нормативно-правові положення, що регу-
люють відносини у сфері примусового ви-
конання судових рішень, мають узгоджу-
ватися із загальновизнаними морально-
етичними засадами. У даному випадку 
йдеться про застосування принципу спра-
ведливості у нормотворчій діяльності. По-
друге, діяльність суб’єктів з примусового 
виконання судових рішень має характери-
зуватися об’єктивністю, неупередженістю 
як щодо боржника, так і особи, на користь 
якої виконується судове рішення.

Наразі зупинімося на аналізі групи 
міжгалузевих принципів діяльності з при-
мусового виконання судових рішень, до 
яких слід, на нашу думку, віднести такі 
принципи, зокрема, як універсальності, 
всебічності, доступності.

Так, принцип універсальності означає, 
що всі люди за однакових обставин рівною 
мірою наділяються відповідними права-
ми та користуються усіма гарантіями, що 
встановлює держава. Отже принцип уні-
версальності, на якому ґрунтується діяль-
ність з примусового виконання судових 
рішень, полягає у тому, що виконавець як 
суб’єкт такої діяльності зобов’язаний вжи-
вати передбачених Законом «Про виконав-
че провадження» заходів щодо примусово-
го виконання судових рішень неупередже-
но, ефективно, своєчасно і в повному об-
сязі вчиняти виконавчі дії (частина перша 
статті 18). При цьому такі дії виконавець 
зобов’язаний вчиняти у повному обсязі 
щоразу у кожній конкретній справі. Своєю 
чергою, сторони примусового виконання 
судових рішень у кожному конкретному 
випадку можуть користуватися у повному 
обсязі відповідними нормативно визначе-
ними гарантіями при реалізації своїх прав.

Із попереднього принципу випливає 
принцип всебічності, за яким у процесі 
діяльності з примусового виконання судо-
вих рішень встановлені державою гарантії 
реалізації сторонами прав надаються їм 
щоразу в разі необхідності. Прикладом дії 
цього принципу може бути забезпечення 
сторонам можливості щоразу, коли вини-
кає необхідність, оскаржувати рішення, дії 
або бездіяльність виконавця.

Принцип доступності у виконавчому 
провадженні полягає у тому, що у випад-
ку прийняття судового рішення на користь 
позивача та його невиконання боржником 
добровільно держава забезпечує примусо-
ве його виконання.

Таким чином, підбиваючи підсумки, 
можемо констатувати, що розглянуті прин -
ципи (загальні та міжгалузеві) тісно вза-
ємодіють між собою, випливаючи один з 
одного, і забезпечують здійснення діяль-
нос ті з примусового виконання судових 
рішень.

Разом з тим, закон «Про виконавче про-
вадження» у статті 2 визначає спеціальні 
принципи діяльності з примусового ви-
конання судових рішень. Такими є на-
ступні принципи: 1) верховенства права; 
2) обов’язковості виконання рішень; 3) за-
 конності; 4) диспозитивності; 5) справед-
ливості, неупередженості та об’єк тив но-
сті; 6) гласності та відкритості виконав-
чого провадження; 7) розумності строків 
виконавчого провадження; 8) співмірності 
заходів примусового виконання рішень 
та обсягу вимог за рішеннями; 9) забез-
печення права на оскарження рішень, дій 
чи бездіяльності державних виконавців, 
приватних виконавців.Як бачимо, законо-
давець визначив перелік принципів діяль-
ності з примусового виконання судових 
рішень, поєднавши як загальні, так і спе-
ціальні принципи такої діяльності. Йдеть-
ся, зокрема, про принципи верховенства 
права та справедливості, які ми визначи-
ли в якості загальних принципів та вище 
розглянули. При цьому законодавець не 
застосував класифікаційний підхід. Хоча 
з наукової точки зору такі принципи, як 
верховенство права та справедливості, є 
загальноправовими та визначають загаль-
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ну спрямованість відповідної діяльності.
Отже, з наведеного переліку проана-

лізуємо власне спеціальні принципи, що 
безпосередньо стосуються діяльності з 
примусового виконання судових рішень.

Так, відповідно до пункту 9 частини 
другої статті 129 Конституції однією із за-
сад судочинства є обов’язковість судово-
го рішення. При цьому в частині першій 
статті 129-1 законодавець, на нашу думку, 
зробив зайве уточнення, що судове рішен-
ня є обов’язковим до виконання, адже вка-
зівка про те, що принципом судочинства є 
обов’язковість судового рішення безумов-
но означає, що йдеться про обов’язковість 
саме виконання судового рішення.

Принцип обов’язковості виконання 
судового рішення є ключовим серед усіх 
спеціальних принципів діяльності з при-
мусового виконання судових рішень, адже 
означає, між іншим, що за умови відсут-
ності добровільності виконання судового 
рішення починає працювати правовий ме-
ханізм з примусового його виконання. Цей 
принцип чітко визначає головне призна-
чення діяльності суб’єктів, що забезпечу-
ють примусове виконання судових рішень.

Наступним спеціальним принципом ді-
яльності з примусового виконання судових 
рішень є принцип законності, який можна 
віднести і до загальноправових. Проте ми 
його розглядаємо як спеціальний принцип 
даної діяльності. Цей принцип означає, 
що діяльність усіх суб’єктів щодо при-
мусового виконання судових рішень має 
чітко відповідати букві закону. Йдеться 
про діяльність як виконавців, так і інших 
осіб, які беруть участь у виконавчому про-
вадженні та залучаються до проведення 
виконавчих дій.

Варто зазначити, що принцип закон-
ності у діяльності з примусового виконан-
ня судових рішень доволі чітко випливає 
з конституційного припису частини другої 
статті 19, за яким органи державної влади 
та органи місцевого самоврядування, їхні 
посадові особи зобов’язані діяти лише на 
підставі, в межах повноважень та у спосіб, 
що передбачені Конституцією та закона-
ми України. Таким чином, уся діяльність 
з примусового виконання судових рішень 

нині на виконання конституційних вимог 
чітко регламентована на рівні закону «Про 
виконавче провадження».

Власне, визначення виконавчого прова-
дження, що міститься у даному законі, – це 
сукупність дій визначених у цьому законі 
органів і осіб, що спрямовані на примусо-
ве виконання рішень і проводяться на під-
ставах, у межах повноважень та у спосіб, 
які визначені Конституцією України, цим 
законом, іншими законами та нормативно-
правовими актами, прийнятими відповід-
но до цього закону, а також рішеннями, 
які відповідно до цього закону підлягають 
примусовому виконанню. Тобто, як бачи-
мо, тут чітко проявляється дія принципу 
законності.

Суть принципу диспозитивності у ді-
яльності з примусового виконання судо-
вих рішень полягає у тому, що сторонам та 
іншим учасникам цього процесу надаєть-
ся і забезпечується можливість вільного в 
межах закону вибору своєї поведінки шля-
хом використання наданих їм законодавчо 
закріплених прав.

Як вдало відзначив Ю.В. Неклеса, 
принцип диспозитивності є принципом, 
відповідно до якого справи, за загальним 
правилом, порушуються, розвиваються, 
змінюються, переходять із однієї стадії 
процесу в іншу і припиняються під впли-
вом, головним чином, ініціативи осіб, які 
беруть участь у справі [14, с. 305].

На думку В.І. Балабіна та Л.В. Шев-
ченко, виконавче провадження практично 
повністю підкоряється дії принципу дис-
позитивності. Винятки з сфери дії цього 
принципу малочисельні і завжди обумов-
лені в законі [15, с. 108]. Із цим можна по-
годитися, адже науково-правовий аналіз 
закону «Про виконавче провадження» за-
свідчив наявність у ньому багатьох поло-
жень, що характеризуються диспозитив-
ністю. Йдеться, зокрема, про закріплену 
можливість сторін реалізувати свої права 
і обов’язки у виконавчому провадженні 
самостійно або через представників (час-
тина перша статті 15), вільно розпоряджа-
тися наданими їм законом правами тощо.

Отже, як бачимо, діяльність з приму-
сового виконання судових рішень доволі 
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часто здійснюється на основі принципу 
диспозитивності.

Як зазначено вище, закон однією із за-
сад виконавчого провадження визначає 
справедливість, а поряд вказує такі заса-
ди, як неупередженість та об’єктивність. 
Ми ж принцип справедливості віднесли 
до загальних принципів діяльності з при-
мусового виконання судових рішень. При 
цьому, розглядаючи цей принцип, ми за-
значали, що його дія характеризуватиме 
діяльність суб’єктів з примусового вико-
нання судових рішень як об’єктивну та не-
упереджену щодо боржника, так і особи, 
на користь якої виконується судове рішен-
ня. З огляду на це, вважаємо, що принцип 
справедливості поглинає такі засади, як 
неупередженість та об’єктивність.

Наступним спеціальним принципом 
діяльності з примусового виконання су-
дових рішень закон визначає принцип 
гласності та відкритості. Проте, на нашу 
думку, у даному випадку слід підтримати 
О. Науменко у тому, що принцип гласнос-
ті означає відкритість виконавчого прова-
дження для сторін, інших осіб, які беруть 
у ньому участь, осіб, які залучаються до 
проведення виконавчих дій та широкої 
громадськості [16, с. 99]. Тобто, як бачи-
мо, принцип гласності розкривається че-
рез відкритість, а тому не було потреби 
на законодавчому рівні окремо виділяти й 
принцип відкритості. Дія цього принципу 
проявляється, зокрема, через положення 
статей 19, 61 закону «Про виконавче про-
вадження».

Ще одним спеціальним принципом ді-
яльності з примусового виконання судо-
вих рішень є принцип розумності строків. 
На нашу думку, «розумні строки» є оці-
ночним поняттям, і в кожному конкретно-
му випадку вони мають обумовлюватися 
об’єктивними обставинами. Розумні стро-
ки – це періоди часу, об’єктивно необхідні 
для вчинення тих чи інших дій. Саме по-
слуговуючись таким принципом законо-
давець визначив у законі «Про виконавче 
провадження» чіткі строки для вчинення 
відповідних дій, зазначивши при цьому, 
що будь-яка дія або сукупність дій під час 
виконавчого провадження повинна бути 

виконана не пізніше граничного строку, 
визначеного цим Законом. Крім того, вва-
жаємо, що принцип розумності строків 
має застосовуватися кожного разу й у ви-
падку, коли закон не визначає відповідних 
граничних строків, а наголошує, що вони 
мають бути встановлені виконавцем.

Особливо хотілося б наголосити на спе-
ціальному принципі співмірності заходів 
примусового виконання рішень та обсягу 
вимог за рішеннями, що має застосовува-
тися у діяльності з примусового виконан-
ня судових рішень. На наше переконання, 
дія цього принципу сприяє захистові прав 
боржника та полягає у тому, що вибір за-
ходу примусового виконання судових рі-
шень має обумовлюватися обсягом вимог 
за судовим рішенням.

Останнім спеціальним принципом ді-
яльності з примусового виконання судо-
вих рішень, на якому ми зробимо акцент, є 
принцип забезпечення права на оскаржен-
ня рішень, дій чи бездіяльності державних 
виконавців, приватних виконавців. Даний 
принцип є логічним продовженням загаль-
ного конституційного принципу, відповід-
но до якого кожному гарантується право 
на оскарження в суді рішень, дій чи безді-
яльності органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, посадових і 
службових осіб (частини другої статті 55), 
що випливає із розглянутого нами вище 
загального принципу – держава відповідає 
перед людиною за свою діяльність.

Âèñíîâêè
Отже, підбиваючи підсумки проведе-

ного вище дослідження, запропонуємо, на 
наш погляд, узагальнене визначення по-
няття «принципи діяльності з примусово-
го виконання судових рішень», а саме – це 
нормативно визначені головні ідеї або ж 
керівні засади, що визначають організацію 
суб’єктів, які здійснюють примусове вико-
нання судових рішень, та лежать в основі 
їхньої діяльності, права та обов’язки ін-
ших учасників виконавчого провадження, 
а також обов’язково виконуються під за-
грозою настання юридичної відповідаль-
ності.

Відзначимо, що розглянуті принципи 
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діяльності з примусового виконання су-
дових рішень в Україні (загальноправо-
ві, міжгалузеві та спеціальні) тісно взає-
модіють між собою та обумовлюються 
один одним, забезпечуючи таким чином 

здійснення цієї діяльності у відповіднос-
ті до загальноприйнятих демократичних 
стандартів, втілених у конституційних по-
ложеннях та деталізованих на законодав-
чому рівні.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Нормальна та належна реалізація сус-

пільних відносин у різних сферах сус-
пільного життя неможлива без чіткої і 
ритмічної дії дисциплінарного механізму, 
поняття і сутність якого включає в себе 
найважливіші правові елементи та ознаки, 
що відображають важливість даного комп-
лексного правового інституту в організації 
трудової дисципліни та іншої соціальної 
поведінки підпорядкованих суб’єктів. 
Ефективність функціонування відповід-
них організацій також залежить від надій-
ного дисциплінарного примусу.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

Окремі питання застосування дисци-
плінарного примусу досліджувалися ба-
гатьма вченими, серед яких: Д.М. Бахрах, 
С.Д. Гусарєв, М.С. Кельман, Ю.М. Козлов, 
Б.М. Лазарєв, Г.І. Молєва, О.Г. Мурашин, 
О.І. Осауленко, Б. Пугинський, П.М. Раби-
нович, О.Ф Скакун та ін. Незважаючи на 
досить широке висвітлення у юридичній 
літературі цієї проблеми, все ще залиша-
ються окремі дискусійні питання, які по-
требують комплексного дослідження з 
огляду на аналіз положень чинного зако-
нодавства та з урахуванням сучасних до-
сягнень юридичної науки.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

У теорії права на сьогодні не існує 
єдиного теоретичного підходу щодо тлу-
мачення поняття дисципліни, тому при 
дослідженні її змісту необхідно виходити 
з розуміння даного інституту як правової 
категорії. Щодо законодавчого визначен-
ня поняття «дисципліна», то чинне ві-
тчизняне законодавство, зокрема трудове, 
не містить легальної дефініції. Ця про-
блема не вирішена й у проекті Трудового 
кодексу України. Вирішення даного пи-
тання потребує врахування законодавчої 
практики інших країн та огляду науково-
теоретичних підходів на проблему.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є висвітлення питання 

про дисциплінарний примус як один із ви-

дів державного примусу. Оскільки дисци-
пліні в теорії права кореспондується дис-
циплінарна відповідальність, з урахуван-
ням цього метою публікації є дослідження 
підстав застосування заходів дисциплінар-
ного примусу. 

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ 

У попередніх наукових публікаціях 
нами обґрунтована позиція щодо юридич-
ної відповідальності як форми державного 
примусу. Оскільки дисциплінарна відпо-
відальність є різновидом юридичної від-
повідальності, доцільним у межах нашого 
дослідження буде висвітлити питання про 
дисциплінарний примус як один з видів 
державного примусу.

Дисциплінарна відповідальність по 
відношенню до юридичної відповідаль-
ності є особливим інститутом. У чинному 
законодавстві відсутнє легальне визна-
чення даного виду відповідальності, але 
окремі автори пропонують своє наукове її 
трактування.

Так, Д.М. Бахрах дисциплінарну від-
повідальність розглядає як одну з форм 
державного примусу: дисциплінарний 
примус, який застосовується суб’єктами 
дисциплінарної влади до осіб, які вчини-
ли дисциплінарний проступок, і тягне не-
сприятливі для них наслідки [1, c. 18].

Досліджуючи проблему дисциплінар-
ної відповідальності, Ю.В. Дем’янчук за-
значає, що це особливий правовий стан 
суб’єктів дисциплінарних правовідносин, 
що визначає обов’язок правопорушників 
зазнати юридично не сприятливих на-
слідків у формі втрат особистого характе-
ру за скоєння дисциплінарного проступку 
та направлений на забезпечення реаліза-
ції у порядку та на умовах, передбаче-
них законодавством, суб’єктивних прав 
та обов’язків відповідних суб’єктів [2, 
с. 110].

Автори приведених вище дефініцій 
звертають увагу на те, що суб’єкти дис-
циплінарної відповідальності несуть пев-
ні втрати при скоєнні дисциплінарного 
проступку. Отже, базовим поняттям для 
розв’язання проблеми застосування дис-
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циплінарного примусу виступає дисциплі-
нарний проступок.

Вважаємо, що  суттєвим недоліком 
чинного дисциплінарного законодавства 
є відсутність уніфікованого нормативного 
визначення дисциплінарного проступку, 
вчиненого будь-яким суб’єктом, що під-
падає під дисциплінарну відповідальність.

Хоча на сьогодні є певний прогрес у за-
конодавчому визначенні даного поняття у 
сфері державної служби. Так, в ч. 1 ст. 65 
Закону України «Про державну службу» 
сформульовано поняття дисциплінарно-
го проступку як протиправної винної дії 
або бездіяльності чи прийняття рішення, 
що полягає у невиконанні або неналеж-
ному виконанні державним службовцем 
своїх посадових обов’язків та інших ви-
мог, встановлених цим Законом та іншими 
нормативно-правовими актами, за яке до 
нього може бути застосоване дисциплі-
нарне стягнення [3].

Оскільки дисциплінарні проступки 
можуть вчинятись не тільки на державній 
служби, але і в інших сферах трудових від-
носин, пропонуємо загальнонауковий під-
хід до цієї проблеми.

О.І. Процевський зазначає, що дисци-
плінарний проступок це є винна проти-
правна дія (бездіяльність) особи, яка зна-
ходиться у трудових відносинах і порушує 
внутрішній трудовий розпорядок, трудові 
обов’язки, правила спільної праці [4, с. 
231]. С.О. Монастирський розглядає дис-
циплінарний проступок як безпідставне, 
навмисне невиконання або неналежне ви-
конання трудових обов’язків особами, які 
перебувають у трудових відносинах з кон-
кретним підприємством [5, с. 12].

З урахуванням вище викладених дефі-
ніцій (законодавчих та наукових), можна 
сформулювати розуміння дисциплінарно-
го проступку в широкому та вузькому зна-
ченні.

У вузькому значенні – це невиконан-
ня або неналежне виконання трудових 
(службових) обов'язків. У широкому – це 
винне, протиправне невиконання чи нена-
лежне виконання трудових (службових) 
обов’язків, що порушують нормальне 
функціонування трудових відносин у від-

повідному, організованому колективі (під-
приємстві, установі, організації), а також 
морально-етичних правил, за що перед-
бачене застосування дисциплінарних стяг-
нень, перелік яких визначений чинним за-
конодавством.

До осіб, які його скоїли, застосовують-
ся дисциплінарні стягнення, які є заходами 
дисциплінарного примусу. Дисциплінар-
ному примусу, на нашу думку, притаманні 
наступні риси:

1. даний вид дисциплінарного примусу 
безпосередньо випливає із загального по-
няття юридичної відповідальності; 

2. заходи дисциплінарного примусу 
встановлюються різними за юридичною 
силою нормативно-правовими актами, в за-
лежності від сфери суспільних відносин;

3. застосування дисциплінарних захо-
дів спрямовується до персоніфікованих 
суб’єк  тів;

4. правовою основою застосування 
дисциплінарних заходів слугують відпо-
відні нормативно-правові акти (закони, 
постанови, статути, положення тощо);

5. реалізація дисциплінарних норм у 
випадках їхнього порушення здійснюється 
уповноваженими органами та посадовими 
особами, а також роботодавцями (неза-
лежно від форми власності підприємств, 
установ, організацій); 

6. заходи дисциплінарного примусу 
застосовуються до осіб, у діяннях яких 
є сукупність елементів об’єктивного та 
суб’єктивного характеру проступку.

Традиційно вчені в галузі трудового 
права розрізняють дисциплінарну відпо-
відальність двох видів: загальну та спеці-
альну [6, с. 344]. 

Відмінність загальної та спеціальної 
дисциплінарної відповідальності, на дум-
ку В.С. Венедіктова, полягає в наступному:

1. за джерелами (нормативними акта-
ми, які регулюють той чи інший вид від-
повідальності);

2. за колом осіб, на яких поширюється 
відповідальність;

3. за видами заходів, які застосовують-
ся;

4. за порядком та строками накладення 
дисциплінарного стягнення [7, c. 28].



114

Правничий вісник Університету «КРОК»

Не применшуючи значення такого 
підходу щодо класифікації дисциплінар-
ної відповідальності, ми вважаємо, що зі 
стрімким розвитком суспільних відносин 
та поточного законодавства дані види від-
повідальності нині потребують конкре-
тизації. Зокрема, щодо особливостей за-
стосування дисциплінарного примусу в 
таких сферах: а) створення матеріальних 
і нематеріальних цінностей; б) реалізації 
повноважень державних службовців; в) 
реалізації судової влади; г) діяльності про-
куратури тощо. 

З урахуванням вище викладеного, ми 
перейдемо до дослідження дисциплінар-
ного примусу, який ґрунтується суто на 
нормах трудового законодавства України і 
застосовується роботодавцем до найманих 
працівників у випадках порушення ними 
своїх трудових обов’язків. У загальному 
вигляді обов’язки працівників перера-
ховані у ст. 139 КЗпП України та низкою 
локальних нормативних актів (правила 
внутрішнього трудового розпорядку, ко-
лективним договором, посадовими ін-
струкціями тощо).

Для нормальної високопродуктивної 
роботи на підприємствах необхідно ство-
рити відповідні організаційні економічні 
умови, які сприяли б виконанню праців-
никами своєї трудової функції. Окрім цих 
умов, важливе місце займають заходи 
дисциплінарного впливу, які застосову-
ються до працівників, що не виконують 
або неналежно виконують свої трудові 
обов’язки. За вчинення працівниками 
таких дисциплінарних проступків зако-
нодавством передбачено застосування 
різних дисциплінарних стягнень, до яких 
слід віднести тільки догану та звільнен-
ня (інші заходи є заходами впливу, а не 
дисциплінарного стягнення). Саме че-
рез застосування таких дисциплінарних 
стягнень у сфері трудових відносин без-
посередньо реалізується дисциплінарний 
примус.

На думку Лазора І.В., правова при-
рода догани полягає у тому, що це захід 
морально-психологічного впливу на пра-
цівника, який має оціночний й поперед-
жувальний характер і чинить тим самим 

вплив на мотиваційний аспект поведінки 
працівника у подальшому [8, с. 3].

Догана є дисциплінарним заходом осо-
бистого немайнового характеру і полягає 
у негативній оцінці і засудженні поведін-
ки працівника в трудовому колективі [9, 
с. 192].

Цей вид дисциплінарного стягнення 
застосовується роботодавцем до наймано-
го працівника на його розсуд, тобто не є 
обов’язковим для працівника. Застосуван-
ня даного стягнення має на меті, першою 
чергою, примусити працівника до належ-
ного виконання своїх обов’язків у подаль-
шому.

За окремі види порушень трудової дис-
ципліни, що передбачені трудовим законо-
давством надається право роботодавцеві 
застосувати дисциплінарне стягнення у 
вигляді звільнення. Під звільненням слід 
розуміти право роботодавця при наявнос-
ті відповідних підстав розірвати трудовий 
договір із працівником.

Постанова Пленуму Верховного Суду 
України від 06 листопада 1992 року № 9 
«Про практику розгляду трудових спорів» 
визначає п’ять таких підстав [10]. Ці під-
стави зазначені в пунктах 3, 4, 7, 8 ст. 40 
КЗпП України та п. 1 ст. 41 КЗпП України. 
Крім того, такими підставами є підстави, 
що передбачені у п.1-1 ч. 1, 2 ст. 41 КЗпП 
України [11]. 

Звільнення як дисциплінарне стягнен-
ня відповідно до п. 3 ст. 40 застосовуєть-
ся до працівників, які систематично, без 
поважних причин порушують трудові 
обов’язки.

Такими, що систематично порушують 
трудову дисципліну, є працівники, які мали 
дисциплінарне чи громадське стягнення за 
порушення трудової дисципліни і пору-
шили її знову. Беруться до уваги тільки ті 
стягнення, що були застосовані до праців-
ника на даному підприємстві. Строк чин-
ності попереднього стягнення – один рік із 
дня його накладення. Звільнення за систе-
матичне невиконання працівником без по-
важних причин обов'язків, покладених на 
нього трудовим договором або правилами 
внутрішнього трудового розпорядку, може 
бути застосоване протягом одного місяця 



115

 Теорія та історія держави і права

з дня виявлення проступку, але не пізніше 
шести місяців з дня його вчинення [6, с. 
229-230].

Наступною підставою дисциплінар-
ного стягнення як звільнення з ініціати-
ви роботодавця є прогул працівника або 
вiдсутнiсть на роботі більше трьох годин 
(протягом робочого дня) без поважних 
причин (п. 4 ст. 40 КЗпП України). 

Прогул – це вiдсутнiсть без поважних 
причин працівника на роботі протягом ро-
бочого дня або залишення роботи без по-
передження власника чи безпосереднього 
керівника, в тому числі більш як на три го-
дини (безперервно чи сумарно) [12, с. 241].

Досліджуючи проблеми правового ре-
гулювання прогулу в Україні, В. Жернаков 
визначає, що підстава розірвання трудо-
вого договору з ініціативи роботодавця в 
порядку, встановленому в п. 4 ст. 40 КЗпП, 
складається з двох грубих дисциплінарних 
проступків: а) прогул (відсутність на ро-
боті протягом всього робочого дня без по-
важних причин); б) відсутність на роботі 
тривалістю більше трьох годин протягом 
робочого дня без поважних причин. [13, с. 
175].

Застосування дисциплінарного приму-
су в якості звільнення можливе також від-
повідно до п. 7 ст. 40 КЗпП України, якщо 
працівник перебував на робочому місці 
в стані алкогольного, наркотичного або 
токсичного сп’яніння, незалежно від того, 
коли це мало місце (на початку, в серед-
ині чи наприкінці робочого дня), а також 
незалежно від того, чи був він попередньо 
відсторонений від роботи або продовжу-
вав виконувати трудові обов’язки. Праців-
ники з ненормованим робочим днем мо-
жуть бути звільнені з роботи в тому разі, 
якщо вони перебували на роботі у нетве-
резому стані по закінченні робочого часу, 
оскільки для них час перебування понад 
установлений загальний строк є робочим. 
Стан алкогольного, наркотичного або ток-
сичного сп’яніння підтверджується як ме-
дичним висновком, так і іншими видами 
доказів (зокрема показами свідків, актом 
роботодавця ст. 27 ЦПК України) [14, с. 
454-455].

Звільнення з вищеперерахованих під-

став допускається відповідно до ст. 43 
КЗпП України за попередньою згодою ви-
борного органу первинної профспілкової 
організації.

Примусовий характер має і дисциплі-
нарне стягнення, що зазначено у п. 8 ст. 40 
КЗпП України, що дає право роботодав-
цеві звільнити працівника у разі скоєння 
ним за місцем роботи розкрадання май-
на. Форма власності та розмір украденого 
при цьому не мають значення. Звільнення 
можливе і тоді, коли було скоєне дрібне 
розкрадання. Факт розкрадання має бути 
встановлений вироком суду, що набрав за-
конної сили, або постановою органу, до 
компетенції якого входить накладення ад-
міністративного стягнення (відповідно до 
ст. 221 КУпАП таким органом є суд) або 
заходів громадського впливу.

Окрім перерахованих підстав для ро-
зірвання трудового договору із праців-
ником, чинне законодавство передбачає 
додаткові (посилені) підстави для припи-
нення дії трудового договору з окремими 
категоріями працівників у разі вчинення 
працівником одноразового грубого по-
рушення трудових обов’язків (ч. 1 ст. 41 
КЗпП України), які слід розглядати як за-
ходи дисциплінарного стягнення.

Можливість застосування такого виду 
дисциплінарного примусу, що передбаче-
ний у п. 1 ч. 1 ст. 41 КЗпП України, зако-
нодавець окреслив лише щодо певної, кон-
кретно визначеної категорії осіб: «…керів-
ник підприємства, установи, організації 
всіх форм власності (філіалу, представни-
цтва, відділення та іншого відокремлено-
го підрозділу), його заступник, головний 
бухгалтер підприємства, установи, орга-
нізації, його заступник, а також службові 
особи органів доходів і зборів, яким при-
своєно спеціальні звання, і службові осо-
би центральних органів виконавчої влади, 
що реалізують державну політику у сфе-
рах державного фінансового контролю та 
контролю за цінами…» [11].

Для звільнення вищеназваних осіб 
у порядку, встановленому п. 1 ч. 1 ст. 41 
КЗпП України, потрібне дотримання пев-
них умов, зокрема одноразовість та гру-
бість порушення. 
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Одноразовість порушення як підстава 
для дисциплінарного стягнення (звільнен-
ня) передбачає разовість, а не тривалість 
грубого порушення трудових обов’язків і 
не потребує системи таких порушень.

Наступною обов’язковою умовою за-
стосування п. 1 ч. 1 ст. 41 КЗпП України 
є грубість. Вирішуючи питання про те, чи 
є порушення трудових обов'язків грубим, 
суд має виходити з характеру проступку, 
обставин, за яких його вчинено, яку за-
вдано ним (могло бути завдано) шкоди (п. 
27 постанови Пленуму Верховного Суду 
України «Про практику розгляду судами 
трудових спорів» [11]).

У коментарях до трудового законо-
давства вчені тлумачать ознаку грубості 
в широкому розумінні. Грубість охоплює 
«…усі факти, що характеризують їх склад 
(і характер дії або бездіяльності працівни-
ка, і істотність наслідків порушення трудо-
вих обов’язків, і особливість причинного 
зв’язку між порушеннями і його наслідка-
ми, і форма вини) [15, с. 255].

Оскільки звільнення за п. 1 ст. 41 КЗпП 
України можливе за додержання названих 
умов, встановлених для застосування при-
мусу, вважаємо, що потребує додаткового 
тлумачення правовий механізм реалізації 
цієї норми, яка стосується окреслених у 
статті службових осіб. З тієї причини, що 
застосування дисциплінарних стягнень 
регламентовано чинним спеціальним За-
коном України «Про державну службу» 
[3]. У переліку підстав звільнення з поса-
ди державної служби, визначеному спеці-
альним законом, така підстава не названа. 
На наш погляд, даний випадок мав би бути 
передбачений у даному законі. Названа 
нормативна проблема потребує додатко-

вого теоретичного дослідження та зако-
нодавчого вирішення у Проекті Трудового 
кодексу України.

Ще однією підставою застосування 
дис циплінарного примусу до керівника, 
яка передбачена в п. 1-1 ст. 41 КЗпП Украї-
ни, є його винні дії щодо несвоєчасної ви-
плати заробітної плати або виплати в роз-
мірах, нижчих від установленого законом 
розміру мінімальної заробітної плати, за 
об’єктивної фінансової можливості керів-
ника.

Подальше дослідження дисциплінарно   -
го примусу ми проводимо з врахуванням 
особливостей правового статусу такої ка-
тегорії працівників, як державні службовці.

Âèñíîâêè
Проведене теоретичне дослідження 

дисциплінарних стягнень, а саме дисци-
плінарного примусу, дає підстави ствер-
джувати про його необхідність для підви-
щення ефективності виконання працівни-
ками своїх трудових обов’язків у відпо-
відних сферах суспільних відносин. Так, у 
процесі реалізації трудових відносин, які 
ґрунтуються на чинному законодавстві, 
нами проаналізовані існуючі підстави 
щодо застосування дисциплінарних захо-
дів до порушників трудової дисципліни. 
Вважаємо, що специфіка законодавчого 
регулювання здійснення (застосування) 
дисциплінарного примусу обумовлена 
особливостями правового статусу різних 
категорій працівників, специфікою (від-
мінностями) правового регулювання про-
ходження служби в певних органах (на-
приклад: добір кандидатів; призначення 
та переведення на посади; звільнення з ад-
міністративної посади та припинення його 
повноважень на цій посаді, тощо).
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Європейський Суд з прав людини (далі 

– ЄСПЛ) у своїй практиці систематично 
оперує категорією особистої автономії як 
основоположною цінністю та принципом 
права. Така практика значною мірою від-

творюється у глобальній, регіональних, 
національних та приватних правових сис-
темах світу, в тому числі у правовій сис-
темі України, що зумовлено авторитетом 
суду та Конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод (далі – Конвен-
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ція), на основі якої він діє. Необхідно до-
слідити розуміння і застосування ЄСПЛ 
автономності прав людини та суб’єктів 
права, таких як фізичні та юридичні осо-
би та групи осіб, а також зміст, підстави 
і перспективи правової позиції ЄСПЛ у 
справах стосовно особистої автономії.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

У книжці Джилла Маршала «Особиста 
свобода за законом прав людини» [1] до-
сліджується зв’язок різних концепцій сво-
боди з автономією, ідентичністю, цілісніс-
тю характеру, гідністю, правами людини, 
розвиток утвердження свободи від при-
ватності до особистої автономії у практиці 
ЄСПЛ; вказано, що досягнення ефектив-
ного правового захисту свободи особи ви-
магає правового визнання та відстоювання 
індивідуальності, персональності; зазна-
чено, що ЄСПЛ плекає ліберальні егалі-
тарні принципи як принципове обмеження 
легітимного примусу держав у межах їх-
ньої юрисдикції, права людини розглядає 
як закон емансипації кожної людини, ви-
магає визнавати, що люди можуть вільно 
користуватися власними правами і нести 
відповідальність за вибір та реалізацію 
власного розуміння блага, будучи захище-
ними від моралістичних та патерналістич-
них обмежень свободи.

Ґай Мюллер у монографії «Глобаль-
на модель конституційних прав» [2] до-
сліджує сучасну модель конституційних 
прав, поширену в Європі та у світі, засно-
вану на єдності прав у формі загального 
права на особисту автономію, тобто задо-
волення особистих інтересів відповідно 
до самоідентифікації та самооцінки діючої 
особи, у зв’язку із практикою ЄСПЛ, Ні-
мецького федерального конституційного 
суду, Палати лордів та Верховного суду 
Великобританії, Південноафриканського 
конституційного суду, верховних судів 
США та Канади.

У дослідженні «Право на особисту ав-
тономію у практиці Європейського Суду 
з прав людини» Н. Кофман приділяє осо-
бливу увагу таким категоріям справ за 
заявами про порушення ст. 8 Конвенції: 

про самостійне визначення способу за-
вершення життя (хоча право на життя не 
розглядається як право на смерть з огляду 
на позитивний обов’язок держави забезпе-
чити право на життя і біоетичний принцип 
необхідності збереження життя); про са-
мостійність у сексуальному житті, власну 
сексуальну орієнтацію; про самостійний 
вибір між народженням та абортом; про 
самостійний вибір ідентичності, включа-
ючи етнічну та гендерну [3].

Марта Слабак у статті «Ціннісно-пра-
вова аргументація в практиці Європей-
ського Суду з прав людини: деякі методо-
логічні аспекти аналізу» називає особисту 
автономію однією з пріоритетних ціннос-
тей, які досягаються юридичними засоба-
ми, зокрема при захисті прав людини, пра-
ва на повагу до приватного життя у прак-
тиці ЄСПЛ [4]. У науково-методичному 
посібнику для суддів «Застосування прак-
тики Європейського суду з прав люди-
ни при здійсненні правосуддя» Тетяна 
Фулей зазначає, що повага до гідності та 
автономії кожної особи є стандартом прав 
людини, якого має дотримуватися влада в 
демократичному суспільстві [5]. У колек-
тивній монографії «Верховенство права: 
традиція доктрини і потенціал практики» 
Юлія Білас вказує, що в основі європей-
ських стандартів прав людини лежить 
природно-правова доктрина з ідеєю існу-
вання певного незалежного від суспіль-
ства та держави комплексу основних прав 
і свобод [6]. Також автор торкався даної 
теми у дослідженнях практики ЄСПЛ в 
окремих галузях права, а саме: «Принцип 
особистої автономії у кримінальному пра-
ві та у практиці Європейського Суду з прав 
людини» [7] та «Автономія суб’єктів тру-
дового права у контексті практики Євро-
пейського Суду з прав людини та проекту 
Трудового кодексу України» [8].

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

У дослідженнях практики ЄСПЛ, зо-
крема вітчизняних, не виокремлені право-
ві позиції ЄСПЛ щодо автономного зна-
чення прав людини та правосуб’єктності 
осіб і груп осіб, не систематизовано бази 



120

Правничий вісник Університету «КРОК»

відповідних прецедентів, не класифікова-
ні судові рішення з питань особистої ав-
тономії за правами, за принципами права, 
за суб’єктами права, за галузями права, за 
сферами правовідносин, за висновками 
ЄСПЛ.
Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³

Мета цієї статті полягає у досліджен-
ні правосуб’єктності людини у розумінні 
ЄСПЛ, зокрема автономії прав людини, та 
застосування прав людини як судом, так і 
самою людиною.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ

Послідовний захист особистої автоно-
мії у практиці ЄСПЛ простежується перш 
за все у вказівках на автономне значення 
прав людини, на основі яких суд критично 
аналізує правові позиції держав, схильних 
звужувати зміст прав людини, та відстоює 
автономію власного правозастосування. 
Автономія ЄСПЛ прямо гарантується ст. 
ст. 21, 25 Конвенції в аспекті незалежнос-
ті суддів та права ЄСПЛ самостійно ви-
значати власні процедурні правила, або, 
як іноді перекладають, регламент суду. 
Українські суди такою широкою автоно-
мією не користуються: навіть Конститу-
ційний Суд України після запровадження 
інституту конституційної скарги Законом 
України «Про внесення змін до Конститу-
ції України (щодо правосуддя)» не почав 
одразу застосовувати конституційну нор-
му прямої дії, навіть в умовах, коли через 
це державою можуть бути порушені права 
людини, а обрав політику очікування вне-
сення Верховною Радою України змін до 
Закону України «Про Конституційний Суд 
України» (якими будуть визначені вимоги 
до конституційної скарги та процедура її 
розгляду), утримавшись від визначення 
власним актом процедури розгляду кон-
ституційної скарги.

Статтею 34 Конвенції передбачено, що 
ЄСПЛ може приймати до розгляду заяви 
фізичних та юридичних осіб і груп осіб, 
які вважають себе потерпілими від допу-
щеного сторонами Конвенції порушення 
прав людини. Таким чином, особисту ав-
тономію у аспекті права на справедливий 

суд в європейському правовому полі по-
силено правом оскаржувати порушення 
прав людини до ЄСПЛ. Водночас, за ста-
тистикою, з 53 500 таких заяв у 2016 році 
лише 9 543 були прийняті до провадження 
і лише у 1 926 справах винесене рішення 
по суті, тим часом як 30 998 заяв були від-
хилені одним суддею як «завідомо непри-
йнятні». В останньому випадку заявнику 
надсилається повідомлення на одному 
аркуші без пояснення причин відхилен-
ня заяви, зазначається, що рішення одно-
го судді не може бути оскаржене, а суд не 
відповідатиме на будь-які листи стосовно 
цього рішення та не надаватиме додат-
кові пояснення чи документи. У пункті 
15 звіту за 2016 рік про Інтерлакенський 
процес підвищення ефективності роботи 
ЄСПЛ зазначалося, що у суді розроблено 
необхідні технічні засоби та методи робо-
ти, щоб з останнього кварталу 2016 року 
надсилати заявникам формальне рішення 
у їхній справі із вказаним обґрунтуванням 
рішення судді, який засідає одноособово, 
замість простого листа з канцелярії, які на 
сьогодні відправляються в таких випадках 
[9]. Цей намір не був здійснений, оскільки 
у розпорядженні автора є копія такого са-
мого листа без обґрунтування про відхи-
лення заяви одним суддею Ноною Цоцорія 
у період 24.11 – 8.12.2016 р.

Основні правові позиції ЄСПЛ [10], 
в яких суд прямо звертається до ціннос-
ті особистої автономії, стосуються справ 
за статтею 8 Конвенції про захист при-
ватного життя, сімейного життя, житла 
та кореспонденції. Як вказує суд, метою 
Конвенції є захист людської гідності та 
людської свободи. Універсальна ідея осо-
бистої автономії лежить в основі гарантій 
статті 8 Конвенції, що захищає особистий 
простір кожної особи, включаючи право 
самостійно розпоряджатися своїм тілом, 
визначати особливості своєї індивідуаль-
ної ідентичності, право на особистий роз-
виток, встановлення і розвиток зв’язків 
з іншими людьми та зовнішнім світом, в 
тому числі у зоні взаємодії між особою та 
іншими людьми у публічному контексті, 
яка підпадає під сферу дії приватного жит-
тя. Водночас Конвенція не захищає воле-
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виявлення людини, шкідливе для себе та 
інших, що видно з практики ЄСПЛ і забо-
рони зловживання правами, передбаченої 
статтею 17 Конвенції.

Стаття 2 Конвенції, наприклад, гаран-
тує право на життя, але, як зазначив суд 
у справі Pretty v. the United Kingdom, не 
гарантує права заподіяти собі смерть, що 
було б зловживанням правом на життя. 
Це відповідає гуманістичному розумінню 
священності людського життя, що допо-
внює біологічний інстинкт самозбережен-
ня загальнолюдською соціальною та юри-
дичною нормою про право на життя, яку 
не сміє порушувати і сам суб’єкт права, 
принаймні, поки зберігає розум, терплячи 
страждання; кожна особа, група осіб, дер-
жава, інша інституція має в першу чергу 
захищати людське право на життя, рятува-
ти життя від загроз, і у Протоколах №№ 6, 
13 до Конвенції право на життя посилене 
забороною смертної кари. Хоча особиста 
автономія передбачає, що людина може 
визначати спосіб свого лікування із за-
пропонованих лікарями та обирати умови, 
в яких закінчиться її життя, лікарі мають 
зробити все можливе для збереження жит-
тя людини, вжиття відповідних заходів 
має перевірятися при розслідуванні при-
чин смерті, вказує ЄСПЛ у справі Arskaya 
v. Ukraine. Іншими словами, при розсліду-
ванні смерті мають ставитися під сумнів 
твердження, що людина сама вирішила 
померти або вчинити дії, шкідливі для 
життя, і навіть у разі підтвердження такого 
наміру має бути перевіреним, чи здійсни-
ли відповідальні особи всі розумні заходи 
для відвернення смерті. Водночас, навіть 
після втрати свідомості особиста автоно-
мія пацієнта у виборі способу лікування з 
пропонованих фахівцями ретроспективно 
враховується: у справі Lambert and Others 
v. France ЄСПЛ вирішив, що коли тіло піс-
ля довгого перебування в комі безповорот-
но втрачає життєві функції і, попри горе 
родичів, постає питання про відключення 
штучного життєзабезпечення, це питання 
лікар може вирішити, керуючись волею 
пацієнта, коли у притомному стані люди-
на не висловила бажання доживати віку, 
не виходячи з коми. Конвенція не захищає 

уявне право на продовження життя, коли 
фахівці констатують смерть мозку. Та-
кож у справі Evans v. the United Kingdom 
ЄСПЛ вказує, що людське право на життя 
не поширюється на ембріони, а особиста 
автономія включає право вирішувати, ста-
вати чи не ставати матір’ю або батьком.

Стаття 3 Конвенції забороняє катуван-
ня і, аналогічно обов’язку захищати життя, 
зобов’язує державу слідкувати, щоб сама 
людина не завдавала собі шкоди. Напри-
клад, у справі Keenan v. the United Kingdom 
ЄСПЛ вказує, що тюремне начальство має 
виконувати свої обов’язки у відповіднос-
ті з правами та свободами в’язнів, в тому 
числі вживати заходів для уникнення ка-
лічення та самокалічення без порушен-
ня особистої автономії в’язнів. У справі 
Nevmerzhitsky v. Ukraine ЄСПЛ визнав по-
рушенням заборони катування примусове 
годування голодуючого в’язня, беручи до 
уваги Декларацію Всесвітньої медичної 
асоціації щодо голодних страйків 1992 
р., яка на рівні етичного саморегулюван-
ня професії вимагає від медиків поважати 
особисту автономію, гідність пацієнта, 
виконуючи свій обов’язок, зберегти його 
життя, а також враховуючи те, що уряд не 
довів необхідності примусового годування 
в спірному випадку, і під час цього приму-
сового годування використовувалися зна-
ряддя, які у випадку спротиву завдають 
страждань, як при тортурах, зокрема на-
ручники, роторозширювач, гумова трубка, 
що вставляється в харчовий канал. У спра-
ві V.C. v. Slovakia ЄСПЛ прирівняв до тор-
тур стерилізацію без згоди пацієнта. При 
застосуванні примусу держава має уника-
ти завдання зайвих страждань і поважати 
особисту автономію особи. У випадках, 
коли фізична шкода людині завдається за 
її згодою, ЄСПЛ у справі Laskey, Jaggard 
and Brown v. the United Kingdom вказав, 
що рівень шкоди, допустимий за законом, 
має визначатися, виходячи з необхідності 
захисту особистої автономії, публічного 
здоров’я та правопорядку.

Заборона рабства і примусової праці 
відповідно до статті 4 Конвенції, як вказує 
ЄСПЛ у справі Siliadin v. France, поши-
рюється на випадок неволі – порушення 
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особистої автономії шляхом примусу до 
неоплачуваної праці, наприклад, якщо у 
мігранта забирають паспорт та позбавля-
ють легальної можливості обирати місце 
проживання і роботи. У справі Chitos v. 
Greece ЄСПЛ визнав порушенням забо-
рони примусової праці надмірний подат-
ковий тягар, нав’язаний державою через 
дострокову відставку військовому медику, 
що служив за контрактом і пройшов на-
вчання за рахунок бюджету.

Право на свободу та особисту недо-
торканність, гарантоване статтею 5 Кон-
венції, захищає особисту автономію як 
можливість не зазнавати обмеження волі 
без серйозних причин і безперешкодно 
реалізувати свої правомірні інтереси, в 
тому числі іти на мирне зібрання, та по-
рушується тривалим (більше 20 хвилин) 
затриманням і обшуком людей лише з тієї 
причини, що вони ідуть на це мирне зі-
брання, зазначає ЄСПЛ у рішенні в справі 
Gillan and Quinton v. the United Kingdom. У 
справі Creangă v. Romania суд визнав про-
типравним позбавленням свободи тривале 
(протягом 10 годин) очікування допиту в 
Національній Антикорупційній Прокура-
турі викликаного на допит поліцейського, 
вказавши, що складність слідчих дій та 
необхідність подолати епідемію корупції 
не виправдовує довільного позбавлення 
індивідуальної свободи; при цьому ЄСПЛ 
звернув увагу на нездатність уряду Руму-
нії довести, що викликаний для допиту по-
ліцейський міг добровільно покинути при-
міщення прокуратури. Окрім того, правові 
гарантії особистої свободи визначаються 
рішеннями ЄСПЛ у справах Gatt v. Malta 
в частині ст. 1 Протоколу № 4 (заборона 
ув’язнення за борг), Bolat v. Russia щодо 
ст. 2 Протоколу № 4 (свобода пересування) 
та ст. 1 Протоколу № 7 (процедурні гаран-
тії, що стосуються вислання іноземців), 
Denizci and Others v. Cyprus в частині ст. 
3 Протоколу № 4 (заборона вислання гро-
мадянина), Čonka v. Belgium в частині ст. 
4 Протоколу № 4 (заборона колективного 
вислання іноземців).

Право на справедливий суд, передбаче-
не статтею 6 Конвенції, включає особис-
ту автономію у можливості звертатися до 

суду за захистом своїх прав, захищатися 
від пред’явлених обвинувачень, в тому 
числі за допомогою самостійно обраного 
юриста, відмовлятися відповідати на пи-
тання в якості відповідача, підозрюваного, 
обвинуваченого (право мовчати), без будь-
якого примусу вирішувати на власний роз-
суд, визнавати або не визнавати власну 
провину, причому визнання провини має 
перевірятися іншими доказами (захист 
від самозвинувачення). У рішенні в справі 
Stanev v. Bulgaria ЄСПЛ тлумачить перший 
параграф цієї статті як такий, що гарантує 
особі, визнаній частково недієздатною, 
безпосередній доступ до суду, щоб про-
сити про відновлення свого правового ста-
тусу цивільної дієздатності; також ЄСПЛ 
відзначив зростання необхідності надання 
максимально можливої правової автономії 
людям з розумовими розладами у зв’язку 
із сучасними міжнародними методами 
правозахисту. Особиста автономія може 
бути порушена і внаслідок неякісної пра-
вової допомоги, коли, як у справі A.N. v. 
Lithuania, адвокат, призначений службою 
гарантованої державної правової допомо-
ги, «представляє» особу без попереднього 
побачення та спілкування з людиною. За-
хист від самозвинувачення, як ідеться у 
рішенні ЄСПЛ у справі Saunders v. United 
Kingdom, передбачає, що у кримінальному 
провадженні доказами винуватості осо-
би не можуть бути її заяви, що робилися 
у примусовому порядку навіть поза кри-
мінальним провадженням; право не свід-
чити проти самого себе, зокрема, перед-
бачає, що обвинувачення в кримінальній 
справі мають доводитися, не вдаючись до 
доказів, отриманих методами примусу та 
гноблення всупереч волі обвинуваченого, і 
в цьому сенсі право тісно пов’язане з пре-
зумпцією невинуватості. Також у справі 
J.B. v. Switzerland ЄСПЛ зазначив, що по-
даткові органи всупереч принципу захисту 
від самозвинувачення неодноразово на-
кладали дисциплінарні штрафи на особу 
за відмову надати документи, які могли б 
бути підставою для кримінального обви-
нувачення в ухилянні від сплати податків. 
Водночас, судячи з рішень ЄСПЛ у справі 
Weh v. Austria та згаданих вище, право на 
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захист від самообвинувачення не поши-
рюється на випадки, коли особа була зму-
шена надати докази простих фактів, на-
приклад, біологічні зразки, зразки голосу 
чи дихання, повідомити, хто був за кермом 
її транспортного засобу на момент пору-
шення правил дорожнього руху.

Вимоги справедливого ставлення до 
людини при правозастосуванні розширю-
ються низкою інших статей Конвенції та 
протоколів, і ЄСПЛ вказує на необхідність 
відповідних гарантій особистої автономії. 
Прикладами є рішення у справах Keenan 
v. the United Kingdom в частині ст. 13 Кон-
венції (право на ефективний засіб юридич-
ного захисту), Biao v. Denmark в частині 
ст. 14 Конвенції (заборона дискримінації), 
Lutsenko v. Ukraine в частині ст. 18 Кон-
венції (межі застосування обмежень прав, 
в т.ч. неприпустимість політичних репре-
сій), Shtukaturov v. Russia в частині ст. 34 
Конвенції (право на індивідуальну заяву), 
Dedovskiy and Others v. Russia в частині 
ст. 38 Конвенції (співпраця держави у роз-
слідуванні при розгляді справи у ЄСПЛ), 
Gurepka v. Ukraine в частині ст. 2 Протоко-
лу № 7 (право на оскарження в криміналь-
них справах), Poghosyan and Baghdasaryan 
v. Armenia в частині ст. 3 Протоколу № 7 
(відшкодування в разі судової помилки), 
Sergey Zolotukhin v. Russia в частині ст. 4 
Протоколу № 7 (право не бути притягне-
ним до суду або покараним двічі), Zornić 
v. Bosnia and Herzegovina в частині ст. 1 
Протоколу № 12 (загальна заборона дис-
кримінації).

Стаття 7 Конвенції, закріплюючи прин-
цип «ніякого покарання без закону», захи-
щає свободу особи у виборі правомірної 
поведінки, оскільки, як вказав ЄСПЛ у 
справі Liivik v. Estonia, закон має достат-
ньо чітко вказувати людині, якого роду 
правомірна поведінка від неї очікується і 
в яких обставинах настає її відповідаль-
ність; це правило порушується, напри-
клад, у випадку ретроактивного притяг-
нення до кримінальної відповідальності 
за діяння, які на момент їх вчинення не 
визнавалися злочином за національним та 
міжнародним правом.

Стаття 8 Конвенції, як вказується у рі-

шеннях та офіційних публікаціях ЄСПЛ 
[11], захищає чотири сфери особистої ав-
тономії: приватне життя, сімейне життя, 
житло та кореспонденцію. Нема вичерп-
ного визначення приватного життя, хоча 
з практики ЄСПЛ відомо, що найчастіше 
йдеться про фізичну, психологічну, мо-
ральну цілісність та недоторканність осо-
би, приватність та ідентичність. Навіть у 
публічному просторі людина, як уже за-
значено вище, зберігає певну приватність. 
Наприклад, у справі Peck v. the United 
Kingdom суд визнав порушенням права на 
приватне життя оприлюднення відеозапи-
су камер спостереження, на якому людина 
з кухонним ножем іде по міській вулиці; 
це була фіксація готування до суїциду – 
заявник страждав від депресії, його вряту-
вала поліція, і місцева влада похвалилася 
успіхами перед журналістами, не сором-
лячися створити сумнівну славу хворому 
бідоласі.

Приватне життя людини у всіх формах, 
нешкідливих для інших людей, має бути 
захищене від будь-якого, навіть державно-
го втручання, і держава зобов’язана захи-
щати недоторканність приватного життя 
кожної людини. Це розуміння індивідуаль-
ної свободи як свободи від примусу, судя-
чи з практики ЄСПЛ, залишається таким 
самим актуальним, як і розуміння свободи 
ідентичності: кожна особа має власні іде-
али, цінності, цілі, сенс життя, потреби, 
світогляд, совість та правосвідомість – ке-
руватися ними і означає жити за своїми 
правилами, бути автономною особою.

Свобода від примусу є основою авто-
номії особи у континентальній франко-
німецькій (цивільній, статутній) системі 
права з її жорстким розмежуванням при-
ватного і публічного, тоді як свобода іден-
тичності традиційна для прецедентної 
англо-американської (загальної, звичай-
ної) системи права, для якої розмежування 
приватного і публічного не характерне.

На думку автора, ця відмінність від 
континентальної правової традиції, де пу-
блічність розглядається як відчуження ін-
дивідуальності, режим формальної дисци-
пліни, легітимного примусу та виснажли-
вих бюрократичних процедур, – поясню-
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ється глибоким розумінням автономії кож-
ного суб’єкта права у англо-американській 
правовій культурі, коли всі суб’єкти права 
рівні перед законом, і за кожним визна-
ється правосуб’єктність у публічній сфері, 
а відтак, не приховується як «правда, до-
ступна тільки обраним», відносність та ре-
альність, конкретний суб’єктивний зміст 
приватного і публічного.

Поділ права на приватне і публічне за-
вжди суб’єктивний, бо приватна сфера 
суб’єкта є простором реалізації власних 
інтересів на свій розсуд, а публічна сфера 
є простором еволюції власних інтересів у 
спільні та реалізації спільних інтересів за 
згодою чи, принаймні, з повагою до інтер-
есів усіх зацікавлених осіб. Цей інклю-
зивний підхід властивий не тільки амери-
канцям, але й нашому менталітету: голос 
волелюбного українського серця чується 
у міркуваннях Памфіла Юркевича, який 
писав, що індивідуальна воля є спільний 
гаразд, якщо тільки не пригноблює волю 
інших [12]. Спротив гнобленню є природ-
ним правом людини, тому, щоб уникнути 
жорстоких конфліктів, держава та інші ав-
торитети захищають права людини, втру-
чаються у конфлікти і модерують їх, міні-
мізуючи насильство, на підставі закону, з 
легітимною у демократичному суспільстві 
метою та із застосуванням пропорційних 
цій меті заходів, дотримуючись балансу 
інтересів усіх зацікавлених осіб (організа-
цій, інституцій).

Автономно-публічна сфера прав люди-
ни, окреслена статтями 9, 10, 11 Конвенції, 
включає право людини самостійно форму-
вати публічно-правові інституції на основі 
індивідуальної свободи, щоб реалізувати 
свої інтереси, спільні з іншими чи, при-
наймні, нешкідливі для інших, що теж дає 
підстави розглядати їх як пасивно-спільні. 
Адже задоволення кожного інтересу збіль-
шує спільне благо, поки не заважає задо-
воленню інших інтересів – причому всі 
інтереси мають трактуватися автономно і 
толерантно, з презумпцією нешкідливості, 
поки їх шкідливість у кожному індивіду-
альному випадку не доведена на практи-
ці. Відтак, у практиці ЄСПЛ знаходимо 
вказівки на автономію релігійних груп та 

спільнот, гарантовану статтею 9 Конвенції 
(справи Metropolitan Church of Bessarabia 
and Others v. Moldova, Holy Synod of the 
Bulgarian Orthodox Church and Others v. 
Bulgaria, Hasan and Chaush v. Bulgaria, 
Magyar Keresztény Mennonita Egyház and 
Others v. Hungary, Religionsgemeinschaft 
der Zeugen Jehovas and Others v. Austria, 
İzzettin Doğan and Others v. Turkey та ін.), 
автономію засобів масової інформації, не-
залежність редакцій та журналістів, га-
рантовану статтею 10 Конвенції (справи 
Manole and Others v. Moldova, Centro Europa 
7 S.r.l. and Di Stefano v. Italy, Orlovskaya 
Iskra v. Russia та ін.), автономію організа-
торів мирних зібрань у визначенні місця, 
часу та формату зібрання, автономію груп 
у свободі асоціацій та особисту автономію 
у праві приєднуватися чи не приєднувати-
ся до об’єднання (справи Lashmankin and 
Others v. Russia, Sørensen and Rasmussen 
v. Denmark, Vörður Ólafsson v. Iceland, 
Moscow Branch of The Salvation Army v. 
Russia та ін.). Також рішення ЄСПЛ, зо-
крема у справах I. v. the United Kingdom, 
Schalk and Kopf v. Austria, Vallianatos and 
Others v. Greece, утверджують автономію 
у сімейному житті, наприклад, поширю-
ють автономію сімейного життя на од-
ностатеві пари, гарантують парам різної 
статі, включаючи транссексуалів, право на 
шлюб згідно із ст. 12 Конвенції; з ростом 
числа європейських країн, де узаконені 
одностатеві шлюби, можна очікувати змі-
ни практики ЄСПЛ і поширення гарантій 
ст. 12 Конвенції на одностатеві цивільні 
партнерства, захищені ст. 8 Конвенції, як 
і одностатеві сексуальні стосунки, від-
повідно до рішення Dudgeon v. United 
Kingdom. Стаття 8 також захищає свобо-
ду вибору, ставати чи не ставати батьками 
(наприклад, через прецедент A, B and C v. 
Ireland), зв’язок між батьками і дітьми (на-
приклад, ЄСПЛ вказує це у справі Kutzner 
v. Germany).

Систематично і прямо посилаючись 
на правовий ідеал особистої автономії у 
практиці за статтею 8 Конвенції, спочатку 
у справах проти Великої Британії (Laskey, 
Jaggard and Brown v. the United Kingdom, 
Keenan v. the United Kingdom, Pretty v. the 
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United Kingdom та ін.), де поняття осо-
бистої автономії традиційно широко вжи-
вається в правознавстві (зокрема в медич-
ному праві), а потім і у справах щодо ін-
ших країн, ЄСПЛ створив прецедент, який 
дає можливість керуватися цим ідеалом 
у будь-яких справах щодо захисту прав 
людини. Про це свідчать рішення ЄСПЛ 
у справах, де суд одночасно застосовує 
статтю 8 та одну з інших статей Конвенції, 
тобто визначає правові гарантії реалізації 
комплексу індивідуальних інтересів, під-
креслюючи, що права людини складають 
цілісну систему і кожне з цих прав, гаран-
тованих статтями Конвенції, має автоном-
не значення. Скажімо, у справі Konstantin 
Markin v. Russia ЄСПЛ вказав на автоном-
не значення статті 14 Конвенції (заборона 
дискримінації), що включає недискримі-
націю в усіх правах, передбачених націо-
нальною правовою системою для захисту 
приватного життя, таких, як право на від-
пустку для догляду за дитиною. Доповне-
ння Конвенції низкою Протоколів спри-
чинило нову практику ЄСПЛ, що утвер-
джує особисту автономію, наприклад, 
рішення у справах Rosenzweig and Bonded 
Warehouses Ltd. v. Poland за ст. 1 Про-
токолу (захист власності), Case “relating 
to certain aspects of the laws on the use of 
languages in education in Belgium” (ст. 2 
Протоколу – право на освіту, в даному ви-
падку рідною мовою, що актуально для 
України з огляду на нападки радикальних 
націоналістів на персонально-культурну 
автономію нацменшин, протиставлен-
ня освіти державною та рідною мовою), 
Yabloko Russian United Democratic Party 
and Others v. Russia за ст. 3 Протоколу 
(право на вільні вибори); інший приклад, 
Preložník v. Slovakia, показує, що ЄСПЛ 
іноді йде шляхом застосування звичної 
практики у справах про право на справед-
ливий суд, гарантоване ст. 6 Конвенції, не 
вбачаючи підстав для застосування нової 
правової норми ст. 5 Протоколу № 7 (рів-
ноправність кожного з подружжя). Отже, 
застосування правового ідеалу особистої 
автономії розширюється не тільки завдяки 
практиці ЄСПЛ, яка з часом через еволю-
цію національних та загальноєвропейської 

правових систем стає більш ліберальною і 
починає визнавати ті права, які раніше суд 
не визнавав (скажімо, право на відмову 
від несення військової служби з мотивів 
сумління за статтею 9 Конвенції, про яке 
йдеться у рішенні Bayatyan v. Armenia), 
але й через доповнення Конвенції, що по-
значається на практиці ЄСПЛ.

Âèñíîâêè
Правові позиції Європейського Суду з 

прав людини з питань особистої автономії 
можна поділити на три категорії: визнання 
індивідуальної свободи у реалізації прав 
людини (автономія правосуб’єктності); 
вказівки на різні форми автономії право-
вого статусу людини, особистої (групової, 
організаційної, інституційної) автономії в 
окремих сферах життя, приватних та пу-
блічних правових відносинах; вказівки на 
автономне значення прав людини, концеп-
цій та термінології Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод 
(автономія правозастосування).

Принцип автономного значення прав 
людини означає, що зміст прав людини 
визначається судом на підставі Конвенції, 
усталеної практики ЄСПЛ, загальновиз-
наних цінностей права та міжнародних 
стандартів, незалежно від законодавства 
окремих держав, хоча й з урахуванням до-
тичних до справи норм національного пра-
ва. Такий підхід дає можливість суду збе-
рігати незалежність під час застосування 
прав людини, наприклад, вбачати по суті 
кримінальний характер покарання, накла-
деного в адміністративному порядку без 
належного розслідування та справедливо-
го публічного судового розгляду, і конста-
тувати порушення права на справедливий 
суд, чи, наприклад, визнавати порушення 
права власності в ситуації, коли держава з 
формалістичних міркувань ухиляється від 
визнання та захисту цього права.

Особиста автономія у практиці ЄСПЛ 
постає як сукупність суб’єктивних прав 
людини, свобода від примусу, свобода са-
мовизначення в приватних та публічних, 
індивідуальних та спільних інтересах, зо-
крема в питаннях ідентичності, та свобода 
вибору правових засобів реалізації влас-
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них інтересів. Втручання у сферу автоно-
мії, в тому числі при державному право-
застосуванні, допускається лише з метою 
балансування інтересів для вирішення 
суперечностей та уникнення конфліктів на 
основі дотримання ліберальних егалітар-

них цінностей верховенства права, мінімі-
зації насильства, виключно на підставі за-
кону та із правомірною в демократичному 
суспільстві метою і пропорційно цій меті, 
для захисту легітимного спільного інтере-
су всіх рівноправних членів суспільства.
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Міжнародне право. Господарське право, 
господарсько-процесуальне право
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Ïðàâîâå ðåãóëþâàííÿ ³ííîâàö³éíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ â êðà¿íàõ ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó
У даній статті автором розкривається специфіка та особливість правової регламентації 

інноваційної політики європейськими державами. Розглядаються пріоритети та напрями інно-
ваційного розвитку на рівні Європейського Союзу (регіональний рівень) та окремих європейських 
країн (національний рівень). Аналізуються європейські та національні інноваційні програми.

Ключові слова: інноваційна діяльність, правове регулювання, Європейський Союз.
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ции инновационной политики европейскими государствами. Рассматриваются приоритеты и 
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
На сучасному етапі розвитку західно-

європейських країн можна спостерігати 
інтенсивний скачок науково-технічного 
прогресу в сфері економіки. Активізація 
наукових досліджень та науково-дослід-
них розробок зумовлює розробку та впро-
вадження новітніх технологій, виготов-
лення інноваційної продукції, вихід з нею 
не тільки на внутрішні, але і зовнішні рин-
ки, формування міжнародного співробіт-
ництва у науково-виробничій сфері. Все 
сказане береться до уваги керівництвом 
європейських держав та стає моделлю їх 
економічного зростання. Інтелектуальні 
досягнення поряд із інноваційними техно-
логіями не тільки безпосередньо вплива-
ють на економічну політику європейських 
країн, але виступають фактором їхньої 
економічної незалежності та підняття до-
бробуту громадян держави. Подібні на-
прями інноваційного розвитку варто уваж-
но вивчати та брати до уваги тим країнам, 
економіка яких тільки переводиться на ін-
новаційні рейки, зокрема Україні.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

Європейський досвід будівництва ін-
новаційної економіки та її правове забез-
печення були об’єктом вивчення багатьох 
науковців, предметом дискусії певних 
міжнародних конференцій та напрямом 
дослідження низки міжнародних та вітчиз-
няних наукових програм. Серед науков-
ців, які ґрунтовно вивчали дане питання, 
можна назвати таких, як Г.О. Андрощук, 
А.М. Бойко, Г.А. Власкін, Є.С. Єгоров, К. 
За комурна, К.М. Курильчик, Є.Б. Ленчук, 
М. Муравйова, В.В. Овчинников, В. Троян, 
С.О. Тульчинська, В.А. Цукерман та інші.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

Узявши курс на євроінтеграцію, Украї-
на повинна оптимізувати та гармонізувати 
своє народне господарство, соціальне за-
безпечення з економікою та рівнем соці-
ального захисту Євросоюзу. Важливу роль 
у цьому процесі відіграє правовий супро-
від економічних та соціальних реформ, 
визначальними особливостями якого має 

направления инновационного развития на уровне Европейского Союза (региональный уровень) 
и отдельных европейских стран (национальный уровень). Анализируются европейские и нацио-
нальные инновационные программы.
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бути всебічна підтримка інноваційних рі-
шень соціально-економічних завдань. Го-
ловним спрямуванням реформаторів інно-
ваційної політики України має бути перш 
за все сектор енергетичних проблем, що 
зробить нашу країну незалежною у сфері 
енергоресурсів.
Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³

Метою даної статті є дослідження осо-
бливостей правового регулювання іннова-
ційної діяльності в Європейському Союзі 
та окремих європейських країнах.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ

Економіка європейських держав наразі 
все більше стає взаємопов’язаною, пере-
творюючись у цілісну, єдину та узгоджену 
систему. Саме це виступає одним із важли-
вих чинників, що впливають на конкурент-
ноздатність європейських національних 
економік, сенсом взаємодії яких усе ви-
разніше стає орієнтація на створення тех-
нологічних інновацій загальносвітового 
застосування, які мають перспективні між-
 народні ринки збуту, та інтеграційних інно-
ваційних систем окремих країн і регіонів.

Ще в 1990-х роках органи центральної 
влади майже всіх західноєвропейських 
країн розробляли та приймали державні 
програми розвитку національної іннова-
ційної системи, які були націлені на ши-
роке розповсюдження інновацій у сфері 
господарства. З метою забезпечення ефек-
тивності втілення в життя  вказаних про-
грам були чітко розроблені структурні еле-
менти та механізми їх реалізації. Найкра-
ще середовище для розвитку інноваційної 
діяльності забезпечують країни Північної 
Європи. Внаслідок цього вони посідають 
лідируючі позиції серед західноєвропей-
ських держав у сфері інноваційного роз-
витку. Саме ці країни, а також Франція, 
Німеччина та Великобританія налагоджу-
ють найбільш інтенсивне співробітництво 
за різноманітними інноваційними програ-
мами в Європі.

Для того, щоби скоротити розрив у 
співпраці у сфері інновацій з іншими кра-
їнами Європи, Європейський Союз (далі 
– ЄС) ще у 2000 році, коли проводився 

Лісабонський самміт, визначив основний 
орієнтир інноваційного співробітництва 
європейський країн: формування в євро-
пейському регіоні до 2010 року найбільш 
динамічної та конкурентоспроможної еко-
номіки у всьому світі. Зокрема, був підго-
товлений та введений в життя план «Елек-
тронна Європа», що мав на меті створення 
високоякісної комунікаційної структури 
на європейському просторі, розвиток ін-
формаційних технологій і телекомуніка-
цій. Усі країни Євросоюзу повинні були 
перейти на цифрове телебачення. Євро-
комісія, розпочавши в 2009 році консуль-
тації з метою оптимізації співпраці для 
отримання всіх переваг від використання 
«цифрового дивіденду», майже закінчила 
цифровізацію телебачення. Бельгія (про-
вінція Фландрія), Німеччина, Люксем-
бург, Нідерланди, Фінляндія, Швеція та 
інші країни ЄС вже відключили аналогове 
ефірне телебачення [1, с. 78-79].

Переважна більшість заходів на рівні 
Євросоюзу, пов’язана з комерціалізацією 
технологій, здійснюється через пряму під-
тримку грантами або позиками Структур-
них фондів ЄС. Зокрема, це властиво ор-
ганізації робіт Європейською дослідниць-
кою радою за розділом «Ідеї» Сьомої рам-
кової програми – для підтримки цільових 
фундаментальних досліджень індивіду-
альними дослідниками або дослідницьки-
ми групами на конкурсних засадах. Струк-
турні фонди ЄС фінансують створення 
інноваційної інфраструктури у відсталих 
районах Співтовариства. У 1994-1999 рр. 
Структурним фондам для цього було виді-
лено 8.5 млрд євро, тоді як бюджет у період 
4-ї Рамкової програми науково-дослідних 
та дослідно-конструкторських робіт (далі 
– НДДКР) становив 13 млрд євро [2].

Починаючи з 1984 р., Європейський 
Союз об’єднує в п’ятирічні рамкові про-
грами всі НДДКР, які реалізуються під ке-
рівництвом ЄС. Зокрема, конкретна рам-
кова програма затверджується та контр-
олюється її виконання Радою міністрів 
ЄС. Показовим і повчальним є те, що дані 
Програми мають на меті не стільки фі-
нансувати певний інноваційний проект, 
скільки стимулювати спільну роботу різ-
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них суб’єктів інноваційної діяльності, що 
знаходяться на території декількох євро-
пейських держав, узгоджувати внутрішню 
та зовнішню політику країн ЄС у сфері 
інновацій, розробляти єдину стратегію і 
тактику розвитку інноваційної політики, 
розповсюджувати досвід національного 
будівництва інноваційної системи серед 
інших країн.

Розповсюдження інноваційного досві-
ду серед країн-членів ЄС і не тільки має 
надзвичайно важливе значення. Справа 
у тому, що більшість європейських дер-
жав, а також сам Європейський Союз у 
цілому (зокрема в при реалізації остан-
ніх Європейських рамкових програм) ви-
діляє бюджетні кошти на дослідницькі 
проекти лише за умови відповідальності 
виконавців щодо розповсюдження їхніх 
результатів. При цьому розповсюдження 
необов’язково має здійснюватися через 
механізми комерціалізації, оскільки не 
кожне проектне фінансування передбачає 
подальшу комерційну діяльність (також 
необов’язковим є забезпечення охорони 
інтелектуальної власності як підсумка ре-
зультатів НДДКР). В низці країн (Німеч-
чина, Італія, Нідерланди) заохочується 
укладення угод про майбутній розподіл 
прав власності на потенційні результати 
між винахідником, роботодавцем та посе-
редником. В інших країнах цей процес ре-
гулюється законодавчо і є більш універса-
лізованим. Зокрема у Франції винахідники 
одержують 50% від загальної суми роялті, 
що одержує наукова установа від промис-
лових партнерів, в той же час як універ-
ситети одержують решту 50%. Пропорція 
варіюється від типу науково-технічних 
організацій в межах від 30% (на користь 
автора-винахідника). Регулювання розви-
тку інфраструктури комерціалізації в ЄС 
зазвичай здійснюється не на основі спе-
ціальних законів, а через реалізацію спе-
ціальних програм та окремих проектів [3, 
с. 21-22].

Взірцем щодо правового регулювання 
інноваційної діяльності для України є до-
свід Фінляндії, економіка якої переживала 
не найкращі часи у першій половині 90-х 
років ХХ ст. через розпад СРСР та скоро-

чення на 15% зовнішньої торгівлі. Суттє-
вого негативного впливу завдала також і 
світова криза у сфері лісового господар-
ства. Саме тому в 1995 р. була розроблена 
стратегічна програма інноваційного роз-
витку за моделями суспільства знань. Дана 
програма була націлена не на вирішення 
проблем, пов’язаних зі спадом виробни-
цтва через втрату радянського ринку, а 
передбачала модернізацію всього вироб-
ництва та завоювання ринків розвинених 
країн Європи і світу [4].

Фінляндія стала першою країною, яка 
прийняла концепцію національної інно-
ваційної системи як основного елемента 
політики у сфері науки й технології. Вар-
то відзначити такі особливості та сильні 
сторони фінської інноваційної системи: 
стабільність систем освіти, управління та 
інститутів інноваційної діяльності; співп-
раця університетів та приватного сектора; 
наявність ринку венчурного капіталу та 
регіональних програм розвитку. Необхід-
но також нагадати про постійне вивчення 
та використання міжнародного досвіду, а 
також безперервну оцінку заходів, спря-
мованих на підтримку інноваційної діяль-
ності країни, та порівняння їхньої ефек-
тивності з заходами в інших країнах [5].

Досліджуючи дані питання, слід за-
уважити, що за розробку інноваційної по-
літики у Фінляндії до 2009 р. відповідала 
Рада з наукової та технологічної політи-
ки, яку очолював прем’єр-міністр. Проте 
в червні 2006 р. Рада ухвалила заснуван-
ня п’яти стратегічних центрів (кластерів), 
які мають ключове значення для розвитку 
фінського суспільства, бізнесу й промис-
ловості, а саме у сферах: енергетики й за-
хисту навколишнього середовища; мета-
лопродукції й машинобудування; лісової 
галузі; охорони здоров’я; інформаційної 
й комунікаційної індустрії. Дані центри 
зобов’язані забезпечувати коорди націю 
дослідницьких ресурсів у країні та за кор-
доном [6]. Але з січня 2009 року вище -
вказану Раду замінила собою Рада з пи-
тань досліджень та інновацій, що висту-
пає головним дорадчим органом Уряду з 
питань моніторингу, оцінки та визначен-
ня головних напрямів політики в галузі 
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технологій та інновацій [7, с. 400].
Як показує дослідження результатів 

практичної складової, за обсягами інвес-
тицій у наукові дослідження Фінляндія є 
однією з провідних країн світу. У бюджеті 
на 2009 р. було заплановано виділення 1,9 
млрд євро на науку та дослідження. Близь-
ко 82% цих коштів розподіляють Мініс-
терство праці і економіки та Міністерство 
освіти Фінляндії. Зокрема, фінансування 
вузівської науки (основна частина фунда-
ментальних досліджень країни й частина 
прикладних) відбувається через Академію 
Фінляндії — підконтрольний Міністер-
ству освіти центральний науковий адмі-
ністративний орган. До складу Академії 
входять Комітет з науки та шість комісій: 
з природних, медичних, сільськогосподар-
ських, технічних, суспільних і гуманітар-
них наук. У питаннях фінансування для 
Академії Фінляндії пріоритетними є такі 
напрями досліджень: медицина, біологічні 
науки і навколишнє середовище; культура 
й суспільство; природознавство й техніка. 
Основні інструменти Академії – фінансу-
вання науково-дослідних проектів, заявки 
на яке подаються в загальному порядку; 
дослідницькі програми; центр програм 
підвищення професійної майстерності. 
Інші 20% бюджетних коштів розподі-
ляються між іншими відомствами. Крім 
Академії Фінляндії, фінансування науки 
проводить ще кілька організацій, зокрема 
Tekes (Національне фондове агентство з 
технологій та інновацій, яке розподіляє 
більшу частину бюджетних коштів на 
прикладні дослідження) та Sitra (венчур-
ний фонд, що діє під егідою Парламенту 
і субсидує нові компанії на стадії початку 
і розширення їхньої діяльності) [8, с. 97].

З точки зору дослідження ефектив-
ності, досить позитивним є для України 
вивчення досвіду ФРН у сфері інновацій, 
оскільки ця держава займає перше місце 
в Європі за стимулюванням інноваційної 
діяльності та формуванням інноваційної 
економіки. Так, у Німеччині наразі іс-
нують понад 400 фірм, що працюють у 
сфері нанотехнологій, 600 фірм – у сфері 
біотехнологій. Базою для створення фірм 
служать наукові досягнення численних 

дослідницьких установ та центрів [9, 
с. 125-129].

Значна увага німецькими урядовцями 
та новаторами приділяється не стільки те-
оретичній, скільки практичній взаємодії 
науки та окремих секторів економіки. Зна-
чну вагу для розвитку науково-технічного 
потенціалу держави мають створені інно-
ваційні союзи та кластери. Крім того, ін-
вестування у сферу інновацій обертається 
на створення та успішну діяльність  техно-
парків, інноваційних центрів, інкубаторів 
технологій.

У цьому контексті слід зазначити, що 
під керівництвом Федерального міністер-
ства освіти і досліджень Німеччини функ-
ціонує Федеральне агентство з розробки і 
реалізації високотехнологічних стратегій. 
Основним завданням цього агентства є 
сприяння конкретним напрямам дослі-
джень у сфері енергетики, аерокосміч-
ного машинобудування, інформаційно-
комунікаційних технологій тощо. Проте 
безпосередньо пряма бюджетна підтрим-
ка надходить тільки інноваційним малим 
та середнім підприємствам з акцентом на 
розвиток співпраці між науковими устано-
вами та компаніями, як правило у формі 
гранту на безповоротних засадах.

Слід зауважити, виходячи із досліджу-
ваних питань, що в Німеччині розроблено 
та впроваджено в життя надзвичайно бага-
то інноваційних програм. Зокрема, йдеть-
ся про програми сприяння інноваційній 
діяльності підприємств малого та серед-
нього бізнесу, підтримки практичної інно-
ваційної діяльності науковців, спеціальні 
програми підтримки науково-дослідної 
та інноваційної діяльності, програми під-
тримки засновників інноваційних ком-
паній тощо. Головною метою державних 
програм підтримки інноваційної діяльнос-
ті є розділення ризиків із компаніями або 
організаціями, які працюють над упрова-
дженням інноваційних продуктів чи по-
слуг. Серед головних умов отримання дер-
жавної підтримки – впровадження нового 
продукту або послуги, які забезпечують 
визначний інноваційний «стрибок» порів-
няно з наявними аналогами в країні чи за її 
межами, сприяють посиленню конкурент-
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них позицій підприємства на зарубіжних 
ринках, підвищенню ефективності його 
діяльності тощо. Для кожної програми 
опрацьовано й чітку систему оцінки ефек-
тивності її впровадження [1, с. 79].

Для порівняння, доречно навести ще 
приклад Франції. Так, у Франції «Закон 
про інновації та дослідження» (1999 р.) 
передбачає сприяння трансферу техноло-
гій з державного до приватного сектора 
та створення інноваційних компаній. Най-
більш масштабною національною ініці-
ативою, в якій бере участь Міністерство 
освіти, наукових досліджень і технологій 
разом з іншими відомствами, є програ-
ма «Центри конкурентоспроможності» 
(Poles de Competivite). Її інструментарієм 
є паралельне використання прямих суб-
сидій і субвенцій до кількох міністерств 
і агентств, а також зменшення податків з 
прибутку та соціальних виплат. Під егі-
дою Міністерства промисловості створено 
Агентство промислових інновацій, до за-
вдань якого входить фінансування великих 
науково-дослідних проектів загальнона-
ціонального рівня, пов'язаних із високи-
ми технологіями, з опорою на державно-
приватне партнерство (мета – збільшення 
масштабів НДДКР у приватних підпри-
ємствах) Зокрема, об’єктом підтримки 
«Програми з мобілізації промислових ін-
новацій» є інноваційні проекти вартістю 
більш ніж 100 млн євро тривалістю до 5 
років. Серед обов’язкових умов надання 
підтримки за програмою – принципіальна 
технологічна новизна проекту та провідна 
роль підприємницького сектора в кожно-
му консорціумі. Програма може компен-
сувати до половини видатків на НДДКР, 
що значно зменшує ризики інноваційної 
діяльності. Також важливою програмою у 
сфері державно-приватного партнерства є 
створення так званих «Мереж досліджень 
та інноваційних технологій», що забезпе-
чують коопераційні зв'язки державних і 
приватних структур за напрямом НДДКР. 
Для сприяння інноваційній діяльності в 
промисловості, переважно в секторі мало-
го та середнього бізнесу, було створено На-
ціональне агентство з підвищення іннова-
ційної привабливості наукових досліджень 

(ANVAR) з промислово-комерційним ста-
тусом. Цей статус означає, що ANVAR 
працює як незалежний концерн, але його 
місія визначається урядом, який і надає 
основну частину коштів (інше формулю-
вання місії – інфраструктурна організація, 
яка діє як агент держави з реалізації спе-
ціальних програм та має право з надання 
стимулів). ANVAR протягом 25 років був 
основним джерелом підтримки іннова-
ційних підприємств і наукових установ, 
у тому числі у патентуванні за кордоном 
(50% витрат на цю мету покриваються 
за рахунок субсидій агентства). З 2004 р. 
ANVAR функціонує під назвою OZEO і 
розширив профіль діяльності через на-
дання допомоги дрібним і середнім під-
приємствам у розробці та впровадженні 
технологічних інновацій. Середній розмір 
кошторису проекту, що одержує допомогу 
OZEO, становить 100 тис. євро [10, с. 151]. 
Для забезпечення державно-приватного 
партнерства функціонує й інша структура 
– Національне дослідне агентство, створе-
не з метою координації та підтримки фун-
даментальних і прикладних досліджень 
[3, с. 23].

У даному контексті цілком логічним 
для порівняння є навести ще один при-
клад. У Швеції підтримка комерціалізації 
НДДКР надається через Шведський Фонд 
промислового розвитку (IDF), який здій-
снює кредитування і пряме інвестування 
в малі інноваційні фірми, продукція яких 
належить до пріоритетних галузей техно-
логічного розвитку. IDF здійснює інвесту-
вання на різних стадіях розвитку проекту 
(посівної, начальної, розширення бізнесу). 
Однак при цьому IDF не надає фінансу-
вання в формі гранту, тобто безповоротно. 
Зокрема, до 2007 р. діяла Програма тех-
нологічного мосту, яка була орієнтована 
на підтримку технологічних підприємств, 
котрі не відділилися від провідних універ-
ситетів Швеції. В 2005 р. була впровадже-
на Національна програма інкубаторів з ме-
тою збільшення кількості нових компаній, 
що проводять НДДКР. За цією програмою 
надається бюджетна підтримка компаніям, 
які знаходяться на «передпосівній» стадії 
[3, с. 23-24].



133

 Цивільне право і цивільний процес

Отже, виходячи з вищезазначеного, 
можна констатувати, що в межах ЄС на-
копичено найбільший досвід розвитку 
інноваційної співпраці в цивільній сфері, 
враховуючи регіональні економічні інте-
граційні об’єднання. Факторами впливу на 
інноваційний розвиток стали декілька ка-
налів, взаємозалежних і взаємо доповню-
ваних між собою, у тому числі й «Рамкова 
програма НДДКР», програма «Еврика» та 
Структурні фонди.

Як показує практика, за останні 10 ро-
ків у країнах ЄС суттєво зросло значення 
регіонального інноваційного співробітни-
цтва. Завдяки активізації співпраці в За-
хідній Європі, на базі європейських про-
грам («Рамкова програма НДДКР ЄС», 
«Еврика»), «технологічних платформ», 
міжнародних бізнес-«дорожніх карт» утво -
рюються міжнаціональні дослідницькі 
мережі та міжнародні консорціуми. Зокре-
ма, в «Рамковій програмі НДДКР ЄС» і 
«Евриці» бере участь понад 500 найбіль-
ших західноєвропейських фірм, причому 
перша сотня компаній, серед яких основні 
європейські транснаціональні корпорації, 
задіяна в половині проектів як тієї, так і 
іншої програми [1, с. 80]. Наразі створе-
ний міждержавний європейський кластер 
новітніх технологій, який являє собою ін-
новаційний «коридор», що простягнувся 
від «силіконового нагір’я» в Ірландії через 

«Лондонський трикутник», Париж до Пів-
нічної Італії з відгалуженням у країни Пів-
нічної Європи [11, с. 76-78].

Âèñíîâêè 
Таким чином, вивчення досвіду форму-

вання, становлення та розвитку інновацій-
ного середовища в європейських країнах 
і Євросоюзі загалом є передумовою фор-
мування та становлення національного ін-
новаційного середовища в Україні з метою 
усунення прорахунків і помилок у цьому 
напрямі інноваційної діяльності і, водно-
час, має на меті здійснення заходів щодо 
прискореного розвитку економіки України 
на шляху інноваційності.

Пріоритети інноваційної політики ви-
значаються та формуються всіма країнами 
ЄС. Проте підходи до їхнього формування 
і нормативного затвердження неоднакові, 
вони дещо різняться  з тими, що є в Укра-
їні. Зокрема: в Європі, затверджуючи прі-
оритет, відразу визначають фінансову сто-
рону проекту, стратегію реалізації, а потім 
докладають значних зусиль, щоб ці рішен-
ня були виконані. В Україні подібного не-
має, оскільки одні інстанції формують прі-
оритети, а інші вирішують: підтримувати 
їх чи ні, або просто ігнорують закони, які 
визначають ці пріоритети. Відповідно, це 
досить негативно позначається на реаліях 
життя, започатковує свої незворотні руй-
нівні процеси.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
У процесі акціонування України, утво-

рилось понад 35 тисяч акціонерних това-
риств, діяльність яких здійснюється на 
засадах та принципах корпоративного 
управління, яке насамперед залежить від 
цивілізованого та своєчасного вирішення 
конфліктів та проблемних ситуацій, що 
виникають у багатьох акціонерних това-
риствах, також застосування результатив-
них механізмів захисту прав акціонерів. 
Проте сучасний стан корпоративної куль-
тури знаходиться на низькому рівні, не 
відповідає загальноприйнятим, існуючим 
принципам корпоративного управління на 
практиці, та не достатньо координується з 
боку органів державного контролю у сфе-
рі регулювання корпоративних відносин 
[8, с.23].

Дана стаття розкриває ключові пробле-
ми корпоративних відносин в акціонерних  
товариствах в Україні.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

Питання еволюційного розвитку, осо-
бливості та окремі аспекти становлення 
національної моделі корпоративного пра-
ва висвітлені в наукових працях К. Ша-
пошниковаї, Л. Птащенкової, Н. Рековаї, 
О. Поважного, Л. Прокопчука, О. Попова 

та інших. Зокрема питання поліпшення 
корпоративної культури розглядаються в 
працях О. Ареф’євої, В. Боковецького, Н. Дє-
єва, Д. Тавельєва, В. Цветкова та інших.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

Не применшуючи значення наукових 
праць зазначених вчених, слід акцентува-
ти, що детального дослідження, присвя-
ченого аналізу ключових корпоративних 
проблем в Україні не проводилося, а саме, 
не сформована модель балансування від-
носин між учасниками акціонерних това-
риств. І зважаючи на те, що чинне законо-
давство не забезпечило систему правового 
регулювання належним механізмом для 
врегулювання корпоративних конфліктів, 
не позбавлена сенсу думка про те, що не-
обхідно проаналізувати та систематизува-
ти всі напрацьовані пропозиції щодо змін 
в нормативно-правових актах із питань 
корпоративної культури. 

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є проаналізувати ключові 

проблеми корпоративних відносин в акці-
онерних  товариствах в Україні. Окресли-
ти прогалини в законодавстві щодо регу-
лювання корпоративних прав акціонерів, 
та напрями вдосконалення корпоративної 
культури.
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Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ

У процесі реформування адміністра-
тив но-командної системи господарюван-
ня в Україні виник корпоративний сектор, 
представлений в основному акціонерними 
товариствами (далі АТ), що утворилися 
внаслідок приватизації державних під-
приємств. З огляду на стан українського 
законодавства, яке містить розбіжності та 
суперечності, викликані неузгодженістю 
регулювання корпоративних відносин різ-
ними нормативними актами, актуальним 
питанням є захист прав акціонерів.

Права акціонерів, засновані на членстві 
в акціонерному товаристві, за своєю юри-
дичною природою є корпоративними і ха-
рактеризуються рядом особливостей. По-
перше, володіють особливою юридичною 
підставою – факт членства акціонера в ак-
ціонерному товаристві, при цьому участь 
акціонера носить як майновий, так і осо-
бистий немайновий характер; По-друге 
це участь в управлінні АТ, вирішення 
важливих питань, здійснення наглядових 
функцій; По-третє це право на отримання 
частини прибутку товариства у вигляді ди-
віденду; По-четверте право на отримання 
частки майна при ліквідації підприємства; 
По-п’яте право на отримання інформації 
про діяльність корпорації [5, с.62].

Очевидно, що часто учасники корпо-
ративних відносин – акціонери, виконавчі 
органи, інвестори, менеджмент можуть 
мати різні інтереси, що призводить до ви-
никнення суперечок і конфліктів, під час 
складних. В Україні існує ще багато про-
блем, пов’язаних із розвитком корпоратив-
ної культури. Саме ефективне державне 
регулювання, в даній сфері, повинно ви-
значити баланс в цих відносинах.

Існуюча в Україні практика вирішення 
корпоративних спорів негативно познача-
ється на інвестиційному кліматі країни. На 
сьогодні інвестори не відчувають впевне-
ності в захисті своїх прав. Багато хто роз-
глядає Україну як перспективний ринок, 
але в той же час не готові поки вкладати 
великі кошти. Оскільки в багатьох випад-
ках результат корпоративних конфліктів 
закінчується порушенням майнових прав. 

Незважаючи на те, що акціонер є важ-
ливою персоною в акціонерному товари-
стві, досі існує багато труднощів з реалі-
зацією ним своїх прав та їх захистом. Це 
часто виражається відсутністю можли-
вості у дрібного акціонера здійснювати 
управлінську діяльність, брати участь у 
загальних зборах, або якось вплинути на 
прийняття рішень загальних зборів, недо-
статнє інформування акціонерів з фінан-
сових питань та господарської діяльності 
акціонерного товариства. Серед загальної 
кількості акціонерів найбільш незахище-
ними є власники невеликих пакетів акцій 
– так звані “міноритарії “. На практиці ж 
під поняттям “міноритарний акціонер” 
мають на увазі акціонера (фізична або 
юридична особа), розмір пакету акцій яко-
го не дозволяє йому безпосередньо брати 
участь в управлінні товариством, так зва-
ний “не контролюючий” пакет. Найчастіше 
рішення загальних зборів акціонерів супе-
речать інтересам міноритарних акціонерів 
[12, с.84]. 

Однією з центральних проблем, які 
стосуються міноритаріїв, це проблема не-
виплати дивідендів більшістю акціонер-
них товариств в Україні. Ігноруючи кор-
поративні права акціонерів на отримання 
дивідендів, це грубе порушення з боку 
членів Наглядової ради АТ, виконавчих 
органів товариства та великих акціонерів. 
Зобов’язати українські акціонерні това-
риства виплачувати дивіденди в тих ви-
падках, коли компанія отримує прибуток, 
може привести швидше до маніпулюван-
ня з даними в бухгалтерських звітах і за-
ниження прибутку, і тим самим до скоро-
чення розміру дивідендів, або не виплату 
взагалі. Більшість акціонерних товариств 
в Україні практикують прийняття рішень 
про спрямування прибутку на розвиток то-
вариства, а невиплату дивідендів. Часто на 
практиці, це означає виведення коштів на 
компанії, зазвичай іноземні, підконтроль-
ні мажоритарним акціонерам. Таким чи-
ном, міноритарний акціонер часто зовсім 
позбавлений шансу отримати дивіденд-
ний дохід від своїх корпоративних прав 
[10, с.52].

У законодавстві розвинених країн дер-
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жавні органи мають право накладення 
санкцій на ті акціонерні товариства, які 
надмірно схильні до накопичення акти-
вів, а не розподілу свого прибутку. Так, 
середня дивідендна дохідність компаній із 
списку S&P500 у лютому 2016 р. склада-
ла 2,33%, а в таких компаніях, як Boeing 
(авіаперевезення), AbbVie (фармацевти-
ка), Wells Fargo (банківський сектор) – 
3,08%, 3,76%, 3,02% відповідно. Про таку 
виплату дивідендів нашим міноритаріям 
залишається тільки мріяти [7, с.93].

На сьогодні немає єфективного та чіт-
кого підходу до вирішення проблеми з 
виплати дивідендів міноритарним акціо-
нерам. Однією з пріоритетних цілей пра-
вового регулювання було б встановлення 
такого механізму, який захищав би права 
міноритарних акціонерів і при цьому до-
зволяв ефективно управляти акціонерним 
товариством. Хоча в останнє десятиріч-
чя гаслом корпоративного законодавства 
України проголошено захист прав міно-
ритаріїв, порушення прав акціонерів вза-
галі, ігнорування прав міноритарних акці-
онерів з боку мажоритарних акціонерів і 
непорозуміння між цими групами, нерідко 
мають місце в Україні. Інколи звучать по-
одинокі пропозиції вирішення проблем в 
корпоративних відносинах. Зокрема, за-
пропоновано надати міноритаріям право 
вимоги викупу їх акції самим товариством 
у випадку, якщо вони проголосували про-
ти рішення на загальних зборах, не розпо-
діляти прибуток товариства. Тож вирішен-
ня питання захисту міноритаріїв є акту-
альним і має велике значення в підвищен-
ні рівня привабливості акцій українських 
товариств як інструменту інвестування в 
країну [11, с.57].

Не все так добре і для мажоритаріїв, 
вони стикаються з такою проблемою, як 
грінмейл, що вважається, як корпоратив-
ний шантаж. Грінмейл відносно нове для 
української корпоративної практики яви-
ще, що являє собою сукупність способів 
вимагання з боку міноритарних акціоне-
рів. Під загрозою здійснення недружніх по 
відношенню до акціонерного товариства 
дій грінмейлери, міноритарні акціонери, 
зазвичай пропонують акціонерному това-

риству викупити їх акції за ціною, в кілька 
разів перевищує реальну вартість. З огля-
ду на швидке зростання застосування цьо-
го способу збагачення (в більшості випад-
ків – законного) проблема гринмейлу ста-
ла актуальною для корпоративного права 
України. При цьому, вітчизняне законодав-
ство не розкриває поняття корпоративного 
шантажу, не дає механізмів його виявлен-
ня і припинення, оцінки збитку мажори-
тарних акціонерів, відповідальності грин-
мейлерів перед законом. Є тільки поняття  
“зловживання правом” [6, с.148].

Тому, в ході реформи українського ци-
вільного законодавства поряд із загальною 
цивільно-правовою відповідальністю за 
зловживання правом було б логічно вста-
новити спеціальну, можливо, посилену 
відповідальність для акціонерів, які є грін-
мейлерамі, оскільки їх дії здатні паралізу-
вати всю підприємницьку діяльність АТ. У 
цьому випадку права мажоритарних акці-
онерів порушуються в ступені, пропорцій-
ній наявного у них пакету акцій [4, с.123].

Отже, забезпечення балансу прав і за-
конних інтересів не тільки міноритарних, 
а й мажоритарних акціонерів заслужено 
вважається однією з найскладніших про-
блем корпоративних відносин та станов-
лення корпоративного права України.

Âèñíîâêè
Мета була позначити ключові пробле-

ми корпоративних відносин в акціонерних 
товариствах України. Проаналізувати на 
основі подання взаємозв’язків між різни-
ми аспектами корпоративних конфліктів, 
поле можливих змін у сфері корпоратив-
ного законодавства, спрямованих на під-
вищення ефективності захисту прав акціо-
нерів.

Ключовою проблемою захисту прав ак-
ціонерів є вкрай низький рівень етичних 
норм та правил ведення бізнесу в Україні. 
Це стосується як міноритарних, так і ма-
жоритарних акціонерів. Сучасне правове 
регулювання акціонерних товариств та 
їх корпоративних відносин, відрізняється 
суперечливістю і відсутністю системного 
підходу. В Україні розвинута тенденція 
порушення законних прав та інтересів ак-



139

 Цивільне право і цивільний процес

ціонерів із боку керівництва підприємств, 
відсутності поваги до акціонера як влас-
ника, неврахування інтересів акціонерів 
під час ухвалення управлінських рішень. 
Також, спостерігається тенденція до не-
виплати дивідендів узагалі або сплати 
мінімальних дивідендів за залишковим 
принципом. Обмеженість або відсутність 
інформації про діяльність акціонерних 
товариств, невиконання рішень зборів ак-
ціонерів. Очевидно, що законодавство, що 
регулює корпоративні відносини в акці-
онерних товариствах, потребує усуненні 
протиріч з урахуванням проблем, що ви-
никають при правозастосуванні. 

Подоланню низької корпоративної 
культури і налагодженню цивілізованої 
взаємодії між менеджментом і акціонера-
ми сприятиме якісно побудована системи 

корпоративного управління. Так як, ефек-
тивне корпоративне управління стає вирі-
шальним фактором успішної роботи акці-
онерних товариств в умовах ринку. Для ба-
гатьох компаній, фінансових установ, бірж 
ця вимога ринку стала сьогодні ключовою. 
Без наявності ефективної структури, що 
визначає взаємини ради директорів, ви-
конавчого органу та акціонерів, розвиток 
акціонерних товариств в Україні, будуть 
постійно колихати суперечки та непоро-
зуміння між учасниками корпоративних 
відносин. 

Таким чином, важливим напрямком 
державної політики, спрямованої на роз-
виток вітчизняних акціонерних товариств, 
є покращення корпоративного законодав-
ства в частині забезпечення прозорості та 
відкритості бізнесу.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Проблеми контрафакції та піратства є 

одними з найпоширеніших у сфері захис-
ту об’єктів прав інтелектуальної власнос-
ті, оскільки вони зачіпають як авторське 
право, так і права винахідників корисних 
моделей.

Зазначені питання вчені порушують на 
кожному міжнародному форумі. У статті 
висвітлюються прогалини у законодавстві 
України щодо піратства та контрафакції, 
зазначається, що їх можна позбутися за 
допомогою поправок до деяких законодав-
чих актів.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

Серед науковців, які вивчали і дослі-
джували питання контрафакції та піратст-
ва, існує думка, що законодавство Украї-
ни щодо захисту об’єктів інтелектуальної 
власності потрібно вдосконалити. Більшість 
вчених у своїх роботах приділяли увагу 
проблемам піратства та контрафакції, се-
ред яких можна виділити Авдєєву Г.К., 
Чванкіна В.А., Мазіну О.О., Ткачова М.М.

Íå âèð³   øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

В період реформ української держави є 
актуальним вивчення досвіду зарубіжних 
країн, пов’язаного з реформами законо-

давства у сфері захисту об’єктів інтелек-
туальної власності, постановки пробл ем 
контрафакції і піратства. Не останню 
роль відіграє саме міжнародний досвід, 
який потрібно використовувати на тере-
нах України. Тому автори статті звернули 
особливу увагу на процедуру боротьби з 
контрафакцією та піратством, шляхи ви-
рішення даної проблеми.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є дослідження питання 

контрафакції та піратства як правової про-
блеми, а також шляхів вирішення цього 
питання.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ

Для того, щоб розкрити поставлені пи-
тання, необхідно заглибитися саме у ви-
значення понять «контрафакція», «пірат-
ство». 

Поняття «контрафакція» в законодав-
стві України не використовується, замість 
нього використовуються терміни «фальси-
фікація», «підробка» та ін.. Взагалі понят-
тя «контрафакція» іноді можна сплутати з 
поняттям «підробка». Але таку плутани-
ну досить легко пояснити – як уже зазна-
чалося, в нормативних актах України не 
використовують дане поняття, оскільки 
воно дуже важко запам’ятовується. Наша 
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законодавча база, а саме Цивільний кодекс 
України, Кримінальний кодекс України 
та інші законодавчі акти тісно пов’язані з 
Конституцією України, в якій використо-
вуються терміни «підробка», «фальсифі-
кація» [2, ст. 321-1].

Поняття «піратство» прийшло до сьо-
годенних законів з давніх часів, коли 
з’явилося мореплавство. За своєю приро-
дою піратство – один із найбільших зло-
чинів у сфері інтелектуальної власності. 
Першою чергою це пов’язане з тим, що у 
XIV-XVI сторіччях ніхто не звертав уваги 
на авторів, винахідників корисних моде-
лей\промислових зразків, оскільки вважа-
лося, що всі винаходи – надбання Бога. У 
наш час термін «піратство» набув широко-
го розуміння з появою мережі Інтернет.

У Середньовіччі вважалося, що ре-
зультат роботи винахідників – надбання 
темних сил. Тоді майже всі винахідники, 
художники були під контролем церкви, 
окрім великого митця – Леонардо да Вінчі. 
Він розробив прототип літального апара-
та, але не зміг його запатентувати. Через 
декілька століть брати Райт, використавши 
схему да Вінчі, розробили і запатентували 
літальний апарат.

В Італії доби Відродження можна було 
захистити свою роботу від піратського 
копіювання за допомогою спеціальної 
грамоти, яку видавали старости у містах. 
Одним із способів захисту був (і залиша-
ється) підпис. Якщо автор, винахідник, ху-
дожник ставить підпис на творі, то в такий 
спосіб начебто підписує певного виду до-
говір про передачу виключних майнових 
прав на об’єкт інтелектуальної власності.

З розвитком технологічного прогресу, а 
саме появою друкарських машинок, влада 
багатьох країн тодішньої Європи почала 
друкувати законодавчі акти щодо захисту 
авторських прав. 

Одним із міжнародних актів, який по-
чав захищати права авторів на їхні твори, 
стала Бернська конвенція 1886 року, яка 
передбачала захист авторів літературних 
та художніх творів. Минав час, більшість 
авторів, які писали твори наприкінці XVIII 
– на початку XIX століть, могли захисти-
ти себе за допомогою Бернської конвенції, 

але не можна відкидати того факту, що, 
крім Бернської конвенції, були прийняті 
й інші конвенції, які захищали не тільки 
авторів, а ще винахідників, торгові марки, 
знаки для товарів і послуг.

Європейський ринок товарів і послуг не 
стоїть на місці, він постійно розвивається, 
оскільки законодавство більшості країн 
Європейського Союзу жорстко контролює 
захист об’єктів інтелектуальної власності.

1952 рік став переломним не тільки 
для Європи, а й для Сполучених Штатів 
Америки, які дуже довго напрацьовували 
поправки до Конституції 1787 року. Була 
прийнята Всесвітня конвенція про автор-
ське право 6 вересня 1952 року в Женеві 
(Швейцарія).

Відтоді, як дану конвенцію підписа-
ли більшість країн Європи, Радянський 
Союз, почалася активна боротьба з пірат-
ством. Якщо взяти за приклад Радянський 
Союз, і зокрема Українську Радянську Со-
ціалістичну Республіку, то в тій державі 
проблеми піратства не існувало, оскільки 
була жорстка цензура щодо написання лі-
тературних та художніх творів. Проблем 
контрафакції також не було, натомість була 
проблема контрабандних товарів. Проте 
ототожнювати контрафакцію і контрабан-
ду неправильно [4, с. 264].

Повертаючись до сьогодення, слід 
звернути особливу увагу на проблеми пі-
ратства і контрафакції в Україні. Пробле-
ма з’явилася тоді, коли й перші Інтернет-
провайдери, які закріпилися на ринку 
послуг України на високому рівні. Якщо 
у Європі і Америці з появою Інтернет ме-
режі були внесені декілька поправок до 
законодавчих актів, то в Україні протягом 
1997-2003 рр. не було закладене поняття 
інтелектуального піратства [7, с. 100].

У США існує організація, яка захищає 
права авторів в Інтернеті. Таким чином 
США вирішили проблему інтелектуаль-
ного піратства. Тепер кожна людина може 
зайти на сайт організації, знайти твір ав-
тора, виокремити необхідну статтю або 
завантажити певну літературу абсолютно 
безкоштовно. 

На теренах нашої держави пробле-
ма контрафакції почала рости в останні 
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5-6 років. Якщо говорити про проблему 
контрафакції 2011 року, то тоді не було 
стільки контрафактної продукції, скільки 
є зараз. В першу чергу це стосується саме 
контрафактних (фальсифікованих) торго-
вих марок, знаків для товарів та послуг, 
контрафактних товарів, ліків. Статисти-
ка показує, як, порівняно з 2009 роком (1 
піратський товар на 100 авторських), зріс 
рівень появи піратської продукції в мережі 
Інтернет у 2017 році (15 товарів з кожної 
сотні завантажується в Інтернет пірат-
ським способом). Піратство, контрафак-
ція мають місце не тільки у виробництві 
товарів, а й у розробці програмного забез-
печення, створенні аудіо-візуальних тво-
рів, продукуванні фонограм, відеограм, 
комп’ютерних та інтегральних мікросхем 
[8, с. 27].

Технологічний прогрес не стоїть на міс-
ці. Розробники програмного забезпечення 
намагаються створити такий захист своєї 
продукції, який неможливо зламати. Піра-
ти і виробники контрафакту не відстають 
від тенденцій сучасності. Хакери-пірати 
зламують електронний захист, виробники 
контрафакту використовують більш сучас-
ні методи виготовлення неякісної продук-
ції [9, с. 208].

Виготовлення контрафакту криміналь-
но каране діяння, за яке передбачено кри-
мінальну відповідальність, про що не за-
вжди знають виробники контрафакту. Ви-
робникам потрібна лише вигода з продажу 
цих товарів, їм байдужі люди, які купують 
лікарські препарати, продукти харчуван-
ня, легкої промисловості.

Якщо ж мова зайшла про лікарські пре-
парати, то необхідно вказати і той факт, 
що ринок лікарських препаратів – один із 
найбільш фальсифікованих і небезпечних. 
Лікарські препарати, які виготовляють-
ся на спеціалізованих фабриках, мають 
певний міжнародний стандарт. Дані пре-
парати використовуються для лікування 
людей, а контрафактні препарати не тіль-
ки калічать, відомі летальні випадки, що 
наставали в результаті прийому неякісних 
препаратів. Підробки існують, починаю-
чи з найпростіших і дешевих препаратів 
і закінчуючи дорогими, такими, скажімо, 

що призначаються для лікування серцево-
судинних захворювань [5, с. 90].

Ринок контрафактних товарів запо-
лонив Україну, починаючи з 2003 року, 
і в сьогодні досяг найбільшого розвит-
ку. Стосується це першою чергою рин-
ку піратських дисків із фільмами, ринку 
комп’ютерного програмного забезпечен-
ня, комп’ютерних ігор.

Ринок програм, пов’язаних з комп’ю-
терами, один із найприбутковіших тіньо-
вих ринків. У продавців та виробників не-
має ліцензії на виготовлення копій таких 
програм. Пов’язано це з тим, що виробни-
ки ліцензійної продукції правлять велику 
ціну за товар, чим окупають кошти, витра-
чені на ліцензування, розробку і заробітну 
плату своїм співробітникам [6, ст. 10].

Отримання ліцензії на розповсюджен-
ня програмного забезпечення, музики, 
фільмів – коштує надто дорого, ніж виго-
товлення його піратської версії. Зрозуміло, 
що європейці звикли купувати ліцензію, 
оскільки купівля ліцензії дає своєчасну 
підтримку від технічного відділу компа-
нії. Купуючи ліцензійний товар, європейці 
підтримують свого виробника. Стимулю-
юча функція ліцензії надихає розробника 
виготовляти більш якісну продукцію [10, 
с. 168].

Щодо піратства в авторському праві, 
то добрим прикладом є Євробачення 2017 
року. Організатори Євробачення 2017 у 
Києві використали у незаконний спосіб 
персонаж дитячих казок Астрід Ліндгрен 
«Пригоди Карлсона». Відповідно до норм 
Всесвітньої конвенції про авторське право, 
використовувати таких персонажів можна 
лише після того, як сплине чинність автор-
ського права на літературного героя – 75 
років. За що юридичний відділ шведської 
компанії Saltkrakan подав позов проти ка-
налу, який розробив відеоролик.

Усі приклади стосуються піратства і 
контрафакції як такої проблеми, що по-
трібно вирішувати. З даного питання 
Україні потрібно інтегруватись у Євро-
пейський Союз, який з успіхом бореться з 
контрафакцією і піратством. 

Наших громадян потрібно не тільки 
інформувати щодо проблем контрафакту і 
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піратства, а й привчати не послуговувати-
ся тіньовим ринком фальсифікованої про-
дукції, купувати лише ліцензійні товари, 
щоб тим самим підтримувати виробника.

Âèñíîâêè
Отже, проблема контрафакції і пірат-

ства належить до правових питань:
1. Збільшення кримінальної та адміні-

стративної відповідальності за виготов-
лення і розповсюдження контрафактної і 
піратської продукції.

2. Збільшити правосвідомість громадян 
у сфері захисту об’єктів інтелектуальної 
власності [1, ст. 54]. 

3. Провести низку реформ, пов’язаних 
з контрафакцією і піратством у сфері інте-
лектуального права.

4. Залучити професійних співробітни-
ків та експертів, які підтверджуватимуть 
або спростовуватимуть факт авторства у 
спірних питаннях. 

Щодо спеціалізованого органу. У Вер-
ховній Раді України зареєстровано зако-
нопроект про створення Вищого спеціа-
лізованого суду з питань інтелектуальної 
власності.

На нашу думку, врахування даних про-
позицій не тільки підвищить рівень пра-
восвідомості громадян, але й навчить їх 
використовувати в подальшому ліцензійні 
товари. І надалі призведе до повного ви-
корінення контрафактної і піратської про-
дукції з ринку України. З іншого боку, ці 
заходи сприятимуть наповненню бюдже-
ту нашої країни, адже сьогодні більшість 
коштів, з тіньового ринку продаж контра-
фактної та піратської продукції, проходить 
повз бюджет. Існування ринку контрафак-
тної продукції надзвичайно погано позна-
чається на економіці та репутації нашої 
держави [3, с. 117].
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìû
История человечества практически не 

знает периодов, когда не было бы войн и 
вооруженных столкновений, во время ко-
торых не страдало бы мирное население 
и прежде всего дети. Как известно, дети 
относятся к наиболее уязвимой группе 
людей. Уязвимость означает отсутствие 
специальной защиты тех, чье существова-
ние или самобытность подвергается опас-
ности. Эта мысль отражена в Декларации 
1974 г. о защите женщин и детей в чрезвы-
чайных обстоятельствах и в период воору-
женных конфликтов. Декларация обязы-
вает государства, участвующие в воору-
женных конфликтах, приложить все воз-
можные усилия, чтобы уберечь женщин 
и детей от разрушительных последствий 
войны, добиться запрещения преследо-
вания, применения пыток, унизительного 
обращения и насилия [1, c. 95].

В 2010 г. был разработан очень инте-
ресный и важный проект Люценских ру-
ководящих принципов по защите школ от 
использования их вооруженными силами 
и вооруженными группами, которые долж-
ны применяться как во время вооруженно-
го конфликта, так и в ситуациях посткон-
фликта с риском возобновления военных 
действий.

До 2014 г. данная проблематика напря-
мую не касались Украины, которая до это-
го момента выступала только в роли при-
нимающей стороны для детей-беженцев 
и людей, ищущих убежища, в частности 
оказавшихся вовлеченными в войны в их 
родных странах. Вооруженный конфликт 
на востоке Украины резко ухудшил состо-
яние защиты прав детей и спровоцировал 
появление новой категории детей, в отно-
шении которых Украина не имеет опыта, 
– дети-комбатанты, которые имеют опыт 
участия в вооруженных конфликтах и ис-
пользования оружия. По некоторым дан-
ным, боевики используют детей для сбора 
данных разведки, готовят для участия в 
боевых действиях и выполнения вспомо-
гательных функций.

В зоне АТО прекращено усыновление 
детей, не обеспечивается и право детей-

сирот и детей, лишенных родительской 
опеки, которые временно были вывезены 
на оздоровление за пределы зоны АТО, на 
семейное воспитание из-за неурегулиро-
ванности процедуры устройства их в се-
мьи граждан Украины.

Также существует проблема с услов-
но осужденными детьми (их более 500 в 
Луганской и Донецкой областях), которые 
должны регулярно отмечаться в исполни-
тельной службе, чтобы не быть осужден-
ными за нарушение режима условного 
осуждения. Остро стоит вопрос осущест-
вления соответствующих контролирую-
щих функций, ведь исполнительные служ-
бы в зоне АТО не работают.

Таким образом, защита прав детей-
граждан Украины, которые непосред-
ственно находятся в ситуации вооружен-
ного конфликта, – это новая проблема, 
которой должно заниматься государство, 
но она не имеет ни соответствующей зако-
нодательной и нормативно-регуляторной 
базы, ни нужного институционального и 
организационного обеспечения [2].
Àíàëèç ïîñëåäíèõ èññëåäîâàíèé 
è ïóáëèêàöèé

Правовое положение детей и вопросы, 
касающиеся защиты и реализации их прав 
в период военных действий, вызывают вы-
сокий интерес ученых в области междуна-
родного права. Изучением и разработкой 
указанной темы среди отечественных уче-
ных занимались В.В. Алешин, С.В. Бахин, 
А.В. Белов, И.П. Блищенко, Р.М. Валеев, 
В.С. Верещетин, А.Г. Волеводз, Л.Н. Га-
ленская, С.В. Глотова, И.К. Городецкая, 
А.Я. Капустин, В.А. Карташкин, А.Р. Каю-
мова, Ю.М. Колосов, И.И. Котляров, Л.В. 
Корбут, Г.И. Курдюков, И.И. Лукашук, 
И.С. Марусин, Т.Д. Матвеева, А.Б. Мезя-
ев, О.П. Мирошниченко, О.В. Пишкова, 
А.С. Подшибякин, С.В. Поленина, М.Г. 
Смирнов, Т.А. Титова, О.И. Тиунов, Е.Н. 
Трикоз, С.В. Черниченко, О.Н. Яцентюк и 
другие.

Среди зарубежных авторов существен-
ный вклад в разработку данной темы 
внесли Т. Бетанкурт, Д. Бонн, Р. Вилли-
амсон, Э. Давид, М. Дутли, М. Де Силва, 
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Л. Досвальд-Бек, Ф. Кальсховен, Ф. Крилль, 
Г. Машел, Д. Платтнер, Р. Чарвин, Ж.-М. 
Хенкертс, Д. Энью и другие.

Íå ðåøåííûì ðàíåå ñîñòàâëÿþ-
ùèì îáùåé ïðîáëåìû âîïðîñîì явля-
ется вопрос о внутренней и международ-
но-правовой защите детей во время новых 
видов вооруженных конфликтов, таких 
как: транснациональные вооруженные 
конфликты, денационализированные не 
международные вооруженные конфликты, 
а также гибридные войны. 

Ôîðìóëèðîâàíèå öåëåé ñòàòüè
Целями данной статьи являются: ком-

плексное изучение международной защи-
ты прав детей в период вооруженных кон-
фликтов в практике международных су-
дебных органов; исследование деятельно-
сти международных, межправительствен-
ных и неправительственных организаций 
в области международной защиты прав 
детей в период вооруженных конфликтов.

Èçëîæåíèå îñíîâíîãî ìàòåðèàëà 
èññëåäîâàíèÿ

Конфликты оказывают несоразмерное 
воздействие на детей. Многие из них ста-
новятся жертвами похищений, изнасило-
ваний, вербовки в армию и убийств, они 
получают увечья и подвергаются много-
численным формам эксплуатации.

По словам Грасы Машел, бывшей пер-
вой леди Мозамбика и Южной Африки: 
«Война нарушает все права ребенка – пра-
во на жизнь, право находиться со своей се-
мьей и общиной, право на здоровье, право 
на развитие личности и право на заботу и 
защиту» [3].

Международное право прав человека 
является системой международных норм, 
направленных на защиту и поощрение 
прав человека всех лиц (и в частности де-
тей). Эти права, которые присущи всем 
людям, независимо от их национальности, 
места проживания, пола, национального 
или этнического происхождения, цвета 
кожи, религии, языка или любого иного 
признака, являются взаимосвязанными, 
взаимозависимыми и неделимыми. Зача-
стую они определяются и гарантируются 

нормами права в форме международных 
договоров, обычного международного 
права, общих принципов и «мягкого пра-
ва». 

Права человека подразумевают как 
права, так и обязательства. Международ-
ное право прав человека возлагает на го-
сударства обязательства действовать опре-
деленным образом или воздерживаться от 
определенных действий в целях поощре-
ния и защиты прав человека и основных 
свобод отдельных лиц или групп лиц. 

Международное гуманитарное право 
является сводом норм, которые направле-
ны, в силу гуманитарных соображений, на 
ограничение последствий вооруженных 
конфликтов. Оно защищает лиц, которые 
не участвуют или более не участвуют в во-
енных действиях, и ограничивает средства 
и методы ведения войны. Поэтому его сфе-
ра действия ограничена ratione materiae 
ситуациями вооруженного конфликта. Все 
стороны вооруженного конфликта долж-
ны применять на равной основе между-
народное гуманитарное право независимо 
от того, является ли их дело правым или 
нет [4]. 

На международно-правовом уровне во-
просы особой защиты наиболее уязвимой 
части населения планеты – детей, воз-
никли в связи с первой мировой войной и 
дальнейшим возрастанием числа между-
народных вооруженных конфликтов. То, 
что права и интересы детей в наиболее 
значительной степени затрагиваются во-
оруженными конфликтами и заслуживают 
специальной защиты, в известной мере 
самоочевидно, но поддается и научной 
квалификации: дети, проходя критические 
этапы своего развития, в гораздо большей 
степени испытывают на себе воздействие 
войны, чем взрослые; детям сложнее адап-
тироваться к конфликтной ситуации или 
реагировать на нее; они практически ни-
когда не несут ответственности за возник-
новение конфликта; они гораздо в боль-
шей степени, чем взрослые, зависят от той 
защиты, которую в мирное время обеспе-
чивают семья, общество и закон. Поэтому 
проблема сотрудничества государств в об-
ласти защиты прав детей во время воору-
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женных конфликтов является актуальной 
в международном праве. 

Начало международно-правовой защи-
ты прав и интересов детей было положено 
в рамках Лиги Наций, а затем шло парал-
лельно с общей международно-правовой 
регламентацией прав человека под эгидой 
Организации Объединенных Наций. Эти 
процессы находились в тесной взаимосвя-
зи и взаимозависимости. Международно-
правовые нормы о правах детей и о защите 
детей являются составной частью общих 
норм о правах человека. К числу докумен-
тов, которые регулируют права детей в пе-
риод вооруженных конфликтов, относятся 
Декларация прав ребенка 1924 г., Деклара-
ция о правах ребенка 1959 г., Конвенция 
о правах ребенка 1989 г. Большую зна-
чимость имеют международно-правовые 
акты универсального характера в защите 
прав и интересов детей. К таким относят-
ся: Всеобщая декларация прав человека 
1948 г., а также международные Пакты о 
правах человека 1966 г., касающиеся за-
щиты гражданских и политических прав, 
экономических, социальных и культурных 
прав [5]. 

В соответствие со статье 24 Пакта 
о гражданских и политических правах 
1966 г., «Каждый ребенок без всякой дис-
криминации по признаку расы, цвета 
кожи, пола, языка, религии, национально-
го или социального происхождения, иму-
щественного положения или рождения 
имеет право на такие меры защиты, кото-
рые требуются в его положении как мало-
летнего со стороны его семьи, общества и 
государства» [6].

Также согласно ст. 38 Конвенции ООН 
о правах ребенка 1989 г. «Государства-
участники обязуются уважать нормы меж-
дународного гуманитарного права, приме-
нимые к ним в случае вооруженных кон-
фликтов и имеющие отношение к детям, и 
обеспечивать их соблюдение. Государства-
участники принимают все возможные 
меры для обеспечения того, чтобы лица, 
не достигшие 15-летнего возраста, не 
принимали прямого участия в военных 
действиях. Государства-участники воздер-
живаются от призыва любого лица, не до-

стигшего 15-летнего возраста, на службу в 
свои вооруженные силы. При вербовке из 
числа лиц, достигших 15-летнего возрас-
та, но которым еще не исполнилось 18 лет, 
государства-участники стремятся отдавать 
предпочтение лицам более старшего воз-
раста. Согласно своим обязательствам по 
международному гуманитарному праву, 
связанным с защитой гражданского насе-
ления во время вооруженных конфликтов, 
государства-участники обязуются прини-
мать все возможные меры с целью обеспе-
чения защиты затрагиваемых вооружен-
ным конфликтом детей и ухода за ними» 
[7].

Особый уровень уязвимости права че-
ловека приобретают в период военных 
действий вне зависимости от типа самого 
вооруженного конфликта. Международ-
ное гуманитарное право тесным образом 
связано с защитой основополагающих 
прав человека по целому ряду общих и 
специальных принципов и правил. Отрас-
левые принципы защиты детей в период 
вооруженного конфликта мы можем сфор-
мулировать следующим образом: находя-
щиеся в вооруженном конфликте стороны 
предпринимают все меры к тому, чтобы 
дети, не достигшие 15-летнего возраста, 
не принимали участие в военных действи-
ях в качестве комбатантов. Этого требует 
от сторон конфликта п. 2 ст. 77 Дополни-
тельного протокола I к Женевским конвен-
циям 1949 г. 

В частности, стороны конфликта долж-
ны воздерживаться от вербовки детей в 
вооруженные силы. Полностью запретить 
участие подростков в военных действиях 
невозможно. П. 2 ст. 77 Дополнительного 
протокола I к Женевским конвенциям пред-
лагает сторонам вооруженного конфликта 
минимизировать вербовку в армию лиц в 
возрасте от 15 до 18 лет и отдавать предпо-
чтение лицам старшего возраста. Нужно 
заметить, что эта установка носит услов-
ный характер, т. к. государства-участники 
могут сослаться на сложность военной си-
туации, чтобы законно осуществить при-
зыв молодых в вооруженные силы. Если 
в период международного вооруженного 
конфликта, несмотря на запрет, предусмо-
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тренный п. 2 ст. 77 Дополнительного про-
токола I к Женевским конвенциям, дети в 
возрасте до 15 лет все же призваны в со-
став вооруженных сил, то они продолжа-
ют пользоваться особой защитой. 

Факультативный протокол 2000 г. к 
Конвенции о правах ребенка, касающийся 
участия детей в вооруженных конфликтах, 
повышает минимальный возраст добро-
вольного призыва лиц в национальные во-
оруженные силы и признает за теми, кто не 
достиг 18 лет, право на особую защиту (п. 
1 ст. 3). Обязательный призыв лиц, не до-
стигших 18 лет, запрещается ст. 2 Прото-
кола. Государства – участники Протокола, 
которые допускают добровольный призыв 
несовершеннолетних лиц до 18 лет, долж-
ны представить национальные гарантии 
того, что: – призыв действительно имеет 
добровольный характер; – он произво-
дится с согласия родителей или законных 
опекунов призываемых лиц; – эти лица по-
лучили полную информацию об обязанно-
стях военной службы и предоставили до-
стоверные доказательства своего возраста 
до принятия их на военную службу [8]. 

IV Женевская конвенция 1949 г. преду-
сматривает общую защиту детей как лиц, 
не принимающих участия в военных дей-
ствиях. Согласно Конвенции дети, как 
часть гражданского населения, подпадают 
под действие всех положений, касающих-
ся обращения с покровительствуемыми 
лицами, которые определяют основной 
принцип гуманного обращения с людьми, 
включающий уважение к жизни, физиче-
скую и психическую неприкосновенность, 
уважение человеческого достоинства, за-
прещение оскорбительного и унижающего 
обращения, запрещение осуждения и при-
менения наказания без суда (ст. 3). В от-
ношении детей, как и всего гражданского 
населения, запрещаются пытки, телесные 
наказания, медицинские и научные опы-
ты, коллективные наказания, репрессалии, 
меры запугивания или террора, взятие за-
ложников, незаконное депортирование и т. 
д. (ст.ст. 13, 27, 30-34, 147). Эта конвенция 
содержит также специальные положения 
о защите детей от последствий военных 
действий. 

В соответствии со статьей 14 Конвен-
ции дети до 15 лет и матери детей до 7 лет 
подпадают под категории гражданского 
населения, для которых могут создаваться 
специальные санитарные или безопасные 
зоны. Аналогичным образом дети и ро-
женицы входят в категорию гражданских 
лиц, которые должны быть эвакуированы 
из осажденных или находящихся в окру-
жении зон (ст. 17). Согласно статье 23 
Конвенции должен разрешаться свобод-
ный пропуск посылок, предназначенных 
для детей до 15 лет и рожениц.

На оккупированных территориях 
дети, не достигшие 15 лет, беременные 
женщины и матери детей до 7 лет долж-
ны продолжать пользоваться любыми 
преимуществами в отношении питания, 
медицинского ухода и защиты от послед-
ствий войны, которые предоставлялись 
им в соответствии с мерами, принятыми 
до оккупации (ст. 50). В этой же статье 
предусматривается, что оккупирующая 
держава обязана содействовать работе 
учреждений, попечению которых вверены 
дети на оккупированной территории. Ин-
тернированные беременные женщины и 
дети до 15 лет должны получать дополни-
тельное питание в соответствии с их фи-
зиологическими потребностями (ст. 89). 
Статья 38 содержит положение, что дети 
до 15 лет и матери с детьми до 7 лет, при-
надлежащие к стороне противника, поль-
зуются специальными преимуществами в 
той же степени, что и граждане данного 
государства.

Согласно Конвенции стороны обязы-
ваются «принимать необходимые меры, 
чтобы дети до 15 лет, осиротевшие или 
разлученные со своими семьями вслед-
ствие войны, не были предоставлены 
сами себе и чтобы облегчить при всех об-
стоятельствах их содержание, выполнение 
обязанностей, связанных с их религией, и 
их воспитанием» (ст. 24). Оккупирующая 
держава должна способствовать установ-
лению личности детей и регистрации их 
родственных связей, она не имеет права 
изменять семейное или гражданское со-
стояние детей (ст. 50). Женевская конвен-
ция признает, что каждая из находящихся 
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в конфликте сторон должна облегчать ро-
зыск, проводимый членами разлученных 
войной семей с целью установления связи 
друг с другом, а по возможности и вос-
соединения. Каждое лицо, находящееся 
на территории участвующей в конфликте 
стороны или на оккупированной террито-
рии, имеет право сообщать о себе членам 
своей семьи, где бы они ни находились (ст.
ст. 25, 26).

Женевская конвенция запрещает вы-
носить смертный приговор в отношении 
лиц, не достигших 18-летнего возраста 
(ст. 68). Статья 76 указывает, что в отно-
шении несовершеннолетних, содержа-
щихся в заключении на оккупированной 
территории, должен приниматься во вни-
мание специальный режим, они долж-
ны быть, по возможности, отделены от 
остальных заключенных. Таким образом, 
IV Женевская конвенция о защите граж-
данского населения впервые юридически 
закрепила принцип защиты детей как ча-
сти гражданского населения во время во-
оруженных конфликтов международного 
характера [9].

Âûâîäû
В условиях современных конфликтов 

дети становятся не только жертвами, но 
порой также и лицами, которые сами со-
вершают насилие. Детей превращают в 
средство ведения войны, систематически 
вербуют их в вооруженные силы или похи-
щают, чтобы превратить их в детей-солдат, 

в результате чего они вынуждены своими 
действиями воплощать в насильственную 
форму враждебные чувства, испытывае-
мые взрослыми. Учитывая изложенное, 
можно обозначить следующие актуальные 
проблемы детей в период вооруженных 
конфликтов, требующие скорейшего раз-
решения: непосредственное участие детей 
в вооруженных конфликтах (их вербовка, 
использование в качестве солдат, исполь-
зование в качестве живого щита);

• легкая доступность стрелкового ору-
жия и использование его детьми в воору-
женных конфликтах (очевидна взаимос-
вязь между ростом случаев использования 
детей в вооруженных конфликтах и легкой 
доступностью стрелкового оружия, кото-
рое могут быстро освоить даже малолет-
ние дети);

• сексуальная эксплуатация детей во 
время войны (изнасилование и другие се-
рьезные сексуальные надругательства над 
детьми, в том числе и со стороны миро-
творческого контингента);

• постконфликтная реабилитация и по-
следующая реинтеграция детей;

• своевременная соответствующая по-
мощь и поддержка межправительствен-
ных и неправительственных организаций 
(гуманитарная и психологическая помощь 
на местах);

• арест и судебное преследование меж-
дународными судебными органами лиц, 
ответственных за нарушение норм между-
народного гуманитарного права.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Основні тенденції в розвитку світової 

торгівлі товарами характеризуються ско-
роченням частки палива і сировини, частки 
сільськогосподарської продукції та зрос-
танням частки готових виробів [1, ст. 30]. 
Виробництво готових виробів нерозривно 
пов’язане із зовнішнім виглядом товару. 
Зовнішній вигляд продукції (промисловий 
дизайн) забезпечує помітну конкурентну 
перевагу і є невіддільною частиною гото-
вого виробу. Промисловий дизайн продук-
ції, як конструкторсько-художнє рішення в 
виробництві готового виробу, є частиною 
довгострокових інвестицій у розвиток під-
приємства і займає вагоме місце в капіта-
лізації результатів інноваційної діяльності 
підприємства.

Активна діяльність у сфері промисло-
вого дизайну може свідчити не тільки про 
зростання виробництва готових виробів в 
регіоні, а й про інвестиційні очікування 
учасників міжнародної торгівлі, що спря-
моване в інноваційну діяльность.

У статті розглядається співвідношення 
рівня інноваційної та торгової активності 
учасників міжнародної торгівлі, ступінь за-
лучення України в інноваційну діяльність.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

Світова організація торгівлі (СОТ) та 
Всесвітня організація інтелектуальної 
власності (ВОІВ) пропонують аналіз ста-
тистичних даних, які дають можливість 
оцінити інноваційний та економічний 
потенціал учасників систем. Однак у за-
пропонованих звітах не встановлюється 
взаємозв’язок між інтенсивністю міжна-
родної торгівлі та інноваціями, вираже-
ними в об’єктах промислового дизайну. 
У дослідженнях учених не приділяється 
належної уваги встановленню визначено-
го взаємозв’язку. У своїх роботах учені 
відзначають важливість охорони інтелек-
туальної власності, але не вказують на 
взаємозв’язок з інтеграційним процесом 
у міжнародну торгівлю. Значну кількість 
публікацій присвячено проблемам захис-
ту інтелектуальної власності, які частко-
во торкаються зазначеної проблематики 
в межах обговорення «патентного тро-
лінгу», зокрема праці Г.О. Андрощука, 
Л.Й. Глухівського та інші.
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Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

Промисловий дизайн є невіддільною 
ознакою товару і грає не останню роль у 
встановленні конкурентних переваг для 
просування на міжнародні ринки. На-
скільки ефективний захист промислового 
дизайну як об’єкта інтелектуальної влас-
ності сприяє інтеграції в міжнародну тор-
гівлю, на даний час у науковій літературі 
не досліджено. Тому автор статті звернув 
особливу увагу на встановлення зв’язку 
між патентною активністю у сфері про-
мислового дизайну та інтенсивністю в 
міжнародній торгівлі. 
Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³

Метою статті є дослідження зв’язку 
між патентною активністю у сфері про-
мислового дизайну в  межах Гаазької уго-
ди про міжнародну реєстрацію промисло-
вих зразків (Гаазька угода) та інтенсивніс-
тю міжнародної торгівлі в межах ЄС-28, 
ступінь залучення України в інноваційну 
діяльність.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ

Географія й активність міжнародної 
інноваційної діяльності, зокрема в Україні

Новий і оригінальний промисловий 
дизайн продукції забезпечує конкурентну 
перевагу і може бути захищений патентом 
на промисловий зразок (далі – ПЗ). Пра-
вову охорону промислового зразка можна 
одержати як за національною процедурою 
у кожній конкретній країні, так і згідно з 
Гаазькою угодою шляхом подачі однієї за-
явки до Міжнародного бюро ВОІВ. При-
чому одна заявка може містити до 100 
ПЗ, тобто це множинна чи багатовидова 
реєстрація за умови, щоб всі ПЗ, які вклю-
чено до заявки, належать до одного класу 
Міжнародної класифікації промислових 
зразків (МКПЗ).

Оцінювати патентну активність буде-
мо насамперед на підставі даних ВОІВ [2, 
ст. 7] щодо заявників за Гаазькою угодою. 
Ілюструємо це рис. 1, де представлено ста-
тистику за 2015 р.

Відповідно до даних ВОІВ загальна 
кількість заявок на міжнародну реєстра-
цію ПЗ у 2015 р. становила 16435. Най-

Рис. 1. Реєстрація ПЗ за Гаазькою угодою за країнами походження 
відповідно до даних Річного звіту ВОІВ за 2015 р.
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більшими заявниками є Німеччина, Швей-
царія, Франція, Республіка Корея, Італія та 
США.

Як засвідчив Гендиректор ВОІВ Френ-
сіс Гаррі, Сполучені Штати Америки за 
числом міжнародних заявок на патенти та 
товарні знаки займають провідні позиції, 
домінуючий географічний вузол інновацій 
формують країни Азії – зокрема Японія, 
Китай і Південна Корея [3, ст. 1].

Активність реєстрації ПЗ за міжнарод-
ною процедурою в Україні дає можливість 
оцінити статистика Державної служби 
інтелектуальної власності України (далі – 
Патентне відомство) за такий самий тер-
мін. Так, у 2015 р. на територію України 
поширено дію 622 міжнародних реєстра-
цій за Гаазькою угодою [4, ст. 17]. Рис. 2 
ілюструє розподіл заявок стосовно поши-

рення дії міжнародної реєстрації за краї-
нами походження – відповідно до даних 
із річного звіту Патентного відомства за 
2015 р.

Як бачимо, найбільший інтерес до 
України мали заявники зі Швейцарії, Ні-
меччини, Франції та Італії. Частка заявок 
від заявників з цих країн становить 75% 
від загальної кількості заявок на реєстра-
цію за Гаазькою угодою.

У 2015 р. до Патентного відомства на-
дійшло 2080 заявок на реєстрацію ПЗ за 
національною процедурою, з яких від іно-
земних заявників – 269  [4, ст. 17].

На рис. 3 показано розподіл заявок на 
реєстрацію ПЗ в Україні за національною 
процедурою за країнами походження – 
згідно з даними  річного звіту Патентного 
відомства за 2015 р. [4, ст. 17].

Рис. 2. Розподіл міжнародних заявок в Україні за країнами походження

Рис. 3. Розподіл заявок на реєстрацію ПЗ за національною процедурою в Україні 
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Найбільш активні іноземні заявники 
були з Росії, США, Кіпру та Японії. Частка 
заявок від них становить 62,8% від загаль-
ної кількості заявок, поданих іноземцями 
в 2015 р.

Зіставлення даних, представлених на 
рисунках 1-3 дає можливість оцінити пер-
спективність українського ринку з пози-
ції лідерів інноваційної діяльності (див. 
рис. 4).

Проведений аналіз даних дає можли-
вість зробити певні висновки. Кількість 
реєстрацій ПЗ в Україні іноземними заяв-
никами незрівняно менша загальної кіль-
кості реєстрацій ПЗ за Гаазькою угодою. 
Низький рівень патентної активності іно-
земних заявників щодо України вказує на 
відсутність процесу інтеграції України в 
міжнародну інноваційну діяльність.

Розглянемо ситуацію в Європі. Відпо-
відно до статистичних даних Відомства з 
інтелектуальної власності Європейського 
союзу (англ. European Union Intellectual 
Property Offi ce – EUIPO) за 2015 р. 72% 
всіх заявок на реєстрацію ПЗ (Registered 
Community Design – RCD) надходить з 

ЄС-28, майже 80% всіх заявок з ЄС-28 
припадає на чотири країни: Німеччину, 
Італію, Францію та Великобританію [5, 
ст. 3-7]. 

Дані Євростату [6] щодо зовнішньоеко-
номічної діяльності дають розуміння про 
базис патентної активності в цьому гео-
графічному вузлі (представлено у Додат-
ку 1 – на рис. 5). 

Лідерами ЄС-28 у зовнішньоеконо-
мічній діяльності є Німеччина, Франція, 
Італія, Іспанія, Великобританія. Паралелі 
економічної та патентної активності – без-
умовні. 

Зі звіту Євростату за 2015 р. [6] відо-
мі міжнародні торгові потоки у 2015 р., що 
орієнтовані на ринок ЄС-28 (представлено 
у Додатку 2 – на рис. 6).

Зіставлення даних щодо міжнародних 
торгових потоків орієнтованих на ринок 
ЄС-28 та даних щодо патентної активнос-
ті в межах Гаазької угоди дає можливість 
оцінити інноваційну складову у міжнарод-
ній торгівлі на європейському ринку. Ілю-
струємо це рис. 7, де представлено статис-
тику за 2015 р.

Рис. 4. Перспективність українського ринку за патентною активністю



157

 Цивільне право і цивільний процес

Географія патентної активності та на-
прям торгових потоків дають привід гово-
рити про наявну конкурентну боротьбу за 
європейський ринок між США, країнами 
Азії (Південна Корея і Японія) та країнами 
Західної Європи, що базується на активі-
зації інноваційної діяльності.

Учасники міжнародної торгівлі з країн 
з експортно орієнтованою інноваційною 
економікою реєструють ПЗ за Гаазьскою 
угодою з метою захисту конкурентних пе-
реваг своєї продукції для просування на 
потенційно прибуткові ринки. 

Що стосується місця України в міжна-
родній торгівлі та інноваційній активнос-
ті, то можна зробити наступні висновки:

А – лідери міжнародної торгівлі не від-
носять ринок України до потенційно при-
буткового;

Б – в Україні відсутня значуща експорт-
но орієнтована інноваційна діяльність, 
що потребує конструкторсько-художніх 
рішень (промислового дизайну).

Можна припустити, що подальший 
розвиток міжнародної торгівлі товарами 
буде невідривно пов’язаний із патентною 
діяльністю як одним зі способів фіксуван-

ня конкурентних переваг на ринку.
Закордонна практика успішної страте-

гії інтеграції в міжнародну торгівлю під-
тверджує важливість досліджень і розро-
бок щодо нових продуктах. Так, приклад 
компанії з Марокко [7, ст. 1] показує, що 
інноваційні компанії шукають ринки з ви-
соким прибутком, здатні окупити витрати 
на НДДКР. Логічний шлях розвитку від 
національного оператора до міжнародної 
торгівлі пов’язаний зі збільшенням частки 
інтелектуальної власності в ресурсах ком-
панії.

Наявно, що ІВ, створена з метою ко-
мерціалізації за допомогою торгових від-
носин, потребує охоронних документів 
на території реалізації та виробництва. 
Ефективна та адекватна охорона прав ІВ у 
сфері промислового дизайну залишається 
пріоритетним завданням у межах розви-
тку міжнародної торгівлі.

Розглянемо реєстрацію ПЗ за націо-
нальною процедурою в Україні. У 2015 р. 
до Патентного відомства України надій-
шло 1811 заявок від національних заяв-
ників на реєстрацію ПЗ [4, ст. 17]. Рівень 
патентної активності за національною 

Рис. 7. Частка міжнародних торгових потоків орієнтованих на ринок ЄС-28 – 
патентної активності за 2015 р.
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процедурою можна порівняти з активніс-
тю щодо реєстрації ПЗ за Гаазькою угодою 
в країнах ЄС-28.

Беручи до уваги висновок про відсут-
ність значущої експортно орієнтованої ін-
новаційної діяльності в Україні, виникає 
питання: на що спрямована ця активність?

Всі об’єкти промислового дизайну кла-
сифікуються із зазначенням відповідних їм 
Міжнародних класів промислових зразків 
(МКПЗ) відповідно до Локарнської угоди. 
Напрям найбільшої активності заявників 
відповідає найбільшим кількостям реє-
страцій у відповідному класі МКПЗ (пред-
ставлено у Додатку 3 – на рис. 8). 

Розподіл заявок за класами МКПЗ дає 
оцінку перспективним класам з точки зору 
заявника, однак не дає розуміння, наскіль-
ки це пов’язане з інноваційною діяльністю 
національних підприємств. Для проведен-
ня коректного аналізу зв’язку з інновацій-
ною діяльністю потрібна статистика реє-
страцій ПЗ за класами МКПЗ з розподілом 
за заявниками та/або за лідерами серед за-
явників у цій сфері.

Моніторинг бази «Промислові зраз-
ки, зареєстровані в Україні» [8] за кла-
сами МКПЗ за найбільшою кількістю 
реєстрацій не дає однозначної відповіді 
на запитання щодо причин активності та 
тенденцій у сфері промислового дизай-
ну. Наприклад, моніторинг названої бази 
[8] за класом МКПЗ 09 за період 08/2014 
– 03/2017: виявлено 99 реєстрацій ПЗ, що 
називається «пляшка», з них жодного за-
явника не припадає на трійку найбільших 
алкогольних компаній України (дані про 
компанії взяті з [9, ст. 1]).

За результатами моніторингу бази «Про-
мислові зразки, зареєстровані в Україні» 
[8] за класом МКПЗ 12 за такий же період 
виявлені 140 реєстрацій ПЗ, що називаєть-
ся «шина», з них не більше 10 належить 
національним виробникам. Можливо, на-
ціональний виробник реєструє ПЗ на тре-
тіх осіб, проте без системного аналізу та 
відповідної статистики важко мати чітке 
уявлення про те, чи існує національна ін-
новаційна активність і які галузі є пріори-
тетними для національних новаторів.

Огляд публікацій, що стосуються теми 

активності національних заявників щодо 
реєстрації ПЗ, дає привід говорити про 
існування в Україні такого явища як «па-
тентний тролінг» [10-12].

«Патентний тролінг» в Україні: 
вплив на інтеграцію України в систему 

міжнародної торгівлі
Розглянемо більш детально «Патент-

ний тролінг» в Україні, а саме його вплив 
на інтеграцію України в систему міжна-
родної торгівлі.

У закордонному досвіді існує практи-
ка монетизації інтелектуальної власності 
не-практикуючими організаціями (англ. 
On-practicing entity NPE). Загальна ідея 
цих організацій полягає в розробці та/або 
скупці портфеля патентів для подальшого 
продажу ліцензій на використання цих па-
тентів третім особам [13, ст. 1].

В реаліях України «тролінг» на прак-
тиці зводиться до схеми, побудованої на 
використанні зв’язку «Патент на ПЗ – 
Митний реєстр». Суть схеми така: реєст-
рація загальновідомих форм різних ви-
робів у якості промислових зразків, по-
дальша реєстрація таких ПЗ в Митному 
реєстрі з наступною вимогою до суб’єктів 
імпортно-експортної діяльності оплатити 
за комерційне використання зареєстрова-
них ПЗ.

У блогосфері експерти відкрито заяв-
ляють про безрезультатність процедури 
щодо захисту митницею інтелектуальної 
власності та вказують на основні, на їхню 
думку, причини такої ситуації. Так, на 
їхню думку, митний реєстр забитий патен-
тами тролів, а руками митниці блокують-
ся імпортно-експортні операції з метою 
отримання роялті з зовнішньоекономічних 
операцій [14, ст. 1].

Тут ми стикаємося з небезпечним яви-
щем, адже використання Митних органів з 
метою «патентного тролінгу» несе в собі 
загрозу інтеграційним процесам, а саме:

- вільному транскордонному перемі-
щення товарів, як одному з найважливі-
ших умов інтеграції в систему міжнарод-
ної торгівлі;

- блокування імпортно-експортних опе-
рацій, що перешкоджає створенню єди-
ного економічного простору і доступу до 
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макротехнологій, які формують ринок то-
варів з високою доданою вартістю;

- міжнародна торгівля товарами з висо-
кою доданою вартістю пов’язана з патент-
ною діяльністю, як способом захисту від 
недобросовісної конкуренції, оскільки то-
варне виробництво нерозривно пов’язане 
з зовнішнім виглядом продукції, а промис-
ловий дизайн є одним з істотних конку-
рентних переваг виробу.

Нагальне завдання, що стоїть перед Па-
тентним відомством: забезпечення ефек-
тивної охорони прав інтелектуальної влас-
ності у сфері промислового дизайну на 
національному рівні через визначення чіт-
ких критеріїв, а саме: критерію індивіду-
ального характеру виробів.

Митний реєстр об’єктів права ІВ ста-
ном на 22/05/2017 містить 6421 об’єкт, з 
них понад 2000 відносяться до ПЗ [15]. 
Яку частину з них можна віднести до ви-
робів із загальновідомими формами? 

Реєстрація ПЗ здійснена, рішення про 
визнання патенту на ПЗ недійсним може 
бути прийняте в судовому порядку.

За даними звіту Патентного відомства 
за 2015 р. судами України за участю Па-
тентного відомства розглядалося 22 спра-
ви про визнання недійсними патентів на 
ПЗ [4, ст. 22].

Моніторинг судових рішень в Єдиному 
державному реєстрі судових рішень [16] 
за 2015 р. вказує на те, що в господарських 
та цивільних судах України розглядалися 
суперечки щодо 50-60 ПЗ. За той же пері-
од судами України, що розглядають спори 
щодо ПЗ, прийнято близько 600 проміжних 
процесуальних постанов. Щоб визначити, 
яка частина з них пов’язана з «патентним 
тролінгом», потрібно докладно вивчитице 
явище, однак експерти вже заявляють про 
необхідність внесення додаткових право-
встановлюючих норм для боротьби з ним.

З метою викорінення «патентного тро-
лінгу» пропонується встановити додат-
ковий критерій патентоспроможності ПЗ 
– індивідуальний характер – поряд із єди-
ним на сьогодні критерієм – новизною [17, 
ст. 1]. Втім, самі експерти, заявляючи про 
неможливість повного викорінення «па-
тентного тролінгу», говорять про його мі-

німізацію [18, ст. 1]. У середовищі юристів 
та експертів активно обговорюється ство-
рення спеціалізованого суду – умови кон-
курсу на посади суддів, склад суду тощо 
[19, ст. 1].

Своєю чергою, патентне законодавство 
потребує формування уніфікованої право-
застосовної судової практики у відповід-
ній сфері. Ефективність судочинства за-
лежить від однакового тлумачення чинних 
законодавчих норм, в тому числі і визна-
ченні сукупності істотних ознак ПЗ.

Безумовно, захист прав на IВ стосуєть-
ся і ПЗ. Практики вже зараз дають реко-
мендації для профілактики та боротьби з 
«патентним тролінгом», що паразитує на 
імпортно-експортних операціях: моніто-
ринг митного реєстру, завчасне виявлення 
схожих патентів у відкритих базах, визна-
ння патентів на ПЗ недійсними [20, ст. 1].

Гаазька угода забезпечує можливість 
Договірним сторонам, що діють відповід-
но до свого офіційного статуса, робити за-
яви, в тому числі щодо проведення експер-
тизи заявки, щоб визначити принаймні, 
чи відповідає ПЗ умові новизни [21, ст. 8, 
п. 1]. 

Експерти вважають питанням часу ра-
тифікацію угоди про Європейський уні-
фікований патентний суд [22, ст. 1]. Пи-
тання юрисдикції ще обговорюються, але 
експерти вже заявляють, що система роз-
гляду буде близькою до континентальних 
європейських систем. Головний акцент у 
судовому розгляді буде на письмових ар-
гументах і доказах.

Âèñíîâêè
Розвиток міжнародної торгівлі товара-

ми з високою доданою вартістю невідрив-
но пов’язаний із патентною діяльністю як 
одним зі способів фіксування конкурент-
них переваг на ринку.

Ефективна та адекватна охорона прав 
IВ у сфері промислового дизайну зали-
шається пріоритетним завданням у межах 
розвитку міжнародної торгівлі.

Використання митних органів з метою 
«патентного тролінгу» несе в собі загрозу 
інтеграційним процесам.

Слід забезпечити ефективну охорону 
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прав IВ у сфері промислового дизайну на 
національному рівні через визначення чіт-
ких критеріїв індивідуального характеру 
виробу.

Патентне законодавство потребує фор-
мування уніфікованої правозастосовної 
судової практики у відповідній сфері. 

Ефективність судочинства залежить від 
однакового тлумачення існуючих законо-
давчих норм, в тому числі і визначенні су-
купності істотних ознак ПЗ.

Єдині вимоги до ідентифікації ПЗ не-
обхідно формувати з перспективами гар-
монізації національного законодавства з 
європейськими стандартами.
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Додаток 1

Рис. 5. Показники зовнішньоекономічної діяльності у 2015 році країн ЄС-28. 
Джерело: [6] 
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Додаток 2

Рис. 6. Показники міжнародних торгових потоків у 2015 році орієнтованих на ринок ЄС-28. 
Джерело: [6]
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Додаток 3

Рис. 8. Розподіл реєстрацій ПЗ у 2015 роцi за класами МКПЗ – 
відповідно до даних Річного звіту ДСІВУ за 2015 рік 

Джерело: [4, Додатки. Статистика 1.9. Реєстрації промислових зразків у 2015 році 
(розподіл за класами МКПЗ)]
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Розділ 3

Трудове право; право соціального 
забезпечення. Адміністративне право 

і процес; фінансове право; інформаційне 
право. Земельне право
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
В умовах розбудови демократичної, 

правової, соціальної держави наука дер-
жавного управління має базуватися на 
конституційних засадах організації вла-
ди в Україні та сприяти вирішенню суто 
прагматичної проблеми – орієнтації влади 
на людину, утвердженні та забезпечен-
ні її прав. При цьому успішне виконання 
законів і урядових рішень можливе лише 
тоді, коли цей процес буде підкріплений 
злагодженою системою державної служби 
та служби в органах місцевого самовряду-
вання, з чітким розподілом повноважень 
і відповідальностей на всіх рівнях управ-
ління. Для забезпечення вищезазначеного 
необхідно здійснювати широкомасштабну 
підготовку державно-управлінських ка-
дрів, здатних до діяльності на засадах на-
лежного демократичного врядування.

Державна служба, її якість забезпечу-
ється людьми, які мають відповідні зна-
ння та професій ну підготовку – державни-
ми службовцями. Від ї хнього ставлення 
до дорученої  справи залежить ефектив-
ність функціонування державних орга-
нів, підприємств, установ і організацій . 
З цією категорією працівників постій но 
спілкуються люди, від ї хньої моральності, 
культури (загальної  та правової ) залежить 
імідж відповідного органу, рівень до-
тримання прав та свобод громадян. Дер-
жавні службовці повинні додержуватися 
загальноприй нятих правил поведінки як 
при виконанні службових обов’язків, так 
і в позаслужбових відносинах, проявля-
ти витримку, ввічливість, принциповість, 

вміння вислухати і зрозуміти позицію 
підлеглого чи громадянина в питанні, з 
якого він звернувся, та прий няти рішен-
ня відповідно до вимог чинних правових 
приписів. Тому до державного службов-
ця при вступі на державну службу та ї і 
проходженні пред’являються відповідні 
етичні вимоги. Ідеться про нові підходи 
до проблем правового забезпечення діяль-
ності державних службовців і, зокрема, у 
відносинах з громадянами, зміну харак-
теру цих відносин, розробку принципів 
організацій ної  культури при виконанні 
службовцями свої х обов`язків. Така зміна 
полягає у встановленні стандартів якості 
роботи державних службовців, які забез-
печували б очіку вану від них поведін-
ку відносно до будь-якого громадянина. 
Звичай но, відповідні етичні вимоги по-
винні пред’являтись і при зарахуванні на 
державну службу [1, с. 20-21].

Прий нята в Украї ні модель професій ної  
діяльності державного службовця вимагає 
постій ного зростання професіоналізму і 
компетентності державних службовців. 
На сучасному етапі особливо гострою є 
проблема професій ного навчання держав-
них службовців, що виконують управлін-
ські та представницькі функції , оскільки 
ефективність державного управління зна-
чною мірою залежить від кадрів, фахово 
і світоглядно підготовлених до активної  
професій но-компетентної  інновацій но-
творчої  роботи в нових умовах, результа-
тивність якої  залежить від уміння аналізу-
вати та прогнозувати [2, с. 107].
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of Training and Retraining of Civil Servants
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Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

Досліджувана проблематика тією або 
іншою мірою висвітлювалася у доктри-
нальних працях таких учених-правників, 
як В.Б. Авер’янов, Ю.П. Битяк, Н.Б. Боло-
тіна, В.В. Жернаков, М.І. Іншин, С.В. Кі-
валов, А.В. Кірмач, Л.І. Лазор, В.Я. Мали-
новський, С.М. Прилипко, Н.М. Хуторян 
та інші.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

Необхідність у науково-теоретичному 
дослідженні сутності підготовки та пере-
підготовки державних службовців обу-
мовлена реформуванням законодавства 
про державну службу в Україні, що сприя-
тиме переосмисленню даної категорії док-
трини права.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòåé
У межах даної статті автором поста-

лено за мету охарактеризувати сутність 
підготовки та перепідготовки державних 
службовців.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ

Ж. Таланова правильно зауважує, що 
ефективне функціонування загальнонаці-
ональної системи підготовки й перепідго-
товки державних службовців можливе за 
наявності державних потреб та особистої 
зацікавленості державних службовців у 
наслідках її діяльності [3, с. 86]. Тому важ-
ливо професійно настановити державно-
го службовця, щоб він розумів значення 
своєї службово-трудової діяльності для 
суспільства і ті сфери, на які він впливає. 
Зокрема, винагорода (як моральна, так і 
матеріальна) зі сторони держави повинна 
стимулювати його займатися професійним 
саморозвитком.

Нормативним приписом ч. 2 ст. 48 За-
кону України «Про державну службу» 
передбачено, що положення про систему 
підготовки, перепідготовки, спеціалізації 
та підвищення кваліфікації державних 
службовців затверджується Кабінетом 
Міністрів України за поданням централь-

ного органу виконавчої влади, що забез-
печує формування та реалізує державну 
політику у сфері державної служби [4]. 
На сьогодні діє Положення про систему 
підготовки, спеціалізації та підвищення 
кваліфікації державних службовців і по-
садових осіб місцевого самоврядування, 
яке затверджено постановою Кабіне-
ту Міністрів України «Про затверджен-
ня Положення про систему підготовки, 
спеціалізації та підвищення кваліфікації 
державних службовців і посадових осіб 
місцевого самоврядування» від 07 липня 
2010 року №564 [5]. Так, згідно з п. 3 від-
повідного Положення підготовка держав-
них службовців – це успішне виконання 
особою відповідної освітньо-професійної 
чи освітньо-наукової програми, що є під-
ставою для присудження ступеня вищої 
освіти магістр за спеціальностями, спря-
мованими на провадження професійної 
діяльності на державній службі, зокрема 
за спеціальністю «Публічне управління та 
адміністрування» галузі знань «Публічне 
управління та адміністрування» [5]. Отже, 
підготовка державних службовців як фор-
ма їхнього професійного розвитку полягає 
у проходженні ними навчання за відповід-
ними спеціальностями, успішне виконан-
ня встановлених навчально-методичних 
програм, за результатами яких їм при-
суджується ступінь магістра державного 
управління.

В.С. Венедиктов та М.І. Іншин під 
державною системою підготовки та пере-
підготовки державних службовців розу-
міють сукупність освітньо-професій них 
і професій них програм підготовки, пере-
підготовки та підвищення кваліфікації  
державних службовців; акредитованих на-
вчальних закладів, інститутів і центрів під-
вищення кваліфікації , які реалізують за-
значені програми; органів, що здій снюють 
управління системою підготовки, перепід-
готовки та підвищення кваліфікації  дер-
жавних службовців [6, с. 63].

О. Коржова стверджує, що підготовка 
та перепідготовка державних службов-
ців – це набуття певних необхідних знань, 
умінь і навичок [7, с. 272]. При цьому 
дане поняття варто відмежовувати від та-



167

 Трудове право; право соціального забезпечення

кої категорії, як підвищення кваліфікації, 
що своєю чергою є власне поглибленням 
знань, вдосконаленням умінь та навичок 
державних службовців.

Професій на підготовка є видом до дат-
кової  професій ної  освіти, що пов’я за  на з 
набуттям державним службовцем права 
на забезпечення виконання нових повно-
важень у новій  сфері державної  влади. 
Перепідготовка дає можливість держав-
ному службовцю зай матися новим видом 
організацій ної  діяльності в іншому органі 
влади [8, с. 20].

Професій на підготовка – це розширення 
кваліфікації  спеціалістів з метою адаптації  
ї х до нових економічних і соціальних умов 
і здій снення нової  професій ної  діяльності, 
у т.ч. з урахуванням міжнародних вимог і 
стандартів [8, с. 20].

Під системою професійної підготов-
ки державних службовців необхідно ро-
зуміти сукупність елементів, які тісно 
взаємопов’язані і доповнюють один одно-
го (кожен з них є самостійним правовим 
інститутом), покликаних забезпечувати 
державні органи на центральному та ре-
гіональному рівнях необхідною кількістю 
високопрофесійних і всебічно підготовле-
них кадрів державних службовців, що во-
лодіють сучасними науковими знаннями, 
навичками, вміннями і здатні забезпечува-
ти досягнення цілей, вирішення завдань і 
здійснення функцій, які стоять перед орга-
нами державної влади [9, с. 78].

Зокрема, науковець наголошує, що 
за своєю правовою природою інститути 
професійної підготовки державних служ-
бовців є комплексними правовими інсти-
тутами, оскільки суспільні відносини, що 
виникають під час реалізації зазначених 
інститутів, регулюються нормами консти-
туційного, трудового, адміністративного, 
фінансового та інших галузей права [9, 
с. 78].

Т.Є. Когановська пропонує доктриналь-
не визначення категорії підготовка дер-
жавного службовця як навчання з метою 
здобуття особою певного нового для нього 
освітньо-кваліфікаційного рівня (спеціа-
ліст, магістр) за фахом, спрямованого на 
професійну діяльність в органах держав-

ної влади або місцевого самоврядування. 
При цьому під підготовкою державного 
службовця необхідно розуміти і навчання 
людини, яка вже перебуває на держслуж-
бі [10, с. 150]. З аналізу наведеної дефі-
ніції вбачається, що ознаками підготовки 
державного службовця є: 1) навчання за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра 
або спеціаліста; 2) спеціалізація за фахо-
вим спрямуванням для потреб держаної 
служби; 3) охоплює своїм змістом і нав-
чання осіб, які вже перебувають на дер-
жавній службі.

З урахуванням наведеного, а також 
норм правових актів України, вважаємо, 
що під підготовкою та перепідготовкою 
державного службовця слід розуміти 
комплексну та безперервну діяльність, 
яка полягає у сприянні становлення дер-
жавного службовця як професіонала з 
відповідним високим рівнем знань, умінь 
та навичок, а також у забезпеченні недо-
пущення до падіння рівня його ділової го-
товності до виконання службово-трудових 
обов’язків.

Метою професій ної  підготовки дер-
жавних службовців є забезпечення потреб 
державних органів у працівниках, які від-
значатимуться: здатністю запроваджу-
вати цінності демократичної , правової , 
соціальної  держави та громадянсько-
го суспільства, неухильно відстоювати 
права і свободи людини і громадянина; 
про фесій ними уміннями і навичками, 
що ґрунтуються на сучасних спеціаль-
них знаннях, аналітичних здібностях та 
май стерності застосування засобів і ме-
тодів управлінської  науки; стратегічним 
мисленням та особистісними якостями, 
необхідними для прий няття та успішної  
реалізації  управлінських рішень [6, с. 190].

Як наголошує О. Оболенський, най важ-
ливішими аспектами становлення системи 
підготовки, перепідготовки і підвищен-
ня кваліфікації  державних службовців в 
Украї ні є такі:

– визначення пріоритетів і напрямів 
державної  політики у сфері професій ної  
підготовки кадрів управління;

– розробка принципів діяльності і 
компетенції  органів управління системою 
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професій ної  підготовки державних служ-
бовців;

– місце і роль професій ної  підготовки 
державних службовців у системі роботи з 
персоналом управління;

– професій но-кваліфікацій ні вимоги до 
різних категорій  державних службовців, 
оцінка ефективності ї хньої підготовки і 
підвищення кваліфікації ;

– оптимізація мережі освітніх установ, 
визначення масштабу підготовки і пере-
підготовки кадрів управління;

– зміни у структурі та змісті навчання, 
розробка інновацій них освітніх програм, 
сучасних навчальних планів, підготовка 
нового покоління підручників і навчально-
методичних посібників;

– кадрове забезпечення науково-ме то-
дичної  і навчально-виховної  діяльності 
освітніх установ;

– інформацій не забезпечення навчаль-
них закладів, що здійснюють підготовку 
кадрів для державної  служби;

– вивчення і використання вітчизняно-
го й  зарубіжного досвіду;

– приведення нормативно-законодавчої  
бази системи професій ного навчання у 
від повідність з реаліями соціально-еконо-
мічних реформ [11, с. 67].

Характерною ознакою сучасної  сис-
теми підготовки, перепідготовки та під-
вищення кваліфікації  державних служ-
бовців в Украї ні є те, що управління нею 
базується на традицій них методах та під-
ходах, характерних для адміністративно-
централізованої  системи влади. Водночас 
динамічні зміни в украї нському суспіль-
стві, що обумовлені процесами світової  
глобалізації  та інтеграції , потребують 
розробки та активного впровадження но-

вітніх підходів на всіх рівнях управління 
цією системою. Поряд із тим, питання 
інновацій ного управління системою під-
готовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації  державних службовців ще не 
знай шли належного закріплення в законо-
давстві, недостатньо висвітлені в науковій  
літературі [12].

Âèñíîâêè
На основі наведеного, варто зазначи ти, 

що серед основних особливостей підготов-
ки та перепідготовки державних службов-
ців є такі: підтримка правової реформи в 
умовах євроінтеграції України; дотриман-
ня високих стандартів професіоналізму 
у процесі здійснення службово-трудової 
діяльності; безперервність вдосконалення 
трудових навиків.

Рівень підготовки кадрів фактично ви-
значає успіх у будь-якій  сфері діяльності, а 
тому вони мають підбиратися і розставля-
тися залежно від кваліфікації , організатор-
ських здібностей , загальної  управлінської , 
правової  культури [1, с. 244].

При цьому варто наголосити, що підбір, 
підготовка, перепідготовка, розстановка 
кадрів, підвищення ї хньої кваліфікації  не 
завершують процес формування та про-
ходження служби [1, с. 262]. Правильне 
використання кадрів не закін чується і за-
повненням вакантних посад, оскільки це 
постій ний  процес, який  полягає у пошуку 
най більш компетентних, висококваліфіко-
ваних фахівців, висуванні їх на відповідні 
посади, перестановці в разі необхідності.

Разом із тим, проблематика відповідно-
го правового явища не досліджена глибоко 
у вітчизняній доктрині права, що зумов-
лює необхідність проведення подальших 
науково-теоретичних робіт у цій сфері.
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Розділ 4

Кримінальне право та кримінологія; 
кримінально-виконавче право. Кримінальний 
процес та криміналістика; судова експертиза; 

оперативно-розшукова діяльність

УДК 343.97  ².Ì. Äîëÿíîâñüêà
êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, äîöåíò,

äîöåíò êàôåäðè äåðæàâíî-ïðàâîâèõ äèñöèïë³í,
Óí³âåðñèòåò åêîíîì³êè òà ïðàâà «ÊÐÎÊ»

Êðèì³íîëîã³÷íà õàðàêòåðèñòèêà çàõîä³â 
ç ïðîòèä³¿ ïîðóøåíü îñîáèñòèõ ïðàâ 
³ ñâîáîä ãðîìàäÿí â êîíòåêñò³ ñòàíó 

ãðîìàäñüêî¿ áåçïåêè â Óêðà¿í³
У статті приділяється увага дослідженню зв’язку зі станом громадської безпеки в Україні 

на даний час і порушенню таких особистих прав людини, як життя і здоров’я, честі і гідності, 
особистої безпеки. Окремо автор формулює загальні та спеціальні кримінологічні заходи проти-
дії порушенню вищезазначених цінностей в умовах сьогодення. 

Ключові слова: громадська безпека, особисті права і свободи громадян, заходи протидії зло-
чинності.
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Êðèìèíîëîãè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà ìåð 
ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ íàðóøåíèÿ ëè÷íûõ 

ïðàâ è ñâîáîä ãðàæäàí â êîíòåêñòå 
ñîñòîÿíèÿ îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè 

â Óêðàèíå
В статье уделяется внимание исследованию связи с состоянием общественной безопас-

ности в Украине в настоящее время и нарушению таких личных прав человека, как жизнь и 
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè 
Сьогодення України в цілому від-

значається глибокою політичною кри-
зою та вкрай незадовільним соціально-
економічною станом населення. Незадо-
волення зовнішньою та внутрішньою по-
літикою державних діячів, військові дії на 
сході України, девальвація гривні та стрім-
ке подорожчання предметів першої потре-
би сприяє виникненню та існуванню умов, 
за яких ускладнюється криміногенна ситу-
ація в країні і змінюється сама структура 
злочинності. Так, останнім часом стрім-
ко зростає кількість злочинів (умисних 
вбивств, тілесних ушкоджень, крадіжок, 
грабежів, розбоїв, вимагань, злочинів із 
застосуванням вогнепальної зброї або 
вибухових речовин, незаконне заволодін-
ня транспортним засобом, пов’язане із 
насильством), які мають насильницько-
корисливу спрямованість і від яких у пер-
шу чергу потерпають саме пересічні гро-
мадяни. Особливо небезпечними є випад-
ки посягання на життя, здоров’я, особисту 

недоторканість та на громадську безпеку в 
цілому. 

Питання, присвячені протидії пося-
ганням на вищезазначені загальнолюдські 
цінності в умовах сучасного стану громад-
ської безпеки в Україні, у вітчизняній юри-
дичній літературі висвітлені недостатньо. 

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

Питанням кримінально-правової охо-
рони громадської безпеки та умовам, що 
сприяють вчиненню даних злочинів, були 
в різні часи присвячені праці таких ви-
датних науковців, як О.М. Бандурки, В.О. 
Глушкова, В.В. Голіни, М.С. Грінберга, 
О.М. Джужи, І.М. Даньшина, Ю.Ф. Іва-
нова, І.П. Козаченка, Н.Ф. Кузнєцової, 
О.М. Литвака, М.І. Панова, В.П. Тихого, 
Г.А. Туманова та ін. Крім того, окремо 
висвітлювалися питання умов, що сприя-
ють вчиненню злочинів проти громадської 
безпеки (О.В. Кириченко), потерпілих від 
злочинів проти громадської безпеки (В.Л. 

здоровье, честь и достоинство, личная безопасность. Отдельно автор формулирует общие и 
специальные криминологические меры противодействия нарушению вышеупомянутых ценнос-
тей в условиях современности.

Ключевые слова: общественная безопасность, личные права и свободы граждан, меры про-
тиводействия преступности.
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Соколовський), діяльності спеціальних 
органів з подолання надзвичайних ситу-
ацій, що загрожують громадській безпеці 
(О.О. Панова). 

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

Зв’язок між охороною найбільш важ-
ливих особистих прав і свобод людини і 
станом громадської безпеки надзвичайно 
тісний. 

В цілому під поняттям «громадська 
безпека» слід розуміти стан захищеності 
громадянського суспільства, що характе-
ризується відсутністю небезпеки для жит-
тя та здоров’я людей, для їхнього спокою 
та майнових прав, для нормальної діяль-
ності підприємств, установ і організацій 
незалежно від форм власності, для ціліс-
ності й збереження матеріальних ціннос-
тей. В умовах незадовільного стану без-
пеки українського суспільства, де риси 
сучасної злочинності переважно мають 
насильницько-корисливу спрямованість, 
доцільною вважається розробка заходів з 
протидії таких суспільно-небезпечних по-
сягань.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є дослідження стану гро-

мадської безпеки в Україні шляхом кримі-
нологічної характеристики деяких пося-
гань на особисті права і свободи громадян, 
а також формулювання низки загальних і 
спеціальних заходів з протидії таким по-
сяганням.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ

Захист людини, її життя і здоров’я, чес-
ті і гідності, недоторканості і безпеки згід-
но з Конституцією України визнаються 
найвищими соціальними цінностями [4]. 

Відповідно до ст. 1 Кримінального ко-
дексу України (далі – КК), одним із його 
найважливіших завдань є охорона громад-
ського порядку в суспільстві, так само, як і 
охорона прав і свобод людини. 

Проте тільки у січні-серпні 2017 року 
у громадських місцях по всій Україні було 
вчинено 60 715 злочинів, з них не в при-
міщеннях (маються на увазі вулиці, пло-

щі, сквери, парки) було вчинено 35 427 
злочинів [7]. Враховуючи, що загалом 
за вказаний період в Україні було зареє-
стровано 411052 злочини [7], так звана 
«публічна злочинність», за якої особу зло-
чинця не зупиняє сама можливість бути 
поміченим або затриманим, становить 
майже 15% в усій структурі злочинності. 
Це свідчить про певну зухвалість, відчай-
душність, відкрите нехтування злочинця-
ми кримінально-правовими нормами, що є 
вкрай небезпечним явищем для стану гро-
мадської безпеки.

Найбільшу небезпеку для людини 
становлять, безперечно, злочини проти 
громадської безпеки, які займають ваго-
му позицію в структурі всієї злочинності 
України. Схожі думки прослідковуються 
і в юридичній літературі. Так, під гро-
мадською безпекою розуміють стан за-
хищеності суспільства від різноманітних 
факторів і джерел підвищеної небезпеки 
– злочинних об’єднань, проявів терориз-
му, зброї, вибухових пристроїв і речовин, 
радіоактивних і хімічних матеріалів тощо 
[1, с. 567].

Кримінальна відповідальність за зло-
чини проти громадської безпеки перед-
бачена ІХ розділом Особливої частини 
КК (статті 255-270). Норми цього розділу 
передусім спрямовані на убезпечення гро-
мадськості від впливу угрупувань кримі-
нального спрямування (злочинних і теро-
ристичних організацій, банд, воєнізованих 
або збройних формувань), від незаконного 
обігу предметів, які становлять підвищену 
небезпеку для оточення, а також наслідків 
порушення встановлених законом правил 
поводження з вогнем, певними речовина-
ми та матеріалами [8, с. 319]. 

У січні–серпні 2017 року таких зло-
чинів було зареєстровано 8052 [7], що 
становить практично 2% в усій структурі 
злочинності. Співвідношення злочинів 
проти громадської безпеки до всіх зареє-
строваних злочинних діянь на перший по-
гляд здається незначним, однак небезпеч-
ною особливістю даних злочинів виступає 
їх предмет, а в деяких випадках знаряддя 
чи засоби: зброя, вибухові пристрої, ви-
бухові речовини, бойові припаси, які є за 



173

 Кримінальне право та кримінологія

своєю сутністю смертоносними або таки-
ми, що становлять небезпеку для життя та 
здоров’я невизначеної кількості осіб. Осо-
бливо небезпечними є наступні дії з вка-
заними предметами: носіння, зберігання, 
придбання, передача або збут. В системі 
злочинів проти громадської безпеки від-
повідальність за такі дії міститься у ст. 
263 КК «Незаконне поводження зі зброєю, 
бойовими припасами або вибуховими ре-
човинами». Таких злочинів з січня по сер-
пень 2017 року було зареєстровано 5348. 

Ще однією особливістю цього злочину, 
крім його предмета, є специфічне вико-
ристання цих предметів: 1) вони викорис-
товуються людьми, а отже у суспільстві і 
проти інших людей; 2) злочинець, маючи 
один із вказаних предметів злочину, на-
багато легше спроможний вчинити інший, 
а особливо насильницький злочин. Так, у 
січні-серпні 2017 року злочинів, вчинених 
із застосуванням зброї або боєприпасів, 
було зареєстровано 876, з яких: вчинені із 
застосуванням вогнепальної зброї – 350, 
холодної зброї – 271, вибухових речовин – 
20, боєприпасів – 235. Підбиваючи підсу-
мок, слід вказати на безпосередній зв’язок 
між станом громадської безпеки у суспіль-
стві і наявністю у населення предметів 
злочину, передбачених ст. 263 КК.

Звичайно, серед злочинів проти гро-
мадської безпеки є й інші, які становлять 
підвищену суспільну небезпеку, але їх без-
посереднім об’єктом, насамперед, є безпе-
ка суспільства. Нам би хотілося перейти 
до аналізу тих насильницько-корисливих 
злочинів, які безпосередньо шкодять 
декільком важливим об’єктам: життю, 
здоров’ю, власності, особистій безпеці 
людини. Небезпечний прояв таких зло-
чинів у тому, що при вчиненні одночасно 
спостерігається корислива спрямованість 
і насильницький спосіб вчинення. Дослід-
ники даного питання наголошують на ще 
одній небезпечній особливості: наявність 
одночасно кількох видів насильства – фі-
зичного і психічного – при вчиненні дея-
ких з даних злочинів [6].

На нашу думку, до цих злочинів нале-
жать: 

1) Умисне вбивство з корисливих моти-

вів (п. 6 ч. 2 ст. 115 ККУ) – у січні-серпні 
2017 року зареєстровано 72 випадки [ці 
та наступні статичні дані представлені на 
сайті Генеральної прокуратури України];

2) Умисні тяжкі, середньої тяжкос ті, 
легкі тілесні ушкодження (ст.ст. 121, 122, 
125 ККУ) – у січні-серпні 2017 року заре-
єстровано, відповідно, 1379, 2337, 23175 
випадків;

3) Грабіж (ст. 186 ККУ) – за вказаний 
період 13020 випадків;

4) Розбій (ст. 187 ККУ) – за вказаний 
період 2112 випадків;

5) Вимагання (ст. 189 ККУ) – 532 ви-
падків;

6) Незаконне заволодіння транспорт-
ним засобом, в т.ч. поєднане з насиль-
ством (ч. 3 ст. 289 ККУ) – 6187 випадків, з 
них 79, поєднаних з насильством.

Який існує зв’язок між зазначеними 
злочинами та їхнім впливом на стан гро-
мадської безпеки? По-перше, досліджені 
нами злочини становлять практично 10% 
від усієї кількості зареєстрованих злочи-
нів, що свідчить про їхню небезпечну по-
ширеність у суспільстві. По-друге, пере-
важно ці діяння вчиняються на ґрунті між-
особистісних людських взаємостосунків, і 
потерпілими є як підприємці та представ-
ники бізнесу, так і пересічні громадяни, 
які є власниками будь-яких матеріальних 
предметів, цінних для особи злочинця. 
По-третє, дані злочинні діяння вчиняють-
ся з корисливими метою та мотивом і на-
сильницьким способом. 

Далі вважаємо за доцільне перейти до 
пропозицій щодо заходів із протидії та-
ким суспільно-небезпечним посяганням. 
Загальновизнаним визначенням протидії 
злочинам у юридичній літературі вважа-
ється сукупність заходів у державі, спря-
мованих на вдосконалення суспільних від-
носин з метою усунення негативних явищ 
і процесів, що породжують злочинність, а 
також виявлення, усунення і нейтралізація 
причин та умов злочинності [2, с. 163] [5, 
с. 94-95]. 

Який має бути основний напрям про-
тидії злочинам проти особистих прав і 
свобод громадян у контексті громадської 
та суспільної безпеки? На нашу думку, це 
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сукупність заходів у суспільстві і державі, 
які забезпечували б стан захисту найваж-
ливіших особистих прав і свобод від зло-
чинних діянь насильницької, корисливої 
та іншої особистісно-людської спрямова-
ності. 

У кримінологічній літературі розрізня-
ють три основних рівні протидії та запо-
бігання злочинами [2, с. 167]: загальносо-
ціальний, спеціально-кримінологічний та 
індивідуальний.

На нашу думку, до загальносоціальних 
заходів, тобто до діяльності органів дер-
жавної влади та громадських організацій 
з вирішення суперечливих питань у таких 
галузях життя суспільства, як соціально-
економічна, політична, моральна тощо, 
слід віднести наступні: 

1. Економічної та грошової стабіліза-
ції у співвідношенні рівня цін на товари 
та послуги до рівня реальних доходів на-
селення.

2. Контроль за обігом предметів, що 
становлять особливу небезпеку, таких як 
вогнепальна та холодна зброя, вибухові 
речовини та пристрої, їх вилучення у на-
селення.

3. Проведення роботи з соціальної 
адаптації бездомних осіб та осіб, звільне-
них з місць позбавлення волі, які відбува-
ли покарання за злочини насильницько-
корисливого спрямування.

4. Проведення освітніх та культурних 
заходів у суспільстві, які підвищували б 
загальний рівень моральності, нетерпи-
мості до насильства, до проявів расової та 
релігійної нетерпимості.

На думку дослідників даного питан-
ня, дієвою може бути діяльність з інфор-
мування населення про стан злочинності 
в Україні, негативні наслідки байдужого 
ставлення громадян до фактів незаконного 
володіння зброєю та вибуховими речови-
нами [3, c. 55]. 

Під спеціально-кримінологічними за-
ходами протидії злочинності розуміють 
ті, що спрямовані на усунення або нейтра-
лізацію певних криміногенних факторів 
і вчиняються спеціальними суб’єктами 
профілактики (державними, правоохорон-
ними органами, дільничними інспектора-

ми поліції, органами соціального захисту, 
у справах неповнолітніх, судовими та ін-
шими). Вважаємо, що в цілому діяльність 
згаданих органів з протидії злочинності, 
в тому числі і насильницькій, корисливій, 
проти особистих прав і свобод людини, у 
наукових дослідженнях та літературі ви-
світлена достатньо широко. На наш по-
гляд, з врахуванням особливостей вчинен-
ня згаданих злочинів в умовах сучасних, 
дієвими можуть бути наступні заходи: 

1. Прийняття і реалізація дієвих жит-
тєвих державних програм з протидії зло-
чинам саме проти особистих прав і свобод 
людини.

2. Актуальними залишаються заходи 
із залучення на допомогу представникам 
поліції представників громадських фор-
мувань для забезпечення охорони парків, 
вулиць, гаражів, стоянок, скверів тощо; 
створення оперативних громадських фор-
мувань для затримання і передачі право-
охоронним органам осіб, схильних до на-
сильства, та осіб, при яких наявна зброя 
або інші небезпечні предмети.

3. Своєчасне реагування правоохорон-
них органів на повідомлення щодо випад-
ків вчинення таких злочинів та своєчасне 
їх розслідування. 

Не можна не згадати про ініціювання 
легалізації вогнепальної зброї для насе-
лення з метою самозахисту, на якій остан-
нім часом наполягають як представники 
Міністерства внутрішніх справ України, 
так і окремі політичні діячі. Безумовно, 
наявність зброї надає людині певне від-
чуття безпеки і впевненості у разі вчинен-
ня щодо неї посягання. Але залишається 
нерозв’язаним головне питання: хто і як 
буде перевіряти, кому саме надали право 
володіти зброєю, і як себе така особа по-
водитиме? Чи не стане це причиною збіль-
шення саме тих злочинів, яким треба про-
тидіяти? 

Âèñíîâêè
Отже, впровадження вищезазначених 

заходів є запорукою дотримання та збере-
ження такого належного стану із громад-
ською безпекою, під якою розуміється, 
як було нами вже зазначено, стан захи-



175

 Кримінальне право та кримінологія

щеності громадянського суспільства, що 
характеризується відсутністю небезпеки 
для життя та здоров’я людей, для їхнього 
спокою та майнових прав, для нормальної 

діяльності підприємств, установ і органі-
зацій незалежно від форм власності, для 
цілісності й збереження матеріальних цін-
ностей. 
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
На момент прийняття Кримінальний 

кодекс України від 05.04.2001 [1] у ст. 359 
передбачав кримінальну відповідальність 
лише за незаконне використання спеці-
альних технічних засобів (далі – СТЗ) 
негласного отримання інформації. Од-
нак 15.06.2010 Верховна Рада України 
прийняла Закон № 2338-VI [2], яким під 
кримінально-правову заборону було до-
датково поставлено також придбання та 
збут СТЗ негласного отримання інфор-
мації. Ініціатором прийняття вищевказа-
ного законопроекту виступила Служба 
безпеки України, яка в пояснювальній 
записці зазначала, що метою його при-
йняття є «створення додаткових умов для 
підвищення ефективності забезпечення 
особистих прав і свобод людини» [3]. З 
цього часу СБ України вправно звітує про 
успішне розкриття злочинів у сфері ви-
користання СТЗ. Зокрема, як повідомив 
на тематичному круглому столі представ-
ник Адміністрації Президента України, за 
офіційними даними СБ України, в Україні 
щороку притягають до відповідальності за 
подібні дії близько 1500 осіб [4].

Але поглиблене дослідження такої фе-
номенально високої статистики розкриття 
злочинів свідчить, що причини її криють-
ся у відсутності законодавчого регулюван-
ня самого поняття та ознак СТЗ. Завдяки 
цьому, на практиці різноманітні товари по-
бутового призначення нерідко визнаються 
СТЗ негласного отримання інформації, що 
призводить до безпідставного притягнен-
ня осіб до кримінальної відповідальності.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

Дослідженню окремих кримінально-
правових ознак СТЗ негласного отри-
мання інформації присвятили праці такі 
вітчизняні науковці, як В. Возьний [5], 
Я. Зейкан, Н. Карпов, С. Ковальчук, В. 
Фаринник, С. Фомін, М. Хавронюк [6] та 
інші. Водночас практичні аспекти кримі-

нальної відповідальності за незаконні дії у 
сфері обігу спеціальних технічних засобів 
залишаються й досі малодослідженими.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

Правова невизначеність поняття «спе-
ціальний технічний засіб» призводить до 
того, що експертні установи правоохо-
ронних органів самостійно визначають їх 
наявність/відсутність у кожному конкрет-
ному випадку, на підставі власно розро-
блених експертних методик. Обмежений 
режим доступу до таких методик, моно-
польне право СБУ на проведення експер-
тиз щодо СТЗ, а також слабкий прокурор-
ський нагляд – все це на практиці призво-
дить до провокацій з боку правоохоронних 
органів, створення уявної статистики про-
тидії злочинам та засудження невинува-
тих осіб.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є дослідження кримі-

нально-правових ознак СТЗ негласного 
отримання інформації та внесення пропо-
зицій, які стосуватимуться вдосконалення 
норм КК України щодо кримінальної від-
повідальності за незаконну діяльність у 
сфері СТЗ.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ

Відповідно до ст. 2 КК України підста-
вою для кримінальної відповідальності є 
вчинення особою суспільно небезпечного 
діяння, яке містить склад злочину, перед-
баченого цим Кодексом [1]. Серед усіх 
елементів складу злочину, об’єкт злочину 
посідає вирішальне місце, оскільки саме 
ним зумовлена кримінально-правова забо-
рона, ним визначається й ступіть тяжкості 
злочину та можливість відмежувати його 
від інших, суміжних злочинів.

Про передбачений ст. 359 КК України 
злочин ідеться у ХV розділі Особливої 
частини чинного КК України, що має назву 
«Злочини проти авторитету органів дер-

probed in the article. An author offered making alteration in the operating Criminal code of Ukraine in 
part of decriminalization of acquisition and sale of the special hardware.

Keywords: criminal responsibility, special hardware, data protection, conclusion of expert.



178

Правничий вісник Університету «КРОК»

жавної влади, органів місцевого самовря-
дування, об’єднань громадян та злочини 
проти журналістів». Але навряд чи можна 
погодитися з тим, що об’єктом вищевка-
заного злочину є авторитет державних 
органів тощо. І справді, якої шкоди завдає 
авторитетові державних органів особа, яка 
лише придбала брелок-відеокамеру? А 
якщо цей прилад був придбаний для ви-
криття факту вимагання, то говорити про 
суспільну небезпечність такого діяння 
взагалі складно, адже припинення злочи-
ну вимагання є цілком суспільно корисним 
явищем.

Визначити об’єкт злочину щодо при-
дбання СТЗ допоможе з’ясування мети 
його вчинення – це негласне отримання 
певної інформації. Вбачається, що в пе-
редбаченому ст. 359 КК України злочині 
СТЗ є лише засобом негласного отри-
мання інформації, а тому об’єктом дано-
го злочинного посягання слід визнавати 
охоронювані законом права, свободи чи 
інтереси держави, фізичних або юридич-
них осіб. З огляду на це, даний злочин має 
бути переміщений (зі зміною нумерації) 
до Розділу V КПК України, що має назву 
«Злочини проти виборчих, трудових та 
інших особистих прав і свобод людини і 
громадянина».

Вважаю, що безпосереднім об’єктом 
незаконного використання СТЗ є інформа-
ція, яка не підлягає вільному поширенню 
(інформація про особу, конфіденційна, та-
ємна, службова тощо). Але кримінально-
правовому захисту інформації від не-
законного втручання присвячені й інші 
статі КК України: ст. 114 «Шпигунство», 
ст. 163 «Порушення таємниці листування, 
телефонних розмов, телеграфної чи іншої 
кореспонденції, що передаються засоба-
ми зв’язку або через комп’ютер», ст. 182 
«Порушення недоторканності приватного 
життя», ст. 330 «Передача або збирання 
відомостей, що становлять службову ін-
формацію, зібрану у процесі оперативно-
розшукової, контррозвідувальної діяль-
ності, у сфері оборони країни» та інші. 
Вказані злочини також можуть вчинятися 
за допомогою СТЗ, які виступатимуть зна-
ряддями вчинення злочину.

З вищевикладених міркувань випливає 
важливий висновок: спричиняють шкоду 
або створюють загрозу її спричинення не 
самі СТЗ, а вчинювані за допомогою СТЗ 
дії, спрямовані на несанкціонований збір 
охоронюваної законом інформації. З огля-
ду на це, кримінально караним має бути 
лише використання СТЗ, а не придбання 
чи збут СТЗ негласного отримання інфор-
мації, які й досі залишаються необґрун-
тованими, репресивними заходами кри-
мінальної юстиції. Тому вбачається за до-
цільне внести зміни до ст. 359 КК України, 
спрямовані на декриміналізацію придбан-
ня чи збуту СТЗ, залишивши кримінально 
караним лише використання СТЗ неглас-
ного отримання інформації.

Слід зазначити, що саме такий вигляд і 
мала ст. 359 в момент прийняття 5 квітня 
2001 року нового КК України, встановлю-
ючи кримінальну відповідальність лише 
за використання СТЗ негласного отриман-
ня інформації. Однак 15 червня 2010 року 
Законом України від № 2338-VI [2] вказа-
ну норму було доповнено новими форма-
ми об’єктивної сторони складу злочину: 
незаконне придбання та збут СТЗ неглас-
ного отримання інформації, з одночасним 
збільшенням санкцій за його вчинення. Як 
вплинули ці законодавчі зміни на показни-
ки «підвищення роботи» СБ України, свід-
чать дані статистики.

Так, у період з 2008 р. по серпень 2010 
року (до внесення Законом № 2338-VІ від 
15.06.2010 р. змін до КК України, яким 
встановлено відповідальність за при-
дбання та збут СТЗ) було прийняте одне 
судове рішення та вилучено два СТЗ, які 
були знищені. З серпня 2010 р. по травень 
2012 року прийнято: 54 рішення суду; ви-
лучено: 389 СТЗ; з яких: знищено 279, 
залишено при справах 23; конфісковано 
та передано в Службу безпеки України 
– 86 [7]. Отже, переважна більшість ви-
лучених СТЗ (279 із 389!) виявилися вза-
галі непридатними для використання їх в 
оперативно-розшуковій діяльності, а тому 
були просто знищені. Але уявіть собі, що 
за кожним цим фактом придбання-збуту 
СТЗ слідчими проведені розслідування, 
задіяні оперативні сили та засоби, при-
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значені експертизи, що безумовно відво-
лікало СБ України від виконання завдань 
спецслужби та чимало коштувало платни-
кам податків.

Наведу ще один додатковий аргумент 
на користь декриміналізації придбання чи 
збуту СТЗ негласного отримання інформа-
ції. Відповідно до п. 23 ст. 7 Закону Украї-
ни «Про ліцензування видів господарської 
діяльності» від 02.03.2015 р. діяльність, 
пов’язана з розробленням, виготовленням, 
постачанням СТЗ для зняття інформації з 
каналів зв’язку та інших технічних засобів 
негласного отримання інформації підля-
гає ліцензуванню. Отже, у випадку при-
дбання чи збуту СТЗ можна говорити про 
звичайне порушення особою ліцензійних 
умов, яке з кримінально-правової точки 
зору є адміністративним проступком, а не 
злочином. Так, у ст. 164 КУпАП передба-
чено адміністративну відповідальність за 
здійснення господарської діяльності без 
одержання ліцензії на провадження певно-
го виду господарської діяльності, що під-
лягає ліцензуванню відповідно до закону. 
Отже, збут чи придбання СТЗ без ліцензії 
має охоплюватись цим складом адміні-
стративного проступку.

Нагадаю, що ст. 195-5 КУпАП вже пе-
редбачає адміністративну відповідаль-
ність за незаконне зберігання СТЗ не-
гласного отримання інформації, то чому 
б не доповнити її словами «придбання чи 
збут»?

Також під час кримінального прова-
дження у сторін обвинувачення та захис-
ту великі труднощі виникають при визна-
ченні предмета злочину, передбаченого ст. 
359 КК України, тобто при співставленні 
ознак СТЗ із вилученими в особи предме-
тами.

Відповідно до п. 3 Постанови Кабіне-
ту Міністрів України від 22.09.2016 р. № 
669 [8] під СТЗ слід розуміти технічні, 
апаратно-програмні, програмні та інші 
засоби, які відповідають критеріям на-
лежності технічних засобів негласного 
отримання інформації, що мають технічну 
забезпеченість для негласного отримання 
(прийому, обробки, реєстрації та/або пе-
редачі) інформації, призначені для вико-

ристання у скритий спосіб, характерний 
для оперативно-розшукової, контррозві-
дувальної або розвідувальної діяльності. 
Вочевидь, що запропоноване визначення 
не дає чіткого уявлення про критерії від-
мінності СТЗ від звичайних побутових 
приладів.

Наприклад, звичайні мобільні телефо-
ни, автомобільні відео реєстратори, квар-
тирні домофони і навіть іграшкові дрони 
сьогодні мають відеокамери та здатні у 
скритий спосіб записувати інформацію. 
Подібні речі та «іграшки» без будь-яких 
застережень вільно продаються у всесвіт-
ній мережі internet. При цьому пересічний 
громадянин напевне не знає: чи є вико-
ристання цих приладів певною мірою за-
собом оперативно-розшукової, контрроз-
відувальної або розвідувальної діяльності, 
що перетворює громадянина на потенцій-
ного суб’єкта злочину. І це надзвичайно 
серйозно.

Так, вироком Каховського міськрайон-
ного суду Херсонської області від 
10.06.2011 (справа № 1-330/11; суддя Мар-
ків Т.А.) особу було засуджено до пока-
рання у вигляді штрафу за продаж «GSM 
няні», яку згідно з висновком експертизи 
було визнано СТЗ негласного отримання 
інформації [9].

Аналіз практики судового розгляду 
злочину, передбаченого ст. 359 КК Украї-
ни, свідчить про такі особливості: розгляд 
проводиться у скороченому порядку (ч. 3 
ст. 349 КПК України); особи – здебільшого 
раніше не судимі підприємці; покарання – 
як правило, штраф; справа не перегляда-
ється в апеляційному порядку. Особисте 
спілкування автора даного дослідження 
із засудженими за ст. 359 КК України дає 
підстави стверджувати, що причина цих 
особливостей криється у наступному: до 
початку судового розгляду прокурор про-
понує обвинуваченому визнати вину і по-
годитися на скорочений судовий розгляд, 
а взамін пропонує покарання у вигляді 
штрафу. Розуміючи непередбачуваність і 
довготривалість вітчизняного криміналь-
ного судочинства, обвинувачені вимушено 
на таке погоджуються.

Наведу ще один випадок із власної ад-
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вокатської практики, який нещодавно мав 
місце та демонструє, що саме відбуваєть-
ся, коли обвинувачений відмовляється від 
таких «подарункових пропозицій» проку-
рора. Так, до початку судового розгляду 
суддя Святошинського районного суду м. 
Києва у присутності прокурора та захис-
ників запропонував обвинуваченому, що в 
разі визнання ним вини та погодження на 
скорочений порядок розгляду справи по-
каранням буде штраф; в іншому разі «по-
карання буде значно суворішим». Обвину-
вачений відмовився від такої пропозиції, а 
суддя дотримався свого слова – призначив 
покарання у вигляді обмеження волі стро-
ком на 2 роки, з відстрочкою його вико-
нання на 2 роки [10].

Так працює система, де суд під вигля-
дом відправлення правосуддя, приховує 
звичайні провокації та помилки в діяль-
ності правоохоронних органів, а впертих 
– карають. Так мало статися й цього разу. 
Але не сталося: ухвалою Апеляційного 
суду м. Києва від 24.07.2017 вирок Свя-
тошинського районного суду м. Києва від 
14.06.2016 скасовано, а кримінальне про-
вадження – закрито [11]. За справедли-
вість варто боротися.

Сьогодні питання про віднесення пев-
ного технічного засобу до СТЗ монополь-
но вирішується експертами Українського 
науково-дослідного інституту спеціальної 
техніки та судових експертиз СБ України 
на підставі Методики проведення судових 
експертиз «Віднесення об’єктів до спеці-
альних технічних засобів негласного отри-
мання інформації. Загальна методика» 
(далі – Методика), зареєстрованої Мініс-
терством юстиції України, реєстраційний 
код 17.0.01 від 02.03.2011. Такий висновок 
експертів СБ України є основним доказом 
у справі, а спростувати/поставити його під 
сумнів майже неможливо. Справа в тому, 
що Методика має обмежений доступ – 
гриф «Для службового користування», що 
перешкоджає стороні захисту в ознайом-
ленні з нею.

З іншого боку, саме з цієї причини пе-
ресічні громадяни не обізнані з ознаками 
вилучених з вільного обігу СТЗ негласно-
го отримання інформації. Здавалося б, за 

умови змагального процесу цей факт мав 
би грати на руку стороні захисту, адже 
суб’єктивна сторона цього злочину поля-
гає у формі прямого умислу: особа пови-
нна усвідомлювати, що купує/збуває саме 
СТЗ, передбачати суспільно небезпечні 
наслідки своїх дій та бажати їхнього на-
стання. Але в Україні правоохоронці та 
суд не звертають уваги на подібні дрібнич-
ки. Ось і виходить, що вироки за ст. 359 
КК України будуються на основі висно-
вків експертів СБ України.

Безумовно, експерти СБ України є фа-
хівцями своєї справи, але закритість Ме-
тодики їхньої роботи від суспільства та 
відомча залежність від правоохоронного 
органу (премії, відпустки тощо) ставлять 
під сумнів об’єктивність та повноту про-
воджуваних ними досліджень.

Âèñíîâêè
У 2010 році відбулася криміналізація 

de-facto адміністративного правопору-
шення – придбання та збуту СТЗ. Відсут-
ність зваженого підходу до цього рішення 
мала наслідком необґрунтоване притяг-
нення осіб до кримінальної відповідаль-
ності, численні зламані долі та ілюзорне 
наповнення статистики розкриття злочи-
нів органами СБ України.

Дотримання балансу між інтересами 
особи та правоохоронними функціями 
держави вимагає залишення кримінально 
караним лише використання СТЗ неглас-
ного отримання інформації, а їх придбан-
ня чи збут доцільно віднести до адмініст-
ративних проступків. З огляду на це, у 
ст. 195-5 КУпАП пропонується, крім збері-
гання, додатково передбачити адміністра-
тивну відповідальність за придбання та 
збут СТЗ, а у ст. 359 КК України ці діяння 
– декриміналізувати.

Автор вірить у те, що запропонована 
гуманізація чинного КК України сприяти-
ме захисту прав осіб від необґрунтованого 
кримінального переслідування, зменшить 
кількість провокувань злочинів та коруп-
ційну складову в роботі правоохоронного 
органу і не перешкоджатиме захисту ін-
тересів суспільства.
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äåòåêòèâí³é ä³ÿëüíîñò³
У статті розглянуті можливості застосування спеціальних технічних засобів суб’єктами 

приватної детективної діяльності в межах повноважень, передбачених законодавством, а та-
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Сьогодні в Україні не має законів, які 

регламентували б приватну детективну ді-
яльність. Однак послуги, що мають «де-
тективні» ознаки, все ж таки надаються 
окремими особами та організаціями. Якщо 
звернути увагу на розділи оголошень в Ін-
тернеті, можна зустріти безліч пропозицій 
щодо надання таких послуг [1, с. 85].

Отже, де-юре приватної детективної 
діяльності в Україні не існує, тоді як де-
факто ціла армія цілком професійних 
сищиків проводить усілякі розслідуван-
ня на замовлення клієнтів. За лічені дні 
детективні агентства обіцяють знайти 
зниклу людину, викрити якусь аферу, 
встановити факт шлюбної зради й на-
віть допомогти під час розслідування 
кримінальних проваджень [2]. Однак з 
юридичної точки зору суб’єкти надання 
детективних послуг діють поза межами 
правового поля, оскільки їхня діяльність 
не врегульована жодним нормативно-
правовим актом.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

Сьогодні в експертному середовищі 
триває кропітка робота, спрямована на 
виявлення нових та подолання існуючих 
помилок та недоліків у галузі приватної 
детективної діяльності. Як науковці, так і 
практичні працівники разом із суб’єктами 
законодавчої ініціативи докладають мак-
симум зусиль задля досягнення спільної 
мети – прийняття якісного нормативного 
акту, регламентуючого організацію та по-
рядок здійснення приватної детективної 
діяльності в Україні. Серед вітчизняних 
науковців, які в різні часи займалися і про-
довжують займатися дослідженням даної 
проблеми, слід назвати таких авторів, як 
В.К. Гіжевський, С.К. Даниленко, А.П. За-
єць, В.С. Ковальський, І.В. Леоненко, О.О. 
Пунда, В.А. Тимошенко, А.Й. Француз та ін. 

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

Сьогодні поступово відбувається про-
цес становлення інституту приватної де-
тективної діяльності в Україні. Починаю-

чи з 2000 року, законодавцем розроблено, 
зареєстровано та подано на голосування 
декілька законопроектів, регламентую-
чих порядок організації та здійснення 
приватної розшукової діяльності в нашій 
державі, більшість з яких не отримали 
необхідної кількості голосів у парламенті. 
Виключенням є хіба що останній проект 
Закону України «Про приватну детективну 
(розшукову) діяльність», зареєстрований 
у Верховній Раді України 28 грудня 2015 
року під № 3726 (далі – законопроект), за 
який у першому читанні віддали свої голо-
си 233 народні депутати. Проте це зовсім 
не означає, що даний законопроект ви-
явився ідеальним. Як серед науковців, так 
і парламентарів досі тривають чисельні 
дискусії щодо окремих положень, які міс-
тяться в законопроекті.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
На думку автора, у даній статті слід 

зосередити увагу на особливостях засто-
сування приватними детективами спеці-
альних технічних засобів у процесі діяль-
ності. Навіть із прийняттям нормативно-
правового акту, регламентуючого діяль-
ність у даній сфері, залишиться ще багато 
невирішених питань щодо законного, із 
дотриманням основних, невід’ємних кон-
ституційних прав і свобод людини і грома-
дянина, використання спеціальної техніки, 
яка в більшості випадків застосовується 
приховано (негласно) від можливих носіїв 
інформації (осіб, які піддаються переві-
рці). Відповідно, існує загроза порушення 
конституційних прав осіб суб’єктами при-
ватної детективної діяльності, що полягає, 
зокрема, у втручанні останніх у приватне 
спілкування. Задля вирішення постав-
лених завдань автор використовує деякі 
положення законопроекту, а також Кон-
ституції України, кримінального та кримі-
нального процесуального законодавства, 
інших нормативно-правових актів.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ

Отже, одним із найбільш важливих 
та пріоритетних напрямів приватної де-
тективної діяльності є можливість засто-
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сування спеціальних технічних засобів 
суб’єктами цієї діяльності під час здій-
снення ними своїх повноважень. 

Так, зокрема, у п. 9 ч. 1 ст. 12 законо-
проекту вказується, що приватні детек-
тиви, приватні детективні підприємства 
(агентства) під час здійснення приватної 
детективної (розшукової) діяльності ма-
ють право здійснювати кіно- і фотозйомку, 
відео- та аудіозапис, а також застосовувати 
інші технічні засоби, які не спричиняють 
шкоди життю та здоров’ю громадян, на-
вколишньому середовищу, у службових та 
інших приміщеннях, за письмовою згодою 
власників цих приміщень [3].

Справа в тому, що переважна кількість 
заходів, які провадять суб’єкти приватної 
детективної діяльності, мають негласний 
характер. Негласність у даному разі озна-
чає неочевидність, скритність приватних 
розшукових дій, що провадяться, від осіб, 
які в них не беруть участі, але насамперед 
від об’єктів, щодо яких вони здійснюють-
ся [4, с. 554].

Принцип скритності є одним із голо-
вних принципів розвідки. Своєю чергою, 
розвідка – невід’ємна складова приватної 
детективної діяльності. Скритність (кон-
спіративність) забезпечується шляхом 
таємного провадження приватним детек-
тивом усіх розвідувальних заходів. Це не-
обхідно як для забезпечення безпеки клі-
єнта та самого приватного детектива, так 
і приховування фактів витоку або зміни 
інформації. Процес здобуття інформації з 
напівлегальних (тим паче з нелегальних) 
джерел безумовно повинен мати конспіра-
тивний характер, оскільки законодавством 
заборонено збирати інформацію стосовно 
фізичних осіб [5, с. 160].

Так, у ч. 2 ст. 11 Закону України «Про 
інформацію» зазначається, що не допуска-
ються збирання, зберігання, використання 
та поширення конфіденційної інформа-
ції про особу без її згоди, крім випадків, 
визначених законом, і лише в інтересах 
національної безпеки, економічного до-
бробуту та захисту прав людини. До кон-
фіденційної інформації про фізичну особу 
належать, зокрема, дані про її національ-
ність, освіту, сімейний стан, релігійні пе-

реконання, стан здоров’я, а також адреса, 
дата і місце народження [6].

Отже, у будь-якому випадку необхідна 
обов’язкова згода особи на збирання пев-
ної інформації відносно неї. Зрозуміло, що 
у випадку, коли клієнт звертається до при-
ватного детектива за послугою з вивчення 
конкурента, то виконати таке замовлення 
без отримання інформаційного матеріа-
лу просто неможливо. Тому вищевказана 
стаття Закону України «Про інформацію» 
в даній ситуації заздалегідь приречена на 
порушення з боку суб’єкта приватної де-
тективної діяльності. Конспіративність 
означає, що здобуття інформації щодо 
конкурента повинно залишатися таємни-
цею для нього. Скритність досягається 
легендуванням та таємністю заходів, ви-
користанням пасивних технічних засобів 
маскування, камуфлюванням спеціальних 
технічних засобів [5, с. 161].

Таким чином, як бачимо, здійснення 
розвідувальних заходів зі здобуття інфор-
мації відносно особи, що перевіряється, 
без використання приватним детективом 
спеціальних технічних засобів майже не-
можливо. Відповідним чином, немож-
ливим виявляється уникнення випадків 
порушення законодавства в кожному кон-
кретному випадку.

У ст. 32 Конституції України вказуєть-
ся, що ніхто не може зазнавати втручання 
в його особисте і сімейне життя, крім ви-
падків, передбачених Конституцією Украї-
ни. Не допускається збирання, зберігання, 
використання та поширення конфіденцій-
ної інформації про особу без її згоди, крім 
випадків, визначених законом, і лише в 
інтересах національної безпеки, економіч-
ного добробуту та прав людини [7, с. 12].

Відповідно до рішення Конституційно-
го Суду України №2-рп/2012 від 20.01.2012 
року, інформацією про особисте та сімей-
не життя особи є будь-які відомості і/або 
дані про відносини немайнового та майно-
вого характеру, обставини, події, стосун-
ки тощо, пов’язані з особою та членами 
її сім’ї, за винятком передбаченої закона-
ми інформації, що стосується здійснення 
особою, яка займає посаду, пов’язану з 
виконанням функцій держави або органів 
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місцевого самоврядування, посадових або 
службових повноважень. Така інформація 
про особу є конфіденційною. У цьому ж 
рішенні вказується, що «неможливо визна-
чити абсолютно всі види поведінки фізич-
ної особи у сферах особистого та сімей-
ного життя, оскільки особисті та сімейні 
права є частиною природних прав люди-
ни, які не є вичерпними‚ і реалізуються 
в різноманітних і динамічних відносинах 
майнового та немайнового характеру, сто-
сунках, явищах, подіях тощо. Право на 
приватне та сімейне життя є засадничою 
цінністю, необхідною для повного розкві-
ту людини в демократичному суспільстві, 
та розглядається як право фізичної особи 
на автономне буття незалежно від держа-
ви, органів місцевого самоврядування, 
юридичних і фізичних осіб» [8].

Відповідні обмеження щодо заборони 
втручання у приватне життя осіб визначені 
й іншими законодавчими актами України.

Так, за Цивільним кодексом України 
(далі – ЦК України) зміст права на недо-
торканність особистого і сімейного життя 
як одного з видів особистого немайново-
го права полягає в тому, що фізична особа 
вільно, на власний розсуд визначає свою 
поведінку у сфері свого приватного життя 
і можливість ознайомлення з ним інших 
осіб та має право на збереження у таємни-
ці обставин свого особистого життя (ст. ст. 
270, 271, 301 ЦК України). Фізична особа 
не може відмовитися від особистих немай-
нових прав, а також не може бути позбав-
лена цих прав (ч. 3 ст. 269 ЦК України) [9].
Особистим життям фізичної особи є 

її поведінка у сфері особистісних, сімей-
них, побутових, інтимних, товариських, 
професійних, ділових та інших стосунків 
поза межами суспільної діяльності, яка 
здійснюється, зокрема, під час виконання 
особою функцій держави або органів міс-
цевого самоврядування.

Сімейне життя – це особисті майнові 
та немайнові відносини між подружжям, 
іншими членами сім’ї, яке здійснюється 
на засадах, визначених у Сімейному ко-
дексі України (далі – СК України) [8].

У відповідності з ч. 4 ст. 4 СК України 
кожна особа має право на повагу до свого 

сімейного життя. Ніхто не може зазнавати 
втручання в його сімейне життя, крім ви-
падків, встановлених Конституцією Укра-
їни (ч. 5 ст. 5 СК України). Регулювання 
сімейних відносин здійснюється з ураху-
ванням права на таємницю особистого 
життя їх учасників, їхнього права на осо-
бисту свободу та недопустимості свавіль-
ного втручання у сімейне життя (ч. 4 ст. 7 
СК України) [10].

Разом з тим, кримінальним процесу-
альним законодавством України передба-
чена можливість обмеження відповідних 
конституційних та законодавчих положень 
у випадках: 1) коли це необхідно для ін-
тересів національної безпеки, економіч-
ного добробуту, прав людини, а також для 
запобігання заворушенням чи злочинам; 
2) ці випадки повинні бути передбачені в 
Кримінальному процесуальному кодексі 
України (далі – КПК України), тобто закрі-
плена процесуальна процедура обмеження 
права на недоторканість приватного житла 
[11, с. 69]. Тобто йдеться про можливість 
застосування органами досудового роз-
слідування відповідних негласних слідчих 
(розшукових) дій з обов’язковим дозволом 
слідчого судді на їх проведення. 

Згідно з ч. 4 ст. 258 КПК України втру-
чанням у приватне спілкування є доступ 
до змісту спілкування за умов, якщо учас-
ники спілкування мають достатні підста-
ви вважати, що спілкування є приватним. 
Різновидами втручання у приватне спіл-
кування є: 1) аудіо-, відеоконтроль особи; 
2) арешт, огляд і виїмка кореспонденції; 3) 
зняття інформації з транспортних телеко-
мунікаційних мереж; 4) зняття інформації 
з електронних інформаційних систем [12].

Як слушно вказує М.Є. Шумило, спіл-
кування є приватним, якщо під час нього 
інформація передається та зберігається 
за таких фізичних та юридичних умов, за 
яких учасники спілкування можуть роз-
раховувати на захист інформації від втру-
чання інших осіб. Фізичними умовами, що 
можуть забезпечувати захист від втручан-
ня в спілкування, є обрані особами місце 
та час його здійснення, форма спілкування 
(вербальна, конклюдентна, письмова, гра-
фічна), форма обміну інформацією (без-
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посередня або опосередкована – листа-
ми, бандеролями, посилками, поштовими 
контейнерами, переказами, телеграмами, 
іншими матеріальними носіями передання 
інформації між особами), технічні засоби 
дротового та бездротового зв’язку та за-
соби писемності, створення графічних зо-
бражень, кодування інформації та її збере-
ження тощо [4, с. 572].

Законодавцем встановлені також га-
рантії несанкціонованого розголошення 
отриманої інформації в галузі криміналь-
ного процесу. Вона не може бути вико-
ристана поза завданнями кримінального 
провадження. Кожен, кому стала відома 
така інформація, зобов’язаний запобігти 
її розголошенню [11, с. 69]. За порушення 
вказаних вимог учасники кримінального 
процесу (свідок, потерпілий, цивільний 
позивач, цивільний відповідач, захисник, 
понятий, суддя, слідчий, прокурор, пра-
цівник оперативно-розшукового органу 
тощо) несуть відповідальність, передбаче-
ну ст. 387 Кримінального кодексу України 
(далі – КК України).

Отже, як бачимо, відповідне обмежен-
ня конституційних прав особи дозволя-
ється лише за таких умов: 1) виникнення 
загрози інтересам національної безпеки, 
економічного добробуту, прав людини; 
2) запобігання заворушенням чи злочинам; 
3) обов’язкове нормативне регулювання 
кримінальним процесуальним законодав-
ством України; 4) обов’язкова наявність 
дозволу суду. Окрім цього, суб’єктами об-
меження вказаних конституційних прав 
особи можуть бути лише передбачені за-
коном органи державної виконавчої влади, 
але ніяк не суб’єкти приватної детективної 
діяльності.

Таким чином, здійснюючи у своїй про-
фесійній діяльності негласну кіно- і фото-
зйомку, відео- та аудіозапис осіб, що пере-
віряються, (п. 9 ч. 1 ст. 12 законопроекту) 
із використанням спеціальних технічних 
засобів з метою отримання інформації, 
що цікавить клієнта, приватний детек-
тив вимушений порушувати цілу низку 
нормативно-правових актів національного 
законодавства. 

Багато нарікань, до речі, сьогодні ви-

кликає питання придбання або викорис-
тання спеціальних засобів отримання ін-
формації. 

Як вказувалось вище, розвідувальні за-
ходи, які проводить приватний детектив, є 
здебільшого заходами негласного (конспі-
ративного) характеру, а отже й спеціальні 
технічні засоби, які він використовує у 
своїй діяльності, повинні мати певні влас-
тивості (мати мініатюрні габарити, бути 
певним чином замасковані під різноманіт-
ні побутові пристрої тощо). У науці кримі-
нального права подібні засоби визначені, 
як спеціальні технічні засоби негласного 
отримання інформації (ст. 359 КК Украї-
ни). 

Спеціальні технічні засоби негласного 
отримання інформації – це технічні за-
соби, устаткування, апаратура, прилади, 
пристрої, препарати та інші вироби, спеці-
ально створені, розроблені, модернізовані, 
запрограмовані або пристосовані для ви-
конання завдань з негласного отримання 
інформації. До таких засобів належать, зо-
крема, спеціальні технічні засоби для не-
гласного: 1) отримання та реєстрації ауді-
оінформації (спрямований мікрофон, раді-
озакладний пристрій тощо); 2) візуального 
спостереження та документування (мало-
габаритна фотокамера, мініатюрна зорова 
труба, прилад нічного бачення з можливіс-
тю реєстрації зображення тощо); 3) обсте-
ження предметів і документів (портатив-
ний рентгенпристрій, універсальний засіб 
відмикання замків тощо); 4) проникнення 
у приміщення, транспортні засоби, інші 
об’єкти та їх обстеження (радіостанція 
для прихованого носіння, нелінійні лока-
тори та радіолокатори, універсальний за-
сіб відмикання замків тощо); 5) контролю 
за переміщенням транспортних засобів та 
інших об’єктів (радіопеленгаторні засоби, 
апаратура для негласного запису та хімічні 
препарати для відтворення маршруту руху 
машини, що контролюється, мініатюрні 
датчики тощо). Спеціальні технічні засоби 
можуть бути як закамуфльовані під побу-
тові предмети, так і незакамуфльовані [13, 
с. 1029].

Багато з перерахованих спеціальних 
технічних засобів саме й використову-
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ються суб’єктами приватної детективної 
діяльності під час виконання ними про-
фесійних обов’язків. Звідси випливає, що 
останні грубо порушують чинне кримі-
нальне законодавство України. 

Таким чином, на сьогодні існує до-
сить суперечлива та небезпечна ситуація 
для учасників приватної детективної ді-
яльності. Виходячи з вищевказаних поло-
жень, приватні детективи є небезпечними 
злочинцями, а особи, що перевіряються, 
– їхніми жертвами, жодним чином не за-
хищені від несанкціонованого втручання 
у приватне спілкування. Звісно, це абсурд, 
а отже дана ситуація потребує негайного 
законодавчого врегулювання. 

На думку автора, необхідно внести від-
повідні зміни та доповнення до деяких по-
ложень законопроекту, а також привести у 
відповідність решту законодавства Украї-
ни, яке так чи інакше стосується здійснен-
ня приватної детективної діяльності. По-
ряд із цим, доцільно було б звернутися до 
Конституційного Суду України із прохан-
ням про надання відповідних роз’яснень у 
частині провадження суб’єктами приват-
ної детективної діяльності розвідуваль-
них заходів негласного (конспіративного) 
характеру із застосуванням спеціальних 
технічних засобів.

Отже, на думку автора, пункт 9 части-
ни 1 статті 12 законопроекту доцільно ви-
класти у такій редакції:

9) здійснювати кіно- і фотозйомку, 
відео- та аудіозапис, а також застосо-
вувати інші спеціальні технічні засоби 
негласного отримання інформації, які не 
спричиняють шкоди життю та здоров’ю 
громадян, навколишньому середовищу, 
у службових та інших приміщеннях, за 
письмовою згодою власників цих примі-
щень.

Пропонується доповнити статтю 1 за-
конопроекту положенням такого змісту:

Спеціальні технічні засоби негласного 
отримання інформації – це технічні за-
соби, устаткування, апаратура, прила-
ди, пристрої, препарати та інші вироби, 
спеціально створені, розроблені, модерні-
зовані, відповідним чином закамуфльовані 
або замасковані, запрограмовані та при-
стосовані для виконання завдань з неглас-
ного отримання інформації під час прова-
дження приватних розшукових дій.
Âèñíîâêè

Підбиваючи підсумок, слід наголо-
сити на важливості розглянутих питань. 
З огляду на останні зміни й доповнення, 
запропоновані Комітетом Верховної Ради 
України з питань законодавчого забезпе-
чення правоохоронної діяльності, можна 
констатувати, що законодавцем зовсім не 
приділено уваги як питанню застосування 
спеціальних технічних засобів суб’єктами 
приватної детективної діяльності, так і 
питанню можливого обмеження остан-
німи конституційних прав осіб, що пере-
віряються, при провадженні приватних 
розшукових дій негласного (конспіратив-
ного) характеру. Без вирішення зазначеної 
проблеми подальше здійснення приватної 
розшукової діяльності видається вкрай 
складним, суперечливим та небезпечним. 
Як приватний детектив, так і клієнт мо-
жуть зазнавати певних негативних пра-
вових наслідків дисциплінарного, адміні-
стративного або кримінального характеру. 
Підставами для настання таких наслідків 
стануть чисельні скарги фізичних та юри-
дичних осіб, щодо яких буде здійснювати-
ся відповідна перевірка, на незаконні дії 
суб’єктів приватної детективної діяльнос-
ті разом із замовниками даних послуг. Аби 
уникнути подібних непорозумінь у май-
бутньому, необхідно максимально чітко та 
якісно вирішити всі проблемні питання в 
галузі приватної детективної діяльності, 
поки триває нормотворчий процес. 
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Важко переоцінити значення та роль 

складу правопорушення у процесі за-
стосування галузевої юридичної відпові-
дальності, де йому відводиться централь-
не місце. Мова йде про те, що без складу 

саме галузевого правопорушення не є 
можливим притягнути особу чи іншого 
суб’єкта права до юридичної відповідаль-
ності. Така роль складу правопорушення у 
процесі застосування галузевої юридичної 
відповідальності є центральною, однак не 
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єдиною. Інші властивості галузевого скла-
ду правопорушення можна визначити шля-
хом споглядання окремих його елемен-
тів, згідно з традиційним трактуванням 
– це об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт 
та суб’єктивна сторона. Водночас сьо-
годні відсутні наукові розробки у частині 
пояснення науково-правового зв’язку між 
окремими елементами складу правопору-
шення та юридичною відповідальністю. 

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

Вказаній проблематиці присвячено 
праці М.С. Князькова, Ю.В. Бауліна, М.С. 
Кельмана, О.Г. Мурашина, А.М. Колодія, 
В.С. Нерсесянца.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

Детальному науковому аналізу було 
піддано окремі елементи складу правопо-
рушення у їх взаємозв’язку із юридичною 
відповідальністю, зокрема йдеться про 
необхідність з’ясувати, як той чи інший 
елемент складу правопорушення впливає 
на процес реалізації юридичної відпові-
дальності.

Ôîðìóâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Мета статті – проаналізувати взає мо-

зв’язок між складом правопорушення 
(його елементами) та юридичною відпо-
відальністю в цілому.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó 
äîñë³äæåííÿ

Великий Афінський філософ Аристо-
тель назвав людину «суспільною твари-
ною», маючи на увазі, що людина постій-
но спілкується з собі подібними, вступає в 
суспільні відносини [1, с. 35]. Норма пра-
ва, як правило, реалізується шляхом впли-
ву на суспільні відносини та виражається 
у формі дозволу, заборони, зобов’язання 
та заохочення. Такі правила поведінки та-
кож можна описати через склад правомір-
ного діяння, протиставивши його складу 
правопорушення. Досить часто законода-
вець, регулюючи суспільні відносини, не 
дотримується принципу відповідності, за 
яким склад правомірного діяння повинен 

відповідати за своєю структурою складу 
правопорушення. Більше того, такі скла-
ди за своєю формальною конструкцією 
повинні бути практично дзеркальними 
(об’єкт правомірного складу діяння від-
повідає об’єкту правопорушення; суб’єкт 
правомірного діяння відповідає суб’єкту 
правопорушення), а окремі елементи 
діаметрально протилежними (зокрема, в 
об’єктивній стороні).

Одразу ж зазначимо, що юридична від-
повідальність є видовим поняттям в порів-
няні із родовою соціальною відповідаль-
ністю, і співвідносяться вони між собою 
як загальне та часткове. Умовно кажучи, 
будь-яка юридична відповідальність є за 
своєю природою соціальною, та не будь-
яка соціальна відповідальність є правовою 
чи юридичною. В доповнення до вище 
викладеного хотілося б лише вказати, що 
право існує для суспільства, а не суспіль-
ство для права. Юридична відповідаль-
ність здійснюється в межах правовідно-
син між суб’єктом, який порушив приписи 
правової норми, з одного боку, і державою 
в особі її органів чи інших організації, що 
уповноважені визначити щодо порушника 
міру відповідальності на підставі право-
вих норм, – з іншого [2, с. 357].

Юридична відповідальність (від лат. 
juridicus – судовий) – це встановлений за-
конодавством і забезпечений державою 
обов’язок правопорушника зазнати втрати 
(збитку) певних благ, належних йому цін-
ностей (позбавлення волі, права обіймати 
певну посаду тощо). Як і соціальна відпо-
відальність, юридична рівною мірою ре-
презентована у єдності двох аспектів: по-
зитивного та негативного. Так, позитивна 
(добровільна) юридична відповідальність 
втілюється у реакції суб’єкта на виконан-
ня норм права, у його соціально корисній 
поведінці, а негативна (примусова), своєю 
чергою, – це реакція на факт порушення 
норм із застосуванням визначених заходів 
примусу. Варто також вказати на існування 
іншої точки зору, відповідно до якої пер-
спективна (позитивна) юридична відпо-
відальність – це сумлінне та добровільне 
виконання своїх обов’язків, а ретроспек-
тивна – це специфічна форма взаємовід-
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носин між державою та особою, яка вчи-
нила правопорушення, в результаті яких 
відбувається засудження діяння суб’єкта 
правопорушення та покладення на нього 
обов’язку зазнати покарання.

Об’єкт правопорушення несе в собі ін-
формаційний контекст, даючи суб’єктам 
права можливість осмислити те, які ж сус-
пільні відносини поставлені під охорону 
права (закону). Відповідно, надається орі-
єнтир для їхньої класифікації у залежнос-
ті від суспільної цінності (більш ціннісні 
об’єкти правового регулювання, як правило, 
передбачають більш сувору юридичну від-
повідальність та детальнішу регламентацію 
процедур). Об’єктивна сторона складу пра-
вопорушення, своєю чергою, моделює ба-
жану для суспільства в цілому форму пове-
дінки суб’єктів права (які діяння є суспільно 
корисними / нейтральними, а які суспільно 
небезпечними / шкідливими). Порівняно 
менше інформаційне наповнення несе у собі 
суб’єкт та суб’єктивна сторона.

Під час дослідження питання щодо 
правових наслідків встановлення (фікса-
ції) складу (галузевого) правопорушення 
у цій роботі постійно підкреслювалася 
теза про імперативний характер право-
вих наслідків, які виникали у зв’язку із 
вчиненням правопорушення, та про їх-
ній невідворотний характер. В силу чого 
необхідно зазначити і те, що встановлення 
у діях особи складу правопорушення не 
породжує безумовного обов’язку винної 
особи зазнати несприятливих наслідків. 
Таке встановлення, в окремих випадках 
та, як правило, у приватноправових галу-
зях права, лише є підставою для виник-
нення у потерпілої особи права покласти 
обов’язок покарання на винну особу. Та-
кож в окремих випадках винна особа може 
й не чекати моменту, коли потерпіла осо-
ба реалізує власне право на застосування 
покарання до винної особи, і в добровіль-
ному порядку, самостійно відшкодовує всі 
збитки, завдані вчиненим правопорушен-
ням. Для прикладу, прострочивши термін 
виконання підрядних робіт, субпідрядник, 
не чекаючи претензії чи позову генераль-
ного підрядника, в добровільному порядку 
та з власної ініціативи може сплатити всі 

штрафні санкції, пов’язані із таким про-
строченням.

Отже, залежно від підстав для реаліза-
ції, правові наслідки встановлення складу 
правопорушення можна поділити на до-
бровільні та примусові. Окремо можна 
вказати, що встановлення складу право-
порушення має також і такий наслідок, як 
моделювання майбутнього розвитку сус-
пільних відносин.

Соціальне та цільове призначення скла-
ду правопорушення, його цінність і значу-
щість, розкривається через його функції 
як правового феномена, якими є основні 
напрями дії складу правопорушення на 
суспільні відносини, поведінку суб’єктів, 
правосвідомість та правову культуру.

До основних функцій галузевого скла-
ду правопорушення ми також можемо від-
нести: (1) регулятивну (відбувається вплив 
на діяння учасників суспільних правовід-
носин, спонукання їх до розгляду власної 
поведінки з позиції законодавчо встанов-
лених приписів, заборон та дозволів); 
(2) превентивна (здійснюється моделю-
вання поведінки, за вчинення якої на осо-
бу чекає застосування покарання; таке 
мо делювання змушує особу утриматися 
від караних дій (бездіяльності) та, відпо-
відно, тим самим попереджається розви-
ток протиправного варіанта поведінки у 
майбутньому); (3) каральна (встановлення 
у діях особи складу правопорушення на-
дає управненому суб’єкту право (покладає 
обов’язок) застосувати юридичну відпо-
відальність до винної особи); (4) віднов-
лювальна (склад правопорушення фіксує 
коло суспільних правовідносин, яким при 
вчиненні правопорушення було завдано 
шкоди і, тим самим, створює можливість 
для адекватного відновлення порушеного 
права відповідно до його природи); (5) ви-
ховна (відбувається вплив на індивідуаль-
ну та групову свідомість, на внутрішній 
світ шляхом демонстрації цінностей, що 
поставлені під юридичну охорону).

Не важко помітити й те, що функції 
складу правопорушення мають багато 
спільного із функціями юридичної від-
повідальності, що є цілком логічним та 
закономірним, оскільки два вищевказані 
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правові інститути необхідно розглядати 
у контексті єдиного процесу покладен-
ня юридичної відповідальності, за якого 
склад правопорушення без можливості 
застосування юридичної відповідальності 
втрачає будь-яку суть та зміст, аналогічно 
як і покладення юридичної відповідаль-
ності без встановлення складу правопору-
шення є абсурдним.

Повертаючись до конкретизації думки 
щодо значення та ролі складу правопору-
шення у процесі застосування галузевої 
юридичної відповідальності, зауважимо, 
що у даному випадку нам необхідно відпо-
вісти на запитання щодо співвідношення 
між собою правових наслідків встановлен-
ня складу правопорушення у загальній те-
орії права та в галузевих теоріях, а саме: чи 
є вони тотожними? Якщо ні, то яку з нижче 
поданих моделей співвідношення наслід-
ків встановлення складу правопорушення 
необхідно застосовувати у майбутньому?

Нагадаємо, що у загальній теорії пра-
ва правові наслідки встановлення складу 
правопорушення полягають у:

1. виникненні у потерпілої особи:
1.1. суб’єктивного права (потенційної 

можливості) на захист;
1.2. суб’єктивного права (потенційної 

можливості) на застосування у майбутньо-
му юридичної відповідальності до винної 
особи;

2. виникненні у держави та інших ор-
ганів владного правозастосування публіч-
ного імперативного обов’язку притягнути 
винну особу до відповідальності;

3. виникненні у винної особи публіч-
ного, імперативного обов’язку зазнати 
адекватного та справедливого покарання. 

З урахуванням вище викладених тез та 
керуючись при цьому загальною методо-
логією і принципами юридичної науки у 
цілому, вважаємо, що для співвідношення 
правових наслідків встановлення складу 
правопорушення у загальній теорії права 
та у галузевих теоріях нам необхідно за-

стосувати третю із вище запропонованих 
моделей, за якої роль та значення вста-
новлення складу правопорушення у про-
цесі застосування галузевої юридичної 
відповідальності є повністю ідентичними 
відповідним правовим наслідкам, визна-
ченим у загальній теорії права.

Âèñíîâêè
Підсумовуючи викладене вище, ми при-

ходимо до висновку про те, що встанов-
лення (фіксація) складу правопорушення 
у процесі застосування галузевої юридич-
ної відповідальності є юридичним фактом, 
який породжує, змінює та припиняє право-
ві відносини, змістом яких є, з однієї сто-
рони, надання суб’єкту правозастосування 
потенційного права притягнути винну осо-
бу до покарання, а з іншої – виникнення у 
правопорушника обов’язку зазнати адек-
ватної юридичної відповідальності. До 
цього часу проблема співвідношення скла-
ду правопорушення та юридичної відпові-
дальності не порушувалася та в наукових 
роботах не досліджувалася. Тривалий час 
в теорії права, як галузі науки, виникали 
поодинокі питання лише щодо її окремих 
аспектів. Такий стан речей, крім наявнос-
ті інших факторів впливу, можна пояснити 
доктринальним орієнтиром на фіксацію 
залежності юридичної відповідальності 
виключно від ціннісних категорій.

Головна роль складу правопорушен-
ня полягає у розмежуванні правомірно-
го діяння від протиправного. При цьому 
формується правова культура та система 
знань відносно того, що саме перебуває 
під охороною закону (об’єкт), які дії мо-
жуть завдати шкоди іншим учасникам 
(об’єктивна сторона), хто саме може від-
повідати за такі дії (суб’єкт) та яким при 
цьому повинен бути психічний стан особи 
(суб’єктивна сторона). Також, з філософ-
ської точки зору, склад правопорушення 
дає можливість людині спроектувати як 
власну майбутню поведінку, так і поведін-
ку інших учасників відносин.
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ó ïåðåäîïåðàö³éíîìó ïåð³îä³
У роботі вивчався психоемоційний стан офтальмологічного хворого в передопераційному 

періоді, який тією чи іншою мірою відображає функціонування та адаптивні можливості сис-
тем організму під час операції та може бути використаним для створення комплексу клініко-
психологічних заходів, направлених на профілактику операційних ускладнень в офтальмохірур-
гії. Таблицю бальної оцінки ризику виникнення хронічного психоемоційного напруження хворих 
і, як наслідок, операційних ускладнень доцільно рекомендувати до використання в практичній 
офтальмохірургії.
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В работе изучалось психоэмоциональное состояние офтальмологического больного в пре-
доперационном периоде, который, определенным образом, отображает функционирование и 
адаптационные возможности систем организма во время операции и может использоваться 
для создания комплекса клинико-психологических мероприятий, направленных на профилактику 
операционных осложнений в офтальмохирургии. Таблицу бальной оценки риска возникновения 
хронического психоэмоционального напряжения больных и, как следствие, операционных ослож-
нений целесообразно рекомендовать к использованию в практической офтальмохирургии.

Ключевые слова: психологическое состояние больного, предоперационный период, офталь-
мохирургическая патология, тест М. Люшера, коэфициенты Вольнефера и Шипоша, методика 
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Розділ 5

Актуальні проблеми психології
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
В умовах сучасного суспільства з по-

стійним зростанням потоку інформації, 
екологічними, економічними, соціально-
побутовими і моральними проблемами 
має місце сумарне збільшення психоемо-
ційних навантажень на організм людини. 
Досвід світової науки у сфері психології 
та психосоматики визначає, що характе-
ристика психіки, емоційні переживання та 
реакції пацієнтів, пов’язані з погіршенням 
здоров’я, можуть визначати перебіг за-
хворювання і ефект від проведеного ліку-
вання. Розуміння психофізіологічних по-
казників, змін психіки хворого дає змогу 
проводити ефективну психопрофілактику 
та психокорекцію.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü 
³ ïóáë³êàö³é

Вітчизняні і зарубіжні дослідники Л.В. 
Вереіна, В.М. Астахов, Т.Г. Вознесенська, 
Е.Н. Кирєєва, Е.Р. Ісаєва, І.В. Сухотерін, 
М.М. Южаков, J.H. Krannich, N.C. Roseske 
та інші дійшли висновку, що кожна захво-
ріла людина дуже часто потрапляє у ста н 
передневрозу. А.С. Дудніченко, P.J. Tully, 
R.A. Baker, H.R. Winefi eld вважають, що ті 
або інші соматичні порушення під час хво-
роби зумовлюють досить значне нервово-
психічне напруження та тривожність у 

більшості хворих. А.Т. Барабошин, В.І. 
Коломаченко, І.Л. Гурєєва та інші зазна-
чають, що хірургічне втручання за своєю 
природою майже завжди породжує у хво-
рих, крім місцевої больової реакції, склад-
ну гаму різноманітних душевних пере-
живань (занепокоєння або твердість духу, 
довіру чи недовіру, терпіння або нетерпін-
ня, подяку або озлобленість). В.А. Бодров, 
О.С. Федоринко, В.Л. Дронова вважають, 
що психіка хворого може травмуватися на 
всіх етапах хірургічного лікування – від 
поліклініки або приймального відділення 
лікарні, де він вперше зустрічається з хі-
рургом, до операційної, де піддається хі-
рургічному втручанню, та палати, де про-
ходить післяопераційний етап одужання, 
у період якого хворий контактує не лише 
з лікарями, але і з медичним персоналом, 
іншими пацієнтами, родичами. Останніми 
роками в клінічній практиці все більше 
уваги приділяється оцінці психоемоцій-
ного стану особистості, яка готується до 
хірургічного лікування. Дослідження Л.І. 
Вассермана, А. Бека, Е.І. Кохіані та інших 
свідчать, що страх і неприємні емоції пе-
ред оперативним втручанням – це психо-
емоційний стрес, що створює додаткові 
труднощі при керуванні функціями орга-
нізму під час операції. Описані В.А. Бо-
дровим та Л.П. Рековою соматичні прояви 

L. Sablina
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Psychological features of emotional 
state of optical surgical patients 

preoperative stage
Was studied the psycho-emotional sate of the ophthalmic patient on the preoperative stage, which 

in one or another way refl ects the functioning and adaptive capacities of the body’s systems during 
the operation, and can be used to create a complex of clinical and psychological measures aimed at 
preventing surgical complications in ophthalmology. A scoreboard for assessing the risk of chronic 
psychoemotional stress of patients and, as a consequence of surgical complications, it is recommended 
to be used in practical ophtalmosurgery.

Key words: psychological state of the patient, preoperative period, ophthalmosurgical pathology, 
M. Luscher test, Volfover and Shipos coeffi cients, «SUN» technique.
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психоемоційного стресу – гіперкатехоле-
мія, викид гормонів кори надниркових за-
лоз, порушення рівноваги у вегетативній 
нервовій системі, надвисокий рівень мета-
болізму. Стресові реакції пацієнтів у пере-
допераційному періоді, викликаючи пси-
хоемоційне напруження, можуть заважати 
проведенню лікарських маніпуляцій та 
бути причиною виникнення операційних 
ускладнень, про що свідчать роботи Г.М. 
Науменко, Н.А. Русіної, В.В. Свірідової, 
І.М. Шестопалової та інших. 
Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè 
çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè

Однак у доступній на теперішній час 
медичній науковій літературі не відобра-
жено посилання на застосування тестових 
анкетних методик для об’єктивного ви-
значення основних параметрів психоемо-
ційного стану серед офтальмохірургічних 
хворих у передопераційному періоді. Та-
кож питання про вплив психоемоційних 
навантажень на хід операції та виник-
нення ускладнень, особливо в офтальмо-
хірургії, вивчені не достатньо. Одиничні 
повідомлення фрагментарно представлені 
в малочисельних дослідженнях А.Н. Фро-
лова, В.С. Яснєцова.

Ìåòà äîñë³äæåííÿ – встановлення 
психоемоційного стану офтальмологічно-
го хворого в передопераційному періоді, 
який тією чи іншою мірою відображає 
функціонування та адаптивні можливості 
його функціональних систем під час опе-
рації та може бути використаним для ство-
рення комплексу клініко-психологічних 
заходів, направлених на профілактику опе-
раційних ускладнень в офтальмохірургії.

Для вирішення конкретних завдань до-
слідження використовували: 

- психологічне скринінгове дослі-
дження для встановлення факторів ризи-
ку розвитку хронічного психоемоційного 
напруження, закономірності його проявів 
у хворих, що готуються до проведення 
офтальмологічної операції;

- аналіз отриманих результатів дослі-
дження і попередніх висновків про групи 
ризику з виникнення хронічного психое-
моційного напруження серед офтальмо-

хірургічних хворих у передопераційному 
періоді. 

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó
Всі дослідження проводилися в полі-

клініці і очному відділенні «Інституту клі-
нічної медицини» міста Києва. Обстежено 
300 хворих, що потребують офтальмоло-
гічної операції, не мали протипоказань до 
її проведення і знаходилися під наглядом 
офтальмолога. До групи ввійшли хворі 
у віці від 56 до 85 років з різним рівнем 
освіти, інтелекту, соціального і сімейного 
становища. Всі вони були поставлені до 
відома про мету дослідження, і дали згоду 
на участь у ньому.

Представляв інтерес фактор віку з по-
зиції виявлення психоемоційних пору-
шень у хворих. Досліджувані були розді-
лені на 3 групи: перша група (56-61 рік) 
– 140 (46,7%) хворих, друга група – (62-76 
років) – 100 (33,3%) і третя група (77-85 
років) – 60 (20%) хворих.

При тестуванні досліджуваних за ме-
тодикою кольорового вибору (тест М. 
Люшера) були отримані кількісні психо-
фізіологічні показники за коефіцієнтами 
Вольнефера і Шипоша (таблиця 1).

У першій групі за коефіцієнтом Воль-
нефера тенденцію до напруження пока-
зали 62 (44,29%), а тенденцію до розсла-
блення – 78 (55,71%) хворих. За коефіцієн-
том Шипоша в 91 (65%) випадків відслід-
ковувалась тенденція до витрати енергії, в 
38 (27,14%) – до накопичення, у 11 (7,86%) 
хворих показник відповідав встановленій 
нормі.

У другій групі були виявлені наступні 
показники: за коефіцієнтом Вольнефера 
тенденцію до напруження мали 55 (55%), 
до розслаблення – 37 (37%), норма – 8 
(8%) обстежених. За коефіцієнтом Шипо-
ша: тенденцію до накопичення енергії – 
39 (39%), до витрати – 61 (61%) хворий.

У третій групі за коефіцієнтом Воль-
нефера тенденція до напруження була ви-
явлена у 32 (53,33%), до розслаблення – у 
28 (46,67%) обстежених. За коефіцієнтом 
Шипоша – до накопичення енергії у 35 
(58,33%), до затрати – у 25 (41,67%) хво-
рих.
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Методика кольорового вибору, крім 
кількісних показників, дає можливість 
встановити і якісні показники, а саме рі-
вень тривожності, емоційної стабільності, 
працездатності і, в результаті, дати про-
гноз стабілізації стану емоційно-вольової 
сфери хворого. Дані показники представ-
лені в таблиці 2.

Як видно, більшість хворих перед 
офтальмологічною операцією, за даними 
тесту кольорового вибору, емоційно не-
стабільні. Такий стан, імовірно, виявля-
ється в результаті того, що всі обстежувані 
дізналися про необхідність оперативного 
лікування, що вже на цьому етапі вселяє 
тривогу, незалежно від особистих характе-
ристик обстежуваних. У найбільш неспри-

ятливому стані знаходяться 98 (32,67%) 
хворих, і саме ця група потребує серйозної 
психологічної корекції.

Наявність великої кількості хворих з 
підвищеною тривожністю 269 (89,67%) 
свідчить про те, що сам офтальмохірургіч-
ний діагноз «ускладнює» життя пацієнта, 
і відхилення від здорового перебігу жит-
тя частково є однією з причин психоемо-
ційної нестабільності. Враховуємо також, 
що у всіх обстежуваних був присутній так 
званий «синдром очікування», а саме очі-
кування терміну операції, що наближаєть-
ся. Це фактор, який дестабілізує емоційно 
вольову сферу.

Звертає на себе увагу й оцінка хвори-
ми свого відчуття і настрою за методикою 
«САН» (самовідчуття, активність, наст-
рій), виконана за допомогою комп’ю терної 
програми. Середні показники результатів 
цього тесту в балах для кожної вікової гру-
пи представлені в таблиці 3. 

Описуючи свій стан, хворі першої ві-
кової групи найнижчим показником ви-
значили настрій, далі самовідчуття і най-
вищим виявився показник активності. У 
другій групі також був низьким показник 
настрою, дещо вищим показник активнос-
ті, а самовідчуття наближалося до норми. 
В третій групі, за результатами обстежен-
ня, найнижчий показник самовідчуття, по-
казник активності також низький, але при 
цьому доволі високий показник настрою.

Кількість
обстежених за 

групами

Коефіцієнт Вольнефера Коефіцієнт Шипоша

напру-
ження, 
n(%)

розслаб-
лення, 
n(%)

норма,
n (%)

Накопичення 
энергії,

n(%)

витрата 
энергії, 

n(%)

норма, 
n(%)

I – n=140 62 (44,29) 78 (55,71) - 38 (27,14) 91 (65,0) 11 (7,86)

П – n=100     55
    (55)

37 (37) 8
(8)

39
(39)

61 (61) -

III – n=60 32 (53,33) 28 (46,67) - 35 (58,33) 25 (41,67) -

Всього n=300 149 (49,67) 143 (47,67) 8 
(2,67)

112 (37,33) 177 (59,0) 11 (3,67)

Таблиця 1
Оціночні параметри досліджених за тестом М. Люшера 

з урахуванням показників коефіцієнтів Вольнефера і Шипоша

Таблиця 2
Результати тестування 

офтальмохірургічних хворих 
у передопераційному періоді 

за методикою кольорового вибору 
з урахуванням якісних показників

Показники n %
Тривожність відсутня, 
рівень її стабільний

31 10,33

Рівень тривожності стабіль-
ний або слабо зростає

171 57,00

Тривожність на високому 
рівні, і рівень суттєво 
зростає

98 32,67
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У більшості офтальмохірургічних хво-
рих різних вікових груп у завершальному 
періоді перед операцією в очній клініці ви-
явлені порушення психоемоційної сфери, 
які проявляються зміною взаємовідношен-
ня показників напруження і розслаблення, 
накопичення енергії і її витрати, знижен-
ня показника самовідчуття і активності, 
збільшення впливу демобілізуючих факто-
рів, підвищення рівня тривожності, що є 
найбільш конкретним проявом психоемо-
ційного стресу. Така тенденція особливо 
проявляється у хворих у віці 56-67 років 
і в 77-85 років, що необхідно враховувати 
при встановлені факторів ризику виник-
нення ускладнень у перед- і в операційно-
му періодах.

Для виявлення факторів ризику, що 
впливають на психоемоційний стан 
офтальмохірургічних хворих, ретельному 
ретроспективному аналізу піддані 1282 
амбулаторні карти офтальмологічної по-
ліклініки. Проведений аналіз дав мож-
ливість виділити ряд факторів, що часто 
зустрічаються і можуть бути причиною 
виникнення психоемоційного напружен-
ня (ПЕН) того чи іншого ступеня у хворих 
(таблиця 4).

Аналіз даних, викладених у таблиці 4, 
свідчить, що важливе значення в регуляції 
психоемоційного стану офтальмохірургіч-
них хворих у передопераційному періоді 
мають компоненти, що характеризують 
ускладнений перебіг післяопераційного 
періоду попередньої операції на парно-
му оці. Так званий «сумний досвід» став 
причиною психоемоційного напруження у 

860 хворих, що становить 67% від числа 
обстежених.

Виявлена цікава закономірність ви-
ражених змін у психоемоційному стані 
обстежуваних із супутньою очною пато-
логією на оці, що оперується (наприклад, 
поєднання катаракти з глаукомою або від-
шаруванням сітківки та ін.). Так званий 
«складний діагноз» призвів до розвитку 
високого ступеня психоемоційного на-
пруження у 546 (42,5%) обстежених. Чітко 
проявляється закономірність: чим «склад-
ніший діагноз», тим вищий ступінь психо-
емоційного напруження. Цей факт, безпе-
речно, потрібно враховувати при встанов-
ленні груп високого ризику з виникнення 
психоемоційного напруження у офтальмо-
хірургічних хворих.

Особливе місце займає наявність су-
путньої екстраокулярної патології (гіпер-
тонічна хвороба, діабет та ін.). Психоемо-
ційне напруження високого ступеня вста-
новлено у 538 хворих, що становить 41,9% 
всіх випадків.

Важливу роль у розвитку психоемо-
ційного напруження у передопераційному 
періоді відіграє наявність хронічних за-
пальних захворювань ока в анамнезі, що 
становлять 10,3% обстежених. Сліпе або 
слабозоре парне око було причиною пси-
хоемоційного стресу у 8,5% випадків.

Незважаючи на те, що серед 12 фак-
торів, які мають вплив на стан психоемо-
ційної сфери офтальмохірургічних хворих 
у передопераційному періоді, більшість 
пов’язана зі здоров’ям та клінічним пе-
ребігом хвороби, перше місце займає 
компонент соціального середовища, еко-
номічного та побутового благополуччя, 
екології, особистих стосунків із далеким 
і близьким оточенням, вплив якого позна-
чив 1041 хворий, що становить 81,2% ви-
падків. Дані компоненти пов’язані зі всім 
комплексом особистих переживань хворо-
го, оскільки він, як соціум, залежить від 
соціально-економічної структури суспіль-
ства. Тому тривога як за свій стан, так і за 
стан зорових функцій після операції, часто 
визначає мотивацію поведінки хворого у 
передопераційному періоді, що проявля-
ється у підвищенні психоемоційного фону.

Фактори Групи

1 2 3
Самовідчуття   (С) 3,7 4,5 1,3
Активність   (А) 3,9 2,9 3,1
Настрій   (Н) 2,1 1,8 3,6

Таблиця 3
Результати тестування 

офтальмохірургічних хворих 
у передопераційному періоді в різних 

вікових групах за допомогою 
методики «САН» 
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Офтальмологічні хворі зі встановле-
ними факторами ризику в передопера-
ційному періоді були протестовані за ме-
тодикою кольорового вибору (кількісні і 
якісні показники) та за методикою «САН». 
Інтенсивність тривоги за методикою ко-
льорового вибору виражена в балах (від 
0 до 12). Тест-карта методики «САН» 
містить характеристики: шкали самовід-
чуття (від 7 до 1 бала), шкали активність 
(від 7 до 1 бала) і шкали настрій (від 7 
до 1 бала). Варіанти тест-опитувальників 
представлені в монографії В.М. Астахова, 
Ю.Б. Максименка «Автоматизація клініко-
психологічних досліджень» (1996). В ав-
томатичному режимі результати дослі-
дження за названими методиками були 
проаналізовані комп’ютерною програмою 
і виявлені фактори, які впливали на ви-
никнення психоемоційного напруження 
та виведені в оціночних балах. Сформо-

вана таблиця бальної оцінки ризику ви-
никнення хронічного психоемоційного 
напруження різного ступеня з виведеною 
вірогідністю його виникнення до 83,3%. 
Для оцінки ризику виникнення хронічно-
го психо емоційного напруження у перед-
операційному періоді для офтальмохірур-
гічних хворих доцільно використовувати 
бальну систему, що представлено у таб-
лиці 5.

Âèñíîâêè 
Ступінь психоемоційного напруження 

офтальмохірургічних хворих у передо-
пераційному періоді поєднується із по-
силенням дії дестабілізуючих факторів, 
зниженням показників САН, зростанням 
рівнів напруги і тривожності, знижен-
ням працездатності, збільшенням затра-
ти енергії і зниженням її накопичення. 
Використання вище названих параметрів 

Фактори ризику розвитку ПЕН
Сумарний показник 

із 1282 (100%) 
амбулаторних карт

n %
Супутні офтальмологічні захворювання на оці, що оперується 546 42,5

Запальні захворювання ока в анамнезі 133 10,3
Екстраокулярні захворювання (гіпертонічна хвороба, діабет та ін.) 538 41,9

Сліпе або слабозоре парне око 109 8,5

Ускладнений перебіг попередніх очних операцій, у тому числі: 169 13,2
експульсивна геморагія 7 0,5
випадіння скловидного тіла 137 10,8
афакія 25 1,9

Ускладнений перебіг післяопераційного періоду попередніх очних 
операцій, у тому числі:

860 67,0

запальні і токсико-алергічні процеси 212 16,5

гемофтальм, гіфема 201 15,6

гіпертензія 285 22,2

гіпотонія 162 12,6

Психотравмуюча ситуація соціально-економічного, побутового 
і екологічного характеру

1041 81,2

Таблиця 4
Фактори ризику розвитку ПЕН за даними ретроспективного аналізу 

амбулаторних карт офтальмологічних хворих, які готуються до операції
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може допомогти в об’єктивізації стану 
психоемоційної сфери хворого. На під-
ставі цього доцільно рекомендувати та-
блицю бальної оцінки ризику виникнення 
хронічного психоемоційного напруження 
хворих і, як наслідок, перед- і операцій-
них ускладнень до використання в прак-
тичній офтальмохірургії. 

Перспективною, на наш погляд, є 
практична розробка принципу цілісно-
системного підходу до профілактики ви-
никнення психоемоційного стресу серед 

офтальмохірургічних хворих у передопе-
раційному періоді, що виходить з постула-
ту єдності психічного і соматичного. Пра-
вильне їх поєднання може лягти в основу 
сучасного методологічного трактування 
тих чи інших феноменів хвороби людини. 
Отримані результати дослідження можуть 
бути цікавими для більш широких комп-
лексних досліджень хірургів, акушерів-гі-
некологів, стоматологів, медичних психо-
логів та інших спеціалістів, що підтвер-
джує соціальну значущість цієї проблеми.

№
п/п

Фактори, що впливають на виникнення ПЕН Оцінка 
в балах

1. Загальні соціально-економічні проблеми: економічна нестабільність у 
суспільстві; слабка соціальна і юридична захищеність; негативний вплив 
інформації телебачення, преси, радіо

2

2. Матеріально-побутові проблеми: низькі фінансові можливості, відсутність 
упорядкованого житла, перенаселеність

4

3. Професіональна, трудова діяльність і специфіка виробництва: фізичні 
навантаження, зорове напруження, можливість втратити робоче місце

2

4. Стан здоров’я хворого: наявність екстраокулярних захворювань 
(гіпертонічна хвороба, діабет та ін.)

1

5. Супутні офтальмологічні захворювання на оці, що оперується – 
«складний діагноз»

3

6. Ускладнений перебіг післяопераційного періоду після попередній 
операції: запальні і токсико-алергічні процеси, гемофтальм, гіфема, 
гіпертензія, гіпотонія

4

7. Ускладнений перебіг попередніх офтальмологічних операцій: експульсив-
на геморагія, гемофтальм, гіфема, випадіння скловидного тіла, афакія

2

8. Сліпе або слабозоре парне око 3

Таблиця 5
Оцінка ризику виникнення хронічного психоемоційного напруження 

(ПЕН) у офтальмохірургічних хворих під час передопераційного періоду

Примітка:
1-2 бали – ризик виникнення хронічного ПЕН незначний, 
3-6 балів – ризик виникнення хронічного ПЕН середнього рівня, 
7 і більше балів – високий ризик виникнення хронічного ПЕН.
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