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І. МЕТОДОЛОГІЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА. 
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 

 
 

ЕРЛІХ, ЄВГЕН. МОНТЕСК’Є ТА СОЦІОЛОГІЧНА ЮРИСПРУДЕНЦІЯ  

(Пер. з анг. і передмова С.І. Нежурбіди) 

 
Євген Ерліх вважається ключовою постаттю, з якою пов’язується виникнення соціології права як нової 

дисципліни [11, c. 124]. За результатами яскравої наукової творчості мислитель світового рівня залишив багату 

творчу спадщину, яка вважається не до кінця дослідженою і заслуговує на увагу вчених-юристів [2, c. 149].  

Серед основних його праць виділяють: «Про прогалини в праві» (1888), «Вільне правознаходження та вільне 

правознавство» (1903), «Соціологія і юриспруденція» (1906), «Про живе право» (1911), «Основи соціології права» 

(1913), «Юридична логіка» (1917, 1918), «Соціологія права» (1922). Не тількі ці праці, а й багато інших були написа-

ні Євгеном Ерліхом його рідною мовою – німецькою. Однак німецька для вченого не була єдиною мовою, за допо-

могою якої він висловлював свої наукові погляди. Характеризуючи особу Ерліха як видатного вченого, В.П. Марчук 

писав, що він володів майже всіма європейськими мовами: англійською, французькою, італійською, датською, нор-

везькою, російською, сербською, польською й угорською [2, c. 148-149]. Про вільне володіння Ерліхом німецькою, 

французькою та англійською мовами писав Роско Паунд, указуючи, що вчений був автором статей для наукових 

періодичних видань всього світу. Крім того Роско Паунд звернув увагу читачів журналу «Harvard Law Review» на 

майстерне володіння Ерліхом англійською мововою, вказавши, що стаття Ерліха «Монтеск’є та соціологічна юрис-

пруденція» опублікована в тій редакції, в якій вона надійшла від автора [18, p. 130]. 

Відзначимо, що праці Євгена Ерліха перекладені на багато мов: українську (Віктор Трутень [3], Іван То-

рончук [4], І.Я. Яцюк [5], В’ячеслав Бігун [6, 7], Д.С. Дорош [8, 9] та інші [10]), англійську (Натан Айзекс [15], 

Уолтер Л. Молл [16]), японську (Тасуносуке Нісімото, Кен Такесіта, Цуне Оногі), італійську (Альберто Фебб-

райо), французьку (Робер Каймер [1, c. 118-121]), російську (М.В. Антонов [12, 13, 14]) ті інші. Їх аналіз пока-

зав, що відбулись переклади (повністю або частково) таких праць Ерліха, як «Соціологія права», «Основи соці-

ології права», «Соціологія та юриспруденція», «Юридична логіка», «Вільне правознаходження та вільне право-

знавство», «Карл Маркс та суспільне питання», «Теорія суддівського находження права», «Про живе право». 

Стаття ж Євгена Ерліха «Монтеск’є та соціологічна юриспруденція» [17], написана ним у Відні та опуб-

лікована у «Harvard Law Review» у 1916 році англійською мовою, не перекладалась.  

Впевнені, що переклад цієї статті Ерліха представить інтерес для наукової громадськості України, особ-

ливо для соціологів права, оскільки в ній вчений з Чернівецького університету Франца Йозефа зробив спробу 

відновити справедливість щодо Шарля-Луї де Монтеск’є, якого він вважав одним з перших соціологів, розпо-

віддю всієї правди про нього. Ми ж пропонуємо почути цю правду – Правду про Монтеск’є від Ерліха. 

 

  
Charles-Louis de Seconda, 

Baron de la Brede et de Montesquieu 

Eugen 

Ehrlich 

 
МОНТЕСК’Є ТА СОЦІОЛОГІЧНА ЮРИСПРУДЕНЦІЯ 

 

У доволі хвалебному листі містер Джастіс 

Холмс висловив критику моєї книги із соціології 

права (Grundlegung der Soziologie des Rechts) сто-

совно того, що він не знаходить у ній посилання 

до Монтеск’є. Приймаю критику, але прошу, 

щоби з цього не робився висновок, оскільки, на-

магаючись пояснити власні погляди на соціоло-

гію права, я знехтував повною версією історії 

предмета. Але моя повага до автора L’Esprit des 

Lois надзвичайно велика. Тому в цій статті, відда-

ючи належну шану славетному американському 

юристу, я зроблю спробу компенсувати упущення 

та відновити справедливість щодо одного з перших 

соціологів минулого у спосіб, гідний його генія, а 
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саме розповіддю всієї правди про нього, як бачу це 

я, не шкодуючи обов’язкової критики. 

Коли Монтеск’є почав писати, доктрина 

природного права, закладена головно Гуго Гро-

цієм і Пуфендорфом, була на вершині своєї 

впливовості. Її прибічники вважали, що людське 

суспільство утворене суспільним договором, 

прямим або непрямим, і це право було тільки 

наслідком цього первозданного договору, з чого 

можна було би зробити висновок науковим мір-

куванням. Оскільки суспільний договір був од-

наковим у кожній частині землі, його логічний 

наслідок, природне право, повинно також бути 

однаковим всюди та завжди; але оскільки це 

право було не завжди зрозумілим, то має бути 

представленим у справжньому світлі наукою. 

Воно сформувало базис та стандарт муніципаль-

ного права, яке зазнавало невдач всюди, де від-

хилялося від його начал. 

Монтеск’є також веде мову про природне 

право, але в іншому сенсі. Він використовує його 

для розуміння природних інстинктів людства, які 

не повинні відкидатися правом; жадання жити в 

мирі з іншими людьми, сексуальний імпульс, 

самозахист, необхідність пошуку їжі, стрима-

ність жінок. Природне право за цим описом до-

волі беззмістовне та доволі малозначуще, щоби 

бути зразком для права суспільства. 

Його власні погляди на науку права викла-

дені в першому розділі його книги у словах, які 

слід процитувати в оригіналі: 
[Les lois] doivent être relatives au physique du pays; 

au climat glacé, brûlant ou tempéré; à la qualité du terrain, à 

sa situation, à sa grandeur; au genre de vie des peuples, la-

boureurs, chaseurs, ou pasteurs; elles doivent se rapporter au 

degré de liberté que la constitution peut souffrir; à la religion 

des habitants, à leurs inclinations, à leurs richesses, à leur 

nombre, à leur commerce, à leurs moeurs, à leurs manières. 

Enfin elles ont des rapports entre elles, elles en ont avec leur 

origine, avec l'objet du législateur, avec l'ordre des choses sur 

lesquelles elles sont établies. C'est dans toutes ces vues qu'il 

faut les considérer. 

Отже, усупереч школі природного права, 

яка допускає однотипність, яка дефініцію безпе-

рервності закону виводить з ймовірного догово-

ру, по суті однакового у всьому світі, Монтеск’є 

вчить, що право залежить від багатьох різнома-

нітних умов та змінюється відразу з цими умо-

вами. Ця ідея відповідності права зовнішнім об-

ставинам, можливо, знаменує найбільший про-

грес, резулютований одинаком в юридичній нау-

ці. Але тут ми повинні засудити певну невизна-

ченість, яка з’являється в самому формулюванні 

тексту. Французький термін devoir, використа-

ний Монтеск’є, означає і те, що має бути, й те, 

що повинно бути. 

В уривку, процитованому вище, та у книзі 

в цілому Монтеск’є вживає його в першому зна-

ченні. В основному його книга стосується зако-

нодавчої політики. Але він настільки перебував 

під впливом школи природного права, що був 

неспроможний провести чітку лінію між правом, 

яке має бути, і правом, фактично існуючим. ―За-

кон, – каже він, – лише людський розум, керую-

чий всіма людьми, і публічні та приватні закони 

мають бути (doivent) тільки рідкісними випадка-

ми, до яких застосований людський розум‖. Бі-

льше того, йому відомо, що ми можемо досягти 

успіху в опануванні законодавством, тільки ро-

зуміючи справжні причини існування права. 

Внаслідок цього предмет його обговорення змі-

нюється. З ним два питання, як слід скласти за-

кон, щоби він відповідав зовнішнім умовам, та як 

йому неминуче надається форма цими умовами, 

випливають одне з одного. Але, таким чином, 

поряд із критичним обговоренням меж дії зако-

ну, ми отримуємо соціологічне пояснення закону 

за допомогою його причин. Фактично L’Esprit 

des Lois слід вважати першою спробою створен-

ня соціології права. 

Хоча в розумі їх автора тільки другорядне 

й побічне, соціологічні частини книги сьогодні 

викликають науковий інтерес і одразу приверта-

ють увагу сучасного соціолога. Дозвольте нам 

почати з них. Ідея соціологічної науки права, по-

ки в цілому невпорядкована та нечітка, у певних 

випадках сприйнята Монтеск’є дуже чітко. У 

вступі він стверджує, що не пише лише задля 

критики того, що існує, а щоби надати підстави 

та принципи цього. У іншому уривку, побоюю-

чись, що читач може бути вражений його огля-

дом принципів монархії, він рішуче заперечує, 

що не каже, що мало би бути, а каже, що дійсно 

є. У розмові про полігамію, він викликує: ―Я не 

виправдовую звичаї, я розкриваю їх причини‖. 

Численні суто соціологічні вишукування, вільні 

від інших поглядів на законодавчу політику, роз-

кидані по всій книзі. 

Оскільки право по суті є формою соціаль-

ного життя, його не можна пояснити науково, 

інакше, як впливом соціальних сил. Природні 

обставини, висунуті Монтеск’є, географічна 

конфігурація або клімат, не можуть мати будь-

якого впливу на право, крім дії на суспільство, 

яке в свою чергу діє на право. Отже, щоб вияви-

ти соціальне підгрунтя закону, необхідно знайти 

ту саму форму, в якій закон породжується суспі-

льством. Це не верховенство права, що ми бачи-
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мо в кодексах, підручниках і правових трактатах. 

Верховенство права не походить безпосередньо з 

суспільства, воно розробляється законодавцями 

та юристами. Суспільство само формує тільки 

законний порядок основних соціальних інститу-

цій, порядок роду, сім’ї, сільської общини, влас-

ності, договору, спадкування. Правляча цього 

законного порядку, без будь-якого сліду верхо-

венства права, так би мовити, створює право, яке 

можна знайти у примітивних племен або на ниж-

чих щаблях розвитку цивілізації, і навіть у наш 

час, право багато в чому ще визначається закон-

ним порядком соціальних інституцій. З цього 

головного законного порядку верховенство права 

отримується юристами та законодавцями внаслі-

док вельми заплутаних процесів, які я намагався 

викласти в «Соціології права». Верховенство 

права не можна зрозуміти соціологічно без розу-

міння законного порядку, з якого воно походить. 

Тим не менш, переважна більшість соціологів 

приділила увагу тільки верховенству права, а не 

основному законному порядку. Таким чином, 

вони втрачають всі проміжкові зв’язки, сформо-

вані юридичними інституціями, між верховенст-

вом права та суспільством, усе трактування 

суб’єкта стає незадовільним. 

За Монтеск’є, право є також сукупністю 

правил. Однак у своїй праці він побічно звертає 

увагу та висловлює припущення щодо визначен-

ня суспільства. Термін «суспільство», який він 

часто застосовує, не означає для нього суспільст-

во у сучасному сенсі; цей термін вживає у зна-

ченні «держава», як у термінології школи приро-

дного права, якою він послуговується. Але кожне 

суспільство, яке розглядається як держава, у його 

розумінні, - більше ніж неприродна річ, як це пред-

ставляє собі школа природного права, створене 

договором, про який думають, але не приймають. 

Це живий організм, породжений силами природи 

та у певній мірі існуючий незалежно від уряду 

держави. У Lettres Persanes він висміює дослі-

дження походження суспільства, здійснені сучас-

ними прибічниками школи природного права: як-

що люди не створили суспільства, якщо вони жили 

далеко один від одного та втекли, побачивши своїх 

товаришів, ми могли б запитати про причину цьо-

го; але оскільки вони тримаються гуртом, син за-

лишається у свого батька, то це суспільство та дій-

сна причина формації суспільства. Деякі уривки, 

які натякають на природні основи держави, також 

можна відшукати у L'Esprit des Lois, особливо у 

розділі, який стосується права завоювання. 

Сучасне розуміння суспільства являє со-

бою, на думку Монтеск’є, під різними масками, 

протилежність державі, найважливішим з якого є 

те, що він називає «загальним духом». «Декілька 

речей керують людьми, каже він, - клімат, релі-

гія, принципи правління, прецеденти, звичаї, ма-

нери; в них загальний дух має своє начало, буду-

чи їх відгалуженням». Ми можемо використати 

тут термін «суспільство» замість «загального 

духу» без будь-яких труднощів, та отримаємо 

більш ясне і точне визначення відносин права і 

суспільств, ніж за допомогою вивчення німець-

кої історичної школи, де «загальний дух» 

з’являється, що вельми незрозуміло, під назвою 

масової свідомості (Volksbewusstsein). 

«Речі, які керують людьми», до яких ми 

можемо додати, цілком в розумінні Монтеск’є, 

економічну ситуацію, відіграють свою роль у 

сучасній соціології як елементи соціального 

життя. Тут помітна відмінність між останнім 

уривком та уривком, наведеним французькою з 

першої книги на початку. У першому, закон зга-

дується, поряд із кліматом, релігією, принципами 

правління, прецедентами, звичаями, манерами, 

серед компонентів «загального духу», тоді як у 

другому підкреслюється відповідність закону 

цим речам. Якщо відмінність не випадковість, ми 

повинні вбачати тут перцепцію того, що закон є 

компонентом соціального життя поряд з іншими 

«речами, які керують людьми» і що кожна з них 

визначає інші. Це чудова початкова вказівка на 

соціальний консенсус в уявленнях Огюста Конта 

та Герберта Спенсера. Ми знаходимо це знову у 

спостереженні англійців: «Я не стверджую, що 

чимала частина законів та манер цієї нації не є 

продуктом клімату, але я кажу, що звичаї та ма-

нери цієї нації можуть мати велике відношення 

до її законів». Тут також прийнятий взає-

мозв’язок всіх елементів соціального життя. То-

му, на думку Монтеск’є, закон сформований су-

спільством і формує його в той самий час. Це у 

суворому протиріччі із загальною думкою його 

віку, а саме, що право було нав’язане суспільству 

законодавцем зовні, ідея, яка, щоб там не було, 

справила значний вплив у його книзі. 

Знов за якісь двадцять років до Блекстоуна, 

який, проте, навчився багато в нього, і за півсто-

ліття до Бакла і Савіньї він усвідомив, що історія 

права була набагато більшою, ніж послідовний 

зв’язок цікавих випадків, він побачив, що вона 

була засобом пояснення структури суспільства, 

висвітлюючи прогрес його інституцій, і він вже 

упевнився у важливості історичної нерозривності 

для розуміння сьогодення минулим. З цією ме-

тою він присвячує вчені дискусії римському пра-

ву спадкування, ранньому французькому проце-
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су та феодальному праву Середньовіччя. За вісі-

мдесят років до Рошера та Кніса він формує ос-

нову історії економіки та доповнює свою книгу 

чудовими розділами про економічне підґрунтя 

завоювань Олександра Македонського та інших, 

щодо розвитку світової торгівлі. За століття до 

Карла Маркса він наполегливо стверджує про 

тісний зв’язок економічної ситуації та її «юриди-

чної надбудови», він, можливо, першим торка-

ється економічних проблем – обміну, сільського 

господарства, грошей, населення, колонізації – в 

юридичній книзі. Приблизно за сто двадцять ро-

ків до Ратцеля та Брункса він передвіщує полі-

тичну географію та антропогеографію у розділах 

про вплив клімату на закон, рабство, внутрішні 

відносини та правління та в розділах про вплив 

географічної конфігурації на закон. Ми можемо 

віднайти там, поряд з багатьма уривчастими та 

поверховими спостереженнями, такі оригінальні 

роздуми, як-от: «Існують різні вимоги різних 

кліматів, які сформували різні устави життя та 

поза різними уставами життя резулютують різні 

закони». Це чітка (особливо в економічному від-

ношенні) концепція суспільства, сформованого 

географічними обставинами, та формуюча право 

відповідно до власних вимог. Майже за сто 

п’ятдесят років до того, як порівняльна та етноло-

гічна юриспруденція почала збирати камені та цег-

лу для будівлі, яку й досі слід зводити, він почав 

збирати дані про закони та звичаї Китаю, Японії, 

Індії, Персії та навіть диких племен. Більше того, в 

його працях є надзвичайно велика кількість підка-

зок та вишукувань, які й досі не перевершені. Мо-

жливо, немає теми в соціології права, для якої 

L'Esprit des Lois не містять цінної пропозиції. 

Замолоду Монтеск’є займався природо-

знавством і, ймовірно, набув способу мислення, 

характерного для цього роду занять, він застосо-

вує переважно індуктивний метод наукового до-

слідження навіть у питаннях закону, будучи, та-

ким чином у цьому напрямі також предтечею 

сучасних тенденцій. Це, певною мірою, є пово-

ротним моментом. У вступі, здається, він подає 

цілком інше тлумачення способу, за допомогою 

якого прийшов до своїх передових ідей: 
«Я починав мою працю знову і знову; я тисячі 

разів викидав сторінки, мною написані. Я відчував, як 

опускаються кожен день мої батьківські руки. Я слі-

дував моєму об’єкту без будь-якої  спланованої мети; 

я не знав ні правил, ні винятків; я не знайшов правди, 

щоби втратити її. Але щойно я відкрив мої принципи, 

усе, чого я прагнув, прийшло до мене, я побачив, як 

моя праця починається, росте, завершується». 

І знову:  

«Я заклав свої начала і побачив, як певні прик-

лади піддаються ним самі; що історія всіх народів 

була тільки наслідком цього». 

Це, як здається, істинний схоластичний 

метод, який починається з начал та розвивається 

до певних прикладів логічним міркуванням. Але 

насправді, начала, з яких починає Монтеск’є, не 

вигадані a priori. Всі вони отримані з фактів, зіб-

раних, пильно вивчених і продуманих ним упро-

довж двадцяти років, протягом яких він був за-

йнятий своєю працею. Насправді у вступі пода-

ється вельми вражаючий опис лабораторії генія 

та його самообманів. Великі мислителі часто ві-

рять, що вони дійшли своїх фундаментальних 

ідей завдяки раптовому прозрінню, оскільки во-

ни формуються підсвідомо впродовж десятиліть, 

і те, що в певний момент здається інтуіцією, ви-

являється лише проявом уяви, сповненим дето-

наційної речовини ціною життя. 

Його твердження про начала трьох форм 

правління, чесноту в республіці, честь в монар-

хії, страх у деспотизмі, безумовно, виглядає як 

істинна пропозиція a priori. Однак, це виводить-

ся з незліченних фактів. У його уявленні, респу-

бліки – це маленькі міста – держави античності 

та пізніше Італії та Нідерландів; монархії – фео-

дальні та напівфеодальні королівства Франції та 

Англії в Середньовіччі та в його часи; деспотії – 

великі імперії Сходу, Римська імперія в занепаді 

та Росія. Те, що він називає началами, – рушійні 

сили цих держав. Його справжнє вчення – три 

форми правління, які з’являються в історії, кож-

не з яких спрямоване та визначене певними си-

лами, залежать від розміру, географічної конфі-

гурації, клімату, звичаїв, укладів та інших «ке-

руючих людьми речей». «Начала» – просто коро-

тка та яскрава характеристика сил, випливаючих 

із соціальної структури держав, з якими три фо-

рми правління пов’язані в історії; і тільки глибо-

кі знання історії та детальне вивчення подій того 

часу дозволило йому розставити саме такі акцен-

ти. Тут його перевага над попередниками, які 

розглядали це питання, включаючи Арістотеля, 

стає очевидною; оскільки він не думає про фор-

ми правління як про беззмістовні схематичні фо-

рмули та про їх результати як наслідки умисно 

створених указів, а розуміє їх, скоріше, як підсу-

мок роботи природних сил у суспільстві. 

Як наслідок, можливо, жоден автор-

правознавець не турбувався більше за накопиче-

ні факти. Його праці, насамперед його L'Esprit 

des Lois, буквально наповнені фактами – соціа-

льними, історичними, економічними, етнологіч-

ними. Допомогу йому у зборі цих фактів надала 

дивовижна освіченість в античній історії та літе-
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ратурі. Він також ґрунтовно вивчив розповіді 

мандрівників із зарубіжних країн та використав 

власні спостереження, які був у змозі зробити 

завдяки своїй освіченості. Його тривалі подорожі 

по Англії, Німеччині, Австрії та Італії, часті пе-

ріоди проживання в Парижі та нетривала робота 

придворним у Версалі дали йому чудову можли-

вість. Це правда, що ми знаходимо в L'Esprit des 

Lois - скоріше натяки, пропозиції та матеріали 

для соціології права, ніж їх дослідження. Але з 

цих розкиданих часток з’являється ядро науки 

майбутнього, образ деякого природного узго-

дження з правом у соціальному житті. Безумов-

но, що послідовники школи природного права 

звикли писати про узгодження природи з правом 

і юридичною та моральною нормою, як багато-

манітність деяких видів; і Монтеск’є також ви-

словлює цю думку у своєму вступному розділі. 

Але це ідея цілком різного порядку. Це не озна-

чає, що право та моральні принципи є об’єктом 

деякої природної конформності права, вони є 

формою природного права, яке розглядається як 

природний феномен. З іншого боку, меркантилі-

сти та фізіократи, обоє попередники та сучасни-

ки Монтеск’є, вже досліджували економічні за-

кони. Але хоча сьогодні ми можемо запропону-

вати закони обміну або виробництва, про які во-

ни говорили як про окремий вид соціальних за-

конів, на їх думку було більше законів про виро-

блені або обміняні речі, ніж законів людської 

поведінки. Соціологічний закон реалізує закон 

причинності по відношенню до поведінки люди-

ни в суспільстві. В соціології права це б означа-

ло, що поява юридичних норм та їх наслідків є 

об’єктом причинності деякого опису як інших 

явищ природи. Це така сама ідея, яка лежить в 

основі соціологічних і політичних досліджень 

Монтеск’є – за ідентичних обставин люди будуть 

поводитися однаково. Його висновки для юри-

дичної науки полягають в тому, що за тих самих 

умов закон буде мати той самий наслідок і що за 

різних умов він буде мати різні наслідки. У цьо-

му зв’язку деякі назви розділів двадцять дев’ятої 

книги, в яких мова йде про створення законів, 

дуже повчальні, як, наприклад: «Норми, які зда-

ються однаковими, не завжди мають однакові 

наслідки»; «Норми, які здаються однаковими, не 

завжди мають однакові мотиви»; «Норми, які 

здаються різними можуть походити з одного ду-

ху»; «Норми, які з'являються ідентично, можуть 

іноді бути дуже різними». 

З цієї причини, факти, зібрані Монтеск’є не 

відіграють ролі простої збірки заміток. Вони є 

ілюстраціями загальних законів, якими вони 

припускаються, але не завжди чітко визначені 

автором. Для цього, за його словами, «не завжди 

важливо мотивувати людей читати, а важливо 

мотивувати їх думати». Його справжнє розуміння 

таке: я надаю вам факти, зважуйте їх ґрунтовно. Ви 

потім усвідомите, що певні причини заподіяли на-

слідок. Звідти ви можете зробити висновок щодо 

загального закону, що всюди за подібних обставин 

стануться подібні речі. Якщо ви звернете увагу на 

відповідність закону, виражену фактами, мною 

наведеними, ви побачите майбутнє у сьогоденні та 

будете в змозі організувати вашу діяльність відпо-

відно. Цей хід думок явно спрямовується назад до 

Бекона та є набагато більш британським ніж фран-

цузьким; він рідніший Локку та Юму, ніж Кюжі, 

Донеллусу, Вольтеру та Руссо. 

Розділ під назвою «Як закон може вплива-

ти на спосіб життя, традиції, уклад та характер 

нації» є чудовим прикладом його складу розуму. 

У цьому розділі він ставить за мету показати, що 

певні риси національного характеру обов’язково 

розвиваються під впливом вільної конституції. 

Ми відразу розуміємо, що він говорить про анг-

лійців, і розділ, можливо, являє собою найбільш 

витончений, поліпшений, та прискіпливий аналіз 

англійського національного характеру, який ко-

ли-небудь був написаний. До цього не було вза-

галі згадування про Велику Британію чи Англію 

або англійське взагалі. Розділ задуманий у зага-

льних рисах. Усі риси англійського національно-

го характеру, включаючи особливості у порів-

нянні з Францією його часу, такі як стриманість 

та ізоляція жінок, розкіш і марнотратство дво-

рянства у вісімнадцятому сторіччі, і навіть такі 

історичні події, як завоювання та пригнічення 

Ірландії, яке, безумовно, виражене імпліцитно і 

не згадується виразно, пояснені роботою вільної 

конституції, та розуміється, що при створенні 

подібних умов, ці явища будуть зустрічатися 

всюди. Без сумніву, наслідки конституційного 

закону занадто перебільшені. Національний ха-

рактер є результатом численних обставин, біль-

шість з яких неможливо навіть дослідити сучасно-

му соціологу. Конституція – набагато більший на-

слідок, ніж причина національного характеру. Але 

ми можемо подивитися на це зверху. Найприкмет-

ніша точка – це бажання автора L'Esprit des Lois 

триматись лінії особливого випадку так, що він 

формально не веде мову про випадок узагалі. 

Така тенденція з’являється також у тих ча-

стинах його книги, де йде мова про законодавчу 

політику. Ми не повинні, однак, приділяти бага-

то уваги його проектам реформи. Вони народже-

ні з практичним змістом і глибоким почуттям 
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справедливості та моралі. Вони зазвичай чудові 

за стилем, відзначені проникливістю та кмітливі-

стю, а деякі з них, як-от убивчий сарказм щодо 

торгівлі неграми або відомого листа єврея Святій 

інквізиції щодо auto-da-fé (Прим. перекладача: 

auto-da-fé - урочисте оголошення вироку Інквізицій-

ного суду у середньовічній Іспанії, Португалії та їхніх 

колоніях, у справах єретиків і апостатів) дев’ятнад-

цятирічної єврейки, лист непомірний своєю гір-

кою іронією, займуть місце серед шедеврів літе-

ратури. Але врешті-решт, вони не вищі за серед-

ню поточну політичну мудрість його часу. Рефо-

рми конституційного права, кримінального права 

та цивільного права, за які він боровся, стали пе-

реважно змістом курсу і його витончені аргумен-

ти та гарячі атаки на деспотизм, рабство та тор-

тури, і його клопотання щодо заборони єресі, 

хоча дуже сміливі при написанні та дуже вразли-

ві для його сучасників, зараз з'являються щодня. 

Але вони як і раніше можуть бути рекомендовані 

тим, хто схильний пробачати свої лінощі щодо 

публічних справ вигаданою неможливістю дося-

гнення будь-якого прогресу. Прогрес очевидний, 

коли два сторіччя тому такий геній, як Мон-

теск’є, був змушений переконувати у покращен-

нях, які сьогодні є змістом курсу. 

У всіх цих речах Монтеск’є – тільки дитя 

своєї епохи: гуманне, філантропне, раціоналісти-

чне, сміливе, винахідливе, дотепне; але, зреш-

тою, у цих визнаннях він не показує значного 

прогресу. Однак він, безперечно, кращий серед 

публіцистів вісімнадцятого сторіччя у своїй про-

відній ідеї, що законодавство повинно бути пок-

ладено на науковий базис. Це саме те, що він 

пропонує у вступі до L'Esprit des Lois. Він вчить, 

що люди повинні бути освіченими. У разі зану-

рення у невігластво у людей немає сумнівів на-

віть під час вчинення фатальних грубих поми-

лок. У разі достатнього рівня знань вони трем-

тять, навіть коли вчиняють добре. Вони бачать 

недоліки реформ; вони страждають від поганого, 

побоюючись гіршого; вони дозволяють тільки 

добре, коливаючись у його покращенні; вони ро-

зглядають частини, щоби зрозуміти ціле; вони 

розглядають причини, щоби визначити наслідки. 

Щоби дістатися знань, яких він прагне, людина 

повинна мати знання про власну природу. (De 

connaître sa propre nature lors qu'on lui montre.) 

Те, що він називає людською природою, мовою 

нашого часу може бути виражене фразою «люд-

ське суспільство». Збільшуючи розуміння суспі-

льства та його сил, для яких знання людської 

природи є умовою, ми можемо реалізувати конт-

роль суспільства законодавством, як інженер, 

який керує паровим двигуном, контролює його за 

допомогою свого знання механізму. Монтеск’є 

нехтував виконавчою владою та судовою вла-

дою, які надають більшу можливість контролю-

вати суспільство, ніж це робить законодавство. 

Ми можемо простежити відбиток цієї дум-

ки у багатьох частинах книги, де мова йде про 

законодавчу політику, особливо в тих частинах, 

які стосуються кримінального права. А можливо, 

краще просто подати деякі коментарі щодо його 

поглядів на свободу. Свобода, його словами, є не 

чим іншим, як суспільством у протиставленні 

уряду держави. На відміну від Гоббса та школи 

природного права, він чітко розуміє вимогу сус-

пільством життя, незалежного від держави, та 

головний об’єкт його дослідження – захист від 

втручання державної влади. І зараз ми підходимо 

до розділу L'Esprit des Lois, під назвою "De la 

Constitution d' Angleterre," розділу, який є одним 

з головних заголовків слави та, можливо, більше, 

ніж будь-які інші, заслуговує на безсмертя. 

Аранжування цього розділу дуже схоже на 

розділ, про який говорилось вище, в якому він 

торкається впливу політичної конституції на ха-

рактер народу. Немає сумніву в тому, що воно 

засноване цілком на огляді фукціонування бри-

танської конституції. До цього все ще немає зга-

дки про Велику Британію, крім заголовка та кі-

лькох слів у кінці розділу. Питання, якого він 

торкається, – не будова британської конституції, 

а як конституція вільного народу повинна бути 

побудована. І він розглядає принципи конститу-

ції, «де свобода з'явиться, як у дзеркалі» тільки 

тому, процитуємо його слова з попереднього ро-

зділу, що «у світі існує народ, який має політич-

ну свободу прямим об’єктом своєї конституції». 

Тут він також має намір загальне право втілити в 

особливий випадок. 

У розділі, про який йде мова, утверджуєть-

ся в подальшому доктрина балансу влад. Три гі-

лки правління – законодавча, виконавча та судо-

ва влада – повинні бути ввірені різним органам 

та повинні триматись у бездоганній рівновазі з 

метою унеможливити свавільну діяльність з боку 

державного службовця; щоби законодавча влада 

була обмежена утвердженням загальних норм та 

контролем виконавчої влади в загальному без 

звернення до будь-якого особливого випадку; 

щоби виконавча влада була обмежена у міжна-

родній політиці та воєнних відносинах; і судова 

влада мала своїм єдиним завданням розв’язання 

позовів і кримінальних обвинувачень на основі 

статутного права. Унаслідок цього кожна влада 

перевіряється двома іншими і всі пригнічення та 

вимагання уникаються. І як людина, яка володіє 
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воєнною силою, що могла би не надто перейма-

тись конституційними стримуваннями при пла-

нуванні посягання на свободу, Монтеск’є пред-

ставляє собі воєнну організацію, яка робить ар-

мію доволі недієздатною вдома без приділення 

уваги її дієздатності за межами країни. 

Відповідно свобода, на думку Монтеск’є, 

означає стан суспільства, в якому вона не забо-

ронена урядом за межами, визначеними законо-

давством, яке в свою чергу, відповідно до погля-

дів на представницький уряд, які вона підтримує, 

перебуває у функціональному зв’язку з суспільс-

твом. Судовій владі також, проте в інший спосіб, 

ввірені представники суспільства. Ця доктрина 

ґрунтовно обговорювалась, і фактично вона час-

тково неясна, неповна, та не позбавлена проти-

річ. На першому місці, нам кажуть, що законода-

вча влада просто утверджує загальні норми, ви-

значає статути, встановлює бюджет, але не має 

справи з особливими випадками. Якщо виконав-

ча влада торкається тільки відносин міжнародно-

го права, а судова влада – відносин цивільного 

права, можна припустити, що виконавчій владі 

нема що робити з внутрішніми відносинами. Але 

існує маса внутрішніх справ, за яких не можна 

керуватися загальними нормами та регулюватися 

суддями. Ми повинні дізнатись, який же орган це 

робить. Згодом Монтеск’є, здається, припускає, 

що виконавча влада має своєю функцією вико-

нання статутів та указів, розроблених законодав-

чою владою. І він каже, що міністри, яким дору-

чено королем за цим обов’язком їх виконання, 

підзвітні законодавчій владі за це. Але виконавча 

влада виходить за межі своєї компетенції, описа-

ної в першому випадку. Врешті-решт існує бага-

то урядових справ, які не полягають у виконанні 

законів, та якщо це не пов’язане з будь-яким ви-

тратами, які не мають відношення до бюджету, 

немає натяку в Монтеск’є, яка влада повинна 

цим займатися. Це найбільш разюча непослідов-

ність у роз’ясненнях Монтеск’є, але ми можемо 

легко знайти більше, ніж таке пояснення. 

Існують дві неточності у питанні факту. 

Баланс влади, про який зазначає Монтеск’є, реа-

льно ніколи не існував ні у Великій Британії, ні 

деінде. Англійський парламент був спочатку су-

довим органом. Він ніколи не був виключно за-

конодавчим та контролюючим органом. Він і 

сьогодні здійснює виконавчу та судову роботу 

для виконання, та він мав більше такої роботи за 

часів Монтеск’є. Більшість владних функцій ко-

роля та, відповідно, Кабінету міністрів Великої 

Британії і, крім того, влади деяких керівних ор-

ганів можуть бути з достатніми підставами розг-

лянені законодавчо; король у минулому також 

був суддею і ніколи не позбавлявся цієї функції 

законом, деяка судова влада і сьогодні здійсню-

ється його службовцями. Суди у Великій Брита-

нії і всюди не обмежені у застосуванні законів, 

як стверджує Монтеск’є внаслідок свого непра-

вильного розуміння суддівської функції. Британ-

ські судді знаходять право самі та встановлюють 

норми суддівського права. Тому, у сенсі Мон-

теск’є, вони – законотворці. 

У зв’язку з цими та деякими іншими недо-

ліками, на які вказують, особливо німецькі вчені, 

теорія Монтеск’є не стоїть твердо на землі в нау-

ковому світі. І врешті-решт, Монтеск’є бачив 

більше та глибше, ніж його освідчені критики. 

Заслуга Монтеск’є в тому, що з ускладненої за-

плутаності державних інституцій він виокремив 

елементи фундаментальних функцій, яким вони 

сприяли, та виділив конкретні органи, якими ці 

фундаментальні функції виконувались у Великій 

Британії за його часів. Державна влада, магістра-

ти, чиновники, керівники можуть з’являтись для 

урядових цілей, привласнювати та узурпувати 

протягом тривалого часу доволі невимірні юрис-

дикції, і як раніше є потреби урядової справи, 

тенденції соціального життя, яке визначає їх в їх 

розвитку, та проникливість генія побачить у їх 

складності значні напрями розвитку та вкаже на 

сили, які спрямовані у певному напрямі. 

Тобто саме те, що і зробив Монтеск’є. Він 

дослідив три гілки влади, які обов’язково повин-

ні існувати в будь-якій державі, бути дійсно яко-

мога більш виділеними. Він бачив загальну тен-

денцію їх поділу та віднесення до різних мініс-

терств або органів. Він розумів важливість їх 

від’єднання та балансування для індивідуального 

благополуччя та свободи народу. Він усвідомлю-

вав велике значення парламентського контролю 

та відповідальності Кабінету. У цьому всьому він 

любив набагато більше окреслювати основні ри-

си, ніж точно викладати подробиці. З метою від-

найти правильний напрям руху він відкинув дру-

горядні сили, які могли продукувати випадкові 

девіації. У такому способі мислення він по суті 

француз. Що неочевидне – не французьке. (Ce 

qui n’est pas clair n’est pas français.). Звичайно, 

він мав великого попередника в Локкові, але це 

тільки в плані його доповнень та упущень, які 

визначають загальні риси його вчень, тоді як по-

ложення Локка стосуються британської консти-

туції. В цій частині його книги, яку ми повинні 

визнати шедевром, Монтеск’є показав себе силь-

ним та проникливим дослідником, здатним бачи-

ти не тільки те, що виросло, а перебачити те, що 
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зростає. Очевидно, британська конституція з то-

го моменту пішла шляхом, на який він натякав. 

Сьогодні вона узгоджується з його поясненням 

набагато більше, ніж це було в часи, коли він пи-

сав. Будівники конституції Сполучених Штатів 

адaптували велику частину його вчення, особливо 

в тому, що стосується балансу влад. Конституція 

першої Французької республіки та Реставрації бу-

ли під великим впливом його доктрини. Але біль-

ше за всіх конституція Бельгії, модель написаних 

конституцій в Європі та інших частинах світу у 

дев’ятнадцятому сторіччі, засвідчує цей вплив. 

Отже одинадцятий розділ одинадцятої книги L'Es-

prit des Lois став подією у світовій історії. 

В іншій частині його праці, а саме в тій ча-

стині, де мова йде про федеральні республіки, 

він показав себе не лише ерудованим ученим та 

дослідником чудової гостроти, але й провідни-

ком і провісником у конституційній політиці. Він 

бачив єдиний вид республіканського правління, 

який він знав з власного досвіду, а саме міста-

держави в античності та пізніше в Італії, процві-

тали, будучи маленькими та слабкими, піддаю-

чись загрозі завоювання, та коли вони зросли у 

розмірі та силі стали об’єктом корупції всіх ви-

дів. Тому він вважав, що найкращим шляхом для 

них було федеративне правління. Він мав перед 

своїми очами федерацію республік у Швейцарії, 

федерацію Нідерландів та Священну Римську ім-

перію Німеччини, яку він розумів як федерацію 

монархій та республік. Він дійшов висновку, що 

федерація маленьких монархій цілком можлива, 

але чого не було віднайдено в історії, це те, що фе-

дерація монархій та республік обов’язково непов-

ноцінна, якою, очевидно, потім стала Німецька ім-

перія, оскільки дух монархії, який потребує війни 

та збільшення, непорівнянний з духом республіки, 

який бажав миру та стриманості. Але федерація 

малих республік буде процвітати, як це доведено 

Швейцарією та Нідерландами. У союзі вони би 

отримали військову силу для протистояння завою-

ванню та зберегли б перевагу суто республікансь-

кого правління всередині. Яскраве процвітання 

федеральних республік в Америці та Австралії 

продемонструвао правильність його поглядів. 

Але бути піонером – небезпечна річ. Ідея 

побудови соціології права засобами та матеріа-

лами вісімнадцятого сторіччя – одна з вражаю-

чих розкошей, але тут, як і скрізь, розкіш відда-

лена від сміхотворного тільки дистанцією. Ефек-

тивність розумових зусиль зумовлена не тільки 

достоїнствами творця, але також в цілому стано-

вищем країни. Навіть геній, який біжить попере-

ду свого часу, не може повністю позбутися атмо-

сфери, в якій він дихає. Він перевіряється на ко-

жному кроці упередженими думками та недолі-

ками, якими ділиться зі своїми сучасниками. З 

іншого боку, він позбавлений підтримки, яку 

може надати наука, оскільки досі не зібрані ма-

теріали для розв’язання проблем, які він пору-

шує, і він не впливає на своїх сучасників, які мо-

жуть зрозуміти тільки те, що знаходиться в межах 

розуміння їх часу. Доля великих досягнень Мон-

теск’є нагадує певною мірою долю парового дви-

гуна, сконструйованого Дені Папеном у сімнадця-

тому сторіччі, який, безсумнівно, був недоскона-

лим, залишився непоміченим у той час, щоби бути 

винайденим через кілька століть. У своєму віці 

Монтеск’є захоплювався головно тією частиною 

роботи, яка була тлінною, та зникла. Його найваж-

ливішим науковим працям не було приділено ува-

ги. Сьогодні вони забуті, витіснені науковим про-

гресом, що мав місце у пізніші часи, та повинні 

бути викопані з пилу його біографами. 

Насамперед, основа його праці вкрай нена-

дійна по суті. Він дійсно був великим знавцем 

античної історії та історії раннього середньовіч-

чя, але, звичайно, історія, яка була близькою для 

нього, не була критичною історією, якою вона є 

сьогодні. Він сприймає кожне слово з чудес, 

встановлених Лівієм і Діонісієм, за правду. Він 

вірить в Лікурга, а також у Ромула і Рема. Він 

знає все про конституцію Риму в період королів і 

відразу ж після них, з повагою до якої сучасні 

історики з великим сумом визнають, що нічого 

не знають узагалі. Він набагато ліпше обізнаний 

про франків у шостому і сьомому сторіччі, ніж 

Зом і Бруннер. Так само з джерелами, до яких він 

мав доступ, з посиланнями на дикі племена, Ки-

тай, Японію, Персію, Туреччину, татар, москові-

тів. Ми повинні дуже поважати його прагнення 

знати про ці далекі народи та королівства. Але 

ми не можемо ігнорувати той факт, що зв’язки 

мандрівників, звіти місіонерів та історичні праці 

його часу перестали мати наукову цінність. 

Крім того, завдання, за яке він взявся, ви-

ходить за межі навіть того, що сучасні соціологи 

були би в змозі виконати. Для того, щоби пояс-

нити право суспільством ми повинні мати глибо-

ке знання економічної та соціальної ситуації сус-

пільства, про яке йде мова. До певної міри ми не 

маємо суттєвої допомоги древніх авторів, ми по-

винні шукати додаткову інформацію в тому, що 

залишилось від минулих епох, у пам’ятниках, у 

меблях, в інструментах, зображеннях вази, у 

надписах, які дають нам у деяких напрямах наба-

гато більше світла, ніж письмові джерела. Нау-

кове використання старожитностей (Altertümer), 
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необов’язкове для знання соціальних та економі-

чних відносин, навіть зараз у зародковому стані. 

Коли працював Монтеск’є, складання та перевір-

ка таких даних тільки почалася. На жаль, Мон-

теск’є не взяв до уваги того, що існувало в його 

часи. Це саме треба сказати про частини книги, 

де мова йде про фактичні зв’язки права і суспіль-

ства. Йому не вистачало статистичних, географі-

чних, етнологічних, етологічних даних, недоліки 

чого навіть зараз роблять наукову основу соціо-

логії неможливою в багатьох напрямах. Що сто-

сується далеких держав і народів, диких племен, 

китайців, японців, московітів, персів та турків, 

єдине, що ми можемо стверджувати, – зв’язки 

мандрівників і звіти місіонерів, і навіть історичні 

праці, з яких він намагався отримати деяку інфо-

рмацію, виявилися позбавленими наукової цін-

ності. Отже, єдине, що він міг справді викорис-

тати, було його власне спостереження. Насправді 

найбільш помітні параграфи, які ми читаємо, як і 

раніше, з надзвичайним інтересом, просто базу-

ються на його спостереженнях. У цій категорії 

розділи про британську конституцію та англійсь-

кий національний характер, про який було сказа-

но; також розділ про честь як начало монархії, 

про (французьку) освіту в монархії, про характер 

іспанців, про суди та придворних, натяки на 

Священну Римську імперію та на Польщу. З цієї 

точки зору Lettres Persanes, засновану виключно 

на спостереженні, можна вважати кращою з його 

праць. Інший недолік праці Монтеск’є, який він, 

однак, поділяє із сучасними соціологами, – ви-

значення права та верховенства закону, які 

знайшов у кодексах, підручниках та юридичних 

трактатах. Отже, оскільки він не бачить правово-

го регулювання соціальних інституцій, формую-

чого проміжний зв’язок між верховенством пра-

ва та суспільством, то не в змозі й встановити 

будь-який взаємозв’язок між ними. Де він нама-

гається викласти причини якогось закону, це він 

може, але висуває припущення, які зазвичай не 

підтримуються з наукової точки зору, здебільшо-

го уривчасті й помилкові, часто абсурдні, навіть 

безглузді. Розділи про клімат, географічну кон-

фігурацію та релігію сповнені цим. Причина в 

тому, що він практично не враховує те, що 

сприймає теоретично, а саме те, що вони повинні 

формувати соціальні інституції до того, як змо-

жуть виробляти норми права. Знову, коли він 

приступає до дослідження як соціальної, так і 

економічної ситуації, він не в змозі визначити їх 

наслідки в праві, оскільки упускає соціальні ін-

ститути, через які вони діють. Історія світової 

торгівлі і трактат про феодальне право, чудові 

самі по собі, виявляються деякою мірою завис-

лими в повітрі. Ми можемо запитати, що вони 

роблять у книзі про дух законів. Усе було б ін-

акше, якби він намагався показати, як землевлас-

ницький інтерес у середньовіччі піддався впливу 

феодальної військової організації і успішне збі-

льшення торгівлі обов’язково повинно зумовити 

перетворення та поліпшення в праві договору. 

У законодавчих частинах книги його полі-

тичні погляди не узгоджуються із сучасними іде-

ями. Його думки доволі ліберальні, але його тен-

денції скоріше феодальні. Він був дуже гордим 

своїм походженням з древньої раси і його пропо-

зиції постійно перебували під впливом цього по-

чуття. Він прагне зберегти за знаттю більше пре-

рогатив минулих епох. Ця конституція передба-

чає першу палату для знаті, а також привілейо-

ваний суд дворян, які, будучи піддані ревнощам 

народу, не можуть бути звинувачені перед на-

родним трибуналом. Торгівля заборонена для 

дворянства. Великі торгові компанії не повинні 

бути ліцензовані, оскільки вони могли би відчути 

вплив інших класів. Честь у цій феодальній кон-

цепції називається началом монархії. Запропоно-

ване стародавнє французьке право, яким накла-

дається штраф на дворянина набагато більший, 

ніж на лиходія, але по відношенню до інших по-

карань – набагато суворішими до людей. З іншо-

го боку, його класичні вчення часто приводили 

його до відчуття прихильності до республік ан-

тичності, до їх суворої чесноти, їх патріотизму та 

ощадливості. Цей старомодний ухил в обох на-

прямах негативно позначився на частинах його 

книги, присвячених законодавству. 

Зрештою Монтеск’є не розуміє сучасної 

концепції розвитку та еволюції. Причинність у 

суспільстві та праві, в його тлумаченні, означає 

зміни, викликані зовнішніми обставинами. Це не 

той розвиток, який уявляв Бакл та Савін’ї, який 

передбачає зміни, що йдуть від природи суб’єк-

та, змінені, а отже, й зумовлені самою структу-

рою суспільства. Тільки в деяких історичних 

уривках можемо знайти відображення цього по-

няття. Причинність у свідомості Монтеск’є, як і 

раніше, – менша еволюція в сенсі натурфілосо-

фії, яка передбачає повільну адаптацію суб’єкта, 

розвиненого відповідно до зовнішніх обставин, 

та містить ідею самовдосконалення, як кожний 

наступний етап вочевидь представляє вищий 

ступінь існування, ніж ті, які йому передували. У 

Монтеск’є це поняття відсутнє повністю. Він не 

знає нічого про ступені структурного розвитку. 

Він порівнює характер китайців та іспанців (Du-

caractére des Espagnols et celui des Chinois). Він 
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кладе в один ряд республіку Лікію (Прим. перекла-

дача: Лі́кія (дав.-гр. Λυκία, лат. Lycia, лік. Trm̃mis) - істо-

ричний регіон, держава на північному заході Анатолії 

(Малої Азії)), провінція Римської імперії) й Нідерлан-

ди. На його думку, доцільність закону залежить в 

основному від розуму та гарної натури законода-

вця, який має намір подолати обставини. Якщо 

імператори Китаю були достатньо мудрими й 

достатньо добрими до своїх людей, вони би мали 

можливість дати народу конституцію такої ж 

якості, як в Англії. 

Монтескє сповна відчув трагедію генія, 

випереджаючи епоху. Його сучасники розуміли 

його тільки в тому, що було відносно дріб’язко-

вим та швидкоплинним у його праці; усе, що за-

слуговувало на безсмертя, не отримало відгуку. 

Майбутні покоління віддавали перевагу побудові 

нової праці з фундаменту замість використання 

основ, досить поспішно зведених Монтеск’є. То-

му ефект L'Esprit des Lois не узгоджується з мен-

тальною силою, яку він демонструє. У світлі су-

часних наукових вимог це примхлива, дилетант-

ська, фрагментарна праця скоріше великого сен-

йора, а не вченого. Одначе це чудова праця, яка 

охоплює незмірні скарби думки, з якої покоління 

науковців можуть черпати ідеї та пропозиції. Якщо 

комусь призначено досягти років Мафусаїла (Прим. 

перекладача: Метушала́х, Матусаї́л, Мафусаї́л (івр. 

 ,у Біблії (старий Заповіт), один із патріархів – (מתושלח

прабатьків людства (Буття, 5:21—27), який нібито про-

жив 969 років. Найстарша людина, чий вік вказаний у 

Біблії), він міг би, можливо, спробувати в остан-

ньому сторіччі своєї епохи, забезпечений цілим 

науковим арсеналом наступного тисячоліття, здій-

снити роботу, яку планував Монтеск’є. Я не ду-

маю, що він був би змушений робити які-небудь 

фундаментальні зміни. Я вважаю, що він міг підт-

римати підмостки та будову, провідні ідеї, струк-

туру та більшість деталей. В основному було б до-

статньо подати нові заголовки частин розділів, 

зміст яких можна залишити незмінним. Тоді, зви-

чайно, це була б одна з найкращих книг, які могли 

би бути написані з філософії та політики права. 

 

Євген Ерліх. Відень 
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ІМПЕРСЬКЕ ПРАВОРОЗУМІННЯ: СТОЛІТТЯ ХХІ 

 

Під таким заголовком 20 березня 2014 року 

відбулась теоретична конференція викладачів, ас-

пірантів та студентів магістратури кафедри теорії 

та історії держави і права Чернівецького націона-

льного університету імені Юрія Федьковича. 

У доповіді доц. Донченко О.П. «Поняття 

імперського праворозуміння» зроблено висно-

вок, що імперське праворозуміння – це позитив-

не (етатистське) праворозуміння, де право є ви-

раженням волі не просто держави, а «наддержа-

ви» (імперії), яка реалізувала чи намагається реа-

лізувати свою волю до могутності. Саме воля до 

могутності розкриває генетичну, фундаменталь-

ну природу будь-якої імперії. При цьому право 

створюється державою, або хоча б, опосередко-

вується державою для того, щоб отримати свої 

правові властивості й стати власне правом. Логі-

чним наслідком імперського праворозуміння є 

культ держави, право ж є «відірваним», «відчу-

женим» від людини як особистості, як  громадя-

нина та інтерпретується як сила, що діє по анало-

гії з силою природи. Імперське праворозуміння 

передбачає не силу права – а право сили. 

«Особливості сучасного російського ім-

перського праворозуміння» - тема доповіді доц. 

Карвацької С.Б. Популярність ідеї імперського 

реваншу в Росії, - відзначено доповідачем, - 

пов’язана з черговим крахом російського демок-

ратичного проекту. Ідеї громадянського суспіль-

ства, демократії, правової держави більшість ро-

сіян не збуджують і не мобілізують. Не мобілі-

зують вони і більшість російських еліт. Адже 

йдеться про цінності, що не мають власного іс-

торичного і національного підґрунтя у цій дер-

жаві, тому вони сприймаються як щось чуже, 

імпортоване, підкинуте Заходом. Імперська ідея, 

ідея російської винятковості, особливого росій-

ського «права» визначати місце інших у цьому 

світі, комплекс національної непогрішності на-

лежать до найдавніших колективно-підсвідомих 

стереотипів, що активно використовуються ро-

сійськими політичними елітами. Є ще один, дуже 

суттєвий чинник розчарування росіян у европей-

ських цінностях, насамперед, демократії. Міль-

йони людей у Росії пов’язують з демократією 

втрату територій, які вони вважали своїми, необ-

хідність відмови від свого особливого статусу 

панівного народу, втрату багатьох ілюзій та ім-

перських амбіцій. Свобода без панування над 

іншими виявилась знеціненою для широкого ро-

сійського загалу. Ідеал демократичного, цивілі-

зованого європейського суспільства продемонст-

рував неконкурентоспроможність у російському 

суспільстві порівняно з ідеалом реґенерації імпе-

рії, підкорення інородців, «собіранія земель». Усі 

ці настрої сконцентрувалися, за старим російсь-

ким архетипом, в одній особі, сильній людині, 

вожді, «залізній руці». 

Імперська ідея, - зроблено акцент у допові-

ді, - стає основою національної єдності. А ця ідея 

передбачає реставрацію московоцентричної над-

потуги і повернення в тій чи іншій формі тоталь-

ного контролю над територіями сусідів. Ці про-

цеси, що відбуваються у нинішній Російській 

Федерації, не віщують нічого доброго всім її су-

сідам, але передовсім – Україні, бо масова і елі-

тарна свідомість Росії не визнає легітимності іс-

нування не лише української держави, а навіть 

українців як етносу. Незалежна українська дер-

жава є своєрідним «скандалом» для російської 

громадської думки, як елітарної, так і масової. 

Якщо «онтологічність» вірмен, естонців чи мол-

дован російською свідомістю ще визнається, то 

«онтологічність» українців негайно заперечується 

як щось штучне, віртуальне, вигадане. Для перева-

жної більшості росіян існування України як держа-

ви є нонсенс, порушення нормального світового 

порядку. Тому немає жодних підстав очікувати, що 

дії нинішньої влади в Москві щодо України не бу-

дуть підтримані тим, що в Росії називається «гро-

мадською думкою». Нині йдеться про високий рі-

вень мобілізованості російського соціуму на запе-

речення (аж до фізичного) Української держави з 

усіма її реальними та можливими ідейними, куль-

турними, ментальними проявами. 

Росія, констатовано в доповіді, повертаєть-

ся до свого минулого, демонструючи принципо-

ву нездатність до европейських форм демокра-

тичного життя, продукуючи натомість звичні для 

неї евразійські політичні конструкції, таких собі 

«кентаврів» на зразок «керованої демократії», що 

тотожна «авторитарній демократії». Росію було 

поставлено перед вибором: демократія чи збере-

ження (а можливо і збільшення) імперії. Відпо-

відь російської нації та її політичних, бізнесових 

і культурних еліт уже відома. 

Проф. Никифорак М.В. зробив доповідь 

на тему «Російська федерація як імперія».  
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Звернена увага, що при всій  заїждженості 

терміну «імперія», дати його точне сучасне ен-

циклопедичне визначення не так вже й просто 

(визначення з «Української юридичної енцикло-

педії» (с. 666) відверто застаріле). Перш за все до 

сучасних сутнісних ознак імперії не зовсім нале-

жать авторитарність і агресивність. Національна 

держава може бути такою ж. По-друге, сьогодні 

зживає себе кліше дискурсу «імперії як метропо-

лії і колонії». Імперія сьогодні - це устрій держа-

вного простору, зверхуніфікований, зверхцент-

ралізований і зверхмоноцентричний (в Росії ци-

ми моноцентрами є В. Путін і єдине повноцінне 

сучасне місто – Москва). Головна проблема Ро-

сійської імперії – не тільки силове утримання (і 

захоплення) теориторій, а й реалізація продукти-

вних можливостей свого державного простору. З 

цієї точки зору імперська Російська федерація є 

погіршеним варіантом імперської  радянської 

федерації. Вже в силу цього РФ не мине доля 

інших імперій. Імперія В. Путіна впаде разом 

(одночасно) з ним. 

Жваву дискучію викликала доповідь доц. 

Савчука В.С. «Імперія – право сили». Доповідач 

послідовно зупинився на чотирьох проблемах: 

«сила і право», «рефлексія і право», «вина вла-

ди» і «право імперії». Основні висновки автора з 

кожної розглядуваної проблеми наступні: 

1. У сучасному світі багато людей, які пра-

гнуть виправити, змінити його не в силу таланту 

реформатора, а в силу загостреного зарозуміння 

(відсутності почуття вини). 

2. Право вже не сила? (Останні події в 

Україні доводять це?). 

3. Право імперії – це вина. Вина перед лю-

дьми. Вина перед історією. Вина, яку слід ще 

усвідомити, переосмислити, і яка, безумовно, 

потягне за собою відповідальність. Це вирок для 

самої імперії. 

4. Недостатньо точна визначеність нашого 

(українського) ставлення до імперського право-

розуміння, зокрема страх перед війною як шлях, 

спосіб нашої моральної ідентифікації як україн-

ців, нації та етносу. 

«Імперське правове мислення» - тема до-

повіді доц. Гураленко Н.А. Імперське правове 

мислення визначається як одностороннє. Це ми-

слення, яке осягає дійсність з позиції абсолют-

них, некритичних або слабкокритичних позицій. 

Серед основних ознак імперського мис-

лення можна виділити наступні: 

1. Імперське мислення репрезентує суспі-

льство, державу з позиції інтересів влади. 

2. Імперське мислення обгрунтовує суспі-

льне життя через єдину ідеологію, принцип па-

нування влади вождя, монополію на інформацію, 

централізоване господарство. У такому мисленні 

можна спостерігати активність заради інтересів 

влади та нейтральне відношення (у кращому ви-

падку) до долі соціальних груп, народів та гро-

мадських рухів. 

3.  Імперське мислення сприймає суспільство 

і людство через фальшиві самооцінки, утопічні 

цілі, репресивні ідеології, особистісний вождизм. 

4. Імперське мислення витребуване, як 

правило, на грунті політичної боротьби, маргіна-

льних ситуацій, державних репрезентацій, еко-

номічної кризи. 

Доц. Максимюк О.Д. підготував співдо-

повідь «Нав'язане імперське правове мислення». 

На його думку, можна вести мову про імперське 

мислення без прив'язки до правового. Імперське 

мислення є егоцентримним, в результаті чого 

формується та розвивається нігілізм. Формула 

«кулак – моя поліція, закон – моє бажання» гли-

боко коренилась і корениться в думках короно-

ваних і некоронованих імператорів. Звідси нігі-

лізм до права, про який відомий правознавець Б. 

Кистяківський у статті «На захист права: інтелі-

генція і правосвідомість» писав, що російська 

інтелігенція ніколи не поважала право, ніколи не 

бачила в ньому цінності. Із усіх культурних цін-

ностей право знаходилось у неї в найбільшому 

утиску. За таких умов у неї не могла скластись і 

міцна правосвідомість, навпаки, вона знаходи-

лась на дуже низькому рівні. І сьогодні російська 

правосвідомість підпорядкована (майже абсолю-

тно) імперській ідеології. 

Повідомлення доц. Бунчук О.Б. «Імперсь-

ка ідеологія в російській державно-правовій ду-

мці» було присвячено аналізу різних підходів до 

інтерпретації імперської ідеології, основних ета-

пів розвитку російської імперської ідеології, осо-

бливо сучасного. 

Сучасні російські науковці розглядають 

імперську ідею як універсальний спосіб багато-

національного єднання. До неї додаються тради-

ційні російські правові і державотворчі цінності, 

такі, як самодержавство, соборність, общинність, 

духовність, всезагальна справедливість та всеза-

гальне служіння ідеї держави. В сучасних умовах 

російська імперська ідея протиставляється «раці-

оналізму, прагматизму, утилітаризму, гедонізму 

та егоїзму, помноженим на зовнішньополітичний 

макіавеллізм і подвійні стандарти Західної Євро-

пи та США». Ідеологічна система сучасної Росії, 

на думку її замовників і творців повинна вряту-
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вати державу від соціального вибуху, поступового 

занепаду російської нації та розпаду Росії на мані-

пульовані сегменти. Російський дослідник С. Міхє-

єв зауважує, що «імперська ідея – це свого роду 

паливо для підтримки державної цілісності». 

Значний інтерес викликала доповідь доц. 

Місевича С.В. «Церковний вимір імперської 

правосвідомості в Росії». На думку доповідача, 

релігійні концепції, конфесійні уявлення є не-

від’ємними елементами імперської свідомості. 

Для імперської правової свідомості взагалі та для 

імперської церковної правової свідомості зокре-

ма визначальними є наступні ідеї: 

1. Ідея «influence legitime» - про «невід’єм-

не право» імперії, виходячи з власного уявлення 

про безпеку, здійснювати випереджувальні, пре-

вентивні завоювання, зумовлені не потребами 

економіки чи нестачею землі, а ідеєю безпеки 

держави на далеких її підступах. 

2. Ідея «права першого зайняття», «спо-

конвічності», призначена для обґрунтування за-

воювання нових земель. Ця ідея полягає у тому, 

що землі, на яких жила, чи могла колись жити 

титульна нація імперії або споріднені з нею на-

роди, проголошується «споконвічною територі-

єю» імперії і підлягає «поверненню», приєднан-

ню до імперії. 

3. Ідея про «вищість» титульної нації. Від-

повідно до цієї ідеї інші народи сприймаються в 

різній мірі нижчими за титульну націю даної ім-

перії. Відповідно до цього вони не мають права 

на існування у вигляді окремої суверенної дер-

жави і мусять бути керовані імперією. 

4. Ідея незворотності входження в імперію. 

Якщо якийсь народ, добровільно чи не зовсім 

добровільно, став частиною імперії, то в імпер-

ській свідомості він втрачає усяке право на вихід 

з цієї імперії.   

5. Ідея «відвічного ворога». Цей стереотип 

імперської свідомості дуже стійкий за своєю сутні-

стю, але досить мінливий за формою, яка залежить 

від актуальної кон'юнктури - «відвічний ворог» 

існує завжди, але у різні часи він різний.  

Носієм імперської церковної свідомості є 

імперська Церква. Її можна спробувати визначи-

ти як помісну Церкву, що у своїй суспільній дія-

льності працює на благо держави, яка є імперією, 

і лобіює її інтереси. Державний, юридично закрі-

плений статус для імперської Церкви не є 

обов’язковою умовою. Імперський характер по-

місної Церкви розкривається не у юридичній 

площині, а в ідеологічній спрямованості. Також 

характерною для імперської помісної Церкви є 

спрямованість на зовнішню експансію держави, 

в якій перебуває дана помісна Церква. 

Імперія базується на протилежних до хрис-

тиянських принципах. Якщо у християнстві яск-

раво виражена цінність кожної окремої особис-

тості, то для імперії все навпаки. Імперство – це 

примат держави над особистістю. Імперія – все, 

людина – ніщо. Для імперії важливі лише заслу-

ги людини перед державою, а не вона сама. Лю-

дина повинна зректися всього, стати солдатом 

імперії і прагнути лише до одного – служити їй, 

отримуючи як нагороду можливість служити їй 

далі вже на більш високому посту. 

Про «Російський імперський рух» йшлося у 

повідомленні к.ю.н. Васильчук В.О. Російський 

імперський рух визначений як російська правосла-

вна національно-патріотична і монархічна органі-

зація, яка за своєю ідеологічною основою та полі-

тичною програмою є однією з багатьох російських 

націоналістичних організацій, серед яких: Націо-

нально-демократична партія, Російське монархічне 

братство, Собор російського народу, Російський 

громадський рух, Національний російських визво-

льний рух НАРОД, Народний собор, Російський 

націонал-патріотичний рух та інші. 

У повідомленні аспіранта Грекул-

Ковалик Т.А. «Імперська природа зовнішньої 

політики Російської Федерації» підкреслено, що 

Росія бачить себе островом стабільності у «все 

більш непередбачуваному світі», а головним 

пріоритетом своєї зовнішньої політики вважає 

пострадянський простір. У проекті «Концепції 

зовнішньої політики РФ», розробленому Мініс-

терством закордонних страв Росії за вказівкою 

президента В. Путіна абсолютним пріоритетом 

зовнішньої політики Росії названа інтеграція на 

пострадянському просторі. 

Аналітики вважають, що Росія стала зару-

чницею провального геополітичного та психопо-

літичного проекту, який обійдеться Москві дуже 

дорого. Особливо це стосується анексії Криму. 

Імперський сценарій щодо Криму, мабуть, готу-

вався роками. Однак, правильніше було б сказа-

ти, що Крим став приводом, а не причиною. І 

якби його не існувало, знайшовся б інший ката-

лізатор конфлікту. 
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ВПЛИВ  ДАВНЬОГРЕЦЬКОЇ  МУДРОСТІ  НА  ФОРМУВАННЯ ТА  РОЗВИТОК   

ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВОЇ  ДУМКИ СТАРОДАВНЬОЇ  РУСІ  
 

Досліджуються проблеми впливу вчень давноьогрецької філософії, на прикладі творчої спадщини Плато-

на, на формування та розвиток філософської та правової думки Давньої Русі, а також шляхи проникнення дав-

ньогрецької, в тому числі й візантійської, мудрості на терени Київської Русі. 

Ключові слова: Давня Русь, давньогрецька філософія, філософія права, морально-етичні цінності, христи-

янство, Візантійська імперія. 

 

Постановка проблеми. Питання форму-

вання основ національної правової культури 

України, на даний час є досить дискусійним. Од-

ні вчені-юристи, вказуючи на те, що Україна на-

лежить до Східноєвропейської (Візантійської) 

локальної цивілізації й саме досвід розвитку пра-

ва цієї правової системи є корисним для усвідом-

лення генетичного коріння багатьох інститутів 

українського права, встановлення можливих пер-

спектив його розвитку [11, c.3], стверджують, що 

при формуванні українського права мала місце 

часткова рецепція римського права у його візан-

тійській та західноєвропейській інтерпретаціях, а 

також німецьке та польське право, де мала місце 

рецепція римського права західноєвропейського 

типу, яка відбулася на підґрунті Кодексу та Ди-

гест, створених під час систематизації Юстиніа-

на. Та що у праві України ХІХ ст. усе більше ві-

дчувається переважання Візантійської традиції, 

зумовлене тим, що Україна на той час стала час-

тиною Російської імперії; що вплив римської та 

греко-римської традиції на українське право 

продовжується і зараз, зокрема: на філософію 

права; на процес правотворення, де використо-

вуються рішення римських правознавців, зафік-

совані у Дигестах; на формування загальної пра-

вової культури юристів [11, c.13]. 

З іншого боку в юридичній науці існує ду-

мка про те, що навряд чи є вагомі підстави вва-

жати «східнохристиянську цивілізаційну матри-

цю», або ж, іншими словами, «східноєвропейсь-

ку локальну цивілізацію», формування якої 

пов’язується з Візантією, основою національної 

правової культури України. Адже, як свідчить 

історичний досвід, вплив східнохристиянської 

візантійської культури на правову культуру 

України (на відміну від інших сфер культури), 

очевидно, надто перебільшений. На підтвер-

дження цієї думки наводиться аргументи про те, 

що навіть в епоху існування Київської держави, 

на життя якої вплив візантійської культури (осо-

бливо після запровадження християнства) справ-

ді був досить відчутним, давньоруське світське 

право найменше зазнало такого впливу. Це пояс-

нюється тим, що до запровадження християнства 

на території Київської Русі вже діяла досить са-

мобутня система місцевого звичаєвого права, яка 

через консервативність, властиву звичаям узага-

лі, чинила настирливий опір чужорідному право-

вому впливу [2, c.5]. 

Тобто можна констатувати, що у сучасній 

українській юридичній науці немає одностайної 

думки щодо ступеню впливу візантійської пра-

вової спадщини на становлення та розвиток 

українського права, але немає сумніву в тому, і 

це проглядається в обох наведених позиціях, що 

вплив візантійського, та й загалом грецького 

вчення на розвиток правових інститутів в Украї-

ні був, і продовжувався на протязі великого пері-

оду часу та має місце і на сьогоднішній день. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Теми впливу давньогрецької та візантійської зо-

крема філософсько-правової традиції на процес 

становлення та розвитку правових інституцій на 

теренах України торкалися у своїх працях такі 

українські вчені-юристи як Костицький М.В. [3, 

c.22-30], Козюбра М.І. [2, c.3-8], Харитонов Є.О. 

[10], Харитонова Т.Є. [11]. Аналізуючи їх твор-

чість, слід зазначити, що на сьогодні в науково-

юридичній думці України немає одностайних 

поглядів на дану проблематику і це, в свою чер-

гу, спонукає до подальшого вивчення та розроб-

ки дискусійних питань пов’язаних з процесом 

проникнення давньогрецької мудрості на терито-

рію Стародавньої Русі та її впливу на становлен-

ня та розвиток правових інституцій нашої дер-

жави з часу їх зародження по період сьогодення. 

Метою статті – дослідження шляхів про-

никнення на терени Стародавньої Русі вчень да-

вньогрецьких філософів та аналіз писемних дже-

рел, які їх містили. Виходячи зі стандартів, при-

йнятих для написання наукових статей, ми зупи-

нимося лише на одному джерелі часів Стародав-

ньої Русі – флорилегії «Пчела», та проаналізуємо  
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його зміст на наявність творчої спадщини лише 

одного представника давньогрецької філософії – 

Платона. 

Виклад основного матеріалу. Історія 

українського права, починаючи від договорів 

Русі із Візантією ІХ ст., які фактично були пер-

шим письмовим джерелом права у Руській дер-

жаві, «Руської правди» Ярослава Мудрого, Кон-

ституцій і Універсалів козацької доби, та права 

українських держав у часи визвольних змагань 

ХХ ст., свідчить, що воно завжди було європей-

ським. І якщо на першому етапі його розвитку 

відчувається вплив візантійської правової тради-

ції, то починаючи з ХІХ ст. в українській філо-

софсько-правовій думці, а в ХХ ст. – в практиці 

державно-правового будівництва все вагоміше 

відчувається вплив західноєвропейської правової 

традиції. Тому, виходячи з твердження, що укра-

їнське право було і є європейським, слід вважати, 

що воно має ті ж самі методологічні джерела, що 

і «західне» право: а) еллінську філософію права; 

б) теорію і норми римського права; в) християн-

ську етику [3, c.25]. 

Беручи за основу те, що одним з методоло-

гічних джерел українського права є еллінська 

філософія права, на нашу думку, слід дослідити 

шляхи  проникнення грецької мудрості на украї-

нські терени а також у тогочасні письмові дже-

рела, їх, так би мовити, «концентрації» в часи 

Стародавньої Русі. 

Переходячи безпосередньо до вивчення ці-

єї проблематики, зазначимо, що  дійсно, знайом-

ство з античною філософією, яка в подальшому 

почала впливати на величезний спектр суспіль-

них відносин, в тому числі й право, в Стародав-

ній Русі не було безпосереднім. Давньогрецьке 

вчення потрапляло на Русь з джерел візантійсь-

кого та південнослов’янського походження. В 

переважній більшості це були патристичні твори, 

давньоболгарська література, візантійські фло-

рилегії та гномології, хронографи й ісіхатські 

твори. В даному контексті також слід зазначити, 

що Західна Європа до епохи відродження також 

пізнавала античність опосередковано, дізнаючись 

про античні знання за допомогою західної патрис-

тичної літератури, коментарів письменників ран-

нього середньовіччя та творів арабського похо-

дження. Першими на Русь проникають широко 

відомі ідеї платонізму, аристотелізму та стоїцизму. 

Але до нашого часу не знайдено прямих та повних 

перекладів творів античних філософів давньос-

лов’янською мовою. Це була еклектика філософсь-

кого змісту, пристосована та витримана в руслі по-

треб укладачів у вигляді збірників висловів, або ж 

зміст давньогрецьких творів «розчинявся» в бого-

словському контексті, а іноді подавався як «еллін-

ська принадність». Але безпосередніми носіями 

античних елементів, як складової частини христи-

янської культури були грецькі митрополити та 

єпископи, які прибували на руську кафедру, їх сви-

та, а також греки-перекладачі. 

В даному випадку слід зазначити, що факти-

чно з самого початку існування Стародавньої Русі 

освідченні верстви населення були певною мірою 

знайомі з ідеями античної філософії. Але слід за-

уважити, що вона доходила до теренів Русі у складі 

частини богословських творів. Як зазначав 

М.Н.Сперанський, християнство прийняло в себе і 

понесло у собі в просторі століть все найкраще та 

найбільш стійке з язичництва, головним чином за-

гальнолюдські ідеї та досконалість форми, у синте-

зі з розробленою культивованою мовою давнього 

світу. Таким чином, античний світ надав величезну 

послугу новому світові, та й сам зберігся, але в но-

вому вигляді та з новим для нього змістом [8, c.51]. 

Інтерес викликають твори давньоруської книжнос-

ті, які складали на той час біля дев’яноста відсотків 

давньоруської писемності [5, c.6]. 

З історичних джерел відомо, що перекладні 

твори потрапляли на терени Русі під час двох 

південнослов’янських та західного впливу. Пер-

ше надходження південнослов’янської книжнос-

ті прийшло з Стародавньої Болгарії та пов’я-

зується з перекладацькою діяльністю кирило-

мефодіївської школи, яка розвинула свою діяль-

ність у XI-XIII ст., в часи «золотого віку» царя 

Симеона, допоки Болгарія не піддалася грецько-

му завоюванню і, у зв’язку з чим, не припини-

лись зносини з Руссю. Завдяки цим зв’язкам на 

теренах Русі з’явились євангельські книги, бого-

служебні переклади, численні патристичні та 

агіографічні твори [6, c.237-263]. В числі інших 

перекладних творів в цей час на Русі з’являються 

й такі, що містять відомості про платонівську 

філософію, зокрема: «Шестоднев» Іоана Екзарха 

Болгарського, який з’явився на Русі в ІХ-Х ст., 

«Шестоднев» Василя Великого в ХІІІ ст., «Сло-

во» та «Гранеса алфавітар» Григорія Богослова в 

Х-ХІ ст., «Єфремова Кормча» в ХІ-ХІІ ст., збір-

ник висловів Іоанна Златоуста «Златоуст» в ХІІ 

ст., уривки з «Діалектики» Іоанна Дамаскіна під 

назвою «Слово про праву віру» в ХІІ ст., а також 

уривки, що увійшли до складу «Ізборника 1076 

р.», Хроніки Георгія Амартола Х-ХІ ст. та Іоанна 

Малала ХІІ ст., флорилегій «Пчела», перекладе-

ний в Стародавній Русі у ХІІ ст. та який містив 

найбільшу кількість уривків із творів Платона, і 

писемної спадщини античних філософів. 
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Під час другого південнослов’янського 

впливу, який відбувався з середини ХІV по сере-

дину ХV ст., інтелектуальна культура Стародав-

ньої Русі помітно збагатилась і коло її інтересів 

значно розширилося. Під час монголо-татарської 

навали та міжкнязівських усобиць склались не-

сприятливі умови для розвитку руської книжнос-

ті, але це був той період розквіту південнос-

лов’янської літератури, коли перекладалися тво-

ри отців церкви та ісіхатських праць повчального 

та аскетичного характеру, зокрема «Слова» Гри-

горія Богослова, «Ліствиці» Іоанна Сінайського, 

«Пандектів» та «Тактіону» Никона Чорногорця, 

Сінайського, Римського та Давнього патериків, 

творів Василя Великого, Симеона Нового Бого-

слова, Григорія Палами, Григорія Синаіта, Іоан-

на Златоуста та багато інших. Також проводиться 

звірка та виправлення старих перекладів Єванге-

лія та літератури для проведення Служби Божої. 

Цікавим є також те, що в ХІV ст. у Константино-

польських монастирях (Студійному та Перівлепто) 

з’являються колонії руських монахів, які займа-

ються перекладом та звіркою болгарських писем-

них джерел та пересиланням їх на Русь [7, c.9-10]. 

Пізніше на Афоні руські монахи також переклада-

ють грецькі твори та привозять їх на Русь. Із заги-

беллю Візантії це надходження перекладів припи-

няється. Але після другого південнослов’янського 

впливу руська книжність збільшується в обсязі 

майже вдвічі та змістовно збагачується, надаючи 

давньоруським авторам інтелектуальний матеріал. 

Також починаючи з середини ХІV ст. на Русі 

з’являються твори філософського змісту, що нале-

жать перу інших давньогрецьких та болгарських 

мислителів та богословів. 

Надходження перекладної літератури відіг-

равало вирішальну роль в процесі формування ду-

ховних, а почасти і правових підвалин давньорусь-

кого суспільства. Наявність текстів філософського 

змісту дає підстави вважати про достатньо високий 

рівень освіченості тогочасного суспільства. 

З прийняттям християнства на Русі та по-

ширенням освіти, започаткованим Володимиром 

Великим та продовженим Ярославом Мудрим, 

розпочинають формуватися давньоруські книжні 

та перекладацькі центри, першими з яких були 

Софія Київська та Софія Новгородська. В Києві 

за розпорядженням Великого Князя створюється 

велика бібліотека, де, як вказує «Повість времін-

них літ», Ярослав зібрав освічених людей та ор-

ганізував роботу з перекладу грецьких творів. В 

ХІ ст. виникають книжні центри у Галицько-

Волинському князівстві, в ХІІ ст. у Володимирі. 

В період феодальної роздробленості виникає ряд 

книжних центрів в багатьох політично самостій-

них князівствах [1, c.7-11]. 

У ХVІ – ХVІІ ст. на Русі збільшується кіль-

кість людей, що знали грецьку мову. Це були гре-

ки, змушені втікати із Візантії, та які, в свою чергу, 

сприяли розповсюдженню грецької освіти на Русі. 

Також до числа носіїв еллінської освіченості нале-

жали грецькі учені, які прибули в ці краї на запро-

шення керівництва Русі як перекладачі визначеної 

літератури, що носила духовно-ідеологічне та релі-

гійне значення. Прикладом може слугувати Мак-

сим Грек, який займався перекладом Псалтиря та 

правкою книг. Він також навчив декількох своїх 

учнів-монахів грецької мови [7, c.286]. 

Щоб визначити чому перекладався тільки 

певний «спектр» візантійських джерел та набли-

зитися до проблеми своєрідності рецепції плато-

нізму у Стародавній Русі розглянемо проблему 

впливу візантійської освіченості на терени цього 

державного утворення. Одразу слід зазначити, 

що у Давній Русі не було  сприйнято візантійську 

школу, в наслідок чого поширився спротив ши-

рокому впливові візантійської літератури, а до 

застосування допускалися, в основному, лише 

твори церковної, духовної тематики. Та й сам 

тип візантійської школи не сприймався на Дав-

ньоруських теренах. Причина ж цього крилася в 

тому, що вона за своїм характером, на думку от-

ців церкви, залишалася язичницькою, так як ви-

вчення цілого ряду предметів базувалося на дос-

лідженні античної класики, яка, на думку борців 

за чистоту православ’я, містила у своєму змісті 

язичницькі постулати. Тому твори, що містили 

елементи античної культури і грецької філософії, 

та пройшли церковну «цензуру», складали до-

сить не значну частину з усього обсягу давньог-

рецької філософської спадщини. До вивчення 

допускались лише переважно твори отців церк-

ви, які несли у своєму змісті вплив платонізму, 

хронографи та твори морально-етичного змісту. 

Найбільш поширеним в Давній Русі перек-

ладним жанром грецької літератури був флори-

легій, тобто повчальні збірники морально-

етичного змісту. Серед них найпоширенішим був 

візантійський збірник висловів «Пчела», який 

був відомий у грецькій письмовій спадщині з Х 

по ХVІІ ст. Він був дуже популярним у Візантії, 

всього було відомо близько сорока його рукопи-

сів. «Пчела» була перекладена приблизно в ХІІ 

ст. на півдні Давньої Русі. Свідченням цього мо-

жуть слугувати виписки з її змісту, що увійшли 

до складу «Мірила праведного», яке в кінці ХІІ 

ст. переписували для муромського князя Яросла-

ва Святославовича [8, c.166]; також посилання на 
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«Пчелу» міститься в Літописці Переяславля Суз-

дальського, приблизно 1186 року [13, c.5]; вона 

входила до складу макарівських Четьїх Міней 

(джерела духовної літератури на Русі), та є до-

сить близькою за своїм змістом до «Слова Дани-

ла Заточника» [9, c.386]. 

Що ж до самого жанру флорилегії, зазна-

чимо, що перші його прояви виникають в ІV ст. 

до н.е. та відображають початок періоду еклекти-

зму в античній філософії, внаслідок занепаду са-

мобутньої філософської творчості, початок якого 

припадає на після платонівський та після аристо-

телівський період. Саме як жанр флорилегій фо-

рмується в VІ ст., коли бурхливий розвиток збір-

ників висловлювань частково замінює відсут-

ність оригінальних філософів та письменників та 

слугує поширенню популяризації ідей Платона. 

Одними з перших флорилегіїв філософського 

характеру прийнято рахувати стоїчні гомології 

Хрисиппа, які використовувались ним для дока-

зів свого вчення та застосовувалися в процесі 

навчання як підручники. В подальшому кількість 

подібних збірок уривків з праць античних філо-

софів та поетів, котрих представники тої чи ін-

шої філософської школи вважали виразниками 

своїх вчень, збільшується. 

Фактично флорилегії візантійського похо-

дження, перекладені слов’янською мовою, ви-

ступають джерелом античного впливу на дав-

ньоруську культуру, а відтак на соціум взагалі та 

на право зокрема. Також відомий цілий ряд фло-

рилегіїв, що були поширені на Русі та містили у 

собі платоністичні вчення. Окрім «Пчели» на 

Русі використовувалися «Паралелі» Іоана Дамас-

кіна, «Мудрість Менадра», твори Григорія Бого-

слова та Ніла Сінайського. В той же час саме 

«Пчела» містила найбільшу кількість висловів 

Платона, але крім нього у цій збірці можна поба-

чити біля сотні імен авторів античності, зокрема 

Гомера, Геродота, Сократа, Філона, Аристотеля, 

Піфагора, Плутарха, Демокріта, Есхіла, Софокла, 

Еврипіда, Зенона, Фукідіда, Ксенофонта, Епіку-

ра, Менандра, Ісократа, Демосфена, Лукіана, 

Хрисиппа та ін. Щодо творчості Платона, то у 

змісті «Пчели» знаходимо прямі та непрямі ци-

тати його вчення, які містяться у творі «Закони», 

автором якого є Платон. Зокрема вислови про 

убозтво, про сон, про правду, про істину та брех-

ню. Також в «Пчелі» містяться переважно не-

прямі цитати із платонівського твору «Держава», 

зокрема стосовно політики. Так непрямою є ци-

тата про те, що хто приймає на себе велику вла-

ду, має володіти великим розумом. Вона висту-

пає лейтмотивом згаданої «Держави»: «Допоки в 

державах не будуть владарювати філософи, або 

ж так звані нинішні царі та владики не стануть 

благородно та ґрунтовно філософствувати і це не 

зіллється воєдино – державна влада та філософія, 

…. до тих пір …. державам не позбутися зла» [4, 

c.252]. Цікавою є думка, сформована професором 

М.В.Шахматовим про те, що ця формула увійш-

ла до процедури вінчання московських царів на 

царство, до промови митрополита [12]. У цьому 

ж творі можна побачити роздуми Платона про 

безсмертя душі, про суд та про потойбічну відп-

лату. Роздуми Платона в даному випадку містять 

фактично релігійний, а не світський підтекст, та не 

мають нічого спільного із вчиненням правосуддя в 

державі. У «Пчолі» також зустрічаються цитати 

Платона, що містяться у його творі «Софіст», зок-

рема уривок де Платон розмірковував про лукавст-

во софістів, що здобувають собі славу та засоби до 

існування неправедним ремеслом окутуючи слуха-

чів сітями лукавства, в «Пчеле» перефразовується 

повчання про правдиве та неправдиве ремесло, яке 

носить назву лукавство.  

Також у досліджуваному творі можна від-

найти цитати та думки, які мають наближено 

ідентичний зміст до таких творів Платона, як ді-

алоги «Менон», «Пір» та «Федон». 

Висновки. Переважна більшість прямих та 

непрямих цитат із творів Платона, які були дос-

тупні для давньоруського читача у флорилегії 

«Пчела», набували морально-етичного, а подеку-

ди і політичного (думка про правителя-філософа) 

змісту. В цілому це джерело не виражало виклю-

чно церковну позицію, набуваючи чисто релігій-

ного забарвлення. Цікавим є те, що у ньому міс-

тилася не лише релігійна, але й світська мудрість 

та мораль. Фактично античний матеріал філо-

софського, релігійного та правового характеру, 

опиняючись на Русі у складі церковних джерел 

впливав, хоч і опосередковано на формування 

морально-етичних принципів давньоруського 

соціуму, а відтак і на формування та розвиток 

політико-правової думки і права Русі у цілому; 

створював сприятливі умови для розвитку дер-

жавно-правових інституцій, зокрема на станов-

лення та розвиток інституту царської влади в 

Московії; відігравав значну роль в плані форму-

вання та розвитку морально-етичного виховання 

соціуму Давньої Русі, проникаючи безпосеред-

ньо до змісту релігійних настанов та опосередко-

вано до контексту правових норм. 

Звичайно, у даній статті ми торкнулися 

лише одного джерела, і то не повною мірою, але 

зазначимо, що давньогрецька мудрість містилася 

також і в інших творах того періоду, переважно 
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релігійного змісту, які з’являлися на території 

Давньої Русі. Проблематика, якої ми торкнулися 

потребує ще глибокого дослідження та вивчення 

науковими школами філософсько-правового 

спрямування тих країн, що виникли на теренах 

Давньої Русі, й на формування державних, етич-

них, моральних, релігійних, правових та інших 

підвалин на які вказані джерела спричинили без-

посередній чи опосередкований, але надзвичайно 

потужний та ціннісний вплив. 
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Ancient wisdom on influence of and development philosophical, religious and legal thought of Ancient Rus 

Summary 

The problem of the influence of the teachings of ancient Greek philosophers, for example, Plato, on the 

formation and development of philosophical and legal thoughts of Ancient Rus has been partly considered, 

as well as routes and sources of Greek, including the Byzantine wisdom arriving to and Kievan Rus have 

been determined. The author described written sources that were distributed in the Ancient Rus territory and 

contained in its stock position in ancient Greek philosophical and legal thought. 
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Влияние древнегреческой мудрости на формирование и развитие философско-правовой мысли  

в Древней Руси 

Аннотация 

Частично исследуются проблемы влияния учений древнегреческой философии, на примере тво-

рческого наследия Платона, на формирование и развитие философской и правовой мысли Древней 

Руси, а также пути проникновения древнегреческой, в том числе и византийской, мудрости на терри-

торию Киевской Руси. 

Ключевые слова: Древняя Русь, древнегреческая философия, философия права, нравственно-

этические ценности, християнство, Византийская империя. 
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ПСИХОАНАЛІТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ВИНИ 

 
Міркування юристів, як і філософів, теологів та культурологів, про природу феномена вини мають здебі-

льшого виразний психологічний «відтінок». Прямий зв'язок між розвитком «Я» людини та її психологічною 

здатністю відчувати вину все частіше визнається. Тому очевидна релевантність психоаналітичного аспекту в 

конструюванні понятійного компоненту вини як правової категорії. 

Ключові слова: архетип, бажання, вина, «Воно», Едіпів комплекс, заборона, закон, конфлікт, «Над-Я», 

несвідоме, почуття вини, психіка, психоаналіз, психологія вини, свідомість, соціалізація, «Я».  

 

Постановка проблеми. Феномен вини ро-

зглядається з різних позицій у філософському, 

культурологічному та психологічному аспектах, 

що визначає його специфіку в сучасній науковій 

парадигмі. У філософії обсяг значення лексеми 

«вина» широкий, й охоплює велику низку семан-

тичних варіантів. Вина – це дещо привнесене 

ззовні. Вина пов’язана з процесом вибору між 

двома альтернативами, з фактом скоєння недозво-

леного (вартого осуду) вчинку. Внутрішня причина 

такого докору в тому, що людина приречена на 

вільне, відповідальне та моральне самовизначення, 

тому здатна вирішувати справедливо, виступаючи 

проти несправедливого та уникаючи того, що забо-

ронено. Виною оперують у контексті релігійного 

світогляду. В етиці християнства формується мета-

фізичне її розуміння, згідно з яким людина, безумо-

вно, - винувата в результаті первородного гріха 

Адама та Єви, наслідки якого проявляються в усіх у 

силу наслідування людської природи. Згадується 

вона й у зв’язку з поняттями, що належать до сфери 

моралі та відповідальності за певні дії, та є мірилом 

моральної характеристики власної поведінки.  

Через ставлення людини до своєї амораль-

ної дії або ж бездіяльності розуміється вина у 

працях з культурології. При цьому заведено го-

ворити мовою термінів «локус контролю» та «ка-

зуальна дистрибуція» з акцентом на факті їх від-

мітності у традиційних колективістських культу-

рах Сходу та індивідуалістських культурах Захо-

ду. Зокрема, у представників інтернальної інди-

відуалістської культури відзначається схильність 

до фундаментальної помилки дистрибуції, тен-

денція переоцінювати дію особистісних диспо-

зицій та недооцінювати вплив ситуації на пове-

дінку людей. Колективістські культури, навпаки, 

характеризуються пасивно-споглядаль-ним, на-

віть і фаталістичним, ставленням до світу. Праг-

нуть перекласти відповідальність за свою діяль-

ність на ситуацію, соціум, долю тощо.  

Мета статті. У руслі етичних учень вина 

здебільшого і визначається. Вина, і це майже аксі-

ома, - сфера етики, хоч сам термін «вина», як стве-

рджується, - юридичний. Водночас, відповідь на 

запитання «Чи може бути виведений психоло-

гічний аспект вини на основі тільки етичних пара-

дигм?» - однозначно заперечна. Вина – комплекс-

ний феномен, складне почуття. Вина не обмежу-

ється логіко-дискурсивним компонентом, а містить 

і емоційну, і мотиваційну складові. У зв’язку з цим 

одна зі стратегічних цілей, що стоїть перед нами, - 

показати вплив основних концептуальних підходів 

на вивчення і дослідження психологічної природи 

почуття вини, й, відповідно, тактичне завдання, 

спроба вирішення якого і є метою цієї статті, - роз-

крити психоаналітичну концепцію вини.  

Виклад основного матеріалу. Історично 

склалося так, що інтерес до дослідження фено-

мена вини виявляла психотерапевтична практика 

З. Фрейда  і створена ним психодинамічна тео-

рія. Австрійський психолог сам цілком виразно 

висловився у тому розумінні, що ключову роль у 

розвитку теорії психоаналізу відіграла боротьба 

проти метафізичних і релігійних доктрин, які 

обґрунтовували існування певного Абсолюту і 

можливості стосунків з ним людської особистос-

ті 
1
. Базові постулати його теорії не дозволяли 

побачити у вині її буттєвого характеру. Вину до-

велося виводити з порушення табу, сімейних і 

суспільних норм. Винуваті відчувають помилку 

не в бутті, а в діях. Їх турбує те, що вони вчини-

ли неправильно. Вигнані батьком із первісної 

орди сини, - вважав З. Фрейд («Тотем і табу»), - 

домовляються і вбивають його, щоб захопити 

жінок, якими той неподільно володів. Ставлення 

синів до батька неоднозначне. Воно розщеплене. 

Діти і бояться батька, і захоплюються його мо-

гутністю. Умертвіння батька приносить, отож, не 

лише задоволення, але й породжує муки сумлін-

ня, які витісняються у несвідоме і повертаються 

                                                           
1
  Вплив на теорію З. Фрейда мали нові на той час 

поняття енергії, введене Г. Гельмгольцем, та теорія 

еволюції Ч. Дарвіна. 
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потім в образах тотемної тварини, «Супер-Его», 

іншими словами, у вигляді заміненого батька. Роз-

колотість мікрокосмосу постає як амбівалентність 

суб’єкта у його зв’язку з авторитетом, з особою, 

яка установлює табу: де заборона, там і бажання, 

спокуса порушити табу. В едіпальному пориванні 

брати вбивають батька. Поїдаючи же потім його 

тіло, вони партиципіюють патріархальну владу та 

переживають каяття, засновуючи релігію.  

З. Фрейд, переосмислюючи Г. Гегеля, вво-

дить у само(свідомість) «несвідоме», ілюстрова-

не у «Феноменології духа» посиланням на сюжет 

«Царя Едіпа». Із сукупності трьох елементів, – 

«Я» («Его»), «Над-Я» («Супер-Его») та «Воно» 

(«Ід»), - утворюється за З. Фрейдом психічна 

особистість. «Над-Я» є носієм моральних стан-

дартів. Виконує функцію оцінщика, цензора по-

ведінки. Контролює діяльність «Я», тобто є мож-

ливою «підготовкою до суду і покарання», якщо 

норми «Над-Я» були порушені поведінкою «Я». 

Якщо ж останнє ухвалить рішення або скоїть дію 

на догоду «Воно», проте на противагу «Над-Я», 

то зазнає покарання у вигляді почуття вини, со-

рому, докорів совісті [10, с. 59-60].      

Моральне почуття вини визначається ним як 

відчуття напруження між вимогами «Над-Я» і до-

сягненнями «Я», як сприйняття «Я» критики «Над-

Я». І оскільки «Над-Я» позначає інстанцію, яка 

відокремилась від «Я», то З. Фрейд наголошує, що 

вина передбачає розщеплення «Я» на обвинувача 

(«Над-Я») та обвинуваченого, зумовлене процесом 

інтеріоризації міжсуб’єктних відносин. Тільки піс-

ля повного формування структури особистості, що 

включає всі три компоненти, можна вести мову 

про становлення емоції вини [21, с. 1460]. 

У почутті вини З. Фрейд виділяє два рівні: 

свідомий рівень – це сама емоція, про яку власне 

і йшлося вище, та несвідомий рівень – тривож-

ність. Нормальне свідоме почуття вини, яке  

З. Фрейд вважав совістю, є лише складністю в 

осмисленні якоїсь події. Воно базується на стані 

напруження між «Я» і «Над-Я». Виражає осу-

дження «Я» з боку своєї критичної складової. 

Несвідоме же почуття вини в будь-якому випад-

ку, на його думку, пов’язане з невротичними ро-

зладами. Таке почуття притаманне неврозу 

нав’язливості, істерії, різним депресивним роз-

ладам. Хоча сам З. Фрейд уникає терміну «несві-

доме почуття вини». Воліє вести мову про пот-

ребу в покаранні. Остання – похідна від 

нав’язливого і неусвідомленого фантазму, опи-

саного ним у статті «Дитину б’ють».    

Для З. Фрейда зв'язок вини і заборон оче-

видний. В інший спосіб вина існувати не може. 

Переживання вини є результатом страху перед 

покаранням і контролем сімейного та суспільно-

го «трибуналу», дитячого страху втрати любові, 

або, якщо йдеться про вину несвідому, - резуль-

татом потреби в покаранні, що має сексуальний 

характер, «морального мазохізму», доповненого 

садизмом «Над-Я». Невроз як вияв страху перед 

зовнішнім авторитетом - «хвороба вини».  

Інший психоаналітик, Ж. Лакан, здійснивши 

структуралістську ревізію фрейдівського психоа-

налізу, розглядав зв’язок вини не стільки з заборо-

нами, скільки з бажаннями: там, де є бажання, в 

його психоаналітичному розумінні, там є і заборо-

на на його реалізацію. Перший тип вини, будучи 

пов'язаний з почуттям неповноцінності, познача-

ється французьким ученим як невротична вина. 

Людини бере на себе відповідальність за неможли-

вість віднайти задоволення свого бажання в Іншо-

му, адже Інший на це не здатен. Другий тип – ме-

ланхолічна вина: людина ненавидить себе за «втра-

ту» можливості вдовольнити своє бажання й дося-

гнути абсолютної насолоди. Третій тип вини – ви-

кривлена позиція, за якої людина жертвує собою 

заради Іншого, який сприймається нею як втілення 

морального закону. Особа при цьому уподібнюєть-

ся об’єкту чи інструменту.  

Вина, на думку Ж. Лакана, насамперед 

пов’язана з відчуттям себе неповноцінним. Вина – 

це знак того, що Інший нехтує тобою. Закон існу-

вання – не заборона на інцест. Первісне бажання 

необ’єктивоване. Існує закон, який підкоряє 

суб’єкта власне бажанню, а не його об’єкту. Закон 

завжди є законом Іншого, якою б не була його сут-

ність, будь-то розум, благо або бажання Іншого. 

Едіпів комплекс – похідне утворення. Абсолютна 

насолода, що недоступна повною мірою суб’єкту, 

але до якої він усякчас поривається, суть психічно-

го життя. Тому і кастрація – це не страх перед ба-

тьком, а невдатне бажання в його пориві до насо-

лоди і всемогутності. Виникає вина кожного разу, 

коли суб’єкт керується своїм бажанням [22]. 

Підхід Ж. Лакана, звісно, не протистоїть, а 

доповнює думку З. Фрейда. Їх розуміння відкри-

ває нам ширший погляд на почуття вини з пози-

цій її психологічного змісту. Проте, якщо  

З. Фрейд був сконцентрований на індивідуальній 

вині, то його послідовники схильні розглядати 

вину як складову успадкованої структури психі-

чного буття. А. Адлер, зокрема, модифікував ідеї 

фрейдизму, сприяючи тим появі неофрейдизму. 

В його концепції «індивідуальної психології» 

висвітлювались різні аспекти прояву почуття ви-

ни у індивідів, які скоїли асоціальні за своєю 

спрямованістю дії. На відміну від З. Фрейда, 
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який актуалізував роль несвідомого й сексуаль-

ності як детермінант людської поведінки, він 

уводить у пояснення соціальний чинник: харак-

тер людини формується під впливом її «життєво-

го стилю», тобто системи цілеспрямованих потя-

гів, в якій реалізується потреба у досягненні ви-

щості, самоствердженні як компенсація «ком-

плексу неповноцінності» [1]. 

Вина впливає не лише на індивідуальне 

життя людини і міжособистісні відносини, а й на 

відносини суспільні, - переконаний Е. Нойманн, 

один із найобдарованіших учнів К. Юнга. Свід-

ченням такого впливу, на його думку, є соціаль-

но-психологічний феномен, що має назву «пси-

хологія козла відпущення» [7, с. 31-58].  

Психологія козла відпущення (або психо-

логія вини, що одне й те саме) пов’язана з розко-

лом психіки, зумовленим ідентифікацією з дуалі-

стичною концепцією світу та цінностей: «добро і 

зло», «світло і темрява», «свідоме і несвідоме». 

«Его» або свідомість ототожнюється з цінностя-

ми колективу. Все те, що заперечується етични-

ми цінностями, стає надбанням несвідомого та 

набуває в теорії К. Юнга, а услід ньому –  

Е. Нойманна, назву «тінь». За допомогою психо-

логії козла відпущення колектив прагне звільни-

ти себе від будь-яких проекцій тіні. Існує цей 

порив до того часу, доки є почуття вини, що ви-

никає в процесі формування тіні як чинника роз-

колу. Сублімована свідомість призводить до по-

яви несвідомого почуття вини і внутрішньої нев-

певненості, оскільки тінь виявляє безпідставність 

світлої мрії «Его» про свою ідентичність з ідеа-

льними цінностями. Із сказаного Е. Нойманн ро-

бить висновок, що люди повинні знайти і вико-

ристовувати будь-яку ситуацію, здатну уселити в 

нас почуття упевненості в тому, що наше життя 

справді перебуває у гармонії з ідеальними цінно-

стями. І самий елементарний спосіб досягнення 

цієї мети полягає в тому, щоб знищити тінь в 

особі козла відпущення. 

Вина – одна з основних психологічних 

причин конфліктів. Більше того, «винуватий не 

лише вбивця, але і його жертва». Усі війни і пар-

тійні конфлікти показують приклади співісну-

вання чистої совісті у свідомій психіці та бурх-

ливого прояву тіні на рівні дії. Другу групу осіб, 

які виконують роль жертви у психології козла 

відпущення, складають «етично неповноцінні» 

особистості: психопати та інші патологічні та 

атавістичні особи, а також усі ті, хто психологіч-

но належать до більш раннього періоду еволюції 

людства. Останні – об’єкт осуду, покарання і пе-

реслідування з боку закону та його представни-

ків. Третя група складається із незвичайних людей 

– лідерів, талановитих і геніальних особистостей. 

Тенденція перетворення їх на жертв, на думку  

Е. Нойманна, є сполучною ланкою між тотемними 

залишками, неправильно витлумаченими З. Фрей-

дом як «батьковбивство», ритуальним вбивством 

короля на зорі історії людства та концепцією спо-

кутувальної смерті страждального бога. З позицій 

колективу, видатні особистості – чужорідній еле-

мент. Сократ, Ісус і Галілей належать до нескінче-

ного ряду таких людей. І якщо в наш час цей риту-

ал здійснюється не свідомо, а несвідомо, то навряд 

чи можна говорити про якійсь прогрес. 

Представником неофрейдизму є і К. Г. Юнг, 

творець аналітичної психології. Одиницею аналі-

зу психіки К. Юнг вважає поняття архетипу як 

вродженого зразка поводження, що відповідає 

різним пластам психіки людини; як універсаль-

ної первісної психічної структури, що становить 

зміст колективного несвідомого, і розпізнається 

у нашому досвіді та виявляється, як правило, в 

образах і мотивах сновидінь [20, с. 69, 76-77, 97, 

334]. На основі цих формалізованих зразків по-

ведінки, або символічних образів, оформлюють-

ся конкретні, наповнені змістом образи, що від-

повідають у реальному житті стереотипам свідо-

мої діяльності людини. Архетипи дають життя 

міфам, релігіям і філософським концепціям, що 

впливають на цілі народ, і які поділяють історичні 

епохи [20, с. 79]. Вина належить до таких функціо-

нальних архетипів та виконує роль певного регуля-

тивного принципу. Семантика її – досить розплив-

чата, проте універсальна. Саме завдяки подібним 

архетипам, - наголошував К. Юнг, - колективне 

несвідоме проривається до переживання і «справ-

ляє шлюб» з свідомістю часу, здійснюючи творчий 

акт, значущій для цілої епохи, звеличуючи особис-

ту вину до вини людства [19, с. 104-115].  

Містичні та релігійно-містичні концепції, які 

З. Фрейд вважав чистими проекціями «Psyche» 

(души, психіки), а не знаками чогось позапсихічно-

го, з чим «Psyche» вступає у взаємодію, – основний 

предмет дослідження К. Юнга. Втім, якщо для З. 

Фрейда структура «Psyche» найповніше виявляєть-

ся в «Над-Я», яке у своїй цензурній функції є лише 

авторитарним судом сім’ї та суспільства, то для К. 

Юнга ця структура виражається, а якщо бути більш 

точним – спирається, на «Я», на особу в якнайгли-

бшому її розумінні, й утворює безпосередній дос-

від божественного елементу, який узагалі можливо 

психологічно осягнути. 

К. Юнг не визнає зв’язку між конкретною 

психікою і субстанцією, що виходить за межі 

психічного. До того ж, інтеграція зла як поєд-
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нання протилежностей у психіці вважається 

центральним мотивом у процесі індивідуалізації, 

упредметнення «Я». Розуміння реальності зла 

змушує швейцарського психоаналітика визнати, 

що добро – лише полярний полюс опозиції, а от-

же воно є відносним: і добро, і зло – складові 

певного парадоксального цілого [18, с. 320]. На-

жаль, індивід здебільшого нездатний усвідомити 

цю свою можливість вибору. Тому він повсякчас 

із полохливістю озирається навколо у пошуках 

будь-яких зовнішніх законів і установлень, яких 

йому в його безпомічності волілося би дотриму-

ватись; сповідує те, чого не знає, що йому не до-

сягнути, певні норми, які не виконуються і ніко-

ли не будуть реалізовані. Як наслідок, перед ним 

постає проблема самосвідомості, тобто усвідом-

лення власної цілісності. Індивід має зрозуміти, 

якою мірою спроможний він творити добро, і які 

варто очікувати від нього злочини, при чому роз-

глядати перше як реальність, а друге – як ілюзію. Й 

те, і інше – суть можливості. Індивід може бути 

тим або іншим, - така його натура, - якщо він праг-

не жити, не обманюючи себе [18, с. 321; 2]. З цих 

позицій ні в панпсихізмі К. Юнга, ані в матеріаліз-

мі З. Фрейда немає місця для вини в її онтологіч-

ному значенні, хіба лиш у ставленні людини до 

самої себе, що означає – вина була б невдачею, пе-

ребоєм у процесі індивідуалізації. Про вину як про 

дійсність, що існує у відношенні людини до нада-

ного їй світу, в працях К. Юнга не йдеться. 

В інших психоаналітичних доктринах си-

туація схожа. Майже кожний, хто аналізував 

проблему вини, намагається виокремити її по-

чуття, на яке натрапляє в дослідженнях, з певних 

прихованих факторів. До них же силкують звес-

ти і почуття вини, пробуючи «демаскувати» ці 

фактори. Осередок репресій шукають у підсвідо-

мості. Ревізіоністський психоаналіз М. Кляйн – 

один із прикладів: почуття вини зараховується до 

вельми ранніх доедіпальних фантазій, розвиваючи 

які дитина інтроецирує об’єкт, який садистсько 

нею і руйнується. Інтеріоризація агресії означає, 

що в психіку індивідуума вторгається загрозливе 

для неї начало, з якого виростає «Над-Я», і яке на-

далі стримує інстинктивні потяги [5]. 

Висновки. Терміну «вина» в традиційному 

психоаналізі надається два значення. По-перше, 

це афективний стан після скоєння дії, яку суб’єкт 

вважає недозволеною, ганебною з тих чи інших 

підстав, або ж невиразне почуття власної нікче-

мності, котре не пов’язане з жодним конкретним 

вчинком, що викликає каяття суб’єкта. По-друге, 

це система несвідомих мотивів, що пояснюють 

невдачі, злочинну поведінку, страждання, які 

суб’єкт завдає собі сам. В одному випадку вина 

переважно несвідома [7, 11, 13, 14, 15], в іншому 

– переживання вини належить до сфери «Я», са-

мосвідомості [6, 9, 12, 17]. 

Динамічне відображення конфлікту і є ви-

ною. У процесі соціалізації конфлікт, первісно 

будучи інтерперсональним, переноситься у внут-

рішньо-психічну сферу [8, 9, 13, 17]. Вина – не 

втеча від Іншого, не пасивне ставлення до життя, 

а «перехід через Іншого». Інстанція, названа 

«Над-Я», котра відповідає за моральну свідо-

мість і поведінку, формується ще в психіці дити-

ни. Її існування зумовлює переживання вини [4, 

11, 12, 14, 16]. Вина – це голос «Над-Я» [3, с. 24], 

а саме того компоненту, що складається із забо-

рон [6]. У випадку оптимальної організації, «Над-

Я» є збалансованою інстанцією. Тоді і моральні 

переживання мають адаптивний регулятивний ха-

рактер. Якщо ж досвід соціалізації негативний, 

«Над-Я» може залишитися незрілою каральною 

інстанцією, такою ж як «Над-Я» дитини, яка ви-

кликає болісні переживання вини, що пригнічують 

«Я» [4, 11]. Неузгодженість між реальним та ідеа-

льним «Я» людини, ступенем її збільшення, та де-

далі сильніше розвинута здатність до переживання 

вини визначають зрілість самої особистості.   

Вина завжди супроводжує людину, які б 

маніпуляції вона не чинила над собою. Вина є 

результатом наповнення форми змістом особис-

того досвіду, й насамперед у цей досвід входить 

сукупність усіх спроб розв’язання смислової не-

завершеності тих реальних конфліктів, з якими 

людину зводить життя.  
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S. V. Savchuk 

Psychoanalytical concept of guilt 

Summary 

Lawyers', as well as philosophers', theologians' and cultural studies researchers' thoughts about nature of 

phenomenon of guilt have, in most cases, clear psychological "shade". Direct connection between the development 

of "I" of the human being and their psychological ability to feel guilty is recognised more and more often. That is why 

unconditional relevance of psychoanalytical aspect in the formation of meaningful component of guilt as a legal 

category is obvious.  

Key words: archetype, desire, guilt, "It", Oedipus complex, prohibition, law, conflict, "above-I", unconscious, 

guilt, psyche, psychoanalysis, psychology of guilt, consciousness, socialization, "I". 

 

С. В. Савчук 

Психоаналитическая концепция вины 

  Аннотация 

Рассуждения юристов, как и философов, теологов и культурологов, о природе феномена вины имеют в 

основном отчѐтливый психологический «оттенок». Прямая связь между развитием «Я» человека и его психоло-

гической способностью ощущать вину всѐ чаще признаѐтся. Поэтому очевидной является релевантность психо-

аналитического аспекта в конструировании понятийного компонента вины как правовой категории.  

Ключевые слова: архетип, желание, вина, «Оно», Эдипов комплекс, запрет, закон, конфликт, «Сверх-Я», 

неосознанное, чувство вины, психика, психоанализ, психология вины, сознание, социализация, «Я».  
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ДИХОТОМІЯ ФАКТУ ТА НОРМИ: ПРОБЛЕМА МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ 

 
Здійснюється аналіз діалектичних зв’язків норми права і соціального факту в контексті формування 

правового мислення та правової аргументації юристів. 

Ключові слова: норма права, юридичний факт, юридичне мислення, правова аргументація. 

 

Постановка проблеми. Визначальною при 

дослідженні правового буття як найбільш зага-

льного поняття, що вбирає в себе всю сукупність 

правових явищ і процесів, виступає норматив-

ність як його іманентна ознака. Загальна норма є 

основним елементом правової матерії, нематері-

альним вираженням порядку, основою побудови 

правової форми. Вектор осмислення правової 

дійсності за таких умов спрямований на визна-

чення закономірностей впливу власне правових, 

юридичних явищ і процесів на факти реальної 

дійсності. Звідси властивості тих явищ, які вини-

кають при накладенні, впровадженні всього пра-

вового у фактичне буття, з неминучістю відо-

бражають саме абстрактну нормативну їх скла-

дову, визнаючи за тими конкретними ситуацій-

ними властивостями, які виявляють правове бут-

тя в його фактичному відображенні, другорядне 

значення. Згідно з вищеокресленим підходом, 

основні закономірності руху правової матерії 

зводяться до редукування, спрощення та схема-

тизації. Серед безлічі юридичних ситуацій вишу-

куються аналогічні за своєю правовою суттю, що 

визначаються подібними життєвими обставина-

ми, правова оцінка яких наближається до ступе-

ня необхідності винесення однакових рішень. 

В описаній інтерпретації право як узагаль-

нена абстрактна форма намагається охопити сво-

їм регулюванням усі суспільні відносини, але в 

цій узагальненості й полягає його недолік: спро-

щення – це завжди страх перед складністю та 

різноманіттям буття. Підкреслюючи рольове 

значення ситуаційного підходу в пізнанні право-

вої дійсності, у критичній філософії Віндельбан-

да й Ріккерта резонно зауважується, що правові 

явища не характеризуються тими скрізь і всюди 

повторюваними подіями у просторі й часі, до 

яких належить, наприклад, факт руху, що дослі-

джується в механіці [3, с.15]. Правові явища – 

продукт нескінченної, різноманітної і неповтор-

ної людської діяльності. У зв’язку із цим кожен 

соціальний факт, яким би він не був однорідним 

та аналогічним щодо інших, завжди визначати-

меться індивідуальними особливостями, специ-

фічними відмінностями. 

В умовах дилеми абстрактно-конкретного 

поєднання догми права і соціальної реальності, 

аксіоматичними джерелами пізнавальної актив-

ності виступатимуть антиномічні бівалентності 

норми й факту, конфлікт та взаємопроникнення 

юридичних концептів і життєвих обставин, пра-

вової форми й буття людини, зворотно-посту-

пальний рух від одного до іншого [4; 2, с.497-

528]. Водночас посередництво такого методоло-

гічного протистояння сприяє зміщенню акцентів 

від аналізу теоретичних смислів права до їх за-

провадження у практичній площині. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 

Важливий внесок у дослідження питань, які без-

посередньо стосуються атрибутивності у право-

пізнанні логічних пріоритетів у зв’язках факт-

норма (чи норма-факт), субоб’єктивізації право-

вого рішення, з метою теоретичного обґрунту-

вання необхідності реформування правової сис-

теми, а також обґрунтування причино-наслідко-

вої обумовленості нормативних та казуальних 

основ сучасного права, визначення вищезгаданих 

основ як фундаментальної онтології юридичного 

мислення здійснили, насамперед: Р. Алексі,  

О. Закомлістов, Дж. Ллойд, О. Овчинніков,  

К. Поппер, Р. Циппеліус та ін. 

Основна мета даної статті полягає у здійс-

ненні аналізу діалектичних зв’язків норми права і 

соціального факту в контексті формування право-

вого мислення та правової аргументації юриста. 

Виклад основного матеріалу. Загальноп-

рийняте розуміння юридичного факту (як події, 

дії з настанням яких норми права пов’язують ви-

никнення правових відносин) не може не схиля-

ти до думки про те, що тільки ті події, дії є юри-

дичними фактами, які визнані такими нормою 

права. Тим самим, як зазначає Ю. Гревцов, «ду-

мка ніби орієнтується, розвивається в бік норми 

права, концентрується на її могутності й всеві-

данні, «відводячи» від самих соціальних проце-

сів (юридичних фактів)» [5, с. 148]. Вищевикла-

деному метафізичному погляду на відношення 

норма-факт відповідає онтологічне трактування 

даної проблеми: норма та факт принципово не-

роздільні, перебувають у стані єдиного буття. Ці 
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стани багаторазово пов’язані, втягнуті в ланцю-

жки діалектичних трансформацій – норма ви-

никає на базі факту, переходить у нього, форму-

ється всередині, набуває форми норми і цим ха-

рактеризує повноводний і непереривний потік 

оновленого життя. Відношення між нормою і 

фактом просякнуті духом перетворення. Норма 

організує й упорядковує фактичне середовище, її 

функції щодо фактів такі: а) норма створює фак-

ти; б) норма пов’язує факти, комбінує й рекомбі-

нує їх склад; в) норма скасовує факти. Вона во-

лодіє здатністю наділяти факти особливого роду 

позитивними зв’язками, що виражають суть по-

няття нормативності. Для нормативної сфери 

важливо, що кожен факт означає існування (ек-

зистенцію), включеність у буття; він має екзис-

тенціальний статус. Факт належить до сфери су-

щого, наявного. 

Безумовно, такий підхід дозволяє оцінити 

вплив права на суспільні відносини, на факти реа-

льної дійсності, зрозуміти механізм надання право-

вого забарвлення життєвим обставинам, а з прак-

тичного погляду – визначити ази юридичної про-

фесії, виховати юриста у дусі «переконливої відда-

ності» юридичній нормі, яка повинна запанувати 

скрізь і всюди, бути верховною всупереч усьому. 

Для юристів із такою методологічною за-

садничою спрямованістю юридичний силогізм – 

зв’язок норми права з конкретною життєвою си-

туацією – завжди даватиме правильний резуль-

тат. Силогізм, що виходить із конкретної норми, 

завжди відповідатиме на питання, застосовується 

норма до тієї або іншої ситуації чи ні. Відповідно 

до такого методологічного підходу, користую-

чись відомою цитатою фахівця методології К. 

Енгіша, застосування права відбувається за до-

помогою кидання погляду «туди-сюди» – то на 

норму, то на ситуацію, а також за допомогою 

такого самого почергового переходу від аргуме-

нтації, що використовується в ситуації, до аргу-

ментації, яка стосується норми [4, с. 5]. При цьо-

му в нескладних для юриста ситуаціях йому не-

важко відразу зорієнтуватися, «куди слід гляну-

ти», адже асоціативні міркування відразу ж да-

ють достатньо підстав встановити, якщо не від-

разу ту норму, яка регулює ситуацію, то щонай-

менше підгалузь чи правовий інститут, до якого 

належить розшукувана норма. В інших (склад-

ніших) ситуаціях виникає необхідність поступо-

вого пошуку належної норми в різних інститутах 

чи й галузях, і відтак юрист, як правило, крок за 

кроком порівнює обставини ситуації з юридич-

ним складом тієї чи іншої норми. Такий метод 

пошуку застосовується також при тлумаченні 

права для знаходження аргументів у міркуван-

нях, якими обґрунтовується застосування норми. 

При пошуку належної норми цей метод викорис-

товується так: юрист «знає» про наявні норми – 

їхні юридичні склади, правові наслідки, а також 

аргументи щодо їх застосування не як про такі, 

що існують «самі по собі», а з конкретною 

прив’язкою в межах системи права до галузі, пі-

дгалузі й далі – до конкретних статей відповід-

них законів. Така прив’язка вказує на місце по-

шуку в межах системи права, у якому, викорис-

товуючи як орієнтир ознаки ситуації, що потре-

бує вирішення, слід шукати норми, які її регу-

люють. Вищеокреслений механізм технічного 

мислення описувався ще античними правниками 

як «per omnes locos tractare» і був зображений як 

зазирання почергово у двері кожної хатини 

(статті закону) – чи не живе там шукана норма 

закону. Сьогодні таку картину відтворює розпо-

діл ролей у судовому процесі: адвокат і прокурор 

(або позивач і відповідач у цивільному процесі) 

вказують – кожен зі своєї точки зору, – куди вар-

то зазирнути судді для того, щоб знайти рішення 

для спірної ситуації. Тож у поле зору суду пот-

рапляють усі важливі закони й аргументи на ко-

ристь їхнього застосування [18, с. 144-145]. При-

наймні мотивація вибору методологічної позиції 

ґрунтується на чинному законодавстві, погляд 

судді насамперед звернутий до норми права як 

заздалегідь передбаченого правила поведінки, а 

вирішення конкретної справи здійснюється в пе-

дантичному пристосуванні її до букви закону, 

надаючи великого значення формально-логічним 

нормам обґрунтування. Такий підхід випливає з 

фактичної передумови, що позитивне право (у 

широкому сенсі) є не чим іншим, як сукупністю 

інструментів, що дають можливість тим, хто ни-

ми користується, контролювати дійсність, змі-

нюючи її в потрібному напрямі. Право фактично 

перетворюється на різновид техніки, яка забез-

печує людині владу над соціальним світом. Від-

повідно до цього, правове мислення стає різно-

видом калькувального, технічного мислення, яке 

механічно прораховує наслідки застосування тієї 

чи іншої норми права, шкідливі або корисні з 

погляду того, хто її застосовує [17, с. 171]. 

Разом із тим, у ланцюжку діалектичних 

трансформацій концептів норма-факт, із визна-

ченням обов’язкових пріоритетів у цій структурі 

першого елемента над другим, можна спостері-

гати таку суперечність: з одного боку, концепція 

в якій усе «концентрується» навколо норми пра-

ва ніби чітка, одначе, з іншого боку, характер і 

спрямованість у зв’язках між юридичними фак-



Н.А. Гураленко 

30 Науковий вісник Чернівецького університету. 2014. Випуск 728. Правознавство. 

тами й нормами права не настільки однозначні. 

Часто сама норма права (правило поведінки) є 

продуктом, результатом відповіді на виклики 

соціального середовища (юридичних фактів). Не 

тільки право (в інструментальному плані – нор-

мативна система) впливає на факт, надаючи йому 

юридичний заряд, а й навпаки, життєві обстави-

ни справляють вплив на право й визначають йо-

го. Факт виступає організуючим моментом у но-

рмативному середовищі, він може визначати ха-

рактер дії норми, початок і кінець цієї дії. У тео-

ретичній юриспруденції ця локалізація традицій-

но іменується концептом юридичного факту, яв-

ляючи собою системну характеристику багато-

манітності його складових. Юридичний факт 

(подія, дія, стан, з якими пов’язують настання 

тих чи інших правових наслідків у відносинах 

між людьми) являє собою потенційний динаміч-

ний центр, навколо якого кристалізується та чи 

інша конфігурація правової реальності. Ця пра-

вова реальність розгортається в різні якісні утво-

рення. Вона може бути джерелом реалізації ви-

никнення суб’єктивних прав та обов’язків або 

служити підставою для застосування юридичної 

відповідальності при вчиненні злочину, завданні 

шкоди, невиконанні договірного зобов’язання.  

У такому випадку норма права не передує юри-

дичному факту, а є його наслідком. Як стверджує 

В. Дудченко, «факт породжує право, має бути 

так, як є. Саме життя зумовлює форми поведін-

ки, які пізніше закріплюються правом» [6, с. 

123]. Квінтесентним у цій проблемі стає осмис-

лення впливу цінностей на факти. Цей вплив фі-

ксує й констатує концепт «нормативні факти». 

Право черпає свою зобов’язальну силу з об’єк-

тивних фактів, які своїм існуванням втілюють 

суттєві позитивні цінності (правового чи мора-

льного характеру) і тим самим покликані висту-

пати в ролі неперсофінікованих джерел влади 

при формуванні правової норми. Формується 

ідея нормативного факту, між нормами й фактами 

виникає відношення асиметричності: норми зав-

жди стосуються фактів, а факти оцінюються згідно 

з нормами, і ці відношення не можна змінити. Як-

що воно оцінюється з логічної точки зору, то абсо-

лютно відрізняється від особистого психологічного 

ставлення – симпатії або антипатії – до факту чи 

норми, що нас цікавлять. На думку К. Поппера, 

таке ототожнення фактів і норм –  «дія досить не-

безпечна, оскільки вона неминуче веде до ототож-

нення майбутньої влади та права (ототожнення 

норм і владарюючої сили)» [13, с. 460-461]. 

Дихотомічний концепт факт–норма можна 

розглядати й з протилежної позиції. По суті, пра-

во постійно «конфліктує» з фактом, що постає 

початком побудови правової матерії. Норми абс-

трактно-універсальні. Фактичний стан речей, 

який вимагає використання цих норм, виявляєть-

ся конкретно-індивідуальним. Норми володіють 

великою кількістю ознак, а фактичні обставини 

справи – потенційно незліченною кількістю. З 

одного боку, обставини справи за допомогою цих 

ознак описуються в нормах; з іншого – ознаки реа-

льного стану речей можуть послужити для викори-

стання не тієї норми, застосування якої очевидне 

на перший погляд, а іншої, з тим щоб уточнити або 

відхилити ті чи інші ознаки фактичних обставин 

справи або, навпаки, додати нові [1]. 

Щодо конкретної правової ситуації цей ас-

пект конфліктності проявляється в прагненні 

сторін переконати суддю в обґрунтованості своїх 

доводів, зокрема, й щодо правового значення тих 

чи інших обставин. Умовно конфлікт між фактом 

і нормою в названому аспекті можна іменувати 

конфліктом аргументації. Такий висновок узго-

джується з посткласичним трактуванням факту, 

за якою останній розглядається не стільки в он-

тологічному, скільки в гносеологічному аспекті 

як фактографічний приклад побудови доводу, 

проекція складної юридичної діяльності, що несе 

на собі «відбиток» особистості юриста. Локалі-

зація юридично значущого факту може бути 

прихована не тільки в тканині об’єктивності по-

дії, а й в інтелектуальній версії зацікавленого 

суб’єкта права, який прагне надати юридичного 

значення тому чи іншому моменту перебігу 

справ [7, с. 453]. Проведена градація фактографії 

в юриспруденції в цілому підтверджує висновки 

деяких дослідників про те, що факти не можна 

відносити до сфери предметної речової дійснос-

ті. Вони являють собою результат використання 

нормативної схеми сприйняття дійсності. 

 У загальному неюридичному смислі факти 

– це результат розумового відображення дійсно-

сті, зумовленого потребою людської свідомості її 

осмислити або надати їй певну значущість. Мо-

жна сказати, – стверджує О. Закомлістов, що фа-

ктуалізація процесів дійсності є не чим іншим, як 

способом її визначення шляхом найменування 

через окремі локальні утворення всередині її, що 

виникають унаслідок певних соціальних причин. 

Через це розміщуюче встановлення явищ дійсно-

сті й застосування такої інтелектуальної операції, 

як «розмикання» неперервної течії буття, і зна-

ходиться місце кожної речі та явища як факту, 

відбувається осягнення смислу того, що відбува-

ється в параметрах послідовності, причинності, 

зумовленості одного явища іншим, дослідження 



Дихотомія факту та норми: проблема методологічних підходів 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2014. Випуск 728. Правознавство. 31 

їх у часі. Інакше кажучи, через активність «роз-

микання» як раціональної семантики буття, від-

бувається його осмислення й набувається знання 

про суще, досягаються відносна повнота й всео-

хопність у розумінні суспільного буття, макси-

мально можливий ступінь превалювання над об-

ставинами, здатність освоювати їх або впливати 

на них через пізнання закономірного, неминучо-

го й істинного. Фактуалізацію дійсності як спо-

сіб її репрезентації й опису через вказівку на 

факт слід віднести до сфери сприйняття 

суб’єктом навколишньої дійсності, а не до про-

цесів самої цієї дійсності, що можуть відбуватися 

незалежно й без участі в них людини. «Ключ до 

розуміння факту» треба шукати не в незалежній 

від мови дійсності, не в стані справ чи подіях, а в 

судженні про дійсність [7, с. 457]. Факт у його 

юридичній якості не тотожний дійсності, він – 

результат її представленості в загальному перебі-

гу соціальних і природних процесів. Як конста-

тація певного стану справ, він втілює одночасно 

належність життєвих обставин і свідомості 

суб’єкта права, його точку зору на цей перебіг 

справ. Цей погляд може не відповідати вимогам 

максимальної об’єктивності, незацікавленості 

при проведенні операції щодо фокусування фак-

ту соціальної дійсності в домінування семантики 

юридичного факту. У зв’язку з цим суб’єктивно 

репрезентований на загальний огляд факт має 

пройти своєрідну процедуру юридичної верифі-

кації. Засвідчення наявності або відсутності 

юридично значущого факту і становить один з 

«креативних», тобто конструктивно творчих мо-

ментів у процесі здійснення правосуддя. Обумо-

вленість таких моментів здійснюється через сис-

тему кодів комунікації, що опосередковують 

процес наведення доводів (аргументів) з метою 

зміни позиції або переконань іншої сторони сто-

совно тези, що висувається.  

Аналізуючи вищезгадані діалогічні моделі 

співвідношення факту й норми, можна констатува-

ти, що право розвивається у двох відомих і відмін-

них між собою напрямах, а саме – чітке формулю-

вання казуїстичної норми за умови існування тих 

чи інших процесуальних механізмів та юридико-

технічних засобів його «адаптації» до потреб адек-

ватного правозастосування (актуалізація факту); 

або чітке формулювання абстрактної норми за 

умови існування юридико-технічних засобів його 

конкретизації відповідно до потреб адекватного 

правозастосування  (актуалізація норми).  

Не абсолютизуючи жодну із вищезгаданих 

моделей, очевидним є те, що атрибутивність у 

правопізнанні логічних пріоритетів у зв’язках 

факт-норма чи моделі  зворотнього акцентування 

норма-факт, в особливий спосіб маркує (через 

мисленнєві компоненти, і насамперед юридичну 

парадигму) правила та принципи оціночно-

пізнавальної діяльності юриста. З часом розмаїті 

почерки (стилі) розумових структур в особливий 

спосіб вибудовуються в сукупність образів, уяв-

лень, що повною мірою відображуються у реалі-

ях цивілізаційного розвитку юридичної практики 

[11, с. 39]. Усе це призводить до того, що сконс-

труйований світ реіфікується у своєрідний когні-

тивний стиль побудови понятійних систем (з 

пріоритетом конкретного або абстрактного спо-

собу концептуалізації того, що відбувається), 

який з більшим чи меншим успіхом в юридичній 

практиці деталізується по-різному. 
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Дихотомия факта и нормы: проблема методологических подходов 

 

Аннотация 

С противоположных методологических позиций исследуется дихотомический концепт факт-

норма с определением обязательного приоритета одного из элементов этой структуры. Атрибутив-

ность одного из логических приоритетов детерминирует в дальнейшем правила и принципы оценоч-

но-познавательной деятельности юриста. 
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Науковий вісник Чернівецького університету. 2014. Випуск 728. Правознавство. 33 

УДК 34.01 

© 2014 р. В.П. Тарануха 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці 

 

СВОБОДА ЛЮДИНИ ЯК ПРАВОВА ТА ХРИСТИЯНСЬКА ЦІННІСТЬ 

 
Протягом століть мінялися правові доктрини, а отже, і розуміння свободи як соціального явища. Античне 

право, визнаючи протилежність вільної людини і раба, було неспроможне надати свободі реальний статус, роб-

лячи з рабства одних умови справжньої свободи інших. Право середньовіччя та нового часу розглядало свободу 

як привілей. А позитивізм, визнавши свободу правовим явищем, розчленував її на свободу слова, свободу дру-

ку, свободу віросповідання, поширивши на ці її частки фактично статус права. 

Християнське ж розуміння свободи за дві тисячі років не змінилось і досі сприймається як свобода від 

рабства самому собі, своєму гріху, злу і як потяг безсмертної душі до добра та любові.  

Ключові слова: свобода особистості, свобода як правова цінність, свобода як християнська цінність, сво-

бода слова.   

 

Постановка проблеми. Свобода є найваж-

ливішою потребою як окремої особистості, так і 

суспільства в цілому. Прагнення до свободи,  до 

звільнення від  кайданів деспотизму, свавілля 

пронизує всю історію людства. Свобода віками 

сприймалась цілісно… І тільки позитивізм ХХ сто-

ліття, визнавши свободу правовим явищем, розч-

ленував її на свободу слова, свободу друку, свобо-

ду віросповідання, поширивши на ці її частки фак-

тично статус права (в суб’єктивному розумінні). 

Розділення призводить до нівелювання будь-чого, 

так знівелювалось і суспільне розуміння свободи, 

затиснене в рамки приписів правових норм. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Дослідженню християнського, суспільно-полі-

тичного та правового аспектів категорії свободи 

присвячені праці багатьох мислителів і вчених 

різних часів. 

Античні мислителі Демокріт, Платон,  

Аристотель, Епікур, Сенека, Марк Аврелій, Марк 

Тулій Цицерон у своїх трактатах розглядали сво-

боду як суспільне і правове явище. Християнські 

мислителі різних віків – апостол Павло, апостол 

Іаков, апостол Іоан Богослов, Августин Аврелій, 

Василій Великий, Іоан Златоуст, Афанасій Вели-

кий, Ісаак Сірін, Нестор Літописець, Володимир 

Мономах, патріархи Іосиф, Тихон, Алексій ІІ 

розглядали закон свободи як закон досконалий в 

істині, в добрі, в любові. 

Мислителі епохи Відродження та Просвіт-

ництва Т. Гоббс, Ж-Ж.Руссо, Дж. С. Міль, Т. 

Грін під свободою стали розуміти безперешкод-

ну реалізацію здібностей особи, як абсолютну 

цінність, як підставу пізнання, в тому числі і 

права. І.Кант, Г.-Ф. Гегель та інші представники 

німецької класичної філософії визначали право 

через свободу (люди вільні в міру їх побутової 

рівності і рівні в міру їх свободи).  

Західні дослідники права ХХ ст. – Х. 

Арендт, І. Берлін, Ю. Габермас,  Ф. Гаєк, Р. Дво-

ркін, Б. Леоні, Д. Ллойд, Р. Пайпс, К. Поппер, 

Дж. Ролз, Р. Циппеліус – епіцентром суспільного 

розвитку вважають особистість з її свободою та 

правами і, відповідно, розглядають демократичні 

форми та інститути не як межу свободи, а як за-

сіб максимального розширення її обсягу. Ж-П 

Сартр, А.Камю, М. Бердяєв розглядали свободу 

як внутрішнє та духовне явище.  

Метою статті є аналіз поглядів і вчень духов-

них мислителів, учених, правників щодо сутності 

свободи як правової та християнської цінності.  

Виклад основного матеріалу. Свобода 

особистості в різноманітних її проявах є визна-

чальною цінністю для людини, суспільства і 

держави. Значення свободи для самореалізації 

людини завжди осмислювалося мислителями, 

філософами, правниками, політиками. 

Античне право, визнаючи протилежність 

вільної людини і раба, було неспроможне надати 

свободі реальний статус, роблячи з рабства од-

них умови справжньої свободи інших. Але в той 

же час античне право показує, що така свобода, 

будучи реальною, залишається лише привілеєм 

окремих осіб. Так, Демокріт констатував, що ві-

льність однієї людини пов’язана з відсутністю 

обмежень у всьому суспільстві [1, с. 241]. Платон 

зазначав, що свобода – це влада над життям; не-

залежність у всьому; можливість жити по-

своєму; щедрість у використанні майна і воло-

дінні ним [2, с. 617]. Аристотель вважав, що од-

нією з характерних ознак демократичного уст-

рою... є свобода. Друга засада демократії полягає 

у наданні можливості жити кожному за його ба-

жанням… Звідси й виникло прагнення взагалі 

нікому не коритися; оскільки ж цього досягти 

неможливо, то принаймні хоча б почергово (вла-

дувати й коритися). І в даному разі це прагнення 
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збігається із засадою свободи, яка, спирається на 

підвалини рівноправності» [3, с. 167]. Епікур у 

загальних законах природи вбачав підставу сво-

боди й щастя: ідучи за природою, людина стає 

вільною. А стоїки Сенека, Марк Аврелій вважа-

ли, що в природі немає нічого, крім необхідності, 

й тому людина не вільна ні в чому, крім свого 

ставлення до законів і сил, які її визначають. 

Марк Тулій Ціцерон у трактаті «Про дер-

жаву» наголошував, що «...тільки в такій держа-

ві, де влада народу найбільша, може існувати 

свобода; адже приємнішого, ніж вона, не може 

бути нічого, і вона, якщо не є рівною для всіх,то 

вже не є свободою» [4, с. 67]. 

Занепад античних держав, їх ідеології та пра-

ва, всезагальне поширення християнства призвело 

до утвердження позитивної концепції свободи як 

Божественного дару і творчого начала в людині, як 

вільного вибору людиною добра, а при гріховності 

– і зла. Так, апостол Павло зазначав, що «…де Дух 

Господній, там свобода»[5], апостол Іаков підкрес-

лював, що хто вникне в закон досконалий, закон 

свободи, і перебуватиме в ньому, той, будучи не 

слухачем забудькуватим, але виконавцем справи, 

блаженним буде у своїй діяльності [6], а апостол 

Іоан Богослов наголошував: «пізнаєте істину, і іс-

тина зробить вас вільними» [7].  

Августин Аврелій, підкреслюючи  цінність 

людини та її свободи, зазначав: «Якщо, насправ-

ді, людина є благо…, вона повинна володіти ві-

льною волею, без якої не може поступати прави-

льно… Відповідно, оскільки без неї (свободи) 

людина не може жити праведно, це є достатньою 

причиною, чому вона повинна бути дарована.  

А що вона дана для цього, можна зрозуміти і з 

того, що, якщо хто-небудь скористався нею для 

вчинення гріхів (проступків), він карається Тво-

рцем», оскільки «воля в нас завжди вільна, але не 

завжди добра». Крім того, підкреслював Авгус-

тин Аврелій: «ніхто нічого не робить добре, як-

що це проти волі (іншої людини), навіть якщо 

людина робить щось хороше» [8]. 

Не будучи зв’язана ніякою необхідністю, 

отримавши від Творця життя вільне, як створена 

по образу Божому, вона розуміє добро, уміє ним 

насолоджуватися, обдарована свободою і силою 

жити за її природою; але має також свободу ухи-

лятись від прекрасного…тому, що Богу потрібно 

не вимушене, а те, що здійснюється добровільно, 

власним волевиявленням,. –  підкреслював Васи-

лій Великий [9, с.151, 156].  

Афанасій Великий розкриття християнсь-

кої сутності свободи здійснив шляхом зіставлен-

ня: «Закон Мойсеїв піддавав покаранню, а страх 

Христовий непорочний, бо вчить нас боятися, як 

сини бояться батька, … з блaгoгoвіння, яке хара-

ктерне для вільних. Свобода, що дарується Бо-

гом, є безпристрасністю душі при істинному ба-

ченні сущого» [10, с.70-71]. Ніби доповнюючи 

Афанасія Великого, Ісаак Сірін наголошує, що 

«…перетворююча свобода душі, відображена в 

тому вільному образі буття, який очікує нас у май-

бутньому віці, – це коли душа, не будучи пов'язана 

нічим тілесним, у жодному зі своїх проявів не схи-

льна до страху по відношенню до чогось у цьому 

світі, що відбувається, вільна від боязні життєвих 

злигоднів...» [11, с.19-20]. 

Іоан Златоуст підкреслив, що «…у цьому-

то і полягає перевага Церкви; в цьому відмітність 

нашого благородства... Хоча б ти був раб, хоча б 

вільний, тобі немає від цього ні користі, ні шко-

ди; одне тільки потрібно – свобода і душевна 

прихильність [12]. Проте «…вільна воля наша з 

хитруванням приступає до правди Твоєї (Божої). 

Якщо трапляється самій погрішити проти прав-

ди, вказує на свою неміч, а якщо грішить хто 

проти неї, вказує на його несправедливість» [13]. 

Отже, в ранньосередньовічному суспільстві 

домінувала  ідея, що людина є підданою двох 

держав, одною з яких є Царство Небесне, в яко-

му людина виступає спадкоємцем вічного життя 

і долі, незрівнянно вищих за ті, що можуть дати 

всі земні царства, порушило питання не знане в 

античному світі – про взаємини церкви з держа-

вою. Християнизація європейських монархічних 

держав сприяла утвердженню унікальності ста-

новища монарха. У силу його ролі в суспільстві 

на монарха лягала велика відповідальність за до-

бробут народу, він мав широку свободу дій задля 

досягнення цієї мети, а також непорушні права 

щодо підданих та їхніх обов’язків. 

Важко собі уявити, що ідея свободи відіг-

рала б таку велику роль у європейській політико-

правовій думці, якби релігійні інституції не 

отримали широкої автономії, а за силою впливу – 

й переваг перед державою та її засобами приму-

су. У західноєвропейських країнах ідея світсько-

го права доповнювалась ідеєю християнського 

обов’язку, а поряд з підданством у державі і вод-

ночас над ним – належністю до Царства Небесно-

го. Подвійна форма християнського суспільства 

створила унікальну проблему, осмислення якої з 

часом призвело до боротьби за автономію церкви в 

державі та свободу совісті. Епоха реформації за-

лишила далекосяжні наслідки, без яких сучасні ідеї 

прав і свобод особистості навряд чи були б зрозу-

мілими [14, c.184-185, 194, 204].    
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Християнизація Київської Русі призвела до 

адаптації християнських цінностей русичами, 

чия язичеська руйнівна свободолюбність посту-

пово трансформувалась  в творчу животворящу 

свободу добра. Нестор Літописець у «Повісті 

минулих літ» відобразив цей процес наступним 

чином: «…По сих же літах, по смерті братів сих, 

[Кия, Щека і Хорива], утискувалися [поляни] 

деревлянами та іншими навколишніми [племе-

нами]. І знайшли їх хозари, коли вони сиділи в 

лісах на горах, і сказали хозари: «Платіте нам 

данину». Поляни тоді, порадившись, дали [їм] од 

диму по мечу. І понесли [це] хозари князеві сво-

єму і старійшинам своїм, і сказали їм: «Ось, 

знайшли ми данину нову». А ті запитали їх: 

«Звідки?» І вони сказали їм: «У лісі на горах, над 

рікою Дніпровською». А ті запитали: «Що вони 

дали?» І вони показали меч, і мовили старці хо-

зарські: «Недобра [се] данина, княже. Ми здобу-

ли [її] однобічним оружжям, себто шаблями, а 

сих оружжя обоюдогостре, себто мечі. Сі будуть 

брати данину і з нас, і з інших земель». І все це 

збулося, [бо] говорили вони не з своєї волі, а за 

Божим повелінням… Ото воно й сталося: воло-

діють бо хозарами руські князі й до сьогодніш-

нього дня…»[15, с.2-3, 4-6, 7-11].  

Вищезазначена інформація із «Повісті ми-

нулих літ» повинна сприйматись не тільки бук-

вально – співвідносячись тільки з подіями тися-

чолітньої давності, але й символічно, бо свобо-

долюбивість русичів не вдалось перемогти ніко-

му, руський православний дух крізь віки живот-

ворить особливу східноєвропейську спільноту, 

яка непереможною залишається і по нині. А тає-

мницю її життєздатності привідкриває Володи-

мир Мономах у своєму «Повчанні дітям»:  «І, як 

гнів у люті його, так життя і воля його: ввечері 

вселяється плач, а ранком [з’являється] ра-

дість…Бо лучче милість Твоя Господи, аніж 

життя моє, і вуста мої хай восхвалять Тебе. Так 

благословлю Тебе за життя моє і в честь Твою 

здійму руки мої…Навчися, праведний чоловіче, 

поступати благочестиво, навчися, за євангельсь-

ким словом, «очима управляти, язик стримувати, 

ум упокорювати, тіло поневолювати, гнів погуб-

ляти, помисли чисті мати, спонукаючись на доб-

рі діла ради Господа; позбавлений – не мсти, 

зненавиджений – люби, гнаний –  терпи, підда-

ний хулі – моли, умертви гріх» [16, 423-461].  

 Християнське трактування свободи як ві-

льного волевиявлення протягом століть залиша-

ється незмінним як і всі кононічні правила, оскі-

льки істина одна і непорушна. Проте вільно во-

левиявлятися людина можне не тільки в сторону 

добра, але й зла, відступаючи тим від істини. Як 

по-сучасному звучать слова духовного діяча 

XVII століття патріарха Іосифа: « …У кожної 

країни свої закони… Не приходить одна до дру-

гої, але своїх звичаїв тримається; а ми оскверни-

лися в беззаконнях різних країн, перейнявши у 

них погані звичаї. Тому Господь і карає нас, що 

ми, отримавши розум і істинний закон, не посту-

паємо по його волі» [17, c.64]. 

В епоху Відродження і подальший період 

під свободою стали розуміти безперешкодну ре-

алізацію здібностей особи. У природно-правових 

концепціях Нового часу й епохи Просвітництва 

свобода трактується як абсолютна цінність, як 

підстава пізнання та права, як вихідна передумо-

ва всіх природних прав людини, для якої харак-

терною є невідчужуваність.  

Т. Гоббс визначав свободу, «як частину 

природного права, яка залишена громадянам і 

якою їм дозволено володіти відповідно до... за-

конів» Наводячи алегоричний приклад з водою, 

яка може зіпсуватися, будучи обмеженою з усіх 

боків, або розповсюдитися скрізь при наявності 

виходів, Гоббс указує на дві крайнощі регулю-

вання людської поведінки. У першому випадку 

«громадяни потерпають, якщо не роблять нічого 

без прямої вказівки закону, якщо ж останній до-

зволяє їм усе – розбігаються у всі сторони; най-

більша вільність, коли законом багато залишено 

на їх розсуд» [18, с. 298-342]. 

Ж-Ж.Руссо, будучи прихильником теорії 

суспільного договору,  зазначав, що кожен, від-

повідно до суспільного договору, відчужує від 

себе тільки таку частину своїх прав, статків і 

свободи, скільки спільноті важливо узяти під 

свій контроль [19]. Проте в буремні революційні 

часи кінця ХVIII століття  став зрозумілим іс-

тинний зміст його поглядів, тоді він уже заявляв, 

що «…як меч, що блискотить в руці героя свобо-

ди,  подібний до мечів, якими озброєні посіпаки 

тиранії..., так уряд революції – це деспотизм сво-

боди проти тиранії [20, с.560]». Через півтора 

століття патріарх Тихон, духовний діяч ХХ сто-

ліття так заперечив останнє твердження Ж-

Ж.Руссо: «велике благо – свобода, якщо вона 

правильно розуміється, як свобода від зла, яка не 

тіснить інших, не переходить у свавілля. Але та-

кої свободи ви (революціонери) не дали: у вся-

кому потуранні низьким пристрастям натовпу, 

безкарності убивств, грабежів полягає дарована 

вами свобода. Усі прояви як істинної громадян-

ської, так і вищої духовної свободи подавлені 

вами нещадно [17, с.240-241].    
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І.Кант, Г.-Ф. Гегель та інші представники 

німецької класичної філософії визначали право 

через свободу, спочатку передбачаючи, що люд-

ська свобода в принципі не може бути безмеж-

ною і потребує правових форм її реалізації. Згідно з 

цим підходом, право цивілізованої держави не за-

зіхає на первинне право, воно лише окреслює зов-

нішні кордони простору соціальної свободи. Суть 

природного призначення свободи полягає в тому, 

що свобода не просто деяке благо взагалі, не один 

лише простір для самореалізації, а простір актив-

ності, розгортання нових можливостей людини з 

метою реалізації себе. Тобто люди вільні в міру їх 

побутової рівності та рівні в міру їх свободи.  

Свободу, вважав Г.-Ф. Гегель, треба розу-

міти як соціальний феномен, як властивість, при-

таманну суспільній системі, а постає вона через 

моральний розвиток спільноти. Це не стільки 

індивідуальне обдаровання, скільки статус, що 

надається індивідові через правові й етичні ін-

ституції, які підтримує суспільство. Отже, її не 

можна прирівнювати до сваволі чи до того, що 

випливає з особистих схильностей.  Свобода по-

лягає скоріше в пристосуванні схильності та ін-

дивідуальної здібності до виконання суспільно 

значущої роботи;  або, як висловився  Ф.Г. Бред-

лі, в знаходженні «мого становища й моїх обов'я-

зків». Саме ці речі надають схильності моральної 

вартості, адже не можна морально захистити жо-

дної претензії на свободу  чи  щастя, за винятком 

тих випадків, коли бажання збігається з якоюсь 

фазою загального блага й підтримується загаль-

ною волею. Правами й свободами індивіда є те,  

що відповідає обов'язкам, які накладаються на 

його становище в суспільстві. 

Кардинально протилежними до вищезазна-

чених були погляди лібералістів Дж.С. Міля та Т. 

Гріна. Так, для Дж. С. Міля свобода думки й до-

слідження, свобода дискусії та свобода само-

стримуваного морального судження та дії були 

самодостатніми цінностями. Законодавство може 

бути засобом творення, збільшення та вирівню-

вання можливостей, наголошував він, і лібера-

лізм не сміє накладати жодних обмежень на його 

застосування [14, с.573, 616-622].    

Західні дослідники права ХХ ст. – Х. 

Арендт, І. Берлін, Ю. Габермас, Ф. Гаєк, Р. Двор-

кін, Б. Леоні, Д. Ллойд, Р. Пайпс, К. Поппер, Дж. 

Ролз, Р. Циппеліус – епіцентром суспільного ро-

звитку вважають особистість з її свободою та 

правами і, відповідно, розглядають демократичні 

форми та інститути не як межу свободи, а як за-

сіб максимального розширення її обсягу.    

А ось Ж-П Сартр, А.Камю, М. Бердяєв розг-

лядали свободу як внутрішнє та духовне явище, 

яке виражає можливість вибору будь-якого рішен-

ня, тобто як абсолютну свободу. А.Камю, Ж-П 

Сартр підкреслювали, що людина вільна, її дії ні-

чим не детермінуються. Кожна людина повинна 

формувати свою особистість і робити змістовним 

своє життя. Для цього вона повинна бути наділена 

свободою і разом з тим відчувати свою відповіда-

льність перед іншими [21, с.51-59,  22, с.445-449]. 

У вченні про свободу М. Бердяєв виділяє 

три її види: 1) первинна ірраціональна свобода, 

або невимушеність; 2) раціональна свобода, тоб-

то виконання морального обов'язку; 3) свобода, 

проникнена любов'ю до Бога. 

Перший різновид свободи він співвідно-

сить з демократією. «Демократія, підкреслює М. 

Бердяєв, свободолюбна, але ця свободолюбність 

виникає не із поваги до людського духу і людсь-

кої індивідуальності, це – свободолюбство бай-

дужих до істини. Те, що демократія не знає і не 

бажає знати істину, приводить інколи до жорсто-

ких результатів. Найбільш «кричущий» приклад, 

який підтверджує беззахисність демократії перед 

торжеством зла: розп’яття Христа Спасителя, 

відданого на смерть саме в результаті демокра-

тичного голосування єрусалимського натовпу».   

1. Свобода первинна стосовно добра і зла, 

вона зумовлює як добро, так і зло. На думку 

Бердяєва, дії істоти, яка має свободу волі, не 

може передбачати навіть Бог, оскільки ці дії 

повністю вільні. Бог не творить волі істот 

всесвіту, а просто допомагає тому, щоб воля 

ставала добром [23, с. 29-266]. 

Позитивізм, ставши домінуючою теорією 

ХХ століття, кардинально змінив співвідношення 

понять свободи, прав і обов’язків. На думку 

представників цього наукового напрямку, місія 

права «за визначенням» і «збереженням» свобо-

ди не зводиться до одного лише встановлення 

для неї обмежень – вона полягає в тому, що ма-

ють бути належні правові форми і способи, пра-

вовий інструментарій (позитивне право), що ви-

значатимуть і забезпечуватимуть свободу. Таким 

чином, саме право по своїй вихідній суті є фор-

мою, створеною людьми, яка логічно і історично 

призначена бути інститутом упорядкування сво-

боди, додавати їй визначеність і забезпеченість, а 

звідси і людський вміст, істинно людську цін-

ність [24, с.254-297].   

Позитивізм особливе місце зайняв не тіль-

ки в правових системах багатьох держав світу, 

але й став домінувати в міжнародно-правових 

актах. Положення Загальної декларації прав лю-
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дини, Європейської конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод стали основою 

конституційних норм, що стосуються свободи, 

прав і обов’язків людини і громадянина. Саме в 

цих актах свобода декларується як фактично різно-

вид прав, розчленовуючись на свободу слова, дум-

ки, віросповідання – абсолютна цінність трансфо-

рмується у відносні «цінності», залежні від держа-

вного захисту і гарантування. Людина отримує 

можливість самостійного вибору свого способу 

життя, діяльності, поведінки тільки в умовах конк-

ретної держави і суспільства (відносна свобода). 

Негативною тенденцією сьогодення, особ-

ливо на пострадянському просторі, є поступова 

трансформація позитивізму в законництво, у то-

му числі й не правове. Протестно до вищезазна-

ченої тенденції у свідомості багатьох індивідів 

свобода продовжує асоціюватися з відсутністю 

внутрішніх і зовнішніх обмежень, безкарністю та 

вседозволеністю (крайній лібералізм). Це не 

сприяє становленню традицій законослухнянос-

ті, а також посилює вплив правового нігілізму.  

Зміцнення державності й порядку в право-

вій і політичній сферах, без яких немислимий 

розвиток громадянського суспільства, повинні 

спиратися на стійкий ідеологічний фундамент. 

Його основою належить визнати свободу як одну 

з якісних характеристик права, а саме як форму 

творчої самореалізації особистості, що протисто-

їть розумінню свободи як вседозволеності та пе-

решкоджає «розмиванню» підвалин правосвідо-

мості й праворозуміння в суспільстві [25, с.15-

18],  з одного боку, та  розумінню її як вузько 

узаконених часток (свобода слова, друку, віро-

сповідання) – з іншого.  

У ХХІ ст. як і протягом двохтисячолітньої 

канонічної традиції, першоієрархи християнської 

церкви підкреслюють, що «…головна свобода – 

свобода від рабства самому собі, своєму гріху, 

злу, що притаїлося в наших серцях. Якщо ми цю 

свободу набудемо, наше суспільство буде гармо-

нічним і гідним» [17, c.517]. 

Висновки. Свобода, дарована Творцем, є 

абсолютною цінністю і визначальною сутнісною 

властивістю людини, без якої немислиме її інди-

відуальне та суспільне буття. Усі інші її тракту-

вання – свобода як результат сили чи розумової 

зверхності; свобода як різновид прав, санкціоно-

ваних державою, виявилися у процесі історично-

го розвитку неспроможними і такими, що ство-

рюють перешкоди для гармонійного розвитку 

суспільства та держави.   
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Freedoms as legal and Christian value 

 

Summary 
The legal doctrines for centuries were changed and therefore the understanding of freedom as a social 

phenomenon was changed. The ancient law, recognizing the opposite of a free man and a slave, was unable 

to provide real freedom status, making slavery of one’s as a condition of true freedom of others.  Medieval 

and modern time law considered the freedom as a privilege. Instead of this, positivism, recognizing the 

freedom as legal phenomenon, divided it on freedom of speech, freedom of press, freedom of religion, 

extending actual status of law on  these share. 

Christian understanding of freedom has not changed is two thousand years and  still is perceived as 

freedom from slavery himself, his sin, evil and the traction immortal soul to the goodness and love. 

Кeywords: individual freedom, freedom as a legal value, freedom as a Christian value, freedom of 

speech. 

 

                            В.П. Тарануха 

Свобода человека как правовая и христианская ценность 

 

Аннотация 

На протяжении веков менялись правовые доктрины и, соответственно, менялось понимание свобо-

ды как социального явления. Античное право, признавая противоположность свободного человека и раба, 

оказалось неспособным предоставить свободе реальный статус, делая из рабства одних условия действи-

тельной свободы других. Право средневековья и нового времени рассматривало свободу как привилегию. 

Позитивизм, признав свободу правовым явлением, расчленил ее на свободу слова, свободу печати, свобо-

ду вероисповедания, распространив на эти ее части фактически статус права. 

Христианское же понимание свободы за две тысячи лет не изменилось, поскольку до сих пор 

воспринимается как свобода от рабства самому себе, своему греху, злу и как тяготение бессмертной 

души к добру и любви. 

Ключевые слова: свобода личности, свобода как правовая ценность, свобода как христианская 

ценность, свобода слова. 
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З ІСТОРІЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ СУДІВ НА БУКОВИНІ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД  

ПІД ВЛАДОЮ РУМУНІЇ 

 
Досліджується питання утворення та діяльності спеціалізованих судів на Буковині у складі Румунії (1918-1940 

рр.). Особлива увага звертається на розвиток законодавства про спеціалізовані суди, особливості їхньої структури та 

судочинства. Визначається ефективність, результативність їхньої діяльності та способу розгляду справ. 

Ключові слова: трудовий суд, військовий суд, адміністративний суд, прокурор, закон, юрисдикція. 

 

Постановка проблеми. Зі здобуттям Укра-

їною незалежності значно актуалізувалося пи-

тання про встановлення тісних стосунків із сусід-

німи державами. Особливе місце серед них на-

лежить Румунії. Стабільність українсько-ру-

мунських відносин неможлива без об’єктив-ного 

вивчення їх історичного минулого. 

Серед інших проблем наукового вивчення 

потребує питання про статус спеціалізованих 

судів на Буковини у складі Румунії (1918–1940 

рр.). Інтерес до даного питання викликаний пра-

гненням ліквідувати «білі плями», виникнення та 

існування яких певною мірою було пов’язане з 

тривалими попередніми заборонами ідеологічно-

го характеру щодо дослідження місця Буковини 

у правовій системі Румунії у міжвоєнний період. 

Іншим чинником, який зумовив інтерес до пра-

вового минулого Буковини, стало усвідомлення 

необхідності відтворити об’єктивну, неупере-

джену картину становлення національної право-

вої системи для визначення потенційних можли-

востей її подальшого розвитку. 

Ступінь наукової розробки теми. На 

жаль, на сьогодні відсутні комплексні дослі-

дження з питань діяльності спеціалізованих судів 

на Буковині у міжвоєнний період, як в українсь-

кий, так і у румунський історіографії. Окремі ас-

пекти досліджуваної проблеми розглядаються 

у публікаціях румунських дослідників: Н. Пеліна 

[22], П. Попеску [23], Е. Тарангула [29], Н. Тіро-

на [30] тощо. Тому основними джерелами дослі-

дження діяльності спеціалізованих судів на Бу-

ковині у міжвоєнний період стали нормативно-

правові акти та друковані засоби масової інфор-

мації того періоду («Glasul Bucovinei», 

«Monitorul Oficial»), архівні матеріали. 

Мета статті – історико-правовий аналіз ді-

яльності спеціалізованих судів на Буковині у мі-

жвоєнний період під владою Румунії. 

Виклад основного матеріалу. Судова сис-

тема міжвоєнного періоду, яка діяла на Буковині, 

характеризується особливістю існування таких 

спеціалізованих судів, як трудового, військового 

й адміністративного.  

У системі румунських судових органів, які 

діяли на Буковині у 1918-1940 рр. особливе місце 

займав трудовий суд, створений з метою розван-

таження румунських судів загальної юрисдикції 

від великої кількості скарг, пов’язаних з порушен-

ням трудового законодавства. Їх створення розпо-

чалось із прийняття закону про організацію трудових 

судів від 15 лютого 1933 р. [20]. Даним законом (ст. 

74) передбачалося створення трудового суду й для 

Буковини у Чернівцях. Розпочав свою роботу Черні-

вецький трудовий суд 6 липня 1933 р. [11]. 

Трудові суди створювалися з метою розг-

ляду трудових спорів між суб’єктами трудових 

правовідносин: роботодавцями (фізичними та 

юридичними особами, які використовували най-

ману працю (ст. 5)) та найманими працівниками 

(ст. 7) закону про організацію трудових судів від 

1933 р. До юрисдикції трудових судів належали 

справи, які стосувалися: трудових контрактів і 

договорів, питань оплати праці, часу відпочинку, 

стажування, відшкодування завданих збитків, 

припинення трудових відносин, охорони праці, 

соціального захисту працівників. Згідно ст. 11, 

трудові суди розглядали також цивільні позови, 

сума яких не перевищувала 50000 лей, а в окре-

мих випадках, передбачених законодавством, 

розглядалися позови і на більші суми. До компе-

тенції трудових судів також належав розгляд 

справ з питань порушення трудового законодав-

ства, відповідальність за які передбачалася кри-

мінальним законодавством. Трудові суди були 

підконтрольними голові трибуналу, в чиїй юрис-

дикції знаходились, і судовим інспекторам апе-

ляційних судових палат або вищої палати касації 

та правосуддя Румунії. 

Судді трудових судів призначалися мініс-

терством юстиції за поданням міністерств праці, 

охорони здоров’я та соціального захисту. Для 

виконання суддівських повноважень у трудово-

му суді до кандидатів висувалася вимога про на-

явність не менше як трирічного стажу роботи на 
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посаді судді у судах загальної юрисдикції. Приз-

началися судді терміном на три роки. Головував 

у трудових судах суддя, який мав найвищий 

ранг. Він, як голова (шеф) суду, користувався 

всіма правами, привілеями та виконував усі обо-

в’язки, які покладалися на голів судів загальної 

юрисдикції. Термін, відпрацьований у трудових 

судах, зараховувався до суддівського стажу. Опла-

та праці суддів трудового суду здійснювалося міні-

стерством юстиції з коштів, перерахованих на 

утримання даних судів міністерством праці [18]. 

До складу Чернівецького трудового суду 

входило: 2 судді, 2 судові секретарі та 4 їх поміч-

ники [4, арк. 2, 4, 7]. Організація діловодства у 

трудових судах здійснювалась судовими секре-

тарями та їх помічниками. 

Розгляд справ трудовим судом відбувався у 

складі судді та засідателів. Кількість засідателів 

при трудових судах визначалася міністерством 

юстиції, а делегувалися вони від підприємств або 

державних установ за поданням регіональної па-

лати праці. Із загального списку засідателів міні-

стерствами праці, охорони здоров’я та соціаль-

ного захисту визначалася необхідна кількість, 

передбачена в межах бюджету. Списки обраних 

засідателів опубліковувались у часописі румун-

ського парламенту («Офіційному Віснику») із 

зазначенням адрес та категорій трудових справ, з 

яких вони могли бути засідателями. Засідателі 

призначалися терміном на три роки з правом пе-

репризначення і були зобов’язані виконувати 

обов’язки до початку роботи новопризначених 

засідателів. Засідателями могли бути призначені 

тільки громадяни Румунії, які досягли 25 р., во-

лоділи державною мовою, були освіченими, від-

були військову службу та відпрацювали не мен-

ше року в місцевості, на яку розповсюджувалась 

юрисдикція відповідного трудового суду. Засіда-

тель трудового суду міг виконувати відповідні 

зобов’язання до досягнення 60 р. При призна-

ченні засідателі для отримання можливості прис-

тупити до виконання своїх обов’язків мали скла-

сти присягу на відкритому засіданні перед голо-

вою суду [5]. Засідателі, як і суддя, мали право 

ставити запитання учасникам процесу. У разі 

невиконання чи неналежного виконання засіда-

телем покладених на нього законодавством зо-

бов’язань за вмотивованим поданням голови 

трудового суду він міг бути оштрафований на 

суму від 500 до 2000 лей. Право засідателів тру-

дових судів брати участь у здійсненні судочинс-

тва гарантувалося законом. Так, у випадку пере-

шкоджання засідателям виконувати покладені 

законодавством на них повноваження їх праце-

давцями, останні могли бути оштрафовані на су-

му від 5000 до 10000 лей. 

Трудовий суд розглядав справи у складі 

одного судді, як голови, та двох засідателів, які 

обиралися сторонами з відповідного списку, 

опублікованому в «Офіційному Віснику», якщо 

інше не було передбачено законодавством. Розг-

ляд кримінальних справ, пов’язаних із порушен-

ням трудового законодавства, які підпадали під 

юрисдикцією трудових судів, здійснювалася без 

участі засідателів.  

Судові засідання проводилися відкрито, крім 

випадків, передбачених законом. Рішення у трудово-

му суді приймалися більшістю голосів, але у випадку 

неможливості отримання більшос-ті суддя сам прий-

мав рішення. Воно оголошувалось у день закінчення 

розгляду справи або не пізніше трьох днів після цього 

головуючим на засіданні, присутність засідателів при 

цьому була необов’язковою. 

Головуючий на засіданні стежив за поряд-

ком під час засідання, а у випадку злісного його 

порушення мав право накладати штрафні санкції 

у розмірі від 500 до 1000 лей або позбавити волі 

під час того самого засідання за грубе чи особли-

во грубе порушення дисципліни на термін від 15 

днів до трьох місяців, або від одного до шести 

місяців. Рішення про притягнення до відповіда-

льності за порушення дисципліни під час судово-

го засідання можна було оскаржити протягом 

трьох днів до Чернівецького трибуналу. Діяв 

трудовий суд у Чернівцях до встановлення тут 

радянської влади у червні 1940 р. 

Військовий суд на Буковині був створений 

у листопаді 1918 р. при восьмій румунській диві-

зії, яка з установленням румунської влади у краї 

дислокувалися в Чернівцях. 

Юрисдикція військового суду з моменту 

створення розповсюджувалася на всі правопору-

шення, які могли загрожувати національній безпе-

ці, скоєні військовослужбовцями або цивільними 

громадянами. Військовий суд, діючий на Буковині, 

враховуючи невизначеність його юрисдикції, став 

разом із сигуранцою (таємна поліція), жандармері-

єю та поліцією одним з найбільш ефективних засо-

бів стримування населення проти виявлення незго-

ди з діяльністю центральних і місцевих органів 

державної влади, про що свідчить перелік справ, 

які розглядалися цим судом [21, с. 2].  

На момент створення військовий суд Буко-

вини керувався кодексом військового судочинст-

ва 1875 р. (із внесеними останніми змінами до 

нього 28 грудня 1916 р.). Кодекс на той час мо-

рально вже застарів. Судова реформа 1924 р. об-

межила  компетенцію військових судів, пошири-
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вши їх юрисдикцію лише на справи, в яких фігу-

рували військовослужбовці та території, де був 

запроваджений стан облоги  (такий стан облоги на 

території Буковини з невеликими перервами діяв 

під час усього міжвоєнного періоду) [1]. Наступні 

зміни у діяльності військових судів Румунії відбу-

лись у 1937 р. Започатковані вони були прийнят-

тям нового кодексу військового судочинства 20 

березня 1937 р. З проведенням нової реформи у 

травні 1937 р. діючий військовий суд на Буковині 

був перетворений на військовий трибунал, прези-

дентом якого став Г. Крістеску [26, с. 3]. 

Реформа військового судочинства 1937 р. 

значно розширила компетенцію військових три-

буналів [22, с. 206-208]. Вони отримали майже 

абсолютну юрисдикцію на всі види справ, навіть 

без запровадження військового стану при мож-

ливості трактування, що «вчинені дії» були 

спрямовані проти Конституції, безпеки держави і 

суспільного порядку [10, с. 157-158]. У 1939 р. 

була проведена кадрова реформа у Чернівецько-

му військовому трибуналі (було призначено но-

вого президента трибуналу полковника Т. Ште-

фанеску замість підполковника Г. Крістеску) [27, 

с. 1]. Більшість справ, які розглядалися Чернівець-

ким військовому трибуналом на Буковині у міжво-

єнний період, в основному стосувалися: питань 

незаконного володіння зброєю [16, с. 3], дезертирс-

тва [21, с. 3], крадіжок, скоєних військовослужбов-

цями, невиконанням наказів патрулів [25, с. 4], ба-

ндитизму [9, с. 3], проведення комуністичної про-

паганди [13, с. 4], несанкціонованих зборів грома-

дян [12, с. 3], прояву зневаги до королівської влади 

[14, с. 2] та румунської мови навіть з боку інозем-

них громадян [15, с. 2]. Так, за звинуваченням у 

зневазі до румунської мови Матілда Флеш, грома-

дянка Німеччини, була засуджена до двох місяців 

тюремного ув’язнення та 1000 лей штрафу Черні-

вецьким військовим судом. 

Розгляд справ військовим трибуналом на Бу-

ковині проводився у складі головуючого, одного 

або двох військових суддів (засідателів, які також 

були військовими) та прокурора [25, с. 4]. Військо-

ві судді призначалися на невизначений термін та у 

будь-який момент могли бути відкликані. Робота 

трибуналу розпочиналася з початком судового ро-

ку (з січня). Як і в інших трибуналах, це завжди 

проводилося дуже помпезно, за присутності пред-

ставників усіх органів влади [31, с. 2; 28, с. 5]. 

Однією з особливостей діяльності військо-

вого Чернівецького трибуналу у міжвоєнний пе-

ріод є його велика перевантаженість справами. 

Це підтверджується статистичними даними за 

1938 р., наведеними президентом Чернівецького 

військового трибуналу Б. Думітреску: розгля-

нено 6105 справ, з яких 507 з військових питань; 

257 – політичних справ, 1798 справ про образи, 

1545 – про інші кримінальні злочини, 1508 справ, 

пов’язаних із погрозами та застосуванням насил-

ля, 553 з порушення громадського порядку. У 

військовій тюрмі перебувало 1660 засуджених, з 

яких лише 358 військових [31, с. 2].  

Чернівецький військовий трибунал діяв у 

Чернівцях до встановлення радянської влади у 

Північній Буковині у червні 1940 р. Потім він 

був евакуйований до м. Сучави, де наприкінці 

1940 р. ліквідований. 

Особливе місце в судовій системі міжвоєн-

ної Румунії займали адміністративні суди [29, c. 

179]. До зародження інституту адміністративної 

юстиції у Румунії причетні і буковинські юристи, 

серед яких Ераст Тарангул – професор юридич-

ного факультету Чернівецького університету. 

Саме вони запропонували створити спеціальні 

адміністративні ревізійні комісії, у кожній прові-

нції Румунії, з правом здійснення контролю за 

діяльністю місцевих органів публічної влади, які 

у 1939 р. були перетворені в адміністративні су-

ди. Такий крок спрямовувався на розвантаження 

загальних судів, які були перевантаженні скар-

гами на діяльність місцевих органів влади. Пи-

тання створення таких органів із вирішення кон-

фліктних ситуацій, пов’язаних з діяльністю міс-

цевих органів публічної влади викликали постій-

ні дискусії. Противники створення органів адмі-

ністративної юстиції обґрунтовували свої погля-

ди відсутністю у конституційних актах Румунії 

1923 р., і 1938 р. норм, які б передбачали ство-

рення таких органів [23, c. 323]. Незважаючи на 

це адміністративні ревізійні комісії були створені 

в більшості з румунських провінцій (однією із 

перших така комісія створена на Буковині у 1923 

р. [29, c. 167]). З метою надання авторитетності 

адміністративним ревізійним комісіям до їх 

складу, крім державних службовців (які з момен-

ту призначення урівнювалися у ранзі із радника-

ми Чернівецької апеляційної судової палати), 

включалися також радники апеляційних палат і 

трибуналів. Але, незважаючи на це, діяльність 

адміністративних ревізійних комісії у Румунії 

була малоефективною. У більшості це пов’язано 

із тим, що це був заполітизований орган через 

призначених до нього представників місцевих 

органів державної влади, позиція яких у більшо-

сті випадків залежала від політично домінуючої 

сили у державі, а не приписів законодавства. 

Наступні зміни у румунському законодав-

стві щодо організації органів адміністративної 
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юстиції відбулися 20 квітня 1933 р. У першу чер-

гу адміністративні ревізійні комісії отримали за-

конодавчо закріплений статус органів адмініст-

ративної юстиції. Право бути призначеними до 

даного органу отримали особи із вищою юриди-

чною освітою, які працювали суддями та адвоката-

ми. Формування особового складу адміністративних 

палат залишилося у компетенції Ради Міністрів Ру-

мунії. Але і такі кроки не дали чіткого визначення 

правового статусу адміністративних ревізійних ко-

місій, залишивши дане питання на розгляд місцевих 

органів влади. Так, 14 лютого 1935 р. Чернівецькою 

адміністративною ревізійною комісією прийнято 

рішення, згідно з яким вона проголошувався орга-

ном адміністративного судочинства, уповноваже-

ним перевіряти, скасовувати, а також вносити зміни 

до рішень, прийнятих місцевими органами влади 

[29, c. 185]. У 1936 р. Чернівецька адміністративна 

ревізійна комісія була перейменована у адміністра-

тивну палату. У подальшому такого роду рішення 

прийняли й інші адміністративні палати Румунії. 

Чергові зміни в організації адміністратив-

них палат Румунії відбулися з проведенням ад-

міністративної реформи у 1938 р. [30, c. 190]. Так 

було прийнято рішення законодавчо реорганізу-

вати у Румунії діяльність адміністративних па-

лат, діяльність яких регламентувалася норматив-

ними актами, які часто суперечили між собою. 15 

березня 1939 р. був прийнятий Закон про діяль-

ність адміністративних палат. Даний закон наді-

лив адміністративні палати правом здійснення 

судочинства, відокремивши їх від виконавчих 

органів, встановивши спеціальні вимоги до пер-

соналу даних палат заборонивши діючим держа-

вним службовцям бути членами даної палати. 

Діяльність таких палат мала ґрунтуватися на 

принципах здійснення адміністративного право-

суддя, розроблених для подібних органів Франції 

ще у 1934 р. французьким професором Бонаром 

[30, c. 187]. Реорганізація торкнулася й адмініст-

ративної палати діючої на Буковині (з 1938 р. 

Сучавська область). Розташовувалася вона у м. 

Чернівці, складалася із однієї секції, а її юрисди-

кція поширювалася на всю територію області. 

Адміністративна палата на Буковині складалася 

із президента, двох радників, одного прим-

референта й одного референта (референт – поміч-

ник радника адміністративної палати) [19]. Члени 

даної палати призначалися королівським декре-

том за поданням міністра внутрішніх справ після 

отримання відповідних кандидатур від рекомен-

даційної комісії вищої адміністративної палати 

Румунії. Президент адміністративної палати при-

значався зі складу її членів при наявності двохрі-

чного стажу роботи у даній галузі. У роботі ад-

міністративній палаті допомагали референти. 

Судові засідання адміністративної палати прово-

дилися у складі двох членів та президента палати 

або його заступника. Рішення приймалися не 

менш, як двома голосами. Порядок надання від-

пусток і притягнення до дисциплінарної відпові-

дальності була такою ж, як у представників су-

дових органів апеляційних палат і трибуналів. 

Згідно із вищезгаданим Законом (ст. 37), на 

адміністративні палати покладалося здійснення 

судочинства з питань, що стосувалися діяльності 

місцевих органів влади та прийнятих ними рі-

шень тощо. Право оскаржити діяльність чи без-

діяльність місцевих органів влади до адміністра-

тивної палати мали фізичні та юридичні особи 

[2, 8]. Адміністративна палата могла скасовувати 

повністю або частково рішення місцевих органів 

влади, винесені в супереч законодавству, та при-

тягнути за такі дії до дисциплінарної відповіда-

льності представників органів місцевої влади. 

Порядок організації роботи адміністра-

тивної палати діючої на Буковині здійснювалося 

на тих же принципах і у формі, як у Чернівецькій 

судовій апеляційній палаті. Припинила свою дія-

льність адміністративна палата на Буковині із 

встановленням радянської влади у червні 1940 р. 

Висновки. Крім судів загальної юрисдик-

ції, на Буковині діяли і спеціалізовані суди (тру-

довий, військовий, адміністративний). Створення 

у липні 1933 р. трудового суду на Буковині відк-

рило перед мешканцями краю деякі додаткові 

можливості захисту гарантованих їм законодав-

ством трудових прав, що було майже неможливо 

зробити раніше через перевантаженість загаль-

них судів і віднесення даної категорії справ до 

другорядних. Військовий трибунал на Буковині, 

отримавши майже необмежену юрисдикцію, став 

гарантом узаконення діяльності каральних орга-

нів краю, зусилля яких спрямувалися на подо-

лання антирумунських настроїв на Буковині 

будь-якими засобами (особливо у період коро-

лівської диктатури). Адміністративні палати бу-

ли покликані здійснювати судочинство з питань, 

що стосувалися діяльності місцевих органів вла-

ди й управління. Вони уповноважувалися стежи-

ти за забезпеченням законності при здійсненні 

влади на місцях, але, зважаючи на державну по-

літику, їх діяльність була малоефективною. 
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From the History of Bukovynian Specialized Courts under the Romanian Rule during the Inter-War Period 

Summary 

The article under discussion deals with the problem of formation and activity of specialized courts in Bukovyna 

at the times of Romanian rule 1918 - 1940). Particular emphasis has been laid on the evolution of specialized courts 

legislature, peculiarities of the latter courts structure and jurisdiction. The article determines the efficiency of 

specialized courts activities, as well as the ways of considering the lawsuits.  
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Из истории специализированных судов на Буковине в межвоенный период под властью Румынии 

Аннотация 

Исследуется вопрос образования и деятельности специализированных судов на Буковине в составе Ру-

мынии (1918-1940 гг.). Особое внимание обращается на развитие законодательства о специализированных су-

дах, особенности их структуры и судопроизводства. Определяется эффективность, результативность их деяте-

льности и способа рассмотрения дел. 

Ключевые слова: трудовой суд, военный суд, административный суд, прокурор, закон, юрисдикция. 



 

44 Науковий вісник Чернівецького університету. 2014. Випуск 728. Правознавство. 

УДК 343.365:343.237(091)(477)"11/19" 

© 2014 р. А.С. Беніцький 

Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка, Луганськ 

 

РОЗВИТОК ЗАКОНОДАВСТВА ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  

ЗА ПРИЧЕТНІСТЬ ДО ЗЛОЧИНУ ТА СПІВУЧАСТЬ У ЗЛОЧИНІ ЗА ЧАСІВ ПЕТРА I 
 

Досліджено становлення та розвиток військового кримінального законодавства за петровських часів. 

Проаналізовано кримінально-правові норми Військового статуту 1716 р., а також узаконень Петра I, які містили 

положення про переховування злочинця, недонесення, потурання, придбання або збут викраденого, а також 

співучасть у злочині.  

Ключові слова: переховування злочинця, недонесення, потурання, придбання або збут викраденого, спів-

участь у злочині. 

 

Постановка проблеми. У період царюван-

ня Петра I ним проведено низку реформ щодо 

кримінального законодавства. На території Мос-

ковської держави основними джерелами права 

були Соборне Уложення 1649 року, новоуказні 

статті про татебні, розбійні та убивчі справи 1669 

року, а також окремі грамоти, укази й накази мо-

сковських царів та уряду. Завдяки реформам Пе-

тра I в Росії було сформовано боєздатну армію та 

збудовано флот. Петро I брав активну участь у 

підготовці правових документів, які регулювали 

відносини серед військовослужбовців в армії та 

на флоті. Ним започатковано військово-морське 

кримінальне законодавство. У 1716 році прийня-

то Військовий статут, а в 1720 році – Морський 

статут, які містили кримінально-правові положен-

ня. Так, частиною Військового статуту був Арти-

кул військовий Петра Першого, який містив 209 

правових норм. Воїнські артикули мали поширення 

лише на злочини, які скоїли військовослужбовці 

або за їх участю. Разом із тим, згідно з Указом Пе-

тра I від 10 квітня 1716 року, вони могли бути ви-

користані судами при розгляді кримінальних справ 

за обвинуваченням цивільних осіб: "… и понеже 

оной хотя основанием воинских людей, однако ж 

касается и до всех Правителей земских, как из она-

го сами усмотрите" [4, с. 457]. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Питання розвитку кримінального законодавства 

за часів царювання Петра I досліджували такі 

вчені, як С.І. Баршев, Л.С. Білогриць-Ко-

тляревський, П.Й. Бобровський, В.В. Єсипов, 

О.С. Жиряєв, О.Ф. Кістяковський, О.В. Лохвиць-

кий, А.В. Наумов, М.А. Неклюдов, П.П. Пусто-

рослев, М.Д. Сергієвський, В.Д. Спасович, 

М.С. Таганцев, І.Я. Фойницький та інші. Але, 

комплексного аналізу кримінально-правових 

норм узаконень, військово-морського криміналь-

ного законодавства часів Петра I, які передбача-

ли відповідальність за переховування злочинця, 

недонесення, потурання, придбання або збут ви-

краденого, співучасть у злочині, не проводилося. 

Метою статті є визначення особливостей 

розвитку законодавчих положень щодо відпові-

дальності за переховування злочинця, недоне-

сення про злочин, потурання злочину та спів-

участь у злочині, які містились у кримінально-

правових положеннях Військового статуту 

1716 р. та інших узаконень Петра I. 

Виклад основного матеріалу. Військовий 

статут 1716 року виокремлює різновиди таких 

злочинних об’єднань, як: непристойні підозрілі 

збіговиська й збори "воїнських людей" (арт. 133); 

збір (арт. 138) та ін. Учасники злочинного 

об’єднання несли рівну відповідальність за скоє-

не. Наприклад, у тлумаченні до артикула 189 

сказано: "…Ежели многие вкупе в воровстве по-

иманы будут, те все, хотя их много или мало, 

всяк так наказан будет, яко бы един все воровст-

во учинил" [1, с. 200]. Військовий статут 1716 р. 

не передбачав класифікації видів співучасників 

злочину. Головними винуватцями вчинення зло-

чину, разом із виконавцем, були організатор, пі-

дбурювач і пособник. Для позначення виконавця, 

організатора та підбурювача в Військовому ста-

туті використовувалися такі терміни, як "завод-

чик, или возбудитель возмущения" (артикули 68 

і 84); "зачинщик" (арт. 133), "подкупщик, наем-

щик" (арт. 161) та ін. Крім того, у Військовому 

статуті 1716 р. наводяться способи вчинення 

злочину, які підпадають під дії виконавця, орга-

нізатора й підбурювача: "подкупит", "склонит" 

(арт. 2), "соблазн учинит" (арт. 11), "принудит", 

"подманит" (арт. 119), "упросит" (арт. 161) й ін. 

Відповідальність ініціатора вчинення зло-

чину була, як правило, вища, ніж інших учасни-

ків злочину. В артикулі 133 зазначалося: 

"…Ежели из рядовых кто в сем деле преступит, 

то зачинщиков без всякого милосердия, не смот-

ря на тое, хотя они к тому какую и причину име-

ли или нет, повесить, а с остальными поступать, 
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как о беглецах упомянуто…" [1, с. 142]. В арти-

кулах 2, 160 і 161 відповідальність для організа-

тора та підбурювача встановлювалася така ж, як і 

для виконавця злочину. Наприклад, в артикулі 2 

проголошувалося: "Кто чародея подкупит, или к 

тому склонит, чтоб он кому другому вред учи-

нил, оный равно так как чародей сам наказан бу-

дет". У тлумаченні до цього артикула говорило-

ся: "Что один чрез другого чинит, почитается 

так, яко бы он сам то учинил" [1, с. 16]. 

Пособники у Військовому статуті 1716 р. 

йменувались як "помогатели" (артикул 138), 

"вспомогатели" (артикули 19, 59, 155) та ін. Від-

повідальність вони зазвичай несли однакову з 

виконавцями злочину, що закріплено в артикулах 

19, 138, 155, 178, 185 і 189. Наприклад, в артику-

лі 155 визначено: "Властно яко убийца сам, тако 

и прочие имеют быть наказаны, которые под-

линно к смертному убийству вспомогали или 

советом или делом вступались" [1, с. 166].  

У Військовому статуті 1716 р. не прово-

диться розмежування між співучастю і причетні-

стю до злочину. В артикулах указується на від-

повідальність за недонесення про злочин, прихо-

вування, а також придбання, отримання, збері-

гання та збут майна, здобутого злочинним шля-

хом. Особи, причетні до злочину, несли, як пра-

вило, однакову відповідальність зі співучасника-

ми злочину. Не мало значення, коли давалася 

згода на надання сприяння виконавцеві злочину, 

– до вчинення злочину чи після. Для притягнення 

до відповідальності за переховування злочинця, 

придбання, отримання, зберігання або збут май-

на, здобутого злочинним шляхом, було важливо, 

щоби винна особа наперед знала про вчинений 

первинний злочин. Так, у тлумаченні до артику-

ла 189 указано: "Оные, которые… о воровстве 

ведали, и от того часть получили, или краденое 

ведая добровольно приняли, спрятали и утаили, 

оные властно, яко самые воры, да накажут-

ся…" [1, с. 200]. Для характеристики дій перехову-

вача злочинця у Військовому статуті 1716 р. вико-

ристовувалися такі формулювання: "содержит при 

себе вора" (арт. 190), "неприятелей, изменника ка-

кова или злодея утаить или под каким видом уво-

дить" (арт. 206) та ін. Згідно з артикулами 95, 190 і 

206 переховувачі несли таку ж саму відповідаль-

ність, як і ті, кого вони переховували.  

Відповідальність за переховування злочинця 

або майна, здобутого злочинним шляхом, передба-

чалась артикулами 95, 189, 190, 206 тощо Військо-

вого статуту. Згідно з тлумаченням артикула 95 

"Якоже достойно есть, чтоб оныя жестоко наказа-

ны были, которыя таковых беглых салдат скроют и 

оным пропитание дадуть…" [1, с. 341].  

Для визначення способів зберігання, прид-

бання, отримання та збуту майна, здобутого зло-

чинним шляхом, у Військовому статуті 1716 р. 

вживалася така термінологія: "отримали", "при-

йняли", "сховали", "утаїли" (арт. 189), "купить, 

"продасть", "сховає" (арт. 190) тощо. Артикула-

ми 189 і 190 для осіб, які вчинили зберігання, 

придбання, отримання та збут викраденого майна, 

передбачалося таке ж саме покарання, як і для тих, 

хто вчинив первинний злочин. Наприклад, в арти-

кулі 190 указано: "Ежели кто купит или продаст, 

ведаючи краденыя вещи и скроет, и содержит при 

себе вора, оной яко вор сам наказан быть имеет" [1, 

с. 200]. Разом із тим артикулом 59 установлювала-

ся менш сувора відповідальність за придбання чи 

отримання військового мундира або рушниці, ніж 

за втрату цього майна.  

Військовий статут 1716 р. закріплював від-

повідальність за потурання у вчиненні злочину. 

Скажімо, в артикулі 81 зазначалося: "Когда вой-

ско в марше обретается…, которые войском ко-

мандуют, во всем том, что во время маршу у жи-

телей украдено и отнято будет, ответ дать и оное 

заплатить должны…" [1, с. 88].  

За недонесення про злочин у Військовому 

статуті 1716 р. було передбачено низку криміна-

льно-правових норм. Перечень злочинів, за не-

донесення про які наставала відповідальність, 

був обмежений. Винний карався за недонесення 

про богохульство (арт. 5), про посягання на жит-

тя й волю "його Величності" (арт. 19), про приго-

тування до бунту й заколоту (арт. 136), про ви-

крадення "более двадцати рублев" (арт. 189), про 

присвоєння державних грошей (арт. 194). Недо-

носитель ніс таку ж саму відповідальність, як і та 

особа, про злочинні дії якої не було своєчасно 

повідомлено владу. Зокрема, в артикулі 136 ска-

зано: "Таким же образом имеют быть наказаны и 

те, которые такие слова слышали, или таковыя 

письма читали, в которых о бунте и возмущении 

упомянуто, а в надлежащем месте или офицерам 

своим вскоре не донесли" [1, с. 144]. 

Унаслідок тривалого ведення війни зі 

Швецією і Туреччиною російська армія потребу-

вала нових солдатів. Уряд Петра I проводив пос-

тійні рекрутські набори. Кількість солдатів-

утікачів, матросів і рекрутів за петровських часів 

була величезною. У період царювання Петра I 

посилився потік не тільки втікачів військовослу-

жбовців, але й розкольників, селян і всіх тих, хто 

був невдоволений політикою царя-реформатора. 

Утікачі прямували на території, де уряд мав най-
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менший вплив через віддаленість від централь-

них міст. Дуже привабливими для них були землі 

Гетьманщини, Запорожжя, Слобідської України 

й донських козаків.  

Петро I уживає низку заходів для протидії 

ухиленню солдатів, матросів і рекрутів від війсь-

кової служби, оскільки була небезпека того, що 

вони, будучи на втіках, займатимуться злочин-

ною діяльністю: "… вящее зло умножают, прис-

тавая к воровским и разбойническим компаниям, 

и вместо честнаго солдатскаго звания, с охотою 

приемлют на себя воровское имя, и тем чинятся, 

вместо Его Царскаго Величества верных поддан-

ных и честных солдат, злодеи своему Государю и 

Отечеству, и кроются у таких же подобных себе 

воров" [9, с. 749]. За петровської доби військово-

службовці-втікачі прирівнювалися до "злодійсь-

ких і лихих людей" незалежно від того, чи вчи-

няли вони під час утечі або після неї які-небудь 

злочини: "понеже уже те беглые честнаго солда-

тскаго имени нарицать не могут, но в числе тех 

же воров и разбойников обретаются" [9, с. 749]. 

Покарання для них було таким само суворим, як 

і для розбійників.  

Відповідно, у період правління Петра I по-

силювалася відповідальність за переховування 

збіглих солдатів, матросів і рекрутів. Так, у стат-

тях про рекрутські набори в 1705 році говорило-

ся: "буде кто таких беглецов станет укрывать у 

себя или ведая, про них не известит, и таких лю-

дям по розыску, учинена будет смертная 

казнь" [3, с. 135]. У 1708 році вводиться кругова 

порука з метою утримання рекрутів і солдатів від 

утеч. Наприклад, у боярському вироку від 

22 січня 1708 року зазначалося, що якщо хто з 

рекрутів утече, то "беглецов спрашивать на по-

ручиках и отцах и свойственниках их; а за те по-

беги отцы, родственники и свойственники сосла-

ны будут в новозавоеванные города с женами и 

детьми; затем всюду следует объявить, чтобы 

никто под страхом жестокой кары беглых не де-

ржал" [3, с. 130]. Указом Петра I від 7 квітня 

1715 року встановлювалася відповідальність за 

переховування, а також за недонесення про пере-

ховувачів солдатів-утікачів: "… а у кого таким 

беглецам чинится пристанище или кто про таких 

беглых солдат и про их приемщиков будет ве-

дать, а не донесет: и таким людям учинено будет 

жестокое наказание, а имение их движимое и 

недвижимое взято будет…" [6, с. 153]. 

За Петра I недонесення про кілька розбоїв і 

вбивств каралося смертю. Так, указом Петра I від 

7 лютого 1718 року було засуджено до смертної 

кари кілька жінок, які, завідомо знаючи про кіль-

ка розбійних нападів, а також убивство, вчинені 

їхніми чоловіками, не повідомили про це. Цим 

же указом одну жінку було засуджено до заслан-

ня на прядильний двір (шпінгаус) за неповідом-

лення про те, що її чоловік учинив один розбій-

ний напад. Крім того, в указі зауважувалося: "да 

и впредь таким ворам за такия вины… чинить 

тоже" [7, с. 539–540]. 

Перебуваючи "поза законом", колишні вій-

ськовослужбовці поповнювали лави злочинців. 

За відомостями тогочасних джерел, у деяких ро-

збійних загонах, що діяли на території держави, 

спостерігався суворий порядок, подібний до ар-

мійського. Це свідчило про те, що до складу зло-

чинних зграй прибула велика кількість колишніх 

солдатів. "Злодійські та розбійні партії" дошку-

ляли населенню Російської імперії. Доходило до 

того, що "ватаги злодіїв" нападали на села, міста 

й монастирі. Так, у сенатському указі від 

12 серпня 1719 року повідомлялося, що в Новго-

родському, Можайському і Мещовському пові-

тах Московської губернії розбійні загони "мно-

голюдныя деревни разграбили приездом своим 

денным и все до конца пожгли и людей и кресть-

ян вырубили…" [12, с. 728]. Для ловитви злочи-

нців російський уряд змушений був посилати 

великі армійські команди, з якими "злодійські та 

розбійницькі компанії" нерідко вступали у відк-

ритий бій.  

Відповідно до указу Петра I від 19 березня 

1719 року, спрямованому на викоренення "зло-

дійських людей", солдатів-утікачів і рекрутів, а 

також розкольників і селян вимагалося всюди 

виявляти "розбійників і татей", "станів і приїздів 

і понаровок і злодійського сховища" не надавати, 

а в разі, якщо "такие понаровщики и становщики 

объявятся, и их приличат: и указ чинить подобно 

с разбойники; и по тем Его Великаго Государя 

указам, о чем известно есть, таким разбойникам 

по достойным их винам чинены казни колесова-

нием и прочими жестокими смертьми" [8, с. 681–

684]. За переховування "татей и разбойников и 

им подобных воровских людей, и беглых солдат 

и рекрут и … причинных людей и … беглых же 

крестьян", цим указом передбачалася смертна 

кара: "… а они прикащики и старосты и выбор-

ные люди, ведая об них, по объявлении сего ука-

за, хотя одного из них утаят, или упустят: и им за 

ведомую и умышленную тем ворам понаровку и 

утайку и за удержание их у себя, учинена будет 

смертная казнь…" [8, с. 682–683].  

Указом Петра I від 30 жовтня 1719 року 

передбачалася сувора відповідальність за недо-

несення й переховування "беглых драгун и сол-
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дат, матрозов и рекрут, також воров и разбойни-

ков". У цьому документі проводилося певне роз-

межування між співучасниками злочину й тими, 

хто не повідомляє про злочинців і надає їм своє 

житло для переховування: "… или им в чем по-

могает, которые по всем Государственным пра-

вам осуждаются за таких же воров, которым хотя 

мало в чем сообщниками бывают…" [9, с. 749]. 

Причетні особи прирівнювалися до основних 

злочинців: "… люди, которые таких воров кро-

ют, или пристани им держат, или об них також и 

о тех, у которых они пристают, ведают, а не из-

вестят прежде времени, признаваются за таких 

же воров…" [9, с. 749]. Покарання для таких осіб 

було таким само суворим, як і для "беглых дра-

гун и солдат, матросов и рекрут, також воров и 

разбойников", – смертна кара: "… и поступлено 

будет с ними так, как и с сущими ворами и зло-

деями" [9, с. 749]. Цим же указом установлюва-

лися заохочувальні заходи до тих, хто повідо-

мить про осіб, які переховують перелічених зло-

чинців: "… а кто донесет на тех, кто пристань им 

держит, тому отдается все того имение движимое 

и недвижимое, хотяб, кто чей служитель 

был…" [9, с. 749–750]. 

24 грудня 1719 року Петро I видає Інструк-

цію польових і гарнізонних команд офіцерам, 

відправленим для розшуку біглих драгунів, сол-

датів, матросів і рекрутів і для викоренення зло-

діїв, розбійників і пристаноутримувачів їх (далі – 

Інструкція 1719 р.) [2, с. 773–775]. Відповідно до 

пункту 4 Інструкції 1719 р. приписувалося "во-

рам и разбойникам и становщикам… чинить 

указ, по Воинскому Артикулу, кто чему будет 

достоин; а вящших воров и разбойников, особ-

ливо тех, кои чинили смертныя убийства и муче-

ния, вешать за ребра, а иных колесовать, смотря 

по жестокости их воровских злых поступков" [2, 

с. 774]. Крім того, пунктом 7 Інструкції 1719 р. 

установлювалася смертна кара прикажчикам, 

старостам, виборним людям і поміщикам, котрі, 

завідомо знаючи про те, що їхні селяни перехо-

вували злочинців або брали участь у розбоях, не 

протидіяли цьому: "Ежели где по подлинному 

розыску явится, что пристань ворам чинилась 

сведома самих помещиков, или чьи люди и крес-

тьяне сведома господ своих на воровство и раз-

бои ходили: и того помещика… в том же месте 

повесить, а ежели в том приличатся… прикащики, 

и старосты и выборные, и тех колесовать" [2, 

с. 775]. Відповідно до цього ж пункту Інструкції 

прикажчики, старости й виборні піддавалися тілес-

ному покаранню, у разі якщо вони не знали про те, 

що їхні селяни брали участь у розбоях: "за их неос-

торожность и худое управление" [2, с. 775]. 

Для виявлення осіб, які планують учинення 

злочинів, за Петра I були проведені перетворення 

в церковних справах. Так, 17 травня 1722 року 

було видано Синодський указ "Про оголошення 

священикам відкритих їм на сповіді навмисних 

злодіянь, якщо сповідники в них не розкаялись і 

наміру свого вчинити їх не відклали" ("О объяв-

лении священникам открытых им на исповеди 

преднамеренных злодейств, если исповедающие-

ся в оных не раскаялись и намерения своего со-

вершить их, не отложили") (далі – Синодський 

указ від 1722 р.). У відповідності з цим указом, 

священики повинні були прийняти присягу, за 

якою зобов'язувалися повідомляти відомості про 

заплановані злочини, які були отримані ними під 

час сповіді: "… о ущербе же Его Императорскаго 

Величества интереса, вреде и убытке, как скоро о 

том уведаю, не токмо благовремянно объявлять, 

но и всякими мерами отвращать, препятствовать, 

и не допущать, тщатися буду … о исповеди объ-

явлении изъяснено и утверждено, и о чем по то-

му объявлению доносить повелено: то буду до-

носить и объявлять самою сущею правдою без 

всякаго лжи прилога, и без употребления лукавс-

твенных вымыслов, имея страх лишения чести и 

живота… " [13, с. 688–689]. 

Цей указ був наслідком судового процесу в 

справі царевича Олексія Петровича. У ході слід-

ства було встановлено, що під час таємної спові-

ді своєму духовнику протопопу Якову Ігнатьєву 

царевич Олексій Петрович повідомив його про 

те, що бажає смерті своєму батькові – Петру I. 

Однак протопоп Яков Ігнатьєв не поінформував 

царя про наміри його сина, за що згодом був поз-

бавлений сану й засуджений до смерті.  

Згідно з Синодським указом від 1722 року 

за недонесення про плановані злочини священик 

оголошувався співучасником злочинця: "А ежели 

кто из священников сего не исполнитъ, и о вы-

шеозначенном услышав вскоре не объявит, тот 

… яко противник, и таковым злодеям согласник, 

паче же Государственных вредов прикрыва-

тель…" [13, с. 687]. Священику загрожувало по-

карання залежно від тяжкості планованого спові-

дником вчинення злочину: "… то таковый яко 

преслушник, сана извержен, имения лишен и от 

гражданскаго суда, по жестоком на теле наказа-

нии, в галерную работу послан, а ежели что важ-

ное явится, и смертию казнен будет" [13, с. 687–

688]. Крім того, відповідно до цього документа 

священики зобов’язані були повідомляти місце-

вого єпископа про знаходження в його приході 
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розкольників: "… не будет укрыват молчанием, 

но подаст об оных ведение на письме Епископу 

своему" [10, с. 313].  

Згідно з Плакатом Петра I від 26 червня 

1724 року, на населення покладався обов’язок 

повідомляти офіцерів військових команд про 

злодіїв і розбійників. За неповідомлення про зло-

чинців винний піддавався покаранню у вигляді 

заслання на каторжні роботи, а також конфіскації в 

нього усього рухомого й нерухомого майна. Цим 

же документом передбачалася відповідальність для 

полкових командирів за потурання злочину: "а бу-

де полковые командиры сами проведав, или от ко-

го известясь, в скорости за ворами и разбойниками 

посылок не учинятъ: и за то учинено им будет по 

Военному Артикулу" [11, с. 311]. 

Висновки. Кримінально-правові положен-

ня Військового статуту 1716 р., які містились у 

військових артикулах, розвинули кримінальне 

законодавство Московської держави щодо при-

четності до злочину, а також співучасті у злочи-

ні. У цій правовій пам’ятці XVIII століття відпо-

відальність за вчинене було диференційовано 

залежно від ролі співучасників у скоєнні злочи-

ну. До основних співучасників злочину ("завод-

чики", "возбудители возмущения", "зачинщики", 

"подкупщик, наемщик" та ін.) застосовувалися 

більш суворі покарання відносно інших співучас-

ників. Незважаючи на те, що у військових артику-

лах не проводилося розмежування між співучастю 

і причетністю до злочину, у цьому документі наво-

дилися діяння, які мали ознаки недонесення про 

злочин, приховування, а також придбання, отри-

мання, зберігання та збуту майна, здобутого зло-

чинним шляхом, а також потурання злочину.  

Між тим кримінально-правова політика 

Петра I була жорсткою щодо приховувачів і при-

станоутримувачів утікачів-військослужбовців, 

розкольників, селян, злочинців, а також до тих, 

хто потурав їм або не доносив на них. Винуватим 

у причетності до злочину призначалися такі ж 

види покарання, як і основним злочинцям.  
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complicity in a crime. 

Keywords: criminal’s concealment, misprision, connivance, buying or selling stolen goods, complicity 

in a crime. 
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Аннотация 

Исследовано становление и развитие военного уголовного законодательства петровского вре-

мени. Проанализированы уголовно-правовые нормы Воинского устава 1716 г., а также узаконений 

Петра I, которые содержали положения об укрывательстве преступника, недонесении, попустительс-

тве, приобретении или сбыте похищенного, а также соучастии в преступлении. 

Ключевые слова: укрывательство преступника, недонесение, попустительство, приобретение 
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УЧАСТЬ ДЕЛЕГАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ РСР В ООН У МИРНОМУ ВРЕГУЛЮВАННІ  

ІНДОНЕЗІЙСЬКОГО ПИТАННЯ (1946 – 1950 РР.) 
 

Розглянено роль делегації Української РСР в ООН у мирному розв’язанні Індонезійсько-Голландського 

конфлікту. Досліджуються правові аспекти української позиції у цьому питанні, оцінюється значення виниклих 

прецедентів для подальшої практики міжнародно-правових відносин. 

Ключові слова: нове міжнародне право, ООН, УРСР, Індонезія. 

 

Постановка проблеми. Одним із принци-

пів нового міжнародного права, яке утвердилося 

в системі міжнародних відносин з другої поло-

вини ХХ ст., став принцип рівноправності та са-

мовизначення народів, декларований Статтею 1. 

Статуту ООН, та частково розкритий Главою ХІ 

Статуту. Пізніше цей принцип набув свого підт-

вердження у Декларації про надання незалежно-

сті колоніальним країнам і народам 1960 р., Де-

кларації про принципи міжнародного права 

1970 р., Гельсінському заключному акті 1975 р. і 

т.д. Остаточному закріпленню цього принципу у 

міжнародних угодах передував період його ста-

новлення у практиці міжнародних відносин.  

Мета статті – розкрити зусилля української 

делегації в ООН у справі становлення й утверджен-

ня основних принципів нового міжнародного права.  

Виклад основного матеріалу. Територія 

сучасної Індонезії, Голландська Ост-Індія, пере-

бувала під владою нідерландської корони від 

1800 р., коли було націоналізовано Голландську 

Ост-Індську компанію. Влада корони на ці вели-

чезні території поширювалась через розгалужену 

мережу факторій і форпостів, та по суті була та-

ласократичною. Із укріпленням метрополії та 

рядом завоювань другої половини ХІХ – початку 

ХХ століття, вплив на ці території посилився, що 

викликало закономірний спротив місцевих еліт. 

Із початку ХХ століття не припинявся активний 

рух з протидії голландській адміністрації, який 

став однією із причин лояльного ставлення міс-

цевого населення до японської окупації архіпе-

лагу під час Другої світової війни. 

Наприкінці наймасштабнішого геополітич-

ного конфлікту ХХ століття, 17 серпня 1945 р. спі-

лка революціонерів на чолі з майбутнім багаторіч-

ним президентом Індонезійської республіки Сука-

рно проголосила незалежність Індонезії. Держави-

переможниці, зокрема європейські, сприйняли цей 

рух як колабораціоністський та виступили проти 

подібного починання. З жовтня 1945 почалася по-

ліційна акція нідерландських військ, які з військо-

вою підтримкою Великобританії спробували від-

новити контроль над архіпелагом. Ці заходи приз-

вели до початку збройного конфлікту, який в індо-

незійській історіографії отримав назву Першої ко-

лоніальної війни, а в голландській – Першої полі-

ційної акції. Конфлікт порушував принцип відмови 

від війни як засобу вирішення спорів, декларова-

ний Статутом ООН, і став одним з перших серйоз-

них викликів ефективності діяльності цієї міжна-

родної організації. Більше того, цей військовий 

конфлікт ознаменував початок конфронтації, яка 

через деякий час отримала назву холодної війни – 

тут чи не вперше відкрито зіткнулися геополітичні 

інтереси двох великих держав – постійних членів 

РБ ООН – СРСР і Великобританії. 

Вище керівництво СРСР чітко усвідомлюва-

ло, що в умовах повоєнного облаштування світу 

пріоритетним завданням стає завоювання зон 

впливу. Оскільки значна частина територій із вигі-

дним стратегічним розташуванням перебувала під 

владою Західних держав, рух до деколонізації, по-

єднаний із підтримкою місцевих еліт, стає важливи-

ми вектором політики Радянського Союзу. Але оста-

точного становлення цей вектор набуде дещо пізні-

ше, у період напруги на Корейському півострові.  

Офіційна позиція зовнішньополітичного 

відомства Союзу РСР щодо Індонезійського пи-

тання, що знайшла відображення у пізнішій ра-

дянській історіографії, полягала у переконанні 

наявності правових підстав та одночасно необ-

хідності залучення Ради безпеки ООН до мирно-

го урегулювання індонезійської ситуації, «згідно 

з принципами справедливості та міжнародного 

права» (пункт 1 статті 1 Статуту ООН) [5, с. 11]. 

До врегулювання питання було вирішено дієво 

залучити делегацію Української РСР. 

На І сесії Генеральної асамблеї ООН, 21 січ-

ня 1946 р. Голова української делегації, міністр 

закордонних справ УРСР Д.З. Мануїльський опри-

люднив листа до Ради безпеки ООН, у якому, від-

повідно до положень статей 34 та 35 Статуту ООН, 

закликав провести розслідування ситуації, що 

склалася в Індонезії [1, с. 145]. Міністр звернув 

увагу Ради безпеки на той факт, що заходи, які 
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проводились в Індонезії регулярними британськи-

ми військами та японськими збройними силами 

проти місцевого населення, мали ознаки воєнної 

акції, яка, на думку українського уряду, загрожува-

ла міжнародній стабільності, миру та безпеці. 

Д. З. Мануїльський наполягав на тому, що Рада 

безпеки ООН має провести розслідування та вжити 

заходів, визначених Статутом ООН [6, с. 288]. 

Цим актом делегата Української РСР уперше 

в історії дії т.зв. нового міжнародного права було 

поставлено принципове питання, що зрештою не 

обмежувалось лише проблемою Індонезії, а стало 

важливим кроком для всіх колоніальних народів у 

русі до здобуття ними свободи та незалежності. 

Уперше в практиці Організації Об’єднаних 

Націй делегація Української РСР кваліфікувала 

збройну боротьбу метрополії проти національно-

визвольного руху в колонії як дію, що загрожує 

міжнародному миру та безпеці. Варто погодитись 

із думкою К. С. Забігайла про те, що такою квалі-

фікацією було доповнено зміст принципу права 

народів на самовизначення. Заява уряду України в 

1946 р. була першою спробою залучити ООН до 

ліквідації системи колоніалізму [5, с. 12]. 

Пропозицію Української РСР було розгля-

нуто 9 лютого 1946 р. У дебатах узяв участь і 

представник української делегації Д. З. Мануїль-

ський. Він визнав, що англійські війська прибули 

в Індонезію за згодою ООН, щоб прийняти капі-

туляцію Японії, та висловив побоювання з при-

воду того, що дії Великобританії спрямовані на 

придушення національно-визвольного руху на-

роду Індонезії [6, с. 292 – 298]. А міністр закор-

донних справ Великобританії Е. Бевін зазначив, 

що відсутність вимоги представником УРСР що-

до виводу британських військ указує на його 

згоду з тим, що присутність англійських солдат в 

Індонезії не загрожує справі миру. 

Д. З. Мануїльський 11 лютого 1946 р., на 

16-му засіданні Ради безпеки ООН, виступив з 

пропозицією до членів Ради прийняти резолюцію 

про створення комісії у складі представників 

США, СРСР, Китаю, Великобританії та Голлан-

дії, яка має на місці провести розслідування 

справи, встановити в Індонезії мир та доповісти 

РБ ООН про наслідки своєї роботи [6, с. 360]. 

При обговоренні було порушено питання 

про наявність правових підстав щодо внесення 

українською делегацією, яка не є членом Ради 

безпеки ООН, власних пропозицій на розгляд 

цього органу. Представники Китаю, Франції, а 

також Єгипту та Голландії підтримали таке пра-

во на пропозицію для української делегації. 

Представник СРСР зазначив, що жодна стаття 

Статуту ООН не дає УРСР права робити пропо-

зиції РБ ООН, проте «вислухати українську про-

позицію з урегулювання індонезійського питання 

не завадить» [3, с. 29].  Отже, цим створено важ-

ливий прецедент у роботі Ради безпеки ООН, 

який згодом набув постійної практики. Проект 

резолюції Української РСР у справі щодо Індо-

незії було поставлено на голосування Ради без-

пеки ООН, однак він не набрав потрібної біль-

шості голосів і не був прийнятий. 

Згодом Індонезійський конфлікт був тимча-

сово призупинений за посередництвом створеної 

при ООН Комісії з добрих послуг, до якої увійшли 

представники Бельгії, Австралії та США. 17 січня 

1948 р. між сторонами конфлікту укладено Рен-

вільську угоду, за якою на деякий час було оголо-

шено внутрішній мир. Та вже у вересні 1948 р., 

використавши внутрішні протистояння політичних 

сил в Індонезії, Нідерланди поновили воєнні дії, 

розпочавши т.зв. Другу колоніальну війну (Другу 

поліцейську акцію). 

На Другій сесії Генеральної Асамблеї ООН 

13 листопада 1947 р. Українську РСР обрано не-

постійним членом Ради Безпеки ООН на дворіч-

ний термін (1948–1949 pp.). Представники УРСР 

одразу ж активно включились у роботу над най-

більш актуальними питаннями світової безпеки, 

зокрема й питання відновлення миру в Індонезії.  

1 липня 1948 р. Д. З. Мануїльський виступив у 

Раді безпеки ООН із засудженням агресії.  

Із відновленням воєнних дій у регіоні Украї-

нська РСР виступила з настійною вимогою негай-

ного погашення конфлікту засобами міжнародного 

права. 27 грудня 1948 р. Д. З. Ма-нуїльський у Раді 

безпеки ООН вніс проект резолюції з питання про 

голландські війська. Передбачалося негайне їх від-

ведення на ті позиції, які вони займали до віднов-

лення воєнних операцій проти Індонезійської Рес-

публіки [6, с. 364]. Проект рішення, запропонова-

ний УРСР, не був схвалений, більшість членів Ради 

безпеки відмовилась дати згоду на відсіч нідерла-

ндським агресорам [4, с. 93 – 94] силами ООН. 

У серпні – листопаді 1949 р. лідери Індонезій-

ської республіки пішли на компроміс: вони погоди-

лись на включення Індонезії до складу Нідерландсь-

ко-Індонезійського союзу на чолі з голландською 

королевою. Проте поступки, хоч і сприяли розв’я-

занню конфлікту, все ж не задовольнили жодну зі 

сторін, а тому носили тимчасовий характер. 

Збройний конфлікт в Індонезії тривав і ро-

зширювався. Делегація УРСР продовжувала на-

полегливо закликати до припинення вогню – 

3 грудня 1949 р. українська делегація внесла на 

розгляд Четвертої сесії Генеральної асамблеї 
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проект відповідної резолюції. За прийняття про-

екту УРСР виступили делегації країн соціалісти-

чного блоку – Радянського Союзу, Польщі, Че-

хословаччини та ін. Але, на противагу цьому 

проекту, в умовах початку блокового протисто-

яння більшість представників західних країн у 

складі спеціального політичного комітету вкотре 

спромоглися відхилити «український» проект. 

Формальною причиною стала невідповідність 

положенню статті 12 Статуту ООН. Цікаво, що на 

цьому ж засіданні прийнятий інший проект резо-

люції, що таки порушував те ж положення Стату-

ту. Цим проектом схвалювалася прийнята в листо-

паді 1949 р. на так званій конференції «круглого 

столу» у Гаазі угода між Нідерландами і залежним 

від Сполучених Штатів альтернативним Сукарно 

маріонетковим урядом Індонезії.  

З ініціативи Української РСР питання знову 

було внесено на розгляд Ради безпеки 12 грудня 

1949 р. Ідеться про проект резолюції з питання ви-

ведення голландських військ та інші заходи. Про-

понувалося вивести війська на позиції, які вони 

займали до початку воєнних дій у грудні 1948 р.; 

вимагати від голландського уряду звільнення полі-

тичних в’язнів і припинення терору; створити ко-

місію ООН у складі представників держав-членів 

Ради безпеки ООН, якій доручити розгляд справи; 

ліквідувати комісію ООН з Індонезії [6, с. 365]. 

15 серпня 1950 р. світове товариство напо-

лягло на дотриманні норм міжнародного права і 

легітимізувало незалежність Індонезії. Неухиль-

на позиція голови делегації Української РСР з 

індонезійського питання призвела до зародження 

особистих дружніх стосунків між Д. З. Мануїль-

ським і президентом Сукарно [2, с. 16]. Більше 

того, виголошена українським міністром закор-

донних справ з трибуни ООН промова «Руки геть 

від Індонезії» заклала підґрунтя партнерських сто-

сунків між Джакартою та Києвом, які продовжили 

існувати й після розвалу Радянського Союзу. 

Висновки. Отже, вклад молодої диплома-

тії Української РСР у здобуття незалежності Ін-

донезією відіграв помітну роль у поліпшенні мі-

жнародного іміджу й самого українського респу-

бліканського МЗС, яке при створенні ООН захі-

дні країни вважали продовженням загальнора-

дянського зовнішньополітичного відомства. Не-

має ілюзій щодо хоча б якоїсь незалежності від 

московського міністерства закордонних справ, під 

контролем якого знаходились навіть найд-

ріб’язковіші дії дипломатів УРСР. Тим не менше, 

активна позиція голови делегації Радянської Укра-

їни Д. З. Мануїльського привернула увагу міжна-

родного співтовариства до республіки, яка до цього 

вважалася статистом, протягнутими СРСР до ООН.  
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НАУКОВА ДУМКА ХХ СТОЛІТТЯ ПРО ПРИЧИНИ  

НАСИЛЬНИЦЬКОЇ ЖІНОЧОЇ ЗЛОЧИННОСТІ 

 
Зроблена спроба проаналізувати наукову думку ХХ століття про причини насильницької жіночої злочин-

ності. Досліджуються погляди у ХХ столітті представників біологічного (антропологічний, медико-генетичний, 

психологічний напрями), соціологічного та соціо-біологічного підходів до пояснення причин насильницької 

жіночої злочинності.  

Ключові слова: злочин, злочинність, причина, соціологічний напрям, біологічний напрям, соціо-біологіч-

ний напрям. 

 

Постановка проблеми. Досліджуючи при-

чини насильницької жіночої злочинності, необ-

хідно дослідити розвиток наукової думки про 

причини насильницької жіночої злочинності.  

У зв’язку з цим постає необхідність в її аналізі на 

різних етапах її розвитку. Одним із етапів розви-

тку наукової думки про причини насильницької 

жіночої злочинності є ХХ століття, у якому при-

чини насильницької жіночої злочинності почали 

розглядати за допомогою медико-генетичного, 

психологічного та соціо-біологічного (поєдную-

чи соціальний та біологічний напрями пояснення 

причин насильницької жіночої злочинності) під-

ходів. Дослідження причин насильницької жіночої 

злочинності за допомогою вищезазначених напря-

мів є підґрунтям для аналізу причин насильницької 

жіночої злочинності в ХХІ столітті. Тому без ана-

лізу наукової думки ХХ століття про причини на-

сильницької жіночої злочинності ми не можемо в 

повній мірі досліджувати причини насильницької 

жіночої злочинності в подальшому.  

Ступінь наукової розробки проблеми.  

У ХХ столітті рядом учених були висловлені по-

гляди на причини насильницької жіночої зло-

чинності. Дану проблему розглядали такі вчені, 

як Ю.М.Антонян, П.В.Андерсон, В.М.Бурлаков, 

І.Б. Бойко, Ф.А. Бебель, М.В. Виноградов,  

В.О. Внуков, В.Г. Гітін, М.М. Гернет, Шелдон та 

Елеонора Глюк, М.М. Голоднюк, Ц.О. Голумбц, 

П.А. Джейкобс, А.І. Долгова, М.П. Дубінін,  

А.Ф. Зелінський, І.І. Карпец, В.М. Кудрявцев,  

Р. Каріо, М.Г. Калашник, М.Б. Калюжна,  

Ф.А. Лопушанський, Ю.І. Новіков, М. Одент,  

Е. Подольський, О. Поллак, Ф.М. Решетніков, 

Ю.Б. Свірін, С. Смарт, О.В. Старков, В.П. Сал-

тиков, В.І. Томас, З. Фрейд, Д.О. Шестаков,  

М.Г. Шумський, Д.Ф. Шелі, І.В. Ювенський, 

Т.М. Явчуновська. Однак комплексне дослі-

дження наукової думки ХХ століття про причини 

насильницької жіночої злочинності не проводи-

лось. У зв’язку з наведеним вважаємо, що існує 

необхідність у проведенні такого дослідження. Що 

і зумовило мету статті – піддати комплексному 

аналізу наукові погляди вчених ХХ століття про 

причини насильницької жіночої злочинності. 

Виклад основного матеріалу. На початку 

ХХ століття соціолог В.І. Томас у різні періоди 

своєї діяльності пропонував двояке пояснення 

причин жіночої злочинності. У своїй першій 

книзі «Стать і суспільство: дослідження соціаль-

ної психології» (1907 р.) він зробив спробу відій-

ти від антропологічної догми Ч. Ломброзо, вста-

новивши той факт, що відмітності в розумовій 

діяльності чоловіків і жінок зовсім не залежать 

від їх антропологічних відмітностей. Відмітності 

в стилі поведінки пояснювалися В.І. Томасом 

перевагою катаболічних або анаболічних обмін-

них процесів в організмі. У чоловіків переважа-

ють катаболічні процеси, що є причиною швид-

кого вивільнення енергії, демонстрації сили і 

руйнівних дій. У жінок обмінні процеси проті-

кають більш гладко завдяки переважанню анабо-

лізму, що робить їх більш урівноваженими в со-

ціальному плані [24, с. 16-18]. Дещо пізніше, у 

праці «Некоректована дівчина: випадки й аналіз 

поведінки» (1923 р.), учений остаточно обгрун-

тував роль соціального оточення у детермінації 

девіантної поведінки жінки. В.І. Томас запропо-

нував теорію цільового конфлікту, що базується 

на визнанні у людини чотирьох провідних пот-

реб: потреби у безпеці, визнанні, отриманні но-

вого досвіду та співчутті. Автор відзначив, що 

для злочинної поведінки жінок характерне поєд-

нання потреби у співчутті й отриманні нового 

досвіду [23, с. 4, 39]. Звідси випливає висновок, 

що В.І. Томас пояснював причини насильницької 

жіночої злочинності саме через потреби жінки, 

які вона прагне задовольнити. Однак теорія цільо-

вого конфлікту В.І. Томаса була піддана критиці за 

обмежене бачення основних видів мотивів злочин-

ної діяльності та спробу представити злочин тільки 
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як результат конфлікту між мотивами без ураху-

вання інших детермінантів [16, с. 95]. 

Підтримуючи погляди В.І. Томаса,  

М.М. Гернет стверджував, що причини жіночої 

злочинності не варто шукати в особливостях їх 

анатомічного устрою. Відповідно до соціологіч-

ного підходу причини вчинення злочинів жінка-

ми треба пояснювати умовами життя жінок. Їх 

життя менш цікаве і різнобічне, ніж у чоловіків, 

жінка більш прикута до сім’ї і менше бере участь 

у боротьбі за існування. Багато сфер праці зали-

шається для неї закритими [3, с. 134]. Звідси ви-

сновок, що М.М. Гернет убачав причини жіночої 

злочинності саме в соціальних умовах. Такої ж 

позиції дотримувався французький кримінолог Р. 

Каріо (R. Kario). Автор, досліджуючи біографічні 

і медичні дані про 1082 жінки, які відбували по-

карання в жіночій в’язниці м. Ренс з 1973 по 

1982 рр., дійшов висновку, що на жінок, які вчи-

няють злочини, переважно впливають соціальні 

чинники, а не фізіологічні. У праці «Злочинність 

серед жінок. Диференційований підхід» він від-

значає ряд положень, що підтверджують даний 

висновок. Автор підкреслює ряд соціально-

демографічних характеристик жіночої злочинно-

сті та виокремлює причини жіночої злочинності: 

низький соціальний статус жінок-злочинниць, 

вихід із бідних верств суспільства, заняття не-

кваліфікованою працею, великий відсоток жінок, 

що вживають алкоголь і наркотики. Порівняно 

невеликий відсоток жіночої злочинності в її за-

гальному обсязі пояснюється, на його думку, со-

ціальним оточенням, виконанням специфічних 

функцій, здійсненням діяльності, пов’язаної з 

домашніми обов’язками і вихованням дітей [10, 

с. 52-53]. Також Р.К. Мертон (R.K. Merton) стве-

рджував, що причиною вчинення злочину слугува-

ло протиріччя між цілями, які пропагувало суспі-

льство. Автор відзначав, що особистому успіху та 

добробуту протистоїть обмежений доступ до здо-

буття цього успіху, а саме освіти, професії, багатс-

тва та статусу. Тому для нижчих шарів суспільства 

залишається практично тільки один вихід – пору-

шення правових норм [19, с. 138-142].  

Проте повністю погодитися з вищеназва-

ними авторами, які дотримувалися позиції, що 

причини жіночої злочинності криються лише в 

соціологічних умовах, В.О. Внуков не міг. Автор 

стверджував, що в прояві себе зовні жінка під 

впливом певного соціального преса фізіологіч-

ніша за чоловіка. Іншими словами, у своїх реак-

ціях вона ближче до їх фізіологічного коріння, 

ніж до їх психологічного налаштування. 

В.О.Внуков ствердно говорив, що «соціологія» 

жене жінку в «біологію». Звідси гострота і на-

пруженість у її злочинних діях [2, с. 211]. Звідси 

висновок, що В.О. Внуков пояснював причини 

жіночої злочинності не лише соціальними умо-

вами, але й біологічними, автор поєднував дані 

категорії, і, лише діючи разом, вони можуть при-

вести до вчинення жінкою насильницького зло-

чину. Підтримуючи погляди В.О. Внукова, у 

1934 р. подружжя Шелдон та Елеонора Глюк 

(Sheldon and Eleanora Glueck) у звіті «П’ятсот 

делінквентних жінок» виклали основні положен-

ня про жіночу злочинність. Даний звіт складався 

із матеріалів біологічного та соціального аналізу 

біографії п’ятисот злочинниць у Массачусетсі. 

Вони пояснювали кримінальну активність жінок 

як результат дії біологічних та соціологічних фа-

кторів. За їх спостереженням, переважна біль-

шість злочинниць були вихідцями з надмірно 

великих сімей, мали розумові недоліки та були 

заарештовані, в основному, за вчинення злочинів 

на сексуальному грунті. Основний акцент у сво-

єму дослідженні, подружжя Глюк (Glueck) роби-

ли на вивченні сексуального минулого злочин-

ниць [16, с. 96; 17]. З вищевикладеного можна 

зробити висновок, що біологічні задатки впли-

вають на жіночу злочинність, але не напряму. 

Особливості біологічної природи жінок зумов-

люють специфіку їх соціальних ролей, які і чи-

нять суттєвий вплив на поведінку жінки, в тому 

числі і злочинну поведінку [6, с. 125]. 

У середині ХХ століття пояснити причини 

насильницької жіночої злочинності намагались 

за допомогою генетичних досліджень. Так, вито-

ки жіночої агресії намагалися знайти в аномаліях 

хромосомного набору. Зокрема, Е. Подольський 

(E. Podolsky), П.А. Джейкобс (P.A. Jacobs) ствер-

джували, що у нормі статеві хромосоми жінки 

повинні бути «ХХ», а у чоловіка – «ХY». Хромо-

сомний набір «ХХY» (наявність в генах жінки 

чоловічої хромосоми виду «Y»), на думку при-

хильників біологічної кримінології – головна 

причина жіночої агресії. Автори ендокринних 

теорій вважали, що витоки агресії криються в 

аномаліях функціонування залоз внутрішньої 

секреції: підвищеного вироблення речовин, що 

викликає нервозність і агресивність. Зокрема, 

було встановлено, що в період менструації у жі-

нок в крові збільшується кількість тестостерону 

– речовини, яка може сприяти ослабленню само-

контролю і підвищенню агресивності на незнач-

ний час [20, с. 678; 18, с. 1351-1352]. Ю.Б. Свірін, 

досліджуючи зв’язок між роботою статевої сис-

теми і соціальною поведінкою жінки, грунтував-

ся на дослідженні Л. Вальцеллі про те, що злочи-
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ни насильницького характеру жінками були вчи-

нені в момент їх менструального циклу. Крім 

того, він, посилаючись на результати досліджень 

ендокринологів про те, що в період внутрішньоут-

робного розвитку існує критичний період від 4 до 7 

місяців вагітності, коли мозок дуже чутливий до 

впливу статевих гормонів (як чоловічих, так і жі-

ночих), прийшов до висновку, «що гормони мо-

жуть підвищувати або знижувати агресивний стан 

людини, штовхаючи її до вчинення злочину». Звід-

си випливає, що автор стверджував, що біологіч-

ний фактор – це необхідна, але недостатня умова 

злочинної поведінки жінки, оскільки такий фактор 

є передумовою соціального [12, с. 23].  

У ХХ столітті також виникає психологіч-

ний напрям вивчення причин жіночої злочиннос-

ті. На поширення біопсихологічних теорій жіно-

чої злочинності значний вплив зробив фрейдизм 

(психоаналіз З. Фрейда). Саме в 60-х рр. ХХ ст. 

кримінологія намагалася пояснити причини жі-

ночої злочинності з позицій психоаналізу, опе-

руючи в дусі З. Фрейда такими поняттями, як 

пасивність, емоціональність, нарцисизм і хит-

рість [8, с. 73]. 

З. Фрейд, основоположник психоаналізу, в 

своїх ранніх працях стверджував, що людська 

поведінка загалом, у тому числі й жіноча поведі-

нка, прямо чи побічно обумовлюється впливом 

підсвідомих сексуальних потягів («Еросу»).  

У цьому контексті поведінка розглядається як 

реакція на блокування енергії цього інстинкту 

[11, с. 122]. У пізніших працях З. Фрейд (1920 р., 

1930 р.) припускав наявність другого основного 

інстинкту – «Танатосу» (потягу до смерті, руй-

нування), який і є джерелом агресивної поведін-

ки людини у психологічно напружених ситуаці-

ях. Між «Еросом» і «Танатосом» існує постійна 

напруга, в результаті якої агресія спрямовується 

на інших (зміщується), щоб уникнути руйнуван-

ня «Я» [11, с. 123]. Близькою до концептуальної 

позиції З. Фрейда є теорія агресії відомого дослі-

дника-етолога К. Лоренца, згідно з якою агресія 

пояснювалася наявністю вродженого інстинкту 

самозбереження, боротьби за виживання [11, с. 

123]. Також за З. Фрейдом людський вчинок у 

великій мірі визначається психосексуальними 

конфліктами в ранньому дитинстві, коли основ-

ним об’єктом лібідо стає батько протилежної 

статі. Хлопчик закохується в матір, одночасно 

ревнує і любить батька (Едипів комплекс); дів-

чинка – навпаки (комплекс Електри). Ототож-

нення себе з конкуруючим батьком, вирішуючи 

даний конфлікт, формує основу моралі («над-Я») 

і пригнічує сексуальні потяги. Зазвичай, у проце-

сі розвитку особистості, відбувається повне виті-

снення сексуальних уявлень дитячого періоду в 

сфері несвідомого і сублімації (перетворення 

енергії сексуального потягу в різні види соціаль-

ної діяльності – спорт, творчість, інтелектуальна 

праця) відповідних їм уявлень. Та якщо витіс-

нення інфантильних сексуальних уявлень відбу-

вається не повністю, «защемлений комплекс» 

проявляє себе у сновидіннях, застереженнях, не-

вротичних розладах, а іноді в девіантних і навіть 

у делінквентних вчинках [14, с. 83-87]. 

В.Г. Гітін стверджував, що дослідження 

науки в напрямі дослідження злочинності жінок 

свідчить про таке: якщо чоловіча жорстокість 

багато в чому має природний, тваринний харак-

тер, то жіноча жорстокість більш «олюднена» і 

формується не стільки підсвідомою сферою 

«ВОНО», скільки розумною сферою людського 

«Я». Дуже важливе значення має жіноча чуттє-

вість як складова психіки. Будь-які, навіть найу-

ніфікованіші людські поривання і бажання, про-

ходячи через свідомість жінки, набувають певно-

го специфічного забарвлення, джерелом якого 

перш за все є жіноча чуттєвість. Саме гіпертро-

фована чуттєвість є рідною сестрою жорстокості, 

особливо якщо вона має або природні аномалії, 

або позбавлена можливості нормального функці-

онування внаслідок тих чи інших обставин. Ось 

чому жорстокість жінок-злочинниць ніколи не 

буває послідовною і продуктивною, на відміну 

від жорстокості чоловіків [4, с. 185]. При цьому 

М.М. Голоднюк звертала увагу на те, що на зло-

чинну поведінку жінок істотний вплив справляє 

рівень неврозів і психопатій, більш високий, ніж 

серед чоловіків [5, с. 24]. Підтримуючи думку 

М.М. Голоднюк, А.Ю. Антонян, М.В. Виногра-

дов, Ц.О. Голумбц зазначали, що значна частина 

жінок, здатних віддавати звіт у своїх діях і керу-

вати ними, мають різні психічні відхилення, які 

накладають вагомий відбиток на форми реагу-

вання, міру контролю, адаптаційні здібності та 

ряд інших соціально важливих атрибутів поведі-

нки людей в суспільстві. Автори підкреслювали, 

що при цьому необхідно враховувати індивідуа-

льні психологічні особливості винних та відзна-

чали, що: «їх криміногенне значення полягає в 

тому, що вони при чільному значенні соціально 

набутих особливостей особистості, взаємодіючи 

з ними, полегшують вчинення злочину, висту-

паючи не причиною, а внутрішньою умовою. 

Медико-біологічне та генетичне неблагополуччя 

не є, отже, самі по собі причинами злочинної по-

ведінки жінки, вони можуть слугувати лише фо-

ном, умовою, за якої в несприятливих соціальних 
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умовах легше виникає і реалізується її протипра-

вна поведінка» [1, с. 99]. 

Американський кримінолог О. Поллак у 

книзі «Злочинність жінок» (1950 р.), узагальню-

ючи американську, англійську, німецьку та фра-

нцузьку літератури, дійшов висновку, що в осно-

ві жіночої злочинності біологічні та психологічні 

особливості жінки. Автор стверджував, що жіно-

ча злочинність, в основному, детермінована сек-

суально забарвленими мотивами, тоді як чолові-

ки вчиняють злочини з корисливих мотивів. Йо-

го теорія була заснована на положенні З. Фрейда, 

згідно з якою причина невротизації та делінквен-

тності жінок криється в їх бажанні стати чолові-

ком [21, 157]. Так само автор стверджував, що це 

легко для жінки, щоб убити і залишитись непомі-

ченою, тому що, будучи укладачами харчування, 

вони здатні отруїти своїх жертв і, отже, вбивати 

обережно й уникати виявлення. О. Поллак ствер-

джував, що  жінки більш злочинні, ніж чоловіки. За 

його спостереженнями, жінки можуть учиняти 

злочини частіше, ніж прийнято вважати [22, c. 19]. 

Не менш значимим фактором у причинно-

му комплексі злочинності жінок у ХХ столітті 

вважається алкоголізм, наркоманія. Так, В.М. 

Бурлаков підкреслював, що алкоголізм, нарко-

манія, як хвороби, вражають різні сфери життє-

діяльності особистості, спричиняють за собою 

порушення адаптаційних здібностей, виснаже-

ність нервової системи, неврівноваженість, інте-

лектуальна неспроможність, відсутність самоко-

нтролю, нездатність керувати афективними пе-

реживаннями, стресовими ситуаціями, чим ство-

рюють підстави, на яких успішно розвиваються 

різні патологічні способи реагування та сприй-

няття. Одним із таких способів є злочинне діяння 

[7, с. 483]. Як стверджувала Т.М. Явчуновська, 

алкоголізм як криміногенний та провокуючий 

фактор здатний в окремих соціальних умовах, 

при збігу відповідних обставин слугувати умо-

вою, приводом вчинення антисуспільних і про-

типравних дій жінками [15, с. 67]. Звідси випливає 

висновок, що більше половини «жіночих» насиль-

ницьких злочинів вчиняються ними під впливом 

алкоголю: або жінки вчиняють ці злочини у стані 

«простого алкогольного сп’яніння», або вони є 

особами, які вживають алкоголь систематично, або 

хворі на хронічний алкоголізм.  

Як стверджував О.В. Старков, джерелом 

більшості насильницьких злочинів є конфлікт, 

що виникає на грунті повсякденних міжособистіс-

них стосунків, які склалися в особистісно-побуто-

вій сфері. Як зазначав автор, конфліктні стосунки 

через негативні особистісні якості злочинця або 

потерпілого можуть зумовити виникнення кримі-

ногенної ситуації, яка визначається у літературі як 

зовнішня причина злочину [13, с. 217]. 

Також одним із факторів у причинному 

комплексі злочинності жінок вважається соціа-

льне протиріччя між ролями та функціями жінок 

у сучасному суспільстві і умовами їх реалізації. 

А.І. Долгова відзначила, що тут мова іде про по-

єднання жінками виробничих функцій з сімейно-

побутовими. Значна частина часу у жінок йде на 

домашнє господарство, оскільки роль сім’ї в 

житті жінки дуже велика. У нових умовах соціа-

льно-економічного життя, різкого розшарування 

суспільства на багатих і бідних значна частина 

жінок змушена шукати побічні заробітки, що 

штовхає їх на кримінальний шлях [9, с. 676-677]. 

Звідси випливає висновок, що автор убачала 

причини жіночої злочинності в матеріальних не-

гараздах жінки, що склались у суспільстві. Та-

кож, зазначимо, що надмірні фізичні та нервові 

перевантаження, втома, матеріальні негаразди, 

страх за долю і майбутнє своїх дітей здатні ви-

кликати психічні розлади, стан дезадаптації, від-

чуття ворожості навколишнього світу, сформу-

вати рішучість ціною вчинення злочинів, щоб 

зберегти колишній статус своєї сім’ї [7, с. 484]. 

Так, жінки найбільш гостро відчувають і пере-

живають існуючу напруженість, соціальне не-

благополуччя, конфліктність. Вони більш сприй-

нятливі та вразливі. Саме на них лежать обов’яз-

ки з виховання дітей, забезпечення їх усім жит-

тєво необхідним. У період, коли руйнівні проце-

си дезорганізовують багато соціальних інститу-

тів, благополуччя і стабільність сім’ї стають най-

головнішим психологічним притулком жінок від 

суспільних потрясінь, а відповідно, невлаштова-

ність сімей, скандали і матеріальне неблагопо-

луччя дуже сильно б’ють по них, що призводить 

до накопичення потужного психоемоційного на-

пруження і, як наслідок, до вчинення жінкою 

злочину, що є результатом виходу переживань, 

негативних емоцій. Винуватцями всіх бід приз-

начаються, як правило, подружжя, родичі, діти. 

Але тут необхідно зауважити, що провокує дані 

посягання нерідко віктимна поведінка жертви 

(пияцтво, образи і знущання з боку чоловіка, 

співмешканця) [7, с. 486]. Звідси В.М. Бурлаков 

робить висновок, що причинами вчинення зло-

чинів жінками треба вважати нагромадження у 

них негативних емоцій, які часом прориваються 

у вигляді сімейних скандалів, насильства, звер-

неного на своїх близьких і рідних. Злочини, вчи-

нені жінками у сфері сімейно-побутових відно-

син, служать засобом психологічної компенсації. 
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Отже, враховуючи наведене, за результа-

тами проведеного дослідження в ХХ столітті про 

причини насильницької жіночої злочинності, 

спробуємо зробити висновки. Наукова думка 

ХХ століття характеризується  існуванням соціо-

логічного, біологічного, частково соціо-біологіч-

ного підходів пояснення причин насильницької 

жіночої злочинності. Біологічний напрям ХХ 

століття охоплював три підходи: антропологіч-

ний (E. Ferri, R. Garofalo, F. Curella), медико-

генетичний (E. Glueck, S. Glueck, G. Goering,  

A. Lange, P.A. Jacobs) і психологічний (S. Freud, 

О. Pollak, K. Lorenz). Досліджувати причини на-

сильницької жіночої злочинності за допомогою 

антропології перестали у 30-40-х рр. ХХ століт-

тя, за допомогою медико-генетичних досліджень 

– в середині 60-х р. ХХ століття, а за допомогою 

психологічного напряму дослідження проводи-

лися до кінця ХХ століття. Соціологічний на-

прям (R.K. Merton, C. Shaw, W.I. Thomas,  

В.М. Кудрявцев, М.М. Гернет) у ХХ столітті 

продовжив своє існування. У зв’язку з цим поча-

ли розвиватися різні блоки теорій, такі як: соціо-

процесні (соціальна дезорганізація, теорія соціаль-

ного конфлікту) та соціокультурні (теорія аномії), 

які пояснювали й причини насильницької жіночої 

злочинності. У другій половині ХХ століття домі-

нував саме соціологічний підхід. На стику двох 

підходів утворився соціо-біологічний підхід, який 

набрав своєї популярності у ХХ столітті. Тож мо-

жна зробити висновок про актуалізацію стикових 

підходів у другій половині ХХ століття.  
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An attempt is made to analyze the scientific thought of the twentieth century on the causes of violent 
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Научная мысль ХХ века о причинах насильственной женской преступности  

 

Аннотация  

Предпринята попытка проанализировать научную мысль ХХ века о причинах насильственной 

женской преступности. Исследуются взгляды в ХХ веке представителей биологического (антрополо-

гическое, медико-генетическое, психологическое направления), социологического и социо-

биологического подходов объяснения причин насильственной женской преступности ХХ века.  
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КОНЦЕПЦІЯ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОГО ЗАКОНОДАВСТВА:  

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ 

 
Висвітлено авторське бачення проблеми конституціоналізації вітчизняного законодавства та постановки 

питання про її універсальність як для теоретико-правової, так і конституційно-правової науки. Наголошено на 

важливій ролі Конституції України у побудові правової системи. Акцентовано, що конституціоналізація – це не 

тільки докорінні перетворення чинного законодавства. За своїм характером, масштабністю вона покликана за-

безпечити прогрес усієї правової системи. 

Ключові слова: Конституція, конституційні норми, конституційні засади, конституціоналізація, правова 

система, верховенство права, законодавство. 

 

Постановка проблеми. Конституціоналі-

зація законодавства безпосередньо залежить від 

змісту тих цінностей та принципів, що закладені 

в Конституції та зумовлені особливостями наці-

ональної правової системи [6, c. 316; 7, с. 7-8]. 

Сутність конституціоналізації виявляється в то-

му, що Конституція насамперед закріплює нор-

мативну модель та юридичну конструкцію най-

важливіших суспільних відносин, тим самим ви-

значає системні, структурні, функціональні та 

інші зв’язки між різними суспільними інститу-

тами, завдяки яким забезпечується правопоря-

док. З іншого боку, завдяки втіленню змісту кон-

ституційних норм і принципів у законодавство 

відбувається його гармонізація, забезпечується 

стабільність і ефективність його розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і виокрем-

лення нерозв’язаних проблем. Дослідженням 

питання відповідності чинного законодавства 

нормам і принципам Основного Закону займали-

ся такі провідні вітчизняні та зарубіжні вчені:  

Ю. Барабаш, М. Бондарь, В. Кампо, І. Кравець, 

В. Крусс, Н. Пархоменко, М. Савчин, А. Селіва-

нов, В. Шаповал, Ю. Шемшученко. 

Проте проблема конституціоналізації віт-

чизняного законодавства не була предметом де-

тального вивчення та висвітлення. 

З огляду на це, метою статті є аргументація 

постановки питання про необхідність конституціо-

налізації чинного законодавства та на цій основі 

забезпечення дотримання принципу верховенства 

Конституції у правовій системі України. 

Викладення основного матеріалу. Вті-

лення в життя Конституції – процес постійний та 

безперервний, потребує надзвичайно великих 

організаторських зусиль. Що далі, то повніше 

розкривається її величезний творчий потенціал. 

Гарантією послідовного втілення в життя Основ-

ного закону країни є визначальна роль суспіль-

ного та політичного життя. Потрібно зробити 

все, щоб положення Основного закону міцно 

увійшли в наше життя. З огляду на це, верховен-

ство Конституції полягає в тому, що: 1) Консти-

туція відіграє провідну роль у правовому регу-

люванні основних сфер суспільного і державного 

життя, 2) норми Конституції є нормами прямої 

дії у процесі вирішення конкретних справ;  

3)  найвища юридична сила Конституції в ієрар-

хії нормативно-правових актів; 4) конститу-ційні 

конфлікти та колізії, що виникають між різними 

суб’єктами права, вирішуються на підставі кон-

ституційних норм; 5) реалізація Конституції пе-

редбачає її системне тлумачення для забезпечен-

ня комплексного впливу на правову систему. 

Верховенство Конституції в історичному вимірі 

відображає процес удосконалення механізму ре-

алізації Конституції, засобів і методів, за допо-

могою яких конституційні права і свободи забез-

печувалися, а обов’язки виконувалися.  

В умовах існування писаного Основного 

закону принцип верховенства права закріплю-

ється в його тексті у формі верховенства Консти-

туції. Хоча принцип верховенства права значно 

ширший за своїм змістом, ніж принцип верхо-

венства Конституції як надбання сучасної право-

вої системи. Це свідчить про переведення на мо-

ву конституційних норм і позитивного права за-

галом абстрактних принципів права і справедли-

вості, які стали вже загальновизнаними в суспі-

льстві або до яких це суспільство прагне у своє-

му розвитку. У чинній Конституції України 

1996 р. принцип верховенства Конституції впер-
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ше в історії конституційного розвитку України 

одержав юридичне закріплення. Як справедливо 

зазначають російські дослідники О. Козлова та 

О. Кутафін, у визнанні верховенства Конституції 

закладена не властива колишнім, радянським 

конституціям ідея підпорядкування держави 

конституції, праву [3, c. 87]. 

Принцип верховенства Конституції покли-

каний показати місце Основного закону у право-

вій системі країни
2
, в ієрархії нормативно-

правових актів як її основних складників. Він 

спрямований на формування та діяльне ставлен-

ня громадян до реалізації і відстоювання консти-

туційних прав і свобод. Активне ставлення до 

Конституції та закріплені в ній права сприяють 

розвитку конституційного патріотизму в країні. 

Саме тому першочерговим завданням суспільної 

трансформації було і є гарантування стійкості 

конституційного розвитку [2, c. 60]. 

Однак верховенство Конституції характе-

ризує не тільки її положення в ієрархії нормати-

вно-правових актів. Виступаючи в ролі юридич-

ної основи для розвитку всіх галузей права, чин-

на Конституція регулює і закріплює процес ство-

рення правових норм і актів, які забезпечують 

проведення політичних, культурних і соціально-

економічних перетворень у суспільстві. Наскіль-

ки стабільним і еволюційним буде розвиток самої 

Конституції, настільки реформування державної та 

суспільної сфер життєдіяльності набуватиме заве-

ршеного характеру. Оновлення сучасного цивіль-

ного, кримінального, трудового законодавства має 

бути узгоджене з основними принципами і поло-

женнями Конституції України. 

Юридичний вимір верховенства Консти-

туції може складатися з двох аспектів. По-перше, 

діяльність державних органів, органів місцевого 

самоврядування, їх посадових осіб, громадських 

об’єднань, громадян та інших осіб мусить пого-

джуватися з конституційними принципами і но-

рмами, що відображають «дух» і «букву» Кон-

ституції. Із цього приводу варто розрізняти Кон-

ституцію як певний текст, тобто документ, що 

має назву «Конституція України», і Конституцію 

як сукупність норм, якими встановлюється вер-

ховенство права у державі (ці два значення Кон-

ституції взаємопов’язані, але не тотожні). 

Другий аспект верховенства Конституції 

пов’язаний з характером об’єкта конституційно-

                                                           
2
 Узагалі Конституцію будь-якої країни можна вважа-

ти чинною лише в тому випадку, якщо норми та 

принципи, які складають її зміст, реалізуються та слу-

гують конструктивною основою для розвитку всіх 

елементів правової системи. 

правового регулювання. Норми Конституції ре-

гулюють найбільш значущі суспільні відносини, 

однак не в повному обсязі. Багато конституцій-

но-правових інститутів конкретизуються і дета-

лізуються в поточному законодавстві та в норма-

тивно-правових актах органів місцевого самов-

рядування. Тому у практичному сенсі для забез-

печення верховенства Конституції великого зна-

чення набуває чітка диференціація конституцій-

них положень, яких потрібно дотримувати, від-

повідно до «букви» Конституції, і положень, які 

можуть бути конкретизовані та деталізовані у пра-

вотворчій діяльності, насамперед законодавчих 

органів влади. У зв’язку з цим виникає проблема 

визначення меж повноважень державних органів і 

органів місцевого самоврядування, їх посадових 

осіб з інтерпретації конституційних норм шляхом 

нормотворчої і правозастосовної діяльності, в ході 

якої не повинні порушуватися основи конститу-

ційного ладу, передбачені розділом 1 Конституції 

України і поширені на всю її територію. 

Кожна стаття, кожне положення Консти-

туції повинні втілюватись у живу практику по-

всякденної діяльності всіх державних органів, 

усіх посадових осіб, усіх громадян України.  

З огляду на це, конституціоналізація – це держа-

вно-правове явище, що виникає суто з волі орга-

нів державної влади. Учасниками цього процесу 

є всі суб’єкти правотворчого, правозастосовного 

і правореалізаційного процесу. Саме на ці органи 

покладено обов’язок з розробки і прийняття 

Конституції України, конституційних законів та 

інших нормативно-правових актів і джерел пра-

ва, вони здійснюють заходи щодо реалізації чин-

ного законодавства, його тлумачення, охорони та 

захисту норм права. При цьому не варто віддава-

ти перевагу одному з них, натомість доцільно 

наголосити на принциповій ролі Конституційно-

го Суду України, якому належить право остан-

нього слова у цьому процесі, адже процес кон-

ституціоналізації може відбуватися у формі при-

йняття, внесення змін і доповнень до чинних за-

конів, прийняття і реалізації рішень Конститу-

ційного Суду України. 

Справді, Конституційний Суд України ві-

діграє провідну роль у забезпеченні відповіднос-

ті вітчизняного законодавства Конституції Укра-

їни. Він неодноразово виступав на захист і основ 

конституційного ладу України, і основних прав і 

свобод, закріплених у Конституції, забезпечуючи 

тим самим її верховенство. Відповідно до Закону 

України «Про Конституційний Суд України» за-

вданням Конституційного Суду України є гаран-

тування верховенства Конституції України як 
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Основного закону держави на всій території 

України (ст. 2 Конституції України). Конститу-

ційний Суд України приймає рішення та дає ви-

сновки у справах щодо: 1) конституційності за-

конів та інших правових актів Верховної Ради 

України, актів Президента України, актів Кабіне-

ту Міністрів України, правових актів Верховної 

Ради Автономної Республіки Крим; 2) відповід-

ності Конституції України чинних міжнародних 

договорів України або тих міжнародних догово-

рів, що вносяться до Верховної Ради України для 

надання згоди на їх обов’язковість; 3) додер-

жання конституційної процедури розслідування і 

розгляду справи про усунення Президента Укра-

їни з поста в порядку імпічменту в межах, визна-

чених статтями 111 та 151 Конституції України; 

4) офіційного тлумачення Конституції та законів 

України (ст. 13 Конституції України). Із цих по-

зицій власне такі категорії, як «державний» і 

«народний суверенітет», «рівноправність суб’єк-

тів права» є невіддільною частиною концепції 

верховенства Конституції, забезпечення якої по-

кладено на  Конституційний Суд України. 

Розглядаючи конституціоналізацію як ос-

новний аспект розвитку правової системи, її еле-

ментів, потрібно звернути увагу й на те, що вона 

далеко не нова, а радше традиційна, властива 

усім попереднім і, найімовірніше, майбутнім 

етапам розвитку правової системи України. Це 

пов’язано передусім з тими кризовими явищами, 

які охопили не лише сферу економіки, але, на 

жаль, торкнулися правової культури, правотвор-

чості і навіть правосуддя. Така ситуація вимагає 

від науки адекватної реакції. Насамперед ідеться 

про формування якісно нової моделі реалізації 

норм Конституції (конституційних стандартів), 

організації економічної, політичної, правової та 

духовної систем суспільства [7, c. 22]. 

Такі моделі еволюції правової системи 

України, як і моделі розвитку її основних елеме-

нтів (складників) чи будь-яких інших явищ пра-

вової дійсності, не виникають самі собою поза 

зв’язком і впливом з боку соціально-економіч-

ного, політичного, правового та іншого середо-

вища. Їх виникнення та розвиток зумовлені бага-

тьма об’єктивними та суб’єктивними чинниками, 

передусім юридичною природою, сутністю, зміс-

том, характером відносин правової системи з  

усіма її елементами, у тому числі й джерелами 

права. Із цього випливає, що процес конституці-

оналізації (з огляду на його об’єктивність та не-

обхідність) на практиці не може бути зведений 

тільки до системи формально-юридичних засобів 

і методів юридизації суспільних відносин, оскі-

льки заторкує ідеологічні, інформаційні та інші 

сфери юридичної дійсності. Зокрема, як заува-

жено в літературі, конституціоналізація законо-

давства передбачає: формування конституційної 

правосвідомості; проведення виваженої держав-

ної людиноцентристської політики; закріплення 

та реалізацію в окремих нормах різних галузей 

права конституційних цінностей, ідей та прин-

ципів, що сприятиме їх наповненню конститу-

ційним змістом; формування ефективної системи 

державного управління; забезпечення відповід-

ності Конституції практики правореалізації [7, c. 

22]. Остання, як відомо, виступає першоосновою 

побудови правової держави та реалізації прав 

людини та громадянина в повному обсязі.  

Наразі українська держава та її правова 

система переживають період тривалих реформ, 

які зумовлені потребою нових підходів до права, 

законодавства, формування соціально-правової, 

гуманної за сутністю держави та її інститутів. 

Реалії сьогодення вимагають якісно нового стану 

правової системи, оскільки нинішній її стан не 

сприяє зростанню соціальної захищеності і без-

пеки громадян держави. У межах правової сис-

теми, на жаль,  не створено дієвих інструментів 

та механізмів, які дали б змогу повністю реалізу-

вати права суб’єктів суспільних відносин, що 

сформовані і мають бути відображені в позитив-

ному праві. Сучасне українське законодавство 

невпорядковане, не має внутрішньої узгодженос-

ті, розвивається безсистемно і хаотично, відсут-

ній гармонійний взаємозв'язок між актами різних 

рівнів. Чинні нормативно-правові акти реально 

являють собою не стільки гармонійний розвиток 

правової системи, скільки безладну сукупність 

норм і актів, які не мають чітких структурно-

логічних і функціональних зв'язків між собою та 

з усією системою законодавства на усіх рівнях 

(закони та підзаконні акти). Тим часом, відповід-

ні рівні системи права та системи нормативно-

правових актів повинні бути логічними, послідо-

вними всередині і між собою для досягнення ці-

лей ефективного правового регулювання. Отже, 

успішне застосування норм права не може мати 

місця без якісного правотворчого процесу, який 

повинен бути однаково чітким як на державному, 

так і місцевому рівнях. 

Тому, власне, розвиток елементів правової 

системи має відповідати системі конституційних 

цінностей і конституційній логіці правового ре-

гулювання. Як свідчить практика Конституцій-

ного Суду України, у його діяльності положення 

Конституції України розвиваються постійно в 

ході тлумачення (перманентний характер Основ-
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ного закону). Відповідно, конституційні норми 

мають здійснювати постійний регулятивний 

вплив на всі компоненти правової системи. Їх 

конституціоналізацію можна назвати одним з 

виявів безпосередньої дії Конституції, спрямова-

ної на гармонізацію суспільних відносин і реалі-

зацію принципу верховенства права. Цей процес 

включає в себе перегляд чинного законодавства, 

скасування застарілих нормативних актів, ство-

рення нових законів, вдосконалення законодав-

чої техніки та законодавчого процесу.  

Однак конституціоналізація – це не тільки 

докорінні перетворення чинного законодавства. 

За своїм характером, масштабністю вона покли-

кана забезпечити прогрес усієї правової системи. 

Ось чому, спираючись на положення Конститу-

ції, її норми, вимоги, усі державні органи, гро-

мадські організації, громадяни мають долучатися 

до роботи, спрямованої на реалізацію відповід-

ного процесу. Зазначимо, що правова система 

України зорієнтована не на повну урегульова-

ність усіх відносин у суспільстві, що ставатиме 

неможливим унаслідок її безперервного розвит-

ку, а передбачає найбільш оптимальну для демо-

кратичної правової держави процедуру усунення 

недоліків у праві, шляхом удосконалення зако-

нодавчого регулювання в цілому. 

З цих позицій основними напрямами пра-

вової реформи, зміст яких має бути відомий до 

початку процесів реформування, на нашу думку, 

є: удосконалення концепції розвитку правової 

системи, закріплення системи нових правових 

принципів, реформа системи права, переорієнта-

ція правосвідомості, удосконалення механізмів 

формування і реалізації права. Найважливішим 

моментом, що виражає реальний стан власне 

правової системи, є кардинальна зміна бачення 

права, характеру його взаємозв’язку з державою, 

ролі та місця права в суспільстві, перспектив йо-

го розвитку. І саме на цих рівнях правової систе-

ми конституціоналізація може бути класифікова-

на, а її результати встановлені та визначені з ме-

тою опосередкування суспільних відносин, ста-

новлення конституційного правопорядку [1, c. 6-

8] та підвищення авторитету права в житті суспі-

льства на сучасному етапі розвитку.  

З огляду на це, конституціоналізацію сис-

теми законодавства можна класифікувати на кі-

лька видів: 1) залежно від ступеня реалізації кон-

ституційних положень, закріплених у законодав-

стві: формальна та реальна; 2) залежно від 

суб’єктів, що здійснюють конституціоналізацію: 

конституціоналізаційна діяльність парламенту, 

уряду, глави держави, конституційного суду; 

3) залежно від форми правових актів, у яких за-

кріплюються та розвиваються конституційні по-

ложення: закони та підзаконні акти (укази, пос-

танови тощо), рішення; 4) залежно від поділу 

права на публічне і приватне: конституціоналіза-

ція норм публічного права та конституціоналіза-

ція норм приватного права; 5) залежно від дії 

норм права в просторі та, відповідно, їх належ-

ності до національного чи міжнародного права: 

конституціоналізація норм національного зако-

нодавства та конституціоналізація норм міжна-

родного права та права Європейського Союзу [7, 

c. 24-25]; 6) за методологічним критерієм: мож-

лива (допустима), яка зумовлена потребою в 

конституційному впорядкуванні не врегульова-

них правом суспільних відносин, а також необ-

хідності переходу до іншої моделі конституцій-

но-правового регулювання тих чи інших суспі-

льних відносин і актуально необхідна (аутентич-

на), яка має виправний, або коректувальний ха-

рактер [4, c. 109-110; 5, c. 92]; 7) залежно від змі-

сту прийнятих конституційним судом рішень: 

позитивна та негативна; 8) залежно від форми 

правового акта, що конституціоналізується: за-

конна і підзаконна [7, c. 25]. 

Висновок. Отже, розглянені в цій статті 

особливості розвитку вітчизняного законодавст-

ва з погляду відповідності його Конституції та 

зумовлюють важливу роль цього напряму дослі-

дження. Незалежно від того, як цю загальнотео-

ретичну концепцію називати, її проблематика 

поступово складається в деяке коло ідей, які вже 

нині мають практичне значення, яке важко пере-

оцінити, тим паче, що вона постійно зростатиме 

з ускладненням правового розвитку держави.  

З огляду на сказане, концепція конституціоналі-

зації вітчизняного законодавства універсальна в 

тому розумінні, що охоплює як усі теоретико-

правові, так і всі конституційно-правові питання 

розвитку правової системи в сучасний період. Із 

цієї причини вона має велике теоретичне, мето-

дологічне та практичне значення. Сформульовані 

теоретичні узагальнення слугуватимуть основою 

для розвитку не тільки системного підходу до 

вивчення правової дійсності сучасного періоду, а 

й, у підсумку, для створення нової наукової кар-

тини всієї правової сфери.  
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Concept constitutionalization domestic legislation: the problem  

 

Summary 

The article gives the devoted to the author's vision problems constitutionalization domestic legislation 

and raising the question of its versatility for both theoretical and legal and constitutional and legal science. 

The important role of the Constitution in the construction of the legal system. Accented that constitutional-

ization – is not only a radical transformation of the current legislation. By its nature, the scale is intended to 

ensure the progress of the entire legal system. 

Key words: Constitution, constitutional norms, constitutional principles, constitutionalization, the 

legal system, the rule of law, legislation. 
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Концепция конституционализации отечественного законодательства: поставка проблемы  

 

Аннотация 

Статья посвящена авторскому видению проблемы конституционализации отечественного за-

конодательства и постановке вопроса о ее универсальности как для теоретико-правовой, так и кон-

ституционно-правовой науки. Отмечена важная роль Конституции Украины в построении правовой 

системы. Акцентировано, что конституционализация – это не только коренные преобразования дейс-

твующего законодательства. По своему характеру, масштабности она призвана обеспечить прогресс 

всей правовой системы. 

Ключевые слова: Конституция, конституционные нормы, конституционные принципы, консти-

туционализация, правовая система, верховенство права, законодательство. 
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ЗАГАЛЬНОВИЗНАНІ ПРИНЦИПИ ПРАВА – ФУНДАМЕНТ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА  

ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВОПОРЯДКУ 

 
Досліджується значення та дія загальних принципів права в міжнародному правопорядку та міжнародно-

му праві. Роль міжнародних органів правосуддя у застосуванні загальновизнаних принципів права. Нормативне 

визнання загальновизнаних принципів права на національному та міжнародно-правовому рівнях.  

Ключові слова: міжнародне право, теорія міжнародного права, джерела міжнародного права, загальнови-

знані принципи права. 

 

Постановка проблеми. Значення загаль-

новизнаних принципів права для міжнародного 

права та міжнародного правопорядку в цілому 

важко переоцінити. Принципи права – спадок 

людства, що не має державних кордонів, вони 

пройшли довгий шлях від одиничних звичаїв 

(«не вбий, на кради, «потрібно вислухати обидві 

сторони») до закріплення в національному зако-

нодавстві більшості сучасних держав світу та 

міжнародних документах, адже віддзеркалюють 

соціальні зміни, які відбуваються в процесі роз-

витку суспільства. 

Застосування загальних принципів права 

усуває прогалини у міжнародному праві, усуває 

колізії норм міжнародного права, забезпечує 

«авангардне» регулювання нововиявлених відно-

син. Принципи є керівними началами у форму-

ванні і реалізації норм міжнародного права, пра-

вовою базою всієї міжнародно-правової системи, 

яка є результатом розвитку ґрунтовних принци-

пів, як найвищих  імперативів системи. Загальні 

принципи права не мають національної належно-

сті, як слушно зазначає І.Покровський, «націона-

льність є фактом історії, але не критерієм спра-

ведливості чи доцільності» [10, с.58]. 

Протягом усієї історії існування та взає-

мозв’язків міжнародного і внутрідержавного 

права чи не найбільшу роль в їх взаємодії відіг-

равали загальні принципи права, спільні для обох 

систем. Загальні принципи права виникають па-

ралельно в міжнародному та внутрішньому пра-

ві.  

У національній і зарубіжній доктрині не раз 

стверджувалося, що загальні принципи права 

впливають на формування норм у галузі міжна-

родного публічного, міжнародного приватного і 

будь-якої іншої транснаціональної галузі [14]. На 

думку теоретиків, публічне та приватне право є 

структурними елементами юридичного права, а 

отже, через нього опосередковуються не тільки 

його принципи, а й притаманні йому принципи 

загальносоціального права. 

Тому можна стверджувати, що загальнови-

знані принципи міжнародного права загалом ха-

рактерні для міжнародного публічного і міжна-

родного приватного права. Вони виникли також 

завдяки тому, що більшість демократичних дер-

жав офіційно проголосила пріоритет загальнови-

знаних норм міжнародного права перед нормами 

внутрішньо-державного права.  

Ступінь наукової розробки проблеми.  

Дослідженню сутності, значення та дії загальних 

принципів права в міжнародному праві повсяк-

час приділялося достатньо багато уваги вітчиз-

няних і зарубіжних як учених-міжнародників, 

так і теоретиків. Зокрема загальнотеоретичні пи-

тання даної проблеми стали предметом доктор-

ського дослідження українського вченого-теоре-

тика Колодія А.М.[6]. Спеціальним досліджен-

ням у сфері міжнародного публічного права при-

свячені праці Галенської Л.І. [4]; Луткової О.В. 

[7]; Лукашука І.І.[8]; Новікової Л.А. [9]; Смбатя-

на А.С. [11]. Безліч думок і бачень проблеми за-

лишає питання визначення загальновизнаних 

принципів права, нормативного закріплення в 

міжнародному праві та їх місце, системи загаль-

новизнаних принципів  актуальними. 

Тому метою цієї статті є аналіз місця і зна-

чення, дії загальновизнаних принципів права в 

міжнародному праві та їх ролі для міжнародного 

правопорядку в цілому. 

Виклад основного матеріалу. Правове ре-

гулювання міждержавних відносин бере свої ви-

токи на національному рівні, так трансформува-

лися торгівельні відносини Середніх віків у між-

народні приватні відносини, а у сфері міжнарод-
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них публічних відносин яскравим прикладом 

сучасності є правова система ЄС. Тому взаємодія 

національних правових систем проявляється також 

у прийнятті ними спільних принципів і цінностей, 

що складаються в умовах сучасної глобалізації мі-

жнародного співіснування. На сьогодні людство 

переростає поділ на національні держави – цьому 

також сприяє глобалізація суспільства.  

Особливої уваги заслуговує роль найбільш 

важливих норм загального міжнародного права, 

якими є його основні принципи в національному 

праві. Зазвичай вважають, що вони відносяться 

до міжнародних відносин і в національному праві 

їх роль чисто символічна. Однак це далеко не так. 

Стаючи частиною правової системи країни, ці но-

рми міжнародного права покликані визначити за-

гальні цілі та принципи  її зовнішньої політики. На 

користь такого положення свідчить і конституцій-

не право, в якому відповідні міжнародному праву 

цілі та принципи зовнішньої політики знаходять 

усе більш суттєве відображення [9, с.154]. 

Як стверджує Л.Н. Галенська, будь-які дії 

будь-яких суб’єктів у сфері міжнародних відно-

син (як публічних, так і приватних) повинні від-

повідати вимогам загальних (основних) принци-

пів [4, с.5], а на думку Луткової О.В., загальні 

принципи права являють собою генеральну сут-

нісну і змістову категорію, яка відображає юри-

дичні завоювання цивілізації на конкретному 

етапі її розвитку; це норми, схожі з принципами 

будь-якої системи права (в рамках глобальної 

юридичної системи), але самого високого рівня 

(що видно, зокрема, на моделі міжнародного 

права) [7, с.105]. 

Нормативне закріплення загальних прин-

ципів права, як джерела міжнародного права, 

знайшло своє відображення у ст.38 Статуту Мі-

жнародного Суду. На думку А. Фердросса,  ст.38 

Статуту Міжнародного Суду має на увазі «не всі, 

які випадково збігаються, правові норми різних 

держав, а лише ті принципи права, які покояться 

на спільних правових ідеях і можуть бути пере-

несені у міждержавні відносини. Автор допускає 

можливість вирішення спорів між державами на 

підставі не тільки конвенційних і звичаєвих 

норм, але й одних «загальних принципах права» 

[15, с.163-164]. 

Якщо норми приписують певну поведінку, 

принципи підтверджують собою певні цінності. 

Статут Міжнародного Суду не містить пояснень 

на предмет того, які характеристики даного дже-

рела прав і (саме головне) як повинні виявлятися 

загальні принципи. Це питання віднесене цілком 

на розсуд суддів. Згідно з доктриною та судовою 

практикою основними джерелами, з яких можуть 

бути виявлені загальні принципи права, є внут-

рішнє законодавство держав і рішення національ-

них судових органів (при умові, що виявлені з них 

принципи придатні до трансформації у міжнародне 

право). При певних умовах такими джерелами мо-

жуть бути також міжнародно-правові документи та 

безпосередньо  рішення органів міжнародного пра-

восуддя. Основними завданнями загальних прин-

ципів права є заповнення правових «прогалин» у 

випадках, коли відповідне питання не врегульоване 

ні договірними, ні звичаєвими нормами  міжнаро-

дного права або врегульований у недостатній мірі. 

Загальні принципи можуть також застосовуватись 

як допоміжний засіб тлумачення [11, с.219]. 

Щодо загальновизнаних принципів права 

існують різні думки. Прихильники широкого пі-

дходу вважають, що поняття загальновизнані 

принципи права» охоплює загальні принципи 

природного права та справедливості і що мова 

йде про особливе джерело міжнародного права. 

Ряд учених відносять їх до «особливого роду 

норм, які можуть бути об’єктивовані як у писа-

ній, так і в неписаній формі, норм вищого поряд-

ку, яким підпорядковуються і принципи міжна-

родного права, і принципи національних право-

вих систем» [7, с.108]. На думку Г. Тункіна, не 

може існувати «… нормативних правових прин-

ципів, які були б спільними для міжнародної та 

національної правових систем. Але є спільні пра-

вові поняття, логічні правила, прийоми юридичної 

техніки, які використовуються при тлумаченні та 

застосуванні права взагалі як міжнародного, так і 

національного. Незалежно від соціальної сутності 

права. Такого роду «принципи» не є нормативни-

ми, не встановлюють права і обов’язки, але є необ-

хідними для з’ясування співвідношення норм пра-

ва та їх змісту» [12, с.226]. 

Найбільш розповсюджена думка, що в да-

ному випадку мова йде про принципи, які відо-

бражають загальні правові начала, характерні 

для різних національних систем права і міжнаро-

дного права, більшість з них походять з римсько-

го права, наприклад, «згода створює право» 

(consensus facit jus), «ніхто не може передати бі-

льше прав, ніж має сам» (nemo plus juris transtere 

potest quam ipse habet), «ніхто не може бути суд-

дею у власній справі» (nemo judex in causa sua), 

«рівний над рівним влади не має» (par in parem 

non habet imperium) тощо. 

На думку А.М. Колодія, «під загальнопра-

вовими належить розуміти принципи, спільні для 

права у міжнародному, всесвітньому та загаль-

нолюдському його розумінні; загальні для всіх 
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правових систем одного історичного типу; для 

правових систем однакового виду (правової сі-

м'ї); для підсистем (сторін) певної правової сис-

теми одного суспільства; для всіх галузей певної 

системи права визначеного суспільства та дер-

жави»[6, с.229].  

При цьому обґрунтовано підкреслюється  

І. Лукашуком, що для того, щоб розглядатися як 

принципи міжнародного права, правилам які від-

значені, недостатньо бути спільними для націона-

льно-правових систем. Окрім того, вони повинні 

бути придатні для дії в системі міжнародного пра-

ва, для застосування у міждержавних відносинах. 

Більше того, вони повинні бути введені в міжнаро-

дне право, навіть у спрощеному порядку [8, с.103]. 

Отже, загальновизнані принципи права є 

імперативами для всіх правових систем у право-

творчій та правозастосовній діяльності, завжди 

первинні по відношенню до інших принципів 

права, здійснюють глобальний вплив на всі пра-

вові системи і визнаються всіма (або більшістю) 

державами світу. 

Застосування загальних принципів права 

підтверджується практикою, зокрема як право-

вих підстав рішень, що приймаються, ст.. 21 Ста-

туту вказує сам Статут, елементи (склади) зло-

чинів, правила процедури і доказування, інші 

міжнародні договори, принципи і норми міжна-

родного права, включаючи загальновизнані 

принципи міжнародного права збройних конфлі-

ктів. І тільки у випадках, коли рішення не може 

бути прийняте на підставі згаданих джерел, «Суд 

застосовує «загальні принципи права, взяті ним із 

національних законів держав світу, включаючи 

відповідно національні закони держав, які за зага-

льних обставин здійснювали юрисдикцію по від-

ношенню до даного злочину,  за умови, що ці 

принципи не є несумісними із даним Статутом, 

міжнародним правом і міжнародно-визнаним нор-

мам і стандартам [11, с.242]. Власне правотворчість 

міжнародних  кримінальним трибуналів здійсню-

ється шляхом: а) тлумачення міжнародно-правових 

норм і принципів, б) виявлення і застосування за-

гальних принципів права і в) виявлення і застосу-

вання звичаєво-правових норм і принципів. 

Як правило, органи міжнародного правосу-

ддя дотримуються досить високих стандартів 

при виявленні загальних принципів права в наці-

ональному законодавстві. Аналіз національних 

правових актів у контексті розгляду питання про 

існування того чи іншого загального принципу 

права не є механічним у тому розумінні, що від-

повідні положення у внутрішньодержавних нор-

мативно-правових актах не завжди передбачають 

наявність загального принципу права, що шука-

ється. У зв’язку із цим заслуговує на увагу ви-

словлювання Апеляційної камери МТБЮ про те, 

що «згідно із доктриною загальних принципів 

права, прийнятих у країнах світу, національне 

законодавство і судова практика не можуть розг-

лядатися як джерела міжнародних принципів і 

норм. Центральним і універсальним загальнови-

знаним принципом є принцип законності» [13, 

с.81-94]. Німецький учений-міжнародник Г. Вер-

ле називає принцип законності міжнародним 

стандартом, що у міжнародному праві має менш 

жорсткий характер, на відміну від національних 

правових систем, які встановлюють досить вузь-

кі рамки як щодо санкцій, так і щодо визначення 

злочину [2, с.50]. 

Для оновлення права претори використо-

вували категорію “bona fides” – совісності, поря-

дності, сумлінності, або добросовісності, тобто 

конформності праву, відповідності поведінки 

загальновизнаним нормам обороту [1, с.77]. 

Єдиний принцип добросовісної поведінки субєк-

тів приватноправових відносин було створено 

внаслідок теоретичного синтезу правової спад-

щини давнього Риму, який тривав протягом 

усього Середньовіччя. Цей принцип визнають усі 

континентальні правові системи, lex mercatoria 

та нове договірне право Європи, які будуються, 

виходячи з розуміння ідеї добросовісності як го-

ловного імперативу. Принцип добросовісності в 

нерозривному зв’язку із принципом справедли-

вості грає важливу роль у побудові інституту 

«справедливий естопель» (equitable estoppel), як 

він називається в доктрині міжнародного права. 

Справедливість тут визначає собою основу 

принципу добросовісності, на якому базується 

більшість загальновизнаних норм міжнародного 

права. Стосовно міжнародних договорів естопель у 

загальному плані означає заборону для держави 

заперечувати те, що вона до цього прийняла або 

визнала на основі явно виражених актів або своєї 

поведінки. У Віденській конвенції 1969р. про пра-

во міжнародних договорів цьому присвячена ст. 

45. З урахуванням постанов даної статті естопель 

означає втрату державою права посилатися на ос-

нову недійсності або припинення договору, виходу 

із нього або призупинення його дії, якщо, після 

того як їй стало відомо про факти, вона конкретно 

погодилась або повинна в силу її поведінки вважа-

тися такою, яка мовчазно погодилася з тим, що до-

говір, залежно від випадку, дійсний, зберігає силу 

або залишається в дії [5, с.73]. 

Одним із загальновизнаних принципів пра-

ва є принцип справедливості. Справедливість є 
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загальним принципом всієї юридичної діяльнос-

ті. Колись давні юристи, підкреслюючи особливе 

значення справедливості для діяльності органів 

юстиції, стверджували, що jus est ars boni et aegui 

(право – є мистецтво добра і справедливості). 

Принцип справедливості «є постійна і незмінна 

воля кожному віддавати по заслугах» (justitia est 

constans et perpetua voluntas suum cuigue tribuere). 

До загальновизнаних принципів права відносять 

також принцип юридичної рівності. 

Важливим загальновизнаним принципом є 

принцип демократизму, який полягає в тому, що 

в основі права повинні бути загальні блага. Тоб-

то принцип демократизму полягає в тому, що в 

основі права повинні бути загальні блага. Закони 

повинні виражати волю й інтереси переважної 

більшості суспільства. 

До списку загальновизнаних принципів ві-

дносять і принцип гуманізму (humanitas – людя-

ність). Гуманізм у праві пояснюють гарантіями 

соціальних прав і демократичних свобод грома-

дян, створення відповідних умов для нормально-

го існування та розвитку особистості. Важливим 

елементом у реалізації принципу гуманізму є вер-

ховенство прав і свобод людини (в міжнародному 

праві принцип поваги прав людини). Даний прин-

цип передбачає, що державно-владні особи у про-

цесі здійснення своєї діяльності зобов’язані дотри-

муватися в повному обсязі прав і свобод людини та 

всіляко захищати їх, присікати їх порушення. 

Загальновизнаний також принцип недотор-

каності особи, який передбачає особисту недотор-

каність, недоторканість житла, недоторканність 

життя, недоторканість власності. Саме цей прин-

цип і складає основу цілого ряду немайнових прав, 

які забезпечують природне існування людини. 

Принцип гласності – загальновизнаний як 

на національному, так і на міжнародному рівні, 

де проголошуються дві взаємопов’язані свободи 

– свобода вираження власної думки та свобода 

інформації, що є основами принципу демократії 

та правової держави. 

Висновки. З теоретичного погляду «між-

народне право в ідейно-теоретичному плані яв-

ляє собою сукупний соціальний досвід … є са-

модостатнім досягненням і самостійною формою 

світової правової культури…» [3, с.54]. У прак-

тичному плані міжнародне право формується 

значно під впливом західноєвропейської право-

вої культури та характерних для неї принципів. 

Остання обставина зумовлюється тим, що істот-

ною особливістю міжнародного права є те, що 

принципи впливають на відносини як безпосере-

дньо, так і через конкретні норми.  

Отже, право – це категорія людського по-

рядку, а тому взаємодія національних правових 

систем має бути спрямована на діалог на рівних 

умовах і взаємній повазі. Загальні принципи пра-

ва є загальновизнаними засадами існування люд-

ства (міжнародного співтовариства) здатні регу-

лювати як приватно-правові так і публічні, як 

національні так і міжнародні відносини за учас-

тю людини, як первинного суб’єкта усіх право-

відносин, що відображають історичний досвід 

людства у збереженні та захисті загальнолюдсь-

ких цінностей. 

Історичність, універсальність загальних 

принципів права не дають можливості бути уві-

ковіченими в рамках конкретного списку чи пе-

реліку. Принципи – це живе право, яке постійно 

розвивається відповідно до розвитку людства, і 

тільки суд, що розглядає конкретну справу, 

взмозі знайти і застосувати необхідний принцип, 

як загальний, загальновизнаний. Однак відсут-

ність визначення загальних принципів права у 

нормативно-правових актах чи міжнародних до-

говорах не применшує їх ролі та значення для 

міжнародного співтовариства. Особлива роль у 

застосуванні загальних принципів права нале-

жить правосуддю, рішення судів, винесені на 

підставі загальних принципів права, ніби криста-

лізують їх, надають їх змісту конкретизації. 

Аналіз нормативного матеріалу дає підста-

ву для висновку, що у регіональних системах 

відсутні принципи, інститути та норми, які на-

стільки відрізнялися б від загального міжнарод-

ного права, що було б можливо говорити про іс-

нування особливого регіонального міжнародного 

права [8, с.119]. 

Аналіз основних джерел загального міжна-

родного права дає змогу дійти висновку, що всі 

вони ґрунтуються на таких основних принципах 

права, як «рівність», «добросовісність», «справед-

ливість». Дані категорії знайшли своє закріплення 

у національній доктрині та законодавстві як «спі-

льних принципів, визнаних сучасними правовими 

системами» норм міжнародного права. 

Завданням дослідження не було проведення 

комплексної класифікації  та окреслення чіткого 

переліку загальних принципів права, що застосо-

вуються в міжнародному та міжнародному приват-

ному праві, а показати їх величезну роль і значення 

для суспільства та міжнародного співтовариства 

вцілому на конкретних прикладах практичного їх 

закріплення та визнання. Отже, основоположні на-

чала (засади) функціонування міжнародного спів-

товариства базуються на ряді принципів націона-
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льного права держав, які тісно взаємодіють один з 

одним на міжнародному рівні. 
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Аннотация 
Рассматривается значение и действие  общепризнанных принципов в международном правопо-

рядке и международном праве. Роль международных органов правосудия в применении общеприз-

нанных принципов права. Нормативное признание  общепризнанных принципов права на националь-

ном и международно-правовом уровнях. 

Ключевые слова: международное право, теория международного права, источники междунаро-
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ПРАВОСУБ’ЄКТНІ ПЕРЕДУМОВИ СПАДКОВИХ ПРАВОВІДНОСИН У МЕХАНІЗМІ  

ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ТА ЗАХИСТУ СПАДКОВИХ ПРАВ 

 
Розглядаються теоретичні питання цивільної правосуб’єктності, її співвідношення із правоздатністю, діє-

здатністю, суб’єктивними правами й обов’язками особи. Критично оцінюються підходи до визначення право-

суб’єктності як особливих видів юридичних фактів. У механізмі правового регулювання здійснення та захисту 

спадкових прав правосуб’єктність визначається як передумова виникнення спадкових правовідносин.     

Ключові слова: правосуб’єктність, правоздатність, дієздатність, суб’єктивне право, спадкування.  

 

Постановка проблеми. Правові явища, 

форми та категорії, зокрема цивільна право-

суб’єктність, можуть розглядатися під різними 

кутами зору. Один із можливих аспектів вивчен-

ня цивільної правосуб’єктності – вивчення пи-

тання про її місце в механізмі цивільно-

правового регулювання, про властиву їй юриди-

чну природу [1, с. 189]. Різноманіття розуміння 

правосуб’єктності не вичерпується вже класич-

ним співвідношенням правосуб’єктності, правоз-

датності та дієздатності.  

Стан дослідження. У науковій літературі 

правосуб’єктність розглядається як «суб’єктивне 

право загального типу» й одночасно як «соціаль-

но-правова можливість бути учасником цивіль-

них правовідносин», як «особливе суб’єктивне 

право» й одночасно як «передумова конкретних 

правовідносин», як «суспільно-юридична влас-

тивість, яку норми права надають особам відпо-

відно до потреб суспільного розвитку», як «озна-

ка» необхідна для визнання суб’єкта учасником 

суспільних правовідносин; як вираження «ви-

знання громадянина як суб’єкта правовідносин 

узагалі, кваліфікацію його як суб’єкта чи можли-

вого суб’єкта конкретних суб’єктивних прав і 

обов’язків» [2, с. 359].  

Метою статті є дослідження категорії пра-

восуб’єктності як передумови виникнення спад-

кових правовідносин у механізмі їх правового 

регулювання.   

Виклад основного матеріалу. У цивільно-

правовій доктрині європейських країн також іс-

нують різні підходи до визначення поняття пра-

восуб’єктності. В основному розглядається зга-

дане співвідношення правосуб’єктності із право-

здатністю та дієздатністю. Найбільш принципові 

відмітності традиційно виявляються між погля-

дами цивілістів Німеччини та Франції. У німець-

кій доктрині майже одностайно правосуб’єкт-

ність ототожнюється із правоздатністю [3, с. 84; 

4, с. 6-7]. У французькій цивільно-правовій докт-

рині правосуб’єктність розуміється як така, що 

складається із правоздатності та дієздатності од-

ночасно. Французькі юристи розрізняють не сті-

льки право- та дієздатність у межах одного ста-

ну, скільки окремі види самих станів. Налічуючи 

різну кількість станів: політичний та сімейний; 

приватний, фізичний; існування, ім’я, громадян-

ство, сім’я, місце проживання, вони дотриму-

ються одностайної думки, що capacité (стан), це 

здатність як мати права й обов’язки, так і здійс-

нювати їх [3, с. 84].   

Французьким цивільним законодавством 

запозичена римська правова традиція викорис-

тання терміна capacité. Сapacité (стан) та її види в 

римському праві характеризувалась як різні сте-

пені правоздатності. Право вчиняти заповіти та 

бути спадкоємцем за заповітом (спадкова право-

здатність) – одна з основних складових римської 

правоздатності [4, с. 20; 5, с. 280]. Це історично 

підкреслює важливість спадкових прав у системі 

майнових прав фізичної особи, але не впливає на 

характеристику істотних рис здійснення та захи-

сту спадкових прав у вітчизняному цивільному 

праві. Усе ж таки наявна в ЦК України  недофо-

рмованість спадкування як універсального пра-

вонаступництва в розумінні його як наступниц-

тва юридичної особистості померлого, що влас-

тива тому ж французькому праву, визначає здій-

снення і захист спадкових прав за загальними 

цивільно-правовими конструкціями.  

Найбільш усталеним і традиційним є розу-

міння цивільної  правосуб’єктності як здатності 

особи бути суб’єктом права. Саме воно співвід-

носиться зі статтею 6 Всезагальної декларації 

прав людини, прийнятої Генеральною Асамбле-

єю ООН 10 грудня 1948 року, відповідно до якої, 

«кожна людина де б вона не знаходилась, має 

право на визнання її правосуб’єктності».  

У зв’язку з цим потрібно визнати обґрунто-

ваною критику розуміння правосуб’єктності як 

сукупності, «єдності» правоздатності та дієздат-

ності. Так, М.В. Андріанов, виходячи з того, що 

суб’єкт права й учасник правовідносин не рівно-
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значні поняття, зазначає, що індивідів, які б не 

були суб’єктами права взагалі не існує, тобто, 

правосуб’єктність або є, або її немає. Навіть як-

що особа обмежена в правоздатності, дієздатнос-

ті, суб’єкт права все одно залишається, а отже, 

залишається і правосуб’єктність [2, с. 366-367]. 

Правоздатність і дієздатність залежать від дина-

міки законодавства, судових рішень, тому можна 

вести мову про обсяг цивільної правоздатності, 

дієздатності, але не про обсяг правосуб’єктності.  

Низкою авторів узагалі заперечується не-

обхідність існування та використання категорії 

«правосуб’єктність» у цивільному праві, головне 

у зв’язку з тим, що цей термін не використову-

ється цивільним законодавством [6, с.97]. А ось 

антропоцентрично спрямовані дослідження пра-

восуб’єктності розглядають її як невід’ємну час-

тину людської особистості. Наприклад, А.Є. Та-

расова розглядає правосуб’єктність як правовий 

елемент особистості, об’єктивну реальність, 

природну, невідчужувану частину особистості, в 

закріпленні якої законодавством навіть немає 

потреби. Нормами об’єктивного права визнача-

ється зміст (структура) правосуб’єктності, яка 

закріплюється нормами ЦК як правоздатності та 

дієздатності [7, с.12-13]. На думку А.Є. Тарасо-

вої, з погляду правової форми правосуб’єктність 

являє собою правовий стан особи, в якому особа 

знаходиться від народження до кінця свого жит-

тя [7, с. 13-14].  

Правосуб’єктність відмежовують від кате-

горій «громадянство» і «правовий статус» [8, с. 

4-5]. При співвідношенні правового статусу та 

правосуб’єктності деякі вчені розглядають пра-

восуб’єктність як елемент правового статусу 

особи [9, с.145 -146]. Так, О.В. Міцкевич отото-

жнював права й обов’язки особи як зміст право-

суб’єктності та правовий статус особи. Розумію-

чи в чині прав і обов’язків не самі права і 

обов’язки, а лише можливість їх мати [10, с. 30].  

Правовий статус, як неодноразово підкрес-

лювалось у літературі, – це поняття, яке характе-

ризує статус особи в публічних відносинах. Тому 

не можна об’єднувати поняття правосуб’єкт-

ності, правового статусу, громадянства. Також не 

беззастережно потрібно сприймати думку, що всі 

ці характеристики суб’єктів права можна розгля-

дати як особливий вид юридичних фактів.  На-

приклад, А.Є. Тарасова вважає за доцільне засто-

сувати системний підхід і визначити право-

суб’єктність як правовий стан, унісши її до кла-

сифікації юридичних фактів. При цьому авторка 

в цьому ж абзаці заявляє, що значення право-

суб’єктності як передумови виникнення прав і 

обов’язків беззаперечне [7, с. 13].  

Юридичні факти та правосуб’єктність за-

ймають цілковито особливе місце в механізмі пра-

вового регулювання (МПР) цивільних відносин. 

Різниця, яку не можна проігнорувати, в тому, що 

визнання особи суб’єктом права, той юридичний 

стан, який існує як правосуб’єктні передумови пра-

вовідносин, ще не означає виникнення в неї конкре-

тних суб’єктивних цивільних прав і обов’яз-ків. Са-

ме останні виникають на підставі юридичних фак-

тів, які розглядаються як підстави виникнення, змі-

ни чи припинення правовідносин.   

Розглядаючи проблему правосуб’єктності 

та її вищенаведені наукові розуміння, М.В. Анд-

ріанов звертає увагу на розбіжність розуміння 

«статусу» як абстрактної правової категорії та 

реального учасника правовідносин. З погляду 

об’єктивного права правосуб’єктність буде спів-

відноситися із нормою права, яка визначає той 

чи інший правовий статус (повноваження та 

обов’язки), а з погляду права в суб’єктивному 

розумінні – з конкретною особою, яка володіє 

правовим статусом та бере участь у конкретному 

правовідношенні [2, с.363]. Іншими словами, 

«статус» – це модельне уявлення про суб’єкта, 

яке знаходить своє відображення в нормах права, 

і саме в такій ролі входить до МПР. Ми не запе-

речуємо, за елементами МПР значення явищ 

об’єктивної дійсності, тією мірою, яка властива 

будь-яким існуючим категоріям ідеального, в 

тому числі й нормам права.   

До МПР входить правосуб’єкність як особ-

лива характеристика цивільно-правового стану 

особи, а не як юридичний стан, особливий вид 

юридичних фактів. Якщо визнати правосуб’єкт-

ність як юридичний факт, у вигляді юридичного 

стану, то правосуб’єктність має отримати своє 

місце в МПР як підстави для виникнення право-

відносин, а не їх передумов разом із нормами 

об’єктивного права. Наприклад, здатність бути 

спадкоємцем розглядається як елемент право-

суб’єктності (ст. 1222 ЦК України), проте підс-

тави закликання до спадкування визначаються 

сукупністю юридичних фактів (заповіт, відкрит-

тя спадщини, прийняття спадщини).   

Щодо теоретичних засад правосуб’єктності 

в цивілістичній літературі, то було висунено дві 

основні концепції правоздатності, протилежні за 

своїм змістом. Динамічна концепція правоздат-

ності, запропонована і відстоювана  М.М. Агар-

ковим, і статична концепція правоздатності, на-

лежна С.М. Братусю.  
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Відповідно до динамічної концепції, зміст 

правоздатності залежить від того, якими конкре-

тними правами володіє правоздатна особа, пере-

буваючи у правовідносинах з іншими суб’єк-

тами. Зі зміною правовідносин, коли особа стає 

учасником інших правовідносин, змінюється 

зміст правоздатності [11, с. 287]. Очевидно, що 

М.М. Агарков розглядає правоздатність як при-

родну властивість особи, належну їй безвідносно 

до волевиявлення держави. Саме правове стано-

вище особи, яке змінюється так чи інакше протя-

гом певного часу на підставі різних юридичних 

фактів, серед яких найбільш значиме місце нале-

жить правочинам, визначає правоздатність особи. 

Відповідно до статичної теорії, зміст пра-

воздатності залежить від її державного визнання, 

а не від відносин її носія з іншими особами. У 

відносинах з іншими особами формуються конк-

ретні повноваження й обов’язки, зміст яких 

справді не залишається незмінним для кожної 

конкретної правосуб’єктної особи. Але правозда-

тність – це не конкретні права й обов’язки, зміст 

яких справді не залишається незмінним. Правоз-

датність – це абстрактна і всезагальна передумо-

ва володіння правами й обов’язками. Ця передумо-

ва не може диференціюватися при зіставленні од-

ного суб’єкта з іншим, ти більше не може змінюва-

тися для одного і того ж суб’єкта в різних конкрет-

них суспільних відносинах. Вона належить усім та 

кожному, залишаючись рівною та незмінною як за 

обсягом, так і за змістом [12, с. 5-10]. 

Звертаючи увагу на соціальні переваги ста-

тичної концепції правоздатності перед динаміч-

ною, О.С. Іоффе вказав на недоліки та переваги 

кожної з них. Нас цікавить сутність полеміки, 

яка стосується змісту й елементів правовідно-

шення. Дискусійне питання може бути сформу-

льоване так: чи вичерпується зміст правовідно-

шення суб’єктивними правами та обов’язками 

або ж до елементів правовідношення входить 

також специфічний стан юридичної зв’язаності, 

який означає право, не пов’язане кореспондую-

чим йому обов’язком. Це специфічне юридичне 

явище, яке займає нібито проміжкове становище 

між правоздатністю та суб’єктивним правом, 

отримало назву секундарного права.  

З погляду динамічної та статичної концеп-

ції правоздатності, те, що для М.М. Агаркова є 

секундарним правом, для С.М. Братуся – або 

елемент правоздатності, або ж звичайне суб’єк-

тивне право. А оскільки правоздатність – це су-

марно виражена здатність до правоволодіння, то 

будь-які її прояви не можуть бути не чим іншим, 

як суб’єктивними правами. Саме цей висновок 

О.С. Іоффе вважає помилковим, допускаючи іс-

нування юридично значимих дій, які проявляють 

правоздатність, але не втілюються в існуючих 

суб’єктивних правах. Суб’єктивне право опира-

ється на правоздатність як на свою необхідну 

загальну передумову, але безпосередньо виникає 

не із правоздатності, а із передбачених законом 

юридичних фактів. У більшості випадків право-

відносини виникають не з одиничного юридич-

ного факту, а з певної їх сукупності. Унаслідок 

цього саме утворення суб’єктивного права вили-

вається в більш чи менш тривалий процес, 

роз’єднаний у часі на певні стадії, кожна з яких 

викликає свої особливі, хоча й далеко не завжди 

завершені юридичні наслідки. Тобто, « … на од-

ному полюсі знаходиться правоздатність як абс-

трактна здатність правоволодіння, а на іншому 

суб’єктивне право як один із конкретних проявів 

правоздатності»[3, с. 289].  

Звертаючи увагу на спільні риси «мати 

право» правоздатності та суб’єктивного права, 

О.С. Іоффе все ж таки констатує, що відповіді на 

питання про їх відмітність ні динамічна, ні ста-

тична теорії правоздатності не дають. Сам же 

цивіліст визначив такі критерії розмежування 

правоздатності та суб’єктивного права: а) право-

здатність – передумова правовідношення, а 

суб’єктивне право – один із необхідних його 

елементів; б) правоздатність втілює відношення 

його носія з державою, а суб’єктивне право – з 

зобов’язаною особою; в) правоздатність визначає 

міру дозволеної поведінки її володільця, а 

суб’єктивне право – також міру поведінки зо-

бов’язаних осіб, якої має право вимагати упов-

новажена особа[3, с. 291]. Зазначимо лише, що 

суб’єктивне право, перетворюючись із абстракт-

ної можливості на реальне повноваження, тобто 

набуваючи ознак суб’єктивного права, забезпе-

чується обов’язком. У цьому розумінні міра мо-

жливої поведінки суб’єкта права дзеркально ві-

дображає міру необхідної поведінки суб’єкта 

обов’язку, проте остання все ж таки не входить 

до структури суб’єктивного права.    

Названі О.С. Іоффе критерії, застосовані з 

позицій статичної теорії правоздатності, цілком 

обґрунтовані, за одним уточненням. Усі характе-

ристики правоздатності мають розглядатися ви-

нятково як абстрактна можливість. Якщо повно-

важення належить визначеній особі щодо реаль-

но існуючого об’єкта, ідеться вже про суб’єктив-

не право як елемент цивільного правовідношен-

ня у правовому механізмі здійснення та захисту 

суб’єктивних цивільних, спадкових прав. Отже, 

правоздатність є елементом механізму правового 
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регулювання цивільних, спадкових правовідно-

син, а суб’єктивні цивільні права й обов’язки, які 

належать конкретним суб’єктам, – елементом 

правового механізму їх здійснення та захисту. 

Отже, правосуб’єктність як абстрактна правова 

можливість є передумовою виникнення цивіль-

них (спадкових) правовідносин і елементом ме-

ханізму їх правового регулювання. У цьому ви-

падку суб’єктивні права розглядаються винятко-

во як елемент цивільних правовідносин, а їх 

зміст розуміється як дозволена поведінка упов-

новаженої особи та можливість вимагати певної 

поведінки від зобов’язаних осіб.  

Варто підтримати думку Б.М. Мезріна, що 

гносеологічному плані щодо визначення право-

суб’єктності найбільш обґрунтованим виглядає 

підхід О.О. Красавчикова, який вважає, що в ме-

ханізмі правового регулювання потрібно розріз-

няти низку «взаємопов’язаних і взаємовизначаю-

чих рівнів, на яких розташовується правова ма-

терія за відповідними структурними групами». 

До «найвищого рівня» традиційно відноситься 

рівень правових норм, «середнього» – право-

суб’єктність і «нижчого» – правовідносини. Ро-

зуміючи правовідносини як юридичну форму 

суспільних відносин, О.О. Красавчиков показав, 

що суспільні відносини, які розглядаються з пог-

ляду механізму правового регулювання як дже-

рело її змісту, та різні їх правові форми (зокрема 

цивільна правосуб’єктність), знаходяться в стані 

відносної або статики, або динаміки. Якщо спро-

бувати об’єднати разом засоби, за допомогою 

яких здійснюється правове регулювання суспіль-

них відносин певного виду, і виразити в єдиному 

цілому не лише їх динамічні, але й статичні ста-

ни, так само як і моменти (періоди) переходу од-

ного стану в інший, можна отримати іншу, відмі-

тну від традиційної структуру механізму право-

вого регулювання. У такому розрізі вона показує 

три види елементів (динамічних, перехідних і 

статичних): правові наслідки, можливості їх на-

стання, правові можливості суб’єктів. Цивільна 

правосуб’єктність належить до числа правових 

можливостей [1, с. 189]. Отже, на думку  

Б.М. Мезріна, правосуб’єктність належить до 

статичних елементів МПР.  

Висновки. Визначення теоретичних засад 

характеристики правосуб’єктності фізичної осо-

би набуває практичного значення для вирішення 

питання розмежування правосуб’єктності та 

суб’єктивних прав, які виникають, змінюються, 

припиняються та підлягають захисту в разі їх 

порушення. Спроби визначити спадкові право-

відносини як секундарні права, або в інший спо-

сіб позбавити їх значення суб’єктивних прав, не 

відповідають об’єктивному стану речей, який 

складається в практиці захисту суб’єктивних 

спадкових прав. За деякими винятками, такими, 

як наприклад, захист інтересів зачатого, але ще 

ненародженого спадкоємця (ч. 1 ст. 1222, ч. 2 ст. 

1298 ЦК України), захист у спадковому праві 

здійснюється саме як захист суб’єктивних спад-

кових прав. Так само відбувається здійснення 

суб’єктивних спадкових прав, у першу чергу – 

права на спадкування. Це зумовлено значенням 

правосуб’єктності як передумови спадкових пра-

вовідносин у МПР і наявністю конкретних 

суб’єктивних прав особи у правовому механізмі 

їх здійснення та захисту. Який розуміється як 

фактичне здійснення та захист суб’єктивних спа-

дкових прав, що відбувається у правореалізацій-

ній та правозастосовній діяльності. 

 

Список літератури 

 

1. Мезрин Б.Н. Место гражданской пра-

восубъектности в механизме правового регули-

рования / Антология уральской цивилистики. 

1925 – 1989: Сборник статей. – М.: Статут, 2001. 

– 431 с.  

2. Андрианов Н.В. Правосубъектность: 

резоны и ризомы. // Российский ежегодник тео-

рии права. № 1 2008 / Под ред. д-ра юрид. наук 

А.В. Полякова. – СПб.: Юридическая книга, 

2009. – 872 с.   

3. Иоффе О.С. Избранные труды по граж-

данскому праву: Из истории цивилистической 

мысли. Гражданское правоотношение. Критика 

теории «хозяйственного права». / О.С. Иоффе. – 

М.: Статут, 2000.  – 777 с.  

4. Савиньи Ф.К. фон. Система современ-

ного римского права: В 8 т. Т.ІІ , Пер. С нем. Г. 

Жигулина; Под ред.. О. Кутателадзе, В. Зубаря. – 

М. : Статут; Одесса: Центр исследования права 

им. Савиньи, 2012. – 573 с. 

5. Покровский И. А. История римского 

права. / И.А. Покровский. – СПб. : Летний сад, 

1998. – 560 с.  

6. Корецкий В.И. Гражданское право и 

гражданские правоотношения в СССР. / В.И. Ко-

рецкий. – Душанбе : Ирфон, 1967 . – 128 с. 

7. Тарасова А.Е. Правосубъектность гра-

ждан. Особенности правосубъектности несовер-

шеннолетних, их проявления в гражданских пра-

воотношениях. / А.Е. Тарасова. – М. : Волтерс 

Клувер, 2008.  – 320 с. 

8. Кузнєцова Л.Г. , Шевченко Я.Н.  Граж-

данско-правовое положение несовершеннолет-



Правосуб’єктні передумови спадкових правовідносин у механізмі правового регулювання здійснення … 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2014. Випуск 728. Правознавство. 73 

них / Кузнецова Л.Г., Шевченко Я.Н.– М.: Юрид. 

лит., 1968. – 136 c.  

9. Алексеев С.С. Механизм правового ре-

гулирования в социалистическом государстве. / 

С.С.  Алексеев. –  М. : Юридическая литература, 

1966. – 187 с. 

10. Мицкевич А.В. Субъекты гражданского 

права / А.В. Мицкевич. – М.: Госюриздат., 1962. 

– 211с. 

11. Агарков М.М. Обязательство по совет-

скому гражданскому праву. / Агарков М.М. Изб-

ранные труды по гражданскому праву. Т. 1.  – 

М.: ЦентрЮрИнфоР, 2002. – 490 с. 

12.  Братусь С.Н. Субъекты гражданского пра-

ва / С.Н.  Братусь. –  М.: Госюриздат, 1950. – 367 c.  

 

Стаття надійшла до редколегії 11 березня 2014 року. 

Рекомендована до опублікування у “Віснику” членом редколегії  О.В. Гетманцевим. 

 

 

L.V. Kozlovska 

Legal subjective preconditions of hereditary legal relations in mechanism of legal regulation  
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Summary 

The article provides consideration of theoretical issue of civil legal subjectivity, its correlation with le-

gal ability, capability, subjective rights and duties of person. There is critical estimation of approaches con-

cerning definition of legal subjectivity as peculiar types of legal facts. In mechanism of legal regulation of 

execution and defence of inheritance rights subjectivity is determined as precondition for appearing of inhe-

ritance legal relations. 

Key words: legal subjectivity, legal ability, capability, subjective right, inheriting.  
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Правосубъектные предпосылки наследственных правоотношений в механизме правового  

регулирования осуществления и защиты наследственных прав 

 

Аннотация 

Рассматриваются теоретические вопросы гражданской правосубъектности, еѐ соотношение с 

правоспособностью, дееспособностью субъективными правами и обязанностями лица. Критически 

оцениваются подходы к определению правосубъектности в качестве отдельных видов юридических 

фактов. В механизме правового регулирования осуществления и защиты наследственных прав право-

субъектность определяется в качестве предпосылки наследственных правоотношений.  

Ключевые слова: правосубъектность, правоспособность, дееспособность, субъективное право, 

наследование.   
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ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРІВ У СФЕРІ НАДАННЯ  

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ 

 
Розглядаються окремі питання правової природи договору у сфері надання телекомунікаційних послуг, 

зокрема питання щодо порядку його укладення, оформлення відносин між абонентом і оператором телекомуні-

каційних послуг шляхом укладення публічного договору та договору про  приєднання. 

Ключові слова: телекомунікації, договір, абонент, споживач, порядок укладення договору. 

 

Постановка проблеми. Сучасний стан ро-

звитку суспільства цілком можна назвати епохою 

проникнення в цивільний оборот телекомуніка-

ційних систем. Лібералізація сфери телекомуні-

кації, підвищення рівня конкуренції та вибір ко-

мунікаційних послуг іде пліч-о-пліч із паралель-

ними діями, спрямованими на створення узго-

дженої регулюючої структури, яка гарантувати-

ме надання якісної послуги. Україна, як член 

світового товариства, не може знаходитися осто-

ронь від процесу розвитку телекомунікацій та 

побудови Глобального інформаційного суспільс-

тва. Підтвердженням цього стало приєднання в 

2000 році до Хартії Глобального інформаційного 

суспільства в Окінаві. Цей документ був імпуль-

сом для розвитку національної програми дій у 

сфері телекомунікацій. Одним із завдань такої 

програми є формування та підтримка ринку ін-

формаційних продуктів і послуг[1]. Більше того, 

такі дії повинні мати на меті створення конкуре-

нтоспроможного ринку телекомунікаційних пос-

луг шляхом приведення національного законо-

давства у відповідність до вимог законодавства 

Європейського союзу у сфері телекомунікацій та 

затвердженої   наказом Кабінету Міністрів Укра-

їни  від 17.08.2011 р. № 790-р. Загальнодержав-

ної програми адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського союзу.  Телекому-

нікаційний ринок традиційно піддається регулю-

ванню нормами корпоративного, договірного, 

трудового права. При цьому зобов’язання, які 

виникають на  даному ринку, можна умовно по-

ділити  на три напрямки: 1) створення й експлуа-

тація інфраструктури та мереж; 2) надання теле-

комунікаційних послуг; 3) державне регулюван-

ня (ліцензування та контроль). Саме перших два 

напрямки більше піддаються правовому регулю-

ванню нормами цивільного законодавства.  Адже 

зобов’язання, які виникають між абонентом і 

оператором, носять цивільно-правовий характер, 

оскільки засновані на юридичній рівності, май-

новій самостійності та вільному волевиявленні, 

що підкреслює їх приватно-правовий характер. 

Зазначені засади є складовими концептуального 

підходу, закріпленого у ч.1 ст.1 ЦКУ, що дозво-

ляє виділити цивільно-правові відносини з при-

ватноправовою основою, незалежно від сфери їх 

функціонування, і забезпечити їм єдині принци-

пи регулювання. 

Серед проблем, пов’язаних із діяльністю у 

сфері телекомунікацій, можна виділити пробле-

му забезпечення прав та інтересів оператора та 

споживача шляхом укладення договору щодо 

надання телекомунікаційних послуг та його пра-

вове регулювання. Аналіз  сучасного стану регу-

лювання цивільно-правових зобов’язань у галузі 

телекомунікацій дає змогу сказати, що таке регу-

лювання здійснюється на основі великої кількос-

ті підзаконних нормативно-правових актів, від-

сутність єдиного підходу на рівні законів (на-

приклад, є необхідність передбачити в Цивіль-

ному кодексі України договір про надання теле-

комунікаційних послуг як окремий вид договору 

про надання послуг). Діяльність телекомуніка-

ційних компаній формується під впливом вели-

кого масиву нормативних актів із різних сфер 

регулювання. Зауважимо, що на міжнародному 

рівні зобов’язання у сфері телекомунікацій розг-

лядаються як окремий вид цивільно-правових 

відносин. Зокрема, до основних міжнародних 

актів, які містять правила надання телекомуніка-

ційних послуг, можна віднести: Директива Євро-

пейського Парламенту та Ради від 7 березня 2002 

р. про доступ та з’єднання електронних комуні-

каційних мереж і пов’язаного оснащення (Дирек-

тива про доступ; 2002/19/ЄС), яка визначає права 

і обов’язки суб’єктів господарювання та держав 

– членів ЄС щодо взаємопід’єднання послуг з 

метою надання загальнодоступних послуг елект-

ронного зв’язку; Директива Європейського Пар-

ламенту та Ради від 7 березня 2002 р. про дозвіл 

електронних комунікаційних мереж та послуг 

(Рамкова Директива; 2002/20/ЄС), що стосується 

свободи надання послуг електронного зв’язку і 

спрямована на усунення бар’єрів (зокрема, при 

наданні радіочастот), що їх держави – члени ЄС 
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можуть створювати для суб’єктів господарюван-

ня, які мають намір вийти на ринок; Директива 

Європейського Парламенту та Ради від 7 березня 

2002 р. про спільні правові рамки для електрон-

них комунікаційних мереж і послуг (Рамкова 

Директива; 2002/21/ЄС). Стосується національ-

них регуляторних органів у сфері телекомуніка-

цій, принципів їх взаємодії та завдань, що пос-

тають перед ними; Директива Європейського 

Парламенту та Ради від 7 березня 2002 р. про 

універсальні послуги та права користувачів сто-

совно електронних мереж зв’язку і послуг (Ди-

ректива про універсальні послуги; 2002/22/ЄС). 

Кількість послуг у сфері телекомунікацій з 

кожним роком зростає. Масштаби сучасних те-

лекомунікацій можна оцінити з використанням 

окремих статистичних показників. Так, станом 

на кінець вересня 2013 року кількості абонентів 

Інтернет склала 5759,9 тис. осіб, що на 855,9 тис. 

осіб більше порівняно з аналогічним періодом 

2012 року і це  лише в одному сегменті телеко-

мунікаційних послуг [2]. Відносини з такими 

абонентами  повинні існувати в рамках чинного 

законодавства та піддаватись правовому оформ-

ленню шляхом укладення договору про надання 

послуг у сфері телекомунікацій. Договір про на-

дання послуг є найпоширенішою підставою ви-

никнення цивільних відносин з оплатного надан-

ня телекомунікаційних послуг.  

Ступінь наукової розробки проблеми.  

Формування, регулювання та розвиток відносин у 

сфері телекомунікацій як комплексна проблема  не 

була предметом спеціальних досліджень. Однак 

окремі аспекти дослідження можна знайти у пра-

цях Скорікової Т.М., Шеремета О.Н., Трофімової 

О.І. Питанням побудови інформаційного суспільс-

тва шляхом дослідження окремих складових теле-

комунікаційної системи присвячені праці Волкова 

Ю.В., Горіянова О.К., Бачила І.А. та ін.  

Мета. У межах даної статті автор ставить 

за мету дослідити  проблему порядку укладення 

договору у сфері телекомунікацій, не торкаю-

чись змістового наповнення правочину, й уза-

гальнити існуючу практику на основі чинного 

законодавства. 

Виклад основного матеріалу. Під час ви-

кладу матеріалу автор оперуватиме спеціальни-

ми термінами  з даної проблематики, тож доці-

льно подати їх нормативне визначення відповід-

ного до чинного законодавства, щоб забезпечити 

єдиний підхід. 

Абонент – споживач телекомунікаційних  

послуг,  який  отримує телекомунікаційні  послу-

ги  на умовах договору,  котрий передбачає підк-

лючення кінцевого обладнання,  що перебуває в  

його  власності або користуванні, до телекомуні-

каційної мережі. 

Оператор телекомунікацій – суб'єкт гос-

подарювання,  який має право на здійснення дія-

льності у сфері телекомунікацій  із  правом на  

технічне  обслуговування  й  експлуатацію  теле-

комунікаційних мереж. 

Ринок  телекомунікаційних  послуг – 

сфера  обігу визначених телекомунікаційних по-

слуг,  на які протягом певного часу і в межах 

певної  території  є  попит  і  пропозиція. 

Провайдер телекомунікацій – суб'єкт 

господарювання,  який має право на здійснення 

діяльності у сфері телекомунікацій  без  права на  

технічне  обслуговування  й  експлуатацію  

телекомунікаційних мереж і надання в користу-

вання каналів електрозв'язку. 

Кінцеве обладнання – обладнання,  при-

значене для з'єднання  з пунктом  закінчення 

телекомунікаційної мережі з метою забезпечення 

доступу до телекомунікаційних послуг. 

Закон визначає телекомунікаційну послугу 

як продукт  діяльності оператора  та/або  провай-

дера  телекомунікацій,   спрямований   на задо-

волення потреб споживачів у сфері телекомуні-

кацій [3], а вже на рівні окремо взятого договору 

вона потребує чіткого опису та деталізації. 

Договір у цьому випадку виступає засобом за-

безпечення прав споживачів, оскільки в умовах 

диференціації правового регулювання договір 

має більшу свободу у визначенні предмета дого-

вору та інших істотних умов. Для оператора ж 

договір є ефективним засобом саморегулювання 

своєї діяльності. Цей правочин виконує роль ос-

новного правового механізму реалізації прав та 

законних інтересів його учасників.  

Зазначимо, що вітчизняне цивільне зако-

нодавство не містить норм, які визначають пра-

вову модель регулювання відносин щодо надан-

ня телекомунікаційних послуг. До джерел дого-

вірного регулювання правовідносин щодо на-

дання телекомунікаційних послуг належить ЦК 

України, Правила про надання телекомуніка-

ційних послуг, ЗУ «Про захист прав спожива-

чів», оскільки предметом його регулювання є 

відносини між послугодавцем та їх споживача-

ми. Споживачами послуг виступають абоненти, а 

послугодавцем – оператор. 

На сьогодні практикуючі суб’єкти (опера-

тори, провайдери) самостійно, на основі підза-

конних нормативно-правових актів (умов, пра-

вил), що приймаються спеціалізованим органом 

(Національна комісія, що здійснює державне ре-
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гулювання  у сфері зв’язку та інформатизації) та 

враховуючи  загальні положення щодо порядку 

укладення договорів про надання послуг, розро-

блюють свої договори, певні правила на основі 

яких і надають телекомунікаційні послуги. При 

цьому одні з них указують на можливість укла-

дення з кінцевим споживачем публічного дого-

вору шляхом розміщення його на своєму веб-

сайті, інші взагалі обмежуються написанням за-

гальних правил, з якими абонент погоджується 

шляхом мовчазної згоди чи вчинення конклюде-

нтних дій (допуск працівників оператора до кін-

цевого обладнання споживача для завершення ро-

біт по підключенню до мережі). У зв’язку з цим 

постає питання, як повинен бути укладений дого-

вір про надання телекомунікаційних послуг, які 

умови повинен містити, щоб ураховувати та захи-

щати інтереси обох контрагентів.  

Порядок укладення договору про надання 

телекомунікаційних послуг визначається тим, що 

дані договори є обов’язковими, як правило, пуб-

лічними, а також за своєю природою договорами 

про приєднання. Правило про обов’язковість ви-

значається нормами Закону України «Про теле-

комунікації» та Правилами надання та отриман-

ня телекомунікаційних послуг[4], відповідно до 

яких укладення договору є обов’язковим з усіма 

категоріями абонентів, без винятку. Так, п.16 

Правил надання та отримання телекомунікацій-

них послуг зазначає, що надання послуг здійс-

нюється на замовлення споживача на підставі 

укладеного договору; п.14 вказаних Правил за-

значає, що надання послуги здійснюється лише у 

разі укладення договору відповідно до основних 

вимог, встановлених Національною комісією, що 

здійснює державне регулювання  у сфері зв’язку 

та інформатизації та їх оплати споживачами. 

Установлений єдиний виняток із правил про 

обов’язковість договору, стосується випадків, 

коли в оператора відсутня технічна можливість 

забезпечення доступу до мережу, ненадання не-

обхідних для укладення договору документів. 

Доказування відсутності технічної можливості 

надання послуги лежить на операторові зв’язку.  

Установлене правило про обов’язковість укладен-

ня договору свідчить про досягнення телекомуні-

каційними мережами такого рівня розвитку, коли 

практично будь-яка особа при наявності в її місці 

знаходження мережі, може стати її абонентом. Да-

не право надається незалежно від реєстрації, місця 

проживання. А наслідки  відмови чи ухилення опе-

ратора від укладення договору  абонент може 

оскаржити в судовому порядку згідно з нормами 

законодавства про захист прав споживачів.   

Щодо публічності договору, то зауважимо,  

як справедливо відзначив у свій час І. А. Покров-

ський, ведучи мову про те правове явище, що 

надалі одержало назву ―публічний договір‖, що 

всякий вправі розраховувати, що ті послуги, які 

пропонуються публіці взагалі, будуть надані і 

йому[3, с.280]. Підприємець, який надає свої по-

слуги, виконує роботи або продає товари по від-

ношенню до кожного споживача (публіці взагалі) 

зобов’язаний здійснювати таку діяльність по від-

ношенню до будь-кого, хто до нього звернувся. 

Крім того, такий обов’язок виникає і в тому ви-

падку, коли споживач суб’єктивно сприйняв по-

ведінку підприємця як таку, що свідчить про на-

дання послуг, робіт або продажу товарів віднос-

но невизначеного кола осіб[4, с.114-116].  Ознаки 

публічного договору та договору про приєднання 

проявляються також і в тому, що законодавець 

надав оператору чи провайдеру можливість 

оприлюднити умови договору на веб-сайті чи в 

місцях продажу послуг. У разі відмови в укла-

денні договору оператор, провайдер повідомляє 

про це споживача із зазначенням причин відмо-

ви, зокрема в усній формі під час замовлення по-

слуги, в письмовій формі на письмове звернення 

споживача протягом не більше як 20 календар-

них днів. Віднесення даних договорів до публіч-

них дозволяє зацікавленій стороні вимагати 

встановлення однакових цін за надані послуги та 

пропуск трафіка  для всіх споживачів. Характер-

но те, що умови такого договору викладаються у 

формулярах, які містять лише істотні умови до-

говору, а всі решта визначаються шляхом відси-

лання до Правил надання й отримання телекому-

нікаційних послуг, які не завжди додаються до 

розроблених формулярів для ознайомлення. Ук-

ладення договору з абонентом відбувається шля-

хом приєднання споживача до запропонованих у 

формулярі умов. Споживач позбавлений можли-

вості здійснювати вплив на формування умов 

договору. У таких випадках цілком правильне 

застосування норми ст. 634 ЦКУ, яка визначає 

умови захисту прав споживачів у разі порушення 

їх прав та інтересів при укладенні договору про 

приєднання. 

Використання формулярів для укладення 

договору дозволило операторам у багатьох випа-

дках укладати такі договори з використанням 

третіх осіб – комерційних організацій, які здійс-

нюють укладення   договору щодо надання теле-

комунікаційних послуг від імені діючих у даній 

місцевості операторів зв’язку. 

Особливості укладення договору про на-

дання телекомунікаційних послуг визначає та-
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кож певні особливості форми вказаного догово-

ру. Визначаючи форму договору про надання 

телекомунікаційних послуг, у першу чергу треба 

виходити із загальних положень цивільного за-

конодавства. Це загальні правила щодо письмо-

вої форми договору між конкретними суб’єк-

тами. Що ж до норм спеціального законодавства, 

то  форма такого договору законом не визначена, 

а Національна комісія, яка здійснює державне 

регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, 

надає змогу оператору самостійно її затверджу-

вати, оприлюднивши на своєму веб-сайті в міс-

цях продажу послуг. Більше того, п.30 Правил 

надає можливість абоненту отримувати послуги і 

без укладення договору в письмовій формі, шля-

хом реєстрації в оператора, провайдера, надавши 

персональні дані згідно із законом. Абонент,  

який отримує телекомунікаційні послуги без ук-

ладення договору в письмовій формі, в тому чис-

лі знеособлено, має право зареєструватися в опе-

ратора, провайдера телекомунікацій. Для реєст-

рації  споживач  особисто   подає оператору, 

провайдеру телекомунікацій письмову заяву про 

реєстрацію[5]. На практиці укладення договору в 

такій формі називається «Реєстраційна форма 

абонента». Така форма містить інформацію, яка 

індивідуалізує абонента в мережі визначеного 

оператора й тариф, який обраний абонентом. По-

рядок реєстрації абонентів, які отримують теле-

комунікаційні послуги без укладення договору в 

письмовій формі, що затверджений Рішенням 

НКРЗ 11.08.2011 N393 в п.2.2. зазначає перелік 

інформації, яку повинен надати абонент для ре-

єстрації. Для фізичних  осіб – прізвище,  ім'я,  по  

батькові,  місце проживання абонента, серію та 

номер паспорта, а також абонентський номер  чи  

інший мережевий ідентифікатор кінцевого обла-

днання,  за яким отримуються послуги; для юри-

дичних осіб – найменування, місцезнаходження,  

код згідно з ЄДРПОУ, абонентський номер чи  

мережевий  ідентифікатор кінцевого обладнання, 

за яким отримуються послуги. Оператор, про-

вайдер телекомунікацій протягом одного робо-

чого  дня  після  отримання  заяви від абонента 

про реєстрацію вносить його дані до бази даних  

і повідомляє про це абонента шляхом надсилання 

текстових чи електронних повідомлень. Щож до 

всіх інших умов договору, то форма містить 

пункт, який має бланкетний характер при визна-

ченні змісту договору з посиланням на Правила. 

Оскільки посилання на Правила про надання та 

отримання телекомунікаційних послуг внесено 

до реєстраційної форми, то ці Правила набува-

ють значення невід’ємної частини договору і по-

винні бути в обов’язковому порядку приєднані 

до кожного формуляра чи реєстраційної форми 

або хоча б надана можливість кожному абоненту 

ознайомитися з ними, перш ніж укласти договір. 

Адже в кожному формулярі чи в кожній реєстра-

ційній картці передбачений пункт про те, що 

абонент ознайомився із Правилами, про що ро-

бить особисту позначку. 

Висновки. Усе вище викладене означає 

необхідність подальшого дослідження даної 

проблеми та чіткого визначення основних засад 

здійснення такої діяльності. Разом з тим, можна 

сформувати такі особливості укладення договору 

у сфері надання телекомунікаційних послуг: до-

говір укладається з використанням розробленого 

оператором формуляра до якого друга сторона 

може лише приєднатися, а відповідно, він є дого-

вором про приєднання; договір може укладатися 

третіми особами, а не оператором, але від його 

імені і за його рахунок; у більшості випадків (і це 

знайшло відображення на рівні чинного законодав-

ства) відносини у сфері надання телекомунікацій-

них послуг виникають на підставі договору, який 

належить до публічних договорів, що підтверджу-

ється наявністю всіх ознак публічності. 
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In article norms about the contract in the sphere of telecommunications, an order of its conclusion are 
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Аннотация 

Рассматриваются нормы о договоре в сфере телекоммуникаций, порядка его заключения, исследу-

ется вопрос оформления отношений между абонентом и оператором телекоммуникационных услуг.  
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ПРАВОВИЙ СТАТУС НАРОДНОГО ЗАСІДАТЕЛЯ  В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ 

 
Висвітлюється процес становлення та розвитку інституту народних засідателів в Україні, визначається 

статус народного засідателя за вітчизняним матеріальним і процесуальним законодавством, розглядаються осо-

бливості формування складу народних засідателів для участі в цивільному судочинстві. 

Ключові слова: народні засідателі, правовий статус народних засідателів, формування складу народних 

засідателів. 

 

Постановка проблеми. Реалії нашого сьо-

годення свідчать, що Україна вийшла на шлях, 

який веде до побудови правової, демократичної 

держави. Невід’ємною складовою цього процесу 

є здійснення судово-правової реформи, один із 

важливих напрямів якої – реалізація положень 

Конституції України (ст.ст.124, 127, 129) щодо 

залучення представників народу до здійснення 

правосуддя як народних засідателів. 

Визначальна передумова ефективного фу-

нкціонування інституту народних засідателів – 

це наявність чітко врегульованого механізму до-

бору народних засідателів, оскільки правосуддя 

належить до тих сфер життєдіяльності людини, в 

яких помилки чи зловживання з боку осіб, уповно-

важених виконувати суддівські обов’язки, можуть 

мати вкрай небезпечні наслідки, що покладає на 

державу обов’язок належно регламентувати про-

цедуру формування складу народних засідателів, 

та їх участі в цивільному судочинстві. 

Мета статті – висвітлення процесу станов-

лення та розвитку інституту народних засідателів 

в Україні, визначення статусу народного засіда-

теля за вітчизняним матеріальним та процесуа-

льним законодавством, особливостей формуван-

ня складу народних засідателів для участі у здій-

сненні правосуддя в цивільному судочинстві. 

Ступінь наукової розробки. Питанням без-

посередньої участі народу в здійсненні правосуддя 

приділялась увага в українській та зарубіжній нау-

ковій цивільній процесуальній літературі науков-

цями, які досліджували особливості справ окремо-

го провадження в цивільному судочинстві,зокрема, 

у працях В.В. Баранкової, Ю.В. Білоусова, С.В. 

Васильєва, В.В. Комарова, Т.В. Лисакової, Д.Д. 

Луспеника, В.І. Тертишнікова, С.Я. Фурси, 

М.Й. Штефана, М.М. Ясинка. Вивчення ж особли-

востей інституту участі народу у здійсненні право-

суддя  не було предметом детального дослідження в 

науковій царині. Саме такий аспект визначає актуа-

льність запропонованої наукової статті. 

Виклад основного матеріалу. Перші згад-

ки про суд присяжних народних засідателів да-

товані ХV століттям. У праці відомого вченого 

професора В. Тертишника зазначається, що ще в 

15 столітті у ст. 38 Судебника 1487 p., прийнято-

го Іваном III спільно з Боярською Думою, в су-

дах, які розглядали найважливіші справи, мали 

бути присутні «староста та кращі і добрі люди» без 

котрих «суду не чинити». А вже в 1533 році, як 

зазначає автор, жителі Новгорода вибирали цілува-

льників (добрі люди, які приносили клятву, цілую-

чи хрест), четверо з яких кожного місяця засідали в 

суді як представники громади. Метою їх участі в 

справі було «в суді сидіти і правду стерегти « А 

пізніше за Судебником Івана Грозного 1550 року 

(ст. 62) цілувальники разом з кращими людьми і 

старостами слідкували за правильністю ведення 

судочинства і засвідчували своїми підписами про-

токол судового засідання. [6, с. 15]. 

Щодо існування цього інституту в судо-

чинстві радянського періоду, то доречно згадати 

Декрет Ради народних комісарів «Про суд» № 3 

від 7 березня 1918 року, яким проголошено, що 

народні засідателі вирішують питання не тільки 

про факт злочину, а й міру покарання за такий 

злочин. У декреті ВЦВК від 30 листопада 1918 

року зазначалося, що при розгляді кримінальних 

або цивільних справ народні засідателі на всіх 

стадіях судового розгляду користуються права-

ми, якими наділені народні судді, вирішуючи 

разом з ним питання про факт злочину, покаран-

ня, присудження позовних вимог чи відмови в 

позові, а також усі питання, які виникають при 

розгляді справи [4, с. 334-335]. 

Положення «Про судоустрій СРСР» від 

16.ХІІ 1922 року вперше  на  законодавчому рівні в 

СРСР закріпило статус народних засідателів, згідно 

з яким до складу народного суду, окрім одного на-

родного судді, входили два народні засідателі, а 

також визначалися їхні повноваження. 

Згодом інститут народних засідателів був за-

кріплений у Конституції СРСР 1936, за якою спра-

ви в усіх судах розглядалися за участю народних 

засідателів, крім випадків, визначених законом. 

Конституцією встановлювалися також строки і по-
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рядок обрання народних засідателів. Конституція 

УРСР 1937 фактично дублювала положення Кон-

ституції СРСР 1936 року, окрім визначення строків 

і порядку обрання народних засідателів. 

Уже післі сплину майже півстоліття Кон-

ституцією СРСР 1977, а через рік і Конституцією 

УРСР 1978 року, встановлювалося, що народні 

засідателі беруть участь у розгляді цивільних 

справ у суді першої інстанції та користуються 

всіма правами судді. Визначалися строки і поря-

док обрання народних засідателів для судів від-

повідних рівнів, а також установлювалася відпо-

відальність перед органами, які їх обирали. На-

родні засідателі повинні були звітувати перед 

своїми виборцями. Законами «Про вибори ра-

йонних (міських) народних судів УРСР» і «Про 

судоустрій УРСР» визначалися порядок обрання, 

повноваження, гарантії діяльності й відповідаль-

ність народних засідателів. А пізніше в 1989 році 

було навіть видано Указ Президії Верховної Ради 

Української РСР про текст присяги народного 

засідателя і про урочистість її виголошення, що 

підкреслювало значимість даного інституту в 

цивільному судочинстві. 

На нашу думку, дану норму варто закріпити і 

в чинному процесуальному законодавстві. Така 

присяга повинна прийматися народними засідате-

лями після затвердження списків народних засіда-

телів в урочистій обстановці в присутності суддів 

відповідного суду та представників місцевої ради 

шляхом виголошення її тексту кожним народним 

засідателем, не пізніше одного місяця після затвер-

дження списків народних засідателів. 

Великим досягненням незалежної та самос-

тійної України є закріплення в її основному Законі 

– Конституції України (ст.ст.127, 129) – норм, що 

передбачають участь у здійсненні правосуддя не 

тільки професійними суддями, але й у визначених 

законом випадках народними засідателями. 

Як зазначав свого часу відомий учений-

процесуаліст М.Й. Штефан, залучення народних 

засідателів до здійснення правосуддя надає судо-

ві народного характеру, свідчить про його демо-

кратизм, є надійною гарантією встановлення 

об’єктивної істини у справі та правильного ви-

рішення справ, забезпечує законність, перекон-

ливість, обґрунтованість і виховне значення су-

дових рішень. Підводячи риску, автор зазначає, 

що участь засідателів посилює довіру суспільст-

ва до суду, і що воно є одним з інститутів свобо-

ди особи пріоритету права, є тим демократичним 

ідеалом, при якому громадянин бере участь у 

здійсненні судової влади, яка не повинна повніс-

тю перебувати в руках професіоналів, незалежно 

від їх кваліфікації і ступеня усвідомленої відпо-

відальності [8, с. 35]. 

Важливою складовою правосуб’єктності як 

елементу правового статусу народних засідателів є 

вимоги до кандидатів на посаду народного засіда-

теля. Відповідно до ст.ст. 59, 60 Закону України 

«Про судоустрій і статус суддів», народним засіда-

телем може бути: громадянин України, який досяг 

тридцятирічного віку, не старший шістдесяти п’яти 

років, постійно проживає на території, на яку по-

ширюється юрисдикція суду, дав згоду бути на-

родним засідателем. 

І тут постає перше запитання, який термін 

проживання можна назвати постійним. Чинним 

законодавством України залежно від відносин, 

якими регулюється поняття «постійне місце 

проживання», цей термін визначається по-різно-

му. Наприклад, Податковий кодекс України в  п. 

215 ч.І. ст. 14 як постійне місце проживання фі-

зичної особи передбачає перебування нею в 

Україні не менше 183 днів (включаючи день при-

їзду та від’їзду). Водночас, ст. 1 ЗУ «Про зовні-

шньоекономічну діяльність» від 16 квітня 1991 

року під постійним місцем проживання нази-

ває місце проживання на території будь-якої 

держави не менше одного року. Якщо така особа 

не має постійного місця проживання на території 

інших держав і має намір проживати на території 

цієї держави протягом необмеженого строку,  і за 

умови, що таке проживання не є наслідком вико-

нання цією особою службових обов’язків або 

зобов’язань за договором (контрактом). Також 

подібні визначення містяться в Законі України 

«Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, 

митного оформлення й оподаткування особистих 

речей, товарів та транспортних засобів, що вво-

зяться (пересилаються) громадянами на митну 

територію України» від 13 вересня 2001року, та 

ст. 4 Митного Кодексу України. На підставі цих 

нормативних документів ми можемо зробити 

висновок, що в законодавстві допускається різне 

тлумачення змісту даної дефініції. Тому вважає-

мо за доцільне визначити конкретний термін по-

стійного проживання на території країни канди-

дата в народні засідателі та закріпити його в 

чинному процесуальному законодавстві. 

Якщо брати до уваги історичний досвід, то 

ще у ст. 81 Устрою судових установлень 1864 р. 

передбачалося, що присяжні обираються з числа 

місцевих обивателів, які мешкають не менше 

двох років у тому повіті, де проводяться вибори 

у присяжні. 

Щодо складання списків народних засіда-

телів за законодавством України, то список на-
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родних засідателів затверджується рішенням мі-

сцевої ради на чотири роки і публікується в дру-

кованих засобах масової інформації відповідної 

місцевої ради. Список переглядається у разі не-

обхідності, але не рідше, ніж раз на два роки. 

Народні засідателі вносяться до списку у кілько-

сті, зазначеній у поданні голови суду. 

 На нашу думку, в Україні варто запрова-

дити процедуру обрання на посаду народного 

засідателя, і цю норму закріпити в Законі Украї-

ни «Про судоустрій і статус суддів», як це було 

за радянських часів. 

Відповідно до ст. 58 Закону Української 

Радянської Соціалістичної Республіки «Про ви-

бори районних (міських) народних судів Україн-

ської РСР» від 1981р., «Вибори народних засіда-

телів районних (міських) народних судів прово-

дяться на загальних зборах трудових колективів, 

загальних зборах (сходах) громадян за місцем 

проживання, зборах військовослужбовців у вій-

ськових частинах. Збори трудових колективів 

скликаються спільно профспілковими комітета-

ми і адміністрацією підприємств, установ, орга-

нізацій. У великих трудових колективах вибори 

народних засідателів проводяться на зборах ко-

лективів цехів, відділів, дільниць, відділень, 

змін, бригад та інших підрозділів підприємств, 

установ, організацій. Загальні збори (сходи) гро-

мадян за місцем проживання скликаються вико-

навчим комітетом міської, районної в місті, се-

лищної, сільської Ради народних депутатів або за 

його дорученням громадським селищним, сіль-

ським, вуличним, квартальним, дільничним, до-

мовим комітетом». 

Дану норму з певними змінами відповідно 

до реалій сьогодення треба відобразити в Законі 

«Про судоустрій і статус суддів», оскільки стат-

тя. 58 цього Закону передбачає, що «до списку 

народних засідателів включаються громадяни за 

поданням голови суду і затверджуються місцевою 

радою». Звідси випливає, що народними засідате-

лями будуть обрані ті особи,  яких запропонує го-

лова суду. Законом не передбачена також  проце-

дура обрання місцевою радою народних засідате-

лів без подання голови суду. І тим більше, законом 

не передбачена можливість самовисування на по-

саду народного засідателя. Дана норма не відпові-

дає конституційному праву людини, наприклад, 

праву кожного обирати і бути обраним.  

Закон України «Про судоустрій і статус суд-

дів» не передбачає також права громадян зверну-

тися із заявою до суду про включення їх до списку 

народних засідателів, що суперечить, на нашу дум-

ку, ст.ст. 1, 15 ЗУ «Про звернення громадян».  

Недосконала процедура щодо звільнення 

народних засідателів від виконуваних функцій, 

згідно з якою список народних засідателів за-

тверджується місцевою радою, а увільняє їх від 

обов’язків голова суду одноосібно.  

Вважаємо за доцільне відновити обрання 

народних засідателів народом за радянською си-

стемою. Це можна було би зробити великим тру-

довим колективам, чи сукупністю колективів, 

студентською громадою, сільською громадою,. 

оскільки хто може краще знати людину, її мора-

льні, духовні цінності, почуття справедливості та 

певні людські якості, як  не її колектив, або гро-

мада, в якій ця людина проживає. 

З огляду на це, слушна думка Н.Г. Яценко 

про те, що народних засідателів повинні призна-

чати не голова відповідного суду, а повинні  

створюватися спеціальні комісії, які б і займали-

ся складанням списку народних засідателів. Ав-

тор застерігає, що дана робота надзвичайно склад-

на і кропітка [11, с. 115]. Що стосується моральних 

якостей присяжних і народних засідателів, то у 

зв’язку з цим доцільно згадати відомого українсь-

кого юриста XX століття М.П. Чубинського, який 

зазначав, що для суду присяжних потрібно, щоб 

суспільство характеризувалося розвиненим почут-

тям вини та справедливості [9, c. 7-8]. 

Важливе також питання про визначення 

категорій справ, які мають розглядатися за уча-

стю народних засідателів. Так, ч.4 ст. 234 ЦПК 

України зазначає, що суд розглядає в порядку 

окремого провадження справи про: обмеження 

цивільної дієздатності фізичної особи, визнання 

фізичної особи недієздатною та поновлення ци-

вільної дієздатності фізичної особи; визнання 

фізичної особи безвісно відсутньою чи оголо-

шення її померлою; усиновлення; надання особі 

психіатричної допомоги в примусовому порядку 

у складі одного професійного судді і двох народ-

них засідателів. 

Вітчизняні вчені-процесуалісти неоднозна-

чно ставляться до питання участі народних засі-

дателів у цивільному судочинстві. 

Так, на думку М. М. Ясинка, інститут на-

родних засідателів у тому вигляді, в якому він 

існує, вичерпав свій ресурс. Він уже не є контро-

лем суспільства над судочинством, ні помічни-

ком судді, ні засобом участі трудящих у відправ-

ленні правосуддя. Він став знову судовим балас-

том, який не потрібний ні суду, ні самим народ-

ним засідателям, ні суспільству в цілому. Отже, 

усі справи окремого провадження, – продовжує 

далі автор – можна розглянути суддею одноосо-

бово. Більше того, автор  пропонує взагалі ви-



Л.А. Кондрат’єва 

82 Науковий вісник Чернівецького університету. 2014. Випуск 728. Правознавство. 

ключити ч.2.ст 18 ЦПК України та ч.4 ст. 234 

ЦПК України, а питання контролю за судовим 

розглядом справ  про обмеження цивільної діє-

здатності фізичної особи, визнання фізичної осо-

би недієздатною та поновлення цивільної дієзда-

тності фізичної особи; визнання фізичної особи 

безвісно відсутньою чи оголошення її померлою; 

усиновлення; надання особі психіатричної допо-

моги в примусовому порядку автор пропонує 

залишити за прокуратурою й органами місцевого 

самоврядування. Перші мають таке право на під-

ставі п.2 ст. 121 Конституції України, а ограни 

місцевого самоврядування – відповідно до ст. 32 

Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» [10, c.166]. 

Я.Я. Мельник, підтримуючи позицію попе-

реднього автора, наголошує на тому, що сьогод-

ні, втілення громадянських прав у вітчизняне 

судочинство через інститут народних засідателів 

виявилося вкрай мізерним і досить недосконалим 

[3, c. 250]. 

На недосконалість інституту народних засі-

дателів указує і цитований нами  автор Н.Яценко, 

зазначаючи, що справи,  передбачені п.4 ст 234 

ЦПК, надзвичайно важливі, і торкаються 

особистих немайнових прав людини, які потребу-

ють особливого захисту з боку держави, а народні 

засідателі не є професійними суддями, які можуть 

правильно визначити інтереси особи та захистити 

їх належно [11, c.420]. 

Вчена-процесуаліст С.Я. Фурса негативно 

висловлюється і щодо запровадження суду при-

сяжних, оскільки ще не напрацьовані критерії 

відбору справ за участю суду присяжних. До 

них, на думку автора, слід віднести : суму пово-

зу, з якої сплачується судовий збір, який визна-

чатиметься з урахуванням участі у справі суду 

присяжних, наприклад, у справах, в яких вартість 

позову сягає більше 1000000 грн. [7, с.15]. 

На відміну від чинного процесуального за-

конодавства, законодавство США передбачає, 

що сторони мають право наполягати на розгляді 

справи судом за участю народних засідателів і 

при розгляді позову за ціною, яка перевищує 

двадцять доларів [1, с. 33]. 

Висновки. Передбачений Конституцією 

України принцип участі народу у здійсненні пра-

восуддя необхідно визначити, як урегульовану 

чинним законодавством систему правових поло-

жень, які в концентрованому вигляді регламен-

тують право представників народу здійснювати 

судову функцію державної влади шляхом безпо-

середньої участі у здійсненні правосуддя через 

народних засідателів і присяжних. Інститут на-

родних засідателів є важливим елементом демо-

кратії в будь-якій країні, тому особливу увагу 

потрібно приділити формуванню складу народ-

них засідателів, їх обранню та затвердженню, що 

повинно здійснюватися на принципах правової 

впорядкованості, об’єктивності, прозорості, гла-

сності, соціального контролю з боку громадсько-

сті, добровільності залучення громадян та їх рів-

ноправного доступу до процесу складання спис-

ків народних засідателів, залучення представни-

ків різних гілок влади до підготовки списків на-

родних засідателів. 
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Аннотация 

Раскрываются особенности становления и развития института народних заседателей в Украине, 

определяется статус народного заседателя отечественным материальным законодательством, рассма-

триваются особенности формирования состава народних заседателей. 
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ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  

ЗА КУРІННЯ ДО НЕПОВНОЛІТНІХ  

 
Запропоновані зміни в механізмі залучення до адміністративної відповідальності за паління учнів навча-

льних закладів. Запропоновані новели до законодавства підвищують авторитет шкіл, можливості їхнього пози-

тивного впливу на поводження неповнолітніх за межами навчальних занять. 

Ключові слова: адміністративне правопорушення, відповідальність неповнолітніх, куріння, громадське місце. 

 

Постановка проблеми. Адміністративно-

правові проблеми можливості залучення непов-

нолітніх до адміністративної відповідальності за 

паління не досліджені. Виникає комплекс право-

вих, психологічних, соціальних питань обліку 

певного вікового стану, рівня самооцінки пово-

дження неповнолітнього у випадку залучення 

його до адміністративної відповідальності за па-

ління при здійсненні інших правопорушень. 

Аналізуються проблемні питання віку при-

тягнення до адміністративної відповідальності, 

зокрема за куріння у заборонених місцях, і про-

понуються зміни до адміністративного законо-

давства, які б мінімізували шкоду здоров’ю не-

повнолітніх. Такий підхід до віку суб’єктів адмі-

ністративної відповідальності характерний для 

держав, створених на пострадянському просторі. 

Застосований алгоритм розв’язання проблеми 

віку притягнення до адмінвідповідальності за 

куріння може стати тим ланцюгом, який слугува-

тиме розв’язанню загальної проблематики адмі-

ністративної деліктоздатності на макрорівні.  

Актуальність дослідження полягає в тому, 

що залучення до адміністративної відповідаль-

ності неповнолітніх, їхніх батьків має певні осо-

бливості, які варто враховувати в законодавстві. 

Ступінь наукової розробки проблеми.  

У науковому середовищі адміністративною від-

повідальністю суб’єктів, у тому числі і неповно-

літніх, займалися такі вчені: О. М. Бандурка, 

І. Л. Бородін, Ю. П. Битяк, Б. М. Козлов, 

В. М. Манохін, В. Д. Сорокін, М. М. Тищенко,  

Я. М. Шевченко. Однак дослідження носили за-

гальний характер, тому обминали правові про-

блемні питання притягнення до адміністративної 

відповідальності саме неповнолітніх. У найбіль-

шому ступені особливості адміністративної від-

повідальності неповнолітніх як спеціального су-

б'єкта аналізується Ю.І. Ковальчуком. 

Метою статті є розробка обґрунтованих 

змін до адміністративного законодавства про за-

лучення до адміністративної відповідальності 

неповнолітніх за паління, які, насамперед, міні-

мізували би шкоду їхньому здоров'ю. 

Виклад основного матеріалу. Чинним за-

конодавством України передбачено, що до адмі-

ністративної відповідальності дозволено притя-

гати лише тих громадян, яким виповнилося 

шістнадцять років [1]. До неповнолітніх, котрі на 

момент скоєння адміністративного правопору-

шення мають вік від 16 до 18 років, застосову-

ються лише обмежений перелік засобів впливу, 

які й виконують специфічну функцію покарання: 

зобов'язання публічно або в іншій формі попро-

сити вибачення у потерпілого; попередження; 

догана або сувора догана; передача неповноліт-

нього під нагляд батькам або особам, які їх замі-

нюють, чи під нагляд педагогічному або трудо-

вому колективу за їх згодою, а також окремим 

громадянам на їх прохання [1]. 

Якщо порівнювати адміністративні санкції, 

які можуть накладатися на тих, кому вже випов-

нилося 18 років, і неповнолітніх, то для перших 

вони значно суворіші [1]. Лише коли громадяни 

віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років 

вчиняють деякі адміністративні правопорушен-

ня, то до них застосовують такі ж адміністратив-

ні покарання, як і до дорослих. Але при цьому 

має враховуватися характер проступку та людсь-

кі якості особи, яка його вчинила. До таких пра-

вопорушень відносять: незаконне виробництво, 

придбання, зберігання, перевезення, пересилання 

наркотичних засобів або психотропних речовин 

без мети збуту (ст. 44 КУпАП); дрібне викраден-

ня чужого майна шляхом крадіжки, шахрайства, 

привласнення чи розтрати (ст. 51 КУпАП); неза-

конні дії, пов’язані з транспортними засобами та 

дотриманням правил дорожнього руху, в тому 
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числі у якості пішоходів, велосипедистів, керую-

чих гужовим транспортом і погоничами тварин 

(ст.ст. 121-127, ч. 1-3 ст. 130, КУпАП); пошко-

дження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх 

споруд, залізничних переїздів і технічних засобів 

регулювання дорожнього руху, створення пере-

шкод для руху та невжиття необхідних заходів 

щодо їх усунення (ст. 139 КУпАП); порушення 

правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоал-

когольними напоями і тютюновими виробами 

(ст. 173 КУпАП); незаконна стрільба та стрільба 

поза встановленими правилами (ст. 174 КУпАП); 

злісна непокора законному розпорядженню або 

вимозі працівника міліції при виконанні ним 

службових обов'язків, а також учинення таких же 

дій щодо члена громадського формування з охо-

рони громадського порядку і державного кордо-

ну або військовослужбовця у зв'язку з їх участю 

в охороні громадського порядку (ст. 185 КУ-

пАП); порушення, в яких фігурує зброя, в тому 

числі, холодна та пневматична і бойові припаси 

(ст.ст. 190-195 КУпАП). 

Досягнення визначеного законом певного 

віку, який відкриває шлях для реалізації певних 

прав і виконання кореспондуючих їм обов’яз-ків, 

і, як наслідок, можливість нести тягар самостій-

ної юридичної відповідальності за скоєні право-

порушення, характерне для всіх правових сис-

тем, існуючих у світі. 

У даній статті автор має намір проаналізу-

вати лише проблемні питання, які стосуються 

неповнолітніх, що пристрастилися до шкідливої 

звички – куріння, перш за все у заборонених міс-

цях, але в силу закону ці громадяни знаходяться 

поза межами юридичної, зокрема, адміністрати-

вної відповідальності лише з однієї причини, –

 вони не досягли 16 років. У той же час, під при-

змою даної статті можна подивитися на загальну 

проблематику віку громадян, з якого можуть за-

стосовуватися адміністративні санкції. 

З 16 грудня 2012 року набув чинності За-

кон України «Про внесення змін до деяких зако-

нів України щодо вдосконалення окремих поло-

жень про обмеження місць куріння тютюнових 

виробів». Цей нормативний акт конкретизує пе-

релік місць, де куріння заборонено [2]. Зокрема, 

серед них зазначається, що не можна курити не 

тільки у закладах охорони здоров'я й освіти, а у 

їх приміщеннях та на їх території. Палити також 

не можна на спортивних майданчиках, у примі-

щеннях, розташованих на території спортивних і 

фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фі-

зичної культури і спорту, у ліфтах, таксофонах, 

під'їздах, пасажирському транспорті. Тепер не 

можна курити не тільки тютюнові вироби, а й 

електронні цигарки та кальяни. 

У статті робиться акцент лише на ті місця, 

заборонені для куріння, де існують великі ризики, 

що це можуть робити не тільки ті, чий вік колива-

ється від 16 до 18 років, а і набагато молодші. 

Якщо звернутися до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, то статтею 

175-1 встановлено, що штраф за куріння у забо-

ронених місцях дорівнює від 51 до 170 гривень 

за перше протягом року порушення і 170-340 

гривень – за друге і наступні правопорушення [1]. 

Тут знову повторюємо, що такий штраф вправі на-

кладати лише на повнолітніх. Громадянам, які вже 

отримали паспорт, але ще не досягли 18, – у юри-

дичній площині практично нічого не загрожує, так 

як ст. 24-1 КУпАП не містить по-справжньому за-

грозливих санкцій. Тобто неповнолітні, які у дос-

татньому ступені знатимуть адміністративне зако-

нодавство і не мають принципових та у доброму 

розумінні суворих батьків, можуть зухвало курити 

будь-де без жодних суттєвих для себе наслідків. 

Тут навіть не йде мова про тих підлітків, котрим не 

виповнилося 16 років.  

На думку автора, людину молодого віку не 

долучають до юридичної відповідальності (або 

обмежують в її застосуванні), оскільки, з одного 

боку, дитина не має можливості користуватися 

усіма, без винятку, правами, які мають дорослі, а 

з іншого, – так проявляється специфічний юри-

дичний захист неповнолітнього. Це пов’язано з 

тим, що середньостатистична дитина у зв’язку з 

розумовою і фізичною незрілістю потребує до-

помоги дорослого, не до кінця усвідомлюючи 

всю гаму об’єктивної реальності, що існує в сві-

ті, сутності тих чи інших правових заборон. Той, 

хто встановлює норми права, допускає, що сто-

совно неповнолітніх може не діяти в повному 

обсязі один з найвідоміших давньоримських ви-

словів, який набув статусу презумпції «незнання 

законів не звільняє від відповідальності». 

Як приклад того, що людина поступово 

оволодіває можливістю реалізовувати цивільні та 

наближені до них інші права, свідчить диспози-

ція ст.ст. 31-35 ЦК України [3]. Тих, хто не досяг 

14 років цивільне законодавство називає малолі-

тніми. У такому віці вони вже мають можливість 

самостійно вчиняти дрібні побутові правочини. 

Законодавець у частині другій ст. 31 ЦК України 

так пояснює, який правочин вважати дрібним 

побутовим – «якщо він задовольняє побутові 

потреби особи, відповідає її фізичному, духов-

ному чи соціальному розвитку та стосується 

предмета, який має невисоку вартість». Якщо не 
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така вже значна за ціною або іншим критеріям 

угода малолітнім укладена і ніхто її не оспорює з 

причини того, що підліток не мав бути її учасни-

ком, то законодавець виходить з того, що такий 

правочин належить до дрібного побутового.  

І лише тоді, коли з цього приводу виникає спір і 

він переноситься для розгляду до суду, саме 

юрисдикційний орган офіційно тлумачитиме, чи 

є правочин дрібним побутовим, чи ні. Безумовно, 

не можна орієнтуватися лише на Цивільний ко-

декс України, коли з’ясовується коло приватних 

прав, які мають діти, в тому числі тим, кому не 

виповнилося 14 років. Юридичні можливості ма-

лолітніх, фіксуються, наприклад, у Сімейному 

кодексові України [4], Законах України «Про 

органи і служби у справах неповнолітніх та спе-

ціальні установи для неповнолітніх» [5], «Про 

попередження насильства в сім’ї» [6], Про спри-

яння соціальному становленню та розвитку мо-

лоді в Україні [7], Конвенції ООН «Про права 

дитини [8], Указу Президента України Про Наці-

ональну програму «Діти України»» від 

18.01.1996 р. № 63/96 [9]. 

У статті 32 Цивільного кодексу України 

вказується на те, які цивільні права щодо укла-

дання правочинів мають неповнолітні від 14 до 

18 років. Це так звана неповна цивільна дієздат-

ність. Крім дрібних правочинів, вони можуть ро-

зпоряджатися своїм заробітком, стипендією чи 

іншими доходами; реалізовувати права на ре-

зультати інтелектуальної, творчої діяльності, бу-

ти учасником юридичних осіб; розпоряджатися 

власним банківським вкладом. 

Узагалі в будь-якому законі не виписано 

окремих обов’язків, які пов’язані з приватним 

життям та інтересами, для тих, кому виповнило-

ся 16 років, крім необхідності отримання ними 

паспорта. Тому виникає закономірне запитання, 

які причини спонукали законодавця встановити 

адміністративну відповідальність саме з 16 років. 

Водночас, згідно зі ст. 13 Закону України «Захо-

ди щодо попередження та зменшення вживання 

тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на 

здоров’я населення», реалізовувати тютюнові 

вироби громадянам можна лише тоді, коли вони 

досягнуть 18 років  [10]. 

Виходить так: якщо малолітня особа неві-

домо де взяла цигарки і палить хоч у забороне-

ному, хоч ні місці, ніякої юридичної відповіда-

льності вона не несе. Це абсурдна недопустима 

ситуація, яка нівелює всі спроби суспільства за 

допомогою закону встановити бар’єри, що не 

дадуть молоді пристраститися до згубної звички. 

У КУпАП є норма, яка передбачає адмініс-

тративну відповідальність для батьків або осіб, 

що їх замінюють, які «ухиляються від виконання 

передбачених законодавством обов'язків щодо 

забезпечення необхідних умов життя, навчання 

та виховання неповнолітніх дітей». Але, на наше 

переконання, якщо розглядати дане питання у 

юридичній площині, навряд чи можна накладати 

адміністративну санкцію на батьків неповноліт-

ніх дітей лише за куріння, оскільки у багатьох ви-

падках це ніяк не пов’язано з невиконанням дорос-

лими класичних виховних функцій, тим паче – 

створення умов для життя та навчання. Крім того, 

згідно з ч. 3 ст. 184 КупАП, батьки або особи, що їх 

замінюють, можуть нести відповідальність за не-

повнолітніх, які вчинили правопорушення, вік кот-

рих сягає від чотирнадцяти до шістнадцяти років, 

залишаючи значну вікову категорію поза межами 

регулювання правового поля.  

За соціальними даними, перший досвід ку-

ріння біля 25 % школярів України набувають у 

віці до 10 років. До числа постійних курців серед 

13-15-літніх можна віднести кожного третього 

хлопчика і кожну п'яту дівчинку [11]. Моніто-

ринг шкідливих звичок серед підлітків, проведе-

ний російськими вченими, виявив тенденцію до 

зниження віку початку куріння. Ця тенденція 

виявлена і в Україні. Основний вік початку ку-

ріння – 12-13 років. Результати опитування по-

над 7,5 тис. підлітків показали, що за період з 

1999 року відбулося збільшення числа дітей ві-

ком до 11 років, які вперше спробували курити. І 

динаміка має суттєвий характер, вона збільшилася 

з 34 % до 42 % у хлопців, у дівчат – з 11 % до 28 % 

[12]. Для підліткового віку ще не характерна по-

вна нікотинова залежність. Бажання тримати у 

руках цигарку часто пов’язані з намаганням ви-

ділитися, як правило, для тих, хто не має особли-

вих досягнень у навчанні, спорті, творчості. У 

період активного формування організму людини, 

що відбувається у молодому віці, шкода від ку-

ріння найбільша. 

Усі ці дослідження вказують, що дитина, 

що змалку почала курити, у 16 років може стати 

завзятим курцем, і треба думати вже не про те, як 

притягнути її до адміністративної відповідально-

сті, а як лікувати. 

З цього випливає, що по-перше, треба за-

конодавчо заборонити не тільки продаж тютю-

нових виробів громадянам, які не досягли 18 ро-

ків, як це є на теперішній час, а і паління до цьо-

го віку. По-друге, притягати до адміністративної 

відповідальності за куріння, не тільки у невста-
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новлених місцях, а взагалі на всій території 

України, треба підлітків з 14 років. 

Установлення віку для початку відповідаль-

ності у теоретико-юридичному вимірі пов’язане з 

вирішенням питання про те, в якому періоді життя 

повинна бути присутня сформована дитяча свідо-

мість. Такий стан психічного життя, який поро-

джує достатньо системне мислення, дозволяє не-

правильні вичинки поставити в особисту провину. 

Ця провина й породжує моральну відповідальність, 

котра теоретично, може перерости в юридичну. 

Римські правознавці при визначенні віку 

юридичної відповідальності спиралися на кліма-

ктеричні періоди, прийняті у працях фахівців з 

медицини Стародавньої Греції (у Гіппократа та 

ін.). Згідно з цими поглядами, через кожні сім 

років елементи, з яких складається людське тіло, 

поновлюються. Це слугує причиною оновлення 

людського організму не тільки у фізичному, а й у 

моральному плані. Ось чому у Римі досягнення 

7-річного віку, при існуванні інших складових 

правопорушення, давало можливість застосову-

вати юридичну відповідальність. Давньогрецькі 

лікарі дійшли до важливого висновку: семиріччя 

– важлива віха в житті людини. Семирічні періо-

ди: дитинство (до 7 років), отроцтво (до 14 ро-

ків), юність (до 21 років) кваліфікував також Лев 

Толстой [13]. У релігійних ученнях часто згаду-

ється число сім. 

Тому природно та логічно, що, коли дитина 

двічі перетнула семирічний бар’єр, то суспільство 

точно впевнене середньостатистичний підліток має 

такий розумовий рівень розвитку, якому без жод-

них ускладнень під силу усвідомити, що вважати 

добрим, а що поганим вчинком, а отже, бути само-

стійним суб’єктом відповідальності, в усякому разі 

адміністративної. Як на аналогію, можна послатися 

на Кримінальний кодекс України, який за вкрай 

тяжкі злочини дає можливість притягти до кримі-

нальної відповідальності особу з 14 років. 

Висновки. Необхідно прийняти норматив-

ний акт, яким узагалі заборонити куріння грома-

дянам, які не досягли 18 років. До адміністрати-

вної відповідальності за куріння мають притягу-

вати підлітків з 14 років не тільки у невстановле-

них місцях, а й на всій території України.  

І ще кілька тез про необхідність підвищен-

ня авторитету школи у вихованні молоді, вияв-

лення якнайбільшої кількості правопорушень, 

пов’язаних з курінням малолітніх осіб. Статтю 

24-1 КУпАП варто доповнити таким заходом 

впливу, як шкільні роботи, котрий може застосо-

вуватися до підлітків. Таку санкцію варто засто-

совувати тоді, коли особи, що досягли 14 років, 

курять у закладах освіти і на їх території. Притяга-

ти до такого запропонованого виду адміністратив-

ної відповідальності, крім комісій у справах непов-

нолітніх при виконавчих комітетах місцевих Рад, 

треба дозволити й керівникам освітніх закладів і їх 

відокремлених підрозділів, а складати протоколи 

про правопорушення могли б не тільки правоохо-

ронці, а й працівники сфери освіти.  
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льного влияния на поведение несовершеннолетних за пределами учебных занятий. 
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ПРАВОВА МОДЕЛЬ ЛЕГІТИМАЦІЇ  ПРАВА ЛЮДИНИ НА ПОДАТКИ 

 
Обґрунтовано, що належне місце серед фундаментальних прав людини належить праву людини на пода-

тки, без реалізації якого здійснення іншого права людини неможливе, неможлива и сама людина з огляду своєї 

власної дуальної природи. Обґрунтування права людини на податки, як і будь-яких інших прав людини, мож-

ливе лише з філософсько-методологічних позицій природного права, антропосоціокультурного підходу до ро-

зуміння людини та її права. Саме за допомогою антропосоціокультурного підходу були обґрунтовані вже ви-

знанні цивілізованими суспільствами та державами світу у якості юридичних прав людини. 

Ключові слова: право людини на податки, право людини, легітимація загальновизнаних прав людини, ан-

тропосоціокультурний підхід, доктрина природного права. 

 

Будучи соціальним конструктом, одним із 

основоположних способів співбуття індивідів у 

соціумі, право людини на податки для його адек-

ватного пізнання вимагає застосування некласи-

чних і постнекласичних (за термінологією 

В.С.Стьопіна) стандартів науковості. Як вважа-

ють фахівці-наукознавці, стосовно пізнання пра-

ва цим стандартам властиві: "визнання прирече-

ності спроб пізнання людиномірних феноменів 

за допомогою раціоналістичного критицизму і 

позитивізму" [1, с. 290]; відмова від жорстких 

детерміністських схем у поясненні соціальної в 

цілому та правової зокрема реальності; перекона-

ність у тому, що  різні дослідницькі парадигми не 

виключають, а навпаки, доповнюють одна одну, 

оскільки міра складності соціальної в цілому і пра-

вової зокрема реальності настільки велика, що не-

обхідна взаємодія та взаємодоповнюваність бага-

тьох пізнавальних методів і парадигм; визнання 

неможливості елімінації оціночного моменту при 

вивченні якої б то не було соціальної (в тім числі і 

правової) матерії, необхідності забезпечення єд-

ності каузального та аксіологічного підходів; 

розширення застосування у правознавстві зага-

льнонаукових методів і методик, що парадигмаль-

но належать до постнекласичних, які спільно здат-

ні синтезувати у загальній картині правового життя 

як об'єктивні (соціально сконструйовані), так і су-

б'єктивні (особистісні стереотипи, ментальні стани, 

орієнтири, мотиви, оцінки тощо) підстави та умови 

правової активності; розуміння того, що у сфері 

правової дійсності всезагальність і раціональність 

органічно вплетені в індивідуальні прояви і виміри 

права [2, с. 72-73].  

Звідси найадекватнішим для пізнання при-

роди податку і податкового права є антропосо-

ціокультурний філософсько-методологічний 

підхід. Він уже давно реалізується у правопіз-

нанні в тій чи іншій його частині, але представ-

никами різних пізнавальних традицій та науко-

вих шкіл іменується по-різному: методом соціа-

льної (культурної) антропології [3, с. 8]; соціаль-

но-антропологічною дослідницькою програмою 

[4, с. 103]; методом структурної юридичної ан-

тропології [5, с. 17]; методом юридичної антро-

пології [6, с. 1]; методом антропології права [7, с. 

28-36]; антрополого-потребовим (чи антрополо-

го-екзистенціалістським) праворозумінням [8, с. 

23] та рядом інших, проте у цілісному виді засто-

совується ще рідко. Біля витоків антропосоціо-

культурного підходу до правопізнання лежить 

антропологічний поворот у загальній філосо-

фії, а пізніше і у практичній філософії, який 

здійснився ще в першій половині – середині ХХ 

ст. Його квінтесенцією стало утвердження у пі-

знанні світу принципу: "Людина – міра всіх ре-

чей" [9, с.372-375]. Від позитивістського пізнава-

льного підходу у правознавстві він кардинально 

відрізняється тим, що принцип останнього про-

тилежний: "Держава – міра всіх речей". 

Антропосоціокультурний підхід до пізнан-

ня природи податкового права з усією жорсткіс-

тю та визначеністю поставив перед ученими-

правознавцями вимогу кардинального перегляду, 

порівняно з філософсько-методологічними вимо-

гами юридичного позитивізму, співвідношення 

суто правового та антропосоціокультурного кон-

текстів у предметі дослідження. Адже у відпові-

дності з цим підходом право є тільки момент, 

сторона, спосіб співіснування індивідів у суспі-

льстві і в чистому вигляді ніколи в реальності не 

існує, а також аналогічного перегляду традицій-

них поглядів на природу, співвідношення і взає-

модію феноменів держава – суспільство – люди-

на. Якщо з точки зору юридичного позитивізму 

держава і суспільство виступають відносно са-

мостійними субстанціями і підносяться над лю-

диною як сукупністю усіх суспільних відносин, а 

людина розглядається в якості похідного від сус-

пільства явища, то в антропосоціокультурній 
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парадигмі все виглядає навпаки – системоутво-

рюючим ядром і суспільства, і держави з її світо-

глядно-філософсь-ких позицій є людина. 

Антропосоціокультурний підхід, як і будь-

який інший підхід до об'єктивної реальності, нале-

жить до складних евристичних інструментів. У 

його основі лежить так званий антропний прин-

цип, який є, за свідченням багатьох відомих науко-

знавців сучасності, одним з основоположних 

принципів наук про людину та Всесвіт [10]. Як за-

значає В. В. Казютинський, термін "антропний 

принцип" запропонував ще англійський математик 

Б. Картер і пояснював його наступним чином: "те, 

що ми очікуємо спостерігати, повинно бути обме-

жено умовами, необхідними для нашого існування 

як спостерігачів" [11, с. 131] (тобто, людей).  

У соціальному пізнанні антропоцентризм 

протистоїть соціоцентризмові чи соціологізму. 

Особливо це помітно при зіставленні та порів-

нянні атомістичної і субстанційної концепцій 

суспільства, з одного боку, та кооперативної 

концепції суспільства, з іншого. Остання репре-

зентує соціум як результат узаємодії індивідів 

унаслідок необхідності задоволення ними імане-

нтних їм потреб та чималої кількості інших ко-

мунікативних чинників і визначає суспільство як 

саморегулюючу процесуальну систему соціаль-

ної взаємодії індивідів. Тобто, в основі коопера-

тивної моделі суспільства лежить принцип само-

референції. Невипадково відомий сучасний аме-

риканський соціолог Дж. С. Александер звернув 

увагу на те, що іще Т. Парсонс наприкинці своєї 

творчості намагався пояснити, як сфера солідар-

ності може різнитися від ринку і держави та від 

більш специфічних ідейних та емоційних сфер, 

таких, як релігія, наука і   сім'я [12, с. 231-249]. 

Загальновідомо, що наріжні камені кооператив-

ної концепції суспільства були закладені ще 

А. Смітом [13, с. 77-78], а у своїх сучасних рисах 

сформульовані Ф. А. Гайєком [14; 15; 16; 17 ]. 

Методологічно, як зазначає Н. М. Смірнова, 

антропоцентризм протистоїть натуралістичному 

детермінізмові та історіоцизму, однозначно віддає 

пальму першості цілеспрямованій людській діяль-

ності перед соціальними структурами і "законами 

історичної необхідності". Для антропоцентризму, 

продовжує вона, також не властиве масштабне  

соціальне планування та жорсткі соціальні техно-

логії, які перетворюють людину у гвинтик держав-

ної машини. Антропоцентризм апріорі містить у 

собі вимогу співрозмірності соціальних перетво-

рень людині та окреслює межі втручання влади у 

людську повсякденність [18, с. 142]. Детальніше 

про це пише Д.К. Танатанова [19].   

Нарешті, антропосоціокультурний підхід 

атрибутивно містить у собі і культурну складову, 

яку В. С. Стьопін визначає як "систему надбіоло-

гічних програм людської життєдіяльності (діяль-

ності, поведінки і спілкування), що історично 

розвиваються та забезпечують відтворення і змі-

ну соціального життя у всіх його основних про-

явах" [20, с. 341]. Ці надбіологічні програми, як 

уточнює вчений, діють за допомогою соціокодів: 

"...поряд з біологічним, генетичним кодом, який 

закріплює і передає від покоління до покоління 

біологічні програми, у людини існує ще одна ко-

дуюча система – соціокод, за допомогою якого 

передається від людини до людини, від поколін-

ня до покоління масив соціального досвіду, що 

розвивається" [20, с. 341]. 

Отже, антропосоціокультурний підхід до пі-

знання природи податкового права можна визна-

чити як такий евристичний інструмент, за допо-

могою якого воно пізнається як атрибутивно лю-

диномірний феномен з філософсько-методоло-

гічних позицій людини як єдиного творця соціуму 

та повноправного його суб’єкта за допомогою со-

ціокоду публічних потреб людини.  

У виділені та обґрунтуванні нами у самій 

назві доповіді права людини на податки "схопле-

но" один із найбільших світоглядних парадоксів 

сучасності. З одного доку, як справедливо від-

значається більшістю прихильників антропосо-

ціокультурного підходу до праворозуміння, про-

блема людини залишається ключовою у філосо-

фії та науці загалом, включаючи правознавство. 

Пізнаючи людину, ми пізнаємо світ та його не-

вичерпні прояви. З іншого боку, пізнаючи ті чи 

інші людиномірні феномени природи, пізнаємо 

людину. Право в його онтологічній різноманіт-

ності – один із таких феноменів. Поза людиною 

права немає. Водночас право й не замкнуте в 

окремій людській особистості, як вважали в ми-

нулому цілі пізнавальні традиції доктрини при-

родного права. Його справжнє місце – це простір 

міжлюдських відносин. 

Відомий російський філософ права 

А. В. Поляков справедливо звернув увагу на ту 

обставину, що коли навіть визнати, що метою 

права є не людина, а суспільство чи держава, то 

все одно як дія права, так і його оцінка можливі 

тільки через окрему особистість. Хоча право кон-

ституюється, з його точки зору, через соціальні 

інститути, одержує через них глибинний правовий 

смисл, усе ж головною дійовою особою у праві за-

лишається людина. Одвічний дуалізм особистості і 

суспільства (системи, держави), з погляду 

А. В. Полякова, в якості наукової парадигми вима-
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гає все нових та нових інтерпретацій і теоретичних 

осмислень його правових розв'язків [21, с. 6]. 

Починаючи з середини ХХ ст., пошук та-

кого розв'язку найінтенсивніше ведеться на ос-

нові та у філософсько-методологічних межах 

доктрини прав людини. Ще один парадокс по-

лягає в тому, що вона – не винахід правознавців 

сучасності, а сягає своїми витоками ще давньог-

рецької філософсько-правової, в цілому світо-

глядної традиції. Як відомо, саме давньогрець-

кому софісту Протагору належать слова: "Люди-

на – міра всіх речей", що згодом стали одним з 

найфундаментальніших світоглядних та пізнава-

льних принципів. Невипадково антропосоціоку-

льтурний підхід до праворозуміння в цілому, до 

розуміння природи, ролі і місця прав людини 

склався також у Стародавній Греції. Уперше він 

втілився у потребовому підході Сократа до пі-

знання людини та її властивостей. 

Центральною для всієї сократівської філосо-

фії, як відомо, стала тема добра як цільової форми 

причинності та доброчинності як форми активно-

сті людей у досягненні ними добра. Визначальною 

властивістю добра у розумінні Сократа була його 

атрибутивна корисність, здатність задовольняти 

реальні людські потреби. Останні, згідно з Сокра-

том, завжди від людської природи структуровані. 

Найбільшим благом для людини, як був перекона-

ний Сократ, є розум та знання [22, с. 130]. Так що 

першовідкривачем потребового підходу до право-

розуміння, мовою сучасної філософії, є Сократ. Він 

продемонстрував також, що людська особистість 

і природне право атрибутивні, вони є причиною 

одне одного. Поза такими особистостями, ствер-

джував Сократ, природне право не може ні поста-

ти, ні існувати й розвиватись.  

Софісти [23, с. 28; 24, с. 490-491; 25, с. 37-

42] першими збагнули докорінну відмінність 

природи соціальної (людинотворної) і природи 

фізичної (нелюдинотворної). Вони помітили, що 

визначальний вплив на спосіб та особливості ми-

слення і соціальної поведінки давніх греків мав 

спосіб їх життя, який внаслідок хронічного пере-

населення первинних місць їх проживання су-

проводжувалося постійною міграцією, а остання 

– перманентним переміщуванням різних груп 

людей з різних місць відповідно з різними, часто 

не лише суперечливими, але й взаємовиключни-

ми правовими звичаями. Тому таким новим соці-

альним групам людей щоразу доводилось на но-

вих місцях створювати систему нових, взаємо-

прийнятних для всіх, правил співжиття, виявля-

ючи при цьому постійну готовність почути та 

сприйняти Іншого, щоб вижити самому, а не за-

гинути разом у взаємному несприйнятті. 

За таких умов для спільного виживання 

пріоритетними виявились не самі попередні пра-

вила співжиття різних груп людей у попередніх 

соціумах, тому що в минулому у різних людей 

вони були різними, а правила про створення 

правил, їх право на співжиття у праві людей. 

У зв'язку з цим відомий російський філософ пра-

ва І. Д. Невважай доречно зауважує: "В умовах, 

коли стикаються різні мови, культури, спільне 

співіснування можливе на основі правил, що ви-

робляються спільно. Винайдені людьми прави-

ла, право (виділено мною – Г. Р.) стало голов-

ним засобом управління і співробітництва у цих 

поселеннях" [26, с. 259-269]. 

Згідно з новим критерієм, виробленим дав-

німи греками практикою їх міграційного життя, 

як збагнули ще давньогрецькі філософи-софісти, 

законне й незаконне, справедливе й несправедливе 

і т.д. є таким не за своєю фізичною природою, 

а тому, що воно загальноприйняте таким у сус-

пільній думці і на час, упродовж якого ця думка 

і відповідне сприйняття зазначених феноменів 

зберігаються в соціумі. Софісти також підхопили 

ідею Сократа про природне право і розвинули її до 

повноцінної концепції, побачивши у ній насампе-

ред природну свободу і природну рівність усіх без 

винятку індивідів, а також їх трансцендентальну 

взаємозалежність та взаємодоповнюваність у соці-

умі. Мовою пізнішої науки ця їх концепція одер-

жала назву егалітаристського природного права 

[27, с. 258; 28, с. 37-38; 29, с. 31-39]. 

Таким чином, як досить влучно зауважив 

І. Д. Невважай, єдність права вимоги з боку од-

них та його визнання з боку інших індивідів, в 

чому й полягає квінтесенція комунікативного 

розуміння права, й породила перше – давньогре-

цьке – розуміння та обґрунтування прав людини, 

його першу парадигму. "Матриця, на якій вини-

кає право, – резюмує І. Д. Невважай, – виникає з 

первинного права вимоги індивіда (індивідів) і 

вторинного визнання іншими індивідами цієї са-

мої вимоги. Саме така матриця виникла і сфор-

мулювалася в Античній Греції" [26, с. 259].  

Як показала вся наступна більше як двох-

тисячолітня теорія і практика правопізнання, жо-

дна нова парадигма прав людини не змогла ви-

будувати своєї парадигми без опори на давньог-

рецьку матрицю прав людини як природного 

права, тобто, вони є частково новими, видозмі-

неними парадигмами все тієї ж давньогрецької 

матриці. А ключовим у цій матриці прав людини 

є те, як пише І. Д. Невважай, "щоб людина діяла 
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всупереч обставинам, які фактично примушують 

її до певної поведінки, щоб діяла з принципу 

(виділено мною – Г. Р.), який виражає гідність 

людини і який підвищує ступінь автономії люд-

ського буття щодо зовнішніх обставин і природ-

них потягів, реалізує рух у бік сходження до ме-

тафізичних, духовних потреб" [26, с. 262]. 

Нинішня європейська культура прав людини, 

більше того – вся західна культура прав людини є 

діалектичним зняттям і водночас прямим продов-

женням на якісно вищому рівні давньогрецької 

культури прав людини, її основоположної матриці 

мати право на право. Давньогрецький досвід та-

кож переконує, що ця парадигмальна матриця прав 

людини може бути успішно реалізованою не в 

будь-якому, а лише в людиноцентристському сус-

пільстві та інструментальній державі. Цей висно-

вок підтверджується всією наступною історією 

розвитку та реалізації формули прав людини як 

соціального конструкту [30, с. 260-261; 31, с. 224-

225; 32, с. 274; 33; 34; 35], а ще більше – фактич-

ною історією європейських соціумів. 

Занепад, а пізніше і зникнення давньогре-

цької людиноцентристської цивілізації та пос-

тання на її руїнах давньоримської етатистської 

цивілізації повернулися також зникненням прав 

людини як соціального феномена і, звичайно, 

давньогрецької матриці прав людини й утверджен-

ня на їх місці давньоримської матриці права дер-

жави і самого позитивного права держави. Внаслі-

док цього більше як на тисячу років у Західній Єв-

ропі утвердилося розуміння права як заборон та 

звинувачувальна (інквізиційна) парадигма пра-

восуддя [36, с. 28-34; 37, с. 32-42]. 

Тільки у другій половині XVIII ст. в Захід-

ній Європі стався своєрідний новий копернікан-

ський переворот у розумінні квінтесенції пра-

вового регулювання суспільних відносин. Віщу-

ючи появу кантівських формул права і прав лю-

дини, філософи й теоретики права епохи Просві-

тництва почали відроджувати давньогрецьку 

ідею про те, що в розумно влаштованому суспі-

льстві будь-яким державним заборонам і вимо-

гам передують первісні права вимоги одних лю-

дей та зобов'язання визнати і виконати їх інших 

людей, у скороченій формулі взаємні визнання-

дозволи людей. Тлумачення права ними знову 

перетворилося із заборонного у дозвільне [38, с. 

191-192], зумовивши також появу і дозвільної 

концепції прав людини. 

Квінтесенцію коперніканського переворо-

ту у розумінні природи прав людини склали кан-

тівські ідеї, найбільш концентровано викладені 

І. Кантом у його "Метафізичних началах вчення 

про право" й ряді інших праць. У них він пере-

конливо показав, що "право людей – найсвятіше, 

що є в Бога на землі". "Природжене право тільки 

одне-єдине, – резюмував І. Кант, – свобода (не-

залежність від примушуючого свавілля іншого), 

оскільки вона сумісна із всезагальним законом, і 

це є єдине первісне право, властиве кожній лю-

дині з огляду на її приналежність до людського 

роду" [39, с. 147]. 

І. Канта більше всього турбувала негативна 

ситуація, що склалася в царині наукової обґрун-

тованості доктрини прав людини, самих прав лю-

дини та найочевидніше проявились у фактично-

му нерозумінні тодішніми політико-правовими 

елітами їх генетичної єдності та нерозривності. 

Однак чи не найслабкішою ланкою у доктрині 

прав людини, яка дісталася від попередників 

І. Кантові, була повна відсутність адекватного 

їх природі розуміння обов'язковості прав людини 

для соціуму й держави – вимога останнього 

сприймалася як якась нісенітниця чи божевілля. 

У якості ключової ланки, за допомогою якої 

І. Кант узявся успішно розв'язати весь вузол про-

блем, що нагромадилися у сфері прав людини, 

була свобода людини, у якій в концентрованому 

вигляді знайшли своє втілення й усі інші права 

людини. Обов'язковість прав людини, на думку 

І. Канта, також ясніше всього проглядалася з то-

го, що "правомочність [примушувати – Г. Р.] за-

кладена уже в самому принципі природженої 

свободи" [39, с. 148]. І. Кант вважав, що тракту-

вання прав людини як одного-єдиного права до-

зволяє найточніше позначити їх одвічну і непе-

рехідну цілісність, яка є наслідком аналогічної 

цілісності людини [40, с. 323]. 

Виходячи із свободи як основоположного 

права людини, І. Кант обґрунтував усезагальне 

поняття, всезагальний принцип і всезагальний 

закон права, іншими словами, його універсальну 

формулу: рівність у свободі за всезагальним 

законом [40, с. 383]. Цей закон виступає філо-

софсько-методологічним ключем до адекватного 

розуміння прав людини та їх істинної природи. 

Згідно з цим законом, по-перше, свобода людини 

не є продуктом права, його похідною. Навпаки, 

вона сама передує праву, визнається ним у якості 

незчезаючої за жодних обставин антропосоціо-

культурної реальності і породжує всі інші права 

людини, виступає їх системоутворюючим нача-

лом. По-друге, будучи одвічно метафізично безме-

жною, свобода, щоб не загинути разом з людиною і 

людством, співрозмірюється правом рівноправно, 

однаковою мірою кожній людині. По-третє, оскіль-

ки в розвинутому, державно-організованому суспі-
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льстві свобода кожної окремої людини обмежуєть-

ся державою, то лімітуюча сила рівноправ'я спря-

мовується на саму державу. 

Універсальна формула права як прав люди-

ни, а ще точніше – права як свободи, як відомо, 

матеріалізується у трьох різних, проте взаємоз-

в'язаних його формулах, які більше відомі під 

назвою формул  категоричного імперативу. Пе-

рша з них – це формула універсалізації (станда-

ртна формула). Зокрема, в "Основоположенні до 

метафізики моралі" І. Кант стверджує: "Немає 

нічого, крім всезагальності закону взагалі, з чим 

повинна бути узгоджена максима вчинку, і, вла-

сне, одну тільки цю узгодженість імператив і яв-

ляє необхідною. Таким чином, існує тільки один-

єдиний категоричний імператив, а саме: вчиняй 

тільки згідно з такою максимою, керуючись 

якою ти в той же час можеш побажати, щоб вона 

стала всезагальним законом" [41, с. 260]. Друга 

формула категоричного імперативу І. Канта – це 

формула персональності та фундується на повазі 

до особистості людини її "самоцільності" [41, с. 

272]: "Вчиняй так, щоб ти ніколи не ставився до 

людства як у твоїй особі, так і в особі будь-кого 

іншого, лише як до засобу, а завжди у той же час 

і як до мети" [40, с. 169]. Що стосується третьої 

формули категоричного імперативу, то вона фік-

сує момент добровільності, власного вибору у 

встановленні чи визнанні універсального правила 

поведінки людей та називається формулою авто-

номії: "Воля... повинна бути не просто підпоряд-

кована закону, а підпорядкована йому за власним 

рішенням, як сама собі законодавча" [41, с. 273]. 

Отже, якщо Дж. Локк та інші представники 

ліберальної традиції правопізнання лише мовча-

зно погодилися з пропозицією Т. Гоббса, що 

"право (jus) парадигмально є свобода", проте не 

завжди були у цьому послідовними, то І. Кант 

довів істинність цієї парадигми з математичною 

точністю й витонченістю. Після І. Канта і в ан-

тропосоціокультурній традиції правопізнання у 

філософсько-методологічній площині також уже 

жодного разу не поставало запитання-дилема про 

первинність чи вторинність прав та обов'язків 

людини. У вищезазначених парадигмах розгляду 

прав людини сумнівів уже не залишилося, що 

"кожна людина має невід'ємні права, від яких 

вона не може відмовитись, якщо б навіть і хоті-

ла" [40, с. 323]. 

З часом постали інші концепції й теорії по-

яснення причин існування та природи прав лю-

дини: теорія прав людини як її вибору; теорія 

прав людини як переваг особистості; теорія прав 

людини як певної корисності благ, якими вона 

наділена; теорія прав людини як справедливості; 

теорія прав людини як сукупності юридичних 

відносин, встановлених позитивним правом, та 

ін. [42; 43; 44; 45]. Із другої половини ХІХ ст. 

став пробивати собі дорогу дискурс про права 

людини як можливості задоволення її основопо-

ложних потреб [46, p. 44; 47, с. 157-212]. Згідно з 

термінологією Дж. Фінніса, він пізніше почав 

іменуватись "основними аспектами людського 

процвітання" [30, с. 259]. 

Принциповим кроком уперед в обґрунту-

ванні прав людини стала поява у 1892 р. спеціа-

льного дослідження відомого німецького філо-

софа й теоретика права Г. Й. Єллінека "Система 

суб'єктивних суспільних прав" [48], присвячено-

го дослідженню передісторії ідеї і основополож-

них положень французької "Декларації прав лю-

дини і громадянина". Це дослідження з'явилося 

раніше відомої праці  М. Вебера "Протестантська 

етика і дух капіталізму" й випередило появу  де-

яких фундаментальних ідей, за якими пізніше 

утвердився статус "веберіанських". Серйозною за-

слугою Г. Й. Єллінека, як резонно зауважив 

Е. Ю. Соловйов, було утвердження як безспірного 

того наукового факту, що права людини первісно 

мали релігійно-моральні витоки. Невипадково іс-

торично першим, пріоритетним і базисним серед 

усіх прав людини стала "свобода совісті з такими 

прямими й очевидними експлікаціями, як свобода 

слова, проповіді, друку, зборів" [38, с. 169]. 

Г. Й. Єллінек у "Системі суб'єктивних сус-

пільних прав" усі людські права класифікував на 

кілька відносно самостійних видів. Зокрема, він, 

дійшов висновку, що фактично теорія права і 

конституційної держави, що склалися на Заході 

наприкінці ХІХ – початку ХХ століть, розрізняли 

три види суб'єктивних суспільних прав (прав лю-

дини): стосовно вимог суб'єктів права до право-

порядку і державного устрою status negativus пе-

редбачав особисті свободи, status activus – права 

на участь у здійсненні народовладдя, status posi-

tivus виступав як утілення вимог громадян до 

власного суспільства [49, с. 33-34]. Тобто, на-

прикінці ХІХ – початку ХХ століть парадигма 

прав людини зазнала ще однієї суттєвої зміни – 

ієрархізації прав людини. 

Найвизначнішим утіленням цієї зміненої 

парадигми розуміння прав людини та їх природи 

стали "Всесвітня декларація прав людини" 

1948 р., а також ряд інших офіційних актів, при-

йнятих державами світу на її основі і в розвиток 

її: Пакти ООН "Про громадянські і політичні 

права" та "Про економічні, соціальні і культурні 

права" (1966 р.), "Європейська конвенція про за-
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хист прав людини і основних свобод" (1950 р.) 

тощо. Як писав із цього приводу згадуваний на-

ми Дж. Фінніс, такі ретельно продумані докуме-

нти заслуговують на пильну увагу від кожного, 

хто хоче осмислити проблеми людського життя в 

суспільстві у категоріях прав людини чи природ-

них прав [30, с. 266-267]. 

Зокрема, серед прав людини, проголоше-

них у Всезагальній декларації з прав людини, 

називаються: життя, свобода, особиста недотор-

канність (ст. 3), рівність перед Законом (ст. 7), 

недоторканність приватного життя (ст. 12), 

шлюб та захист сім'ї (ст. 16), власність (ст. 17), 

соціальне забезпечення і здійснення прав в еко-

номічній, соціальній і культурній сферах (ст. 22), 

участь в управлінні (ст. 21), право на працю, за-

хист від безробіття, задовільне винагородження 

праці (ст. 23), відпочинок і дозвілля (ст. 24), на-

солодженя мистецтвом, участь у науковому про-

гресі і користування його благами (ст. 27), соціа-

льний і міжнародний порядок (ст. 28).  

Ці та інші загальновизнані права людини 

об'єднує дві фундаментальні обставини. По-

перше, усі вони джерелом свого походження 

мають реальне життя, типові життєві випадки, 

які незліченну кількість разів повторювалися ра-

ніше й повторюються щоразу заново у спів-бутті 

індивідів  у соціумі. Дж. Фінніс із цього приводу 

писав, що "існує тільки єдина можливість для 

того чи іншого права людини – це подумки спо-

глядати певний зразок (pattern) чи ряд зразків 

людського характеру, поведінки і взаємодії в су-

спільстві і вибрати таку конкретизацію прав, щоб 

вона в тенденції підтримувала прийнятий нами 

зразок чи ряд зразків"[30, с. 276-277]. Це не що 

інше, як некласичний підхід до виявлення й об-

ґрунтування прав людини, з'ясування їх природи 

і властивостей. Згідно з цим підходом, право і 

права людини існують лише в процесі життєвої 

взаємодії людей, місцем їх буття є простір між-

людських відносин, а основоположною причи-

ною виникнення – необхідність задоволення 

людських потреб. 

 По-друге, у практичному праворозумінні 

та правозастосуванні у цивілізованих країнах 

світу  після Другої світової війни на перше місце 

рішуче пробився антропосоціоцентризм із його 

потребовим підходом як філософсько-методо-

логічна й світоглядна матриця правопізнання та 

пізнання прав людини особливо. На європейсь-

кому континенті це найяскравіше проявилося в 

діяльності Європейського Суду з прав людини.  

В Україні ця проблематика найбільш цілеспря-

мовано, глибоко і всебічно розробляється Львів-

ською лабораторією прав людини при Львівсь-

кому національному університеті ім. І. Франка 

під керівництвом П. М. Рабіновича. В центрі 

творчої уваги цього колективу природно перебу-

ває проблема, що таке право? [50, с. 10] 

Виділивши й обґрунтувавши основні влас-

тивості права, яке репрезентує у своїх рішеннях 

Страсбурзький Суд із прав людини, П. М. Рабі-

нович дійшов переконливого висновку, що, "згі-

дно з європейським ... праворозумінням, право – 

це об'єктивно зумовлені наявними біологічними і 

соціальними факторами конкретні і реальні мож-

ливості задоволення потреб (інтересів) суб'єктів 

соціуму, справедливо збалансовані з можливос-

тями задоволення потреб (інтересів) інших су-

б'єктів і всього суспільства й забезпечені відпо-

відними обов'язками останніх. Природно, – уто-

чнює П. М. Рабінович, – цією дефініцією позна-

чено поняття про право так зване загальносоціа-

льне (соціально-природне), а не державно-

вольове, не "юридичне" [50, с. 10]. При цьому 

П. М. Рабінович уточнює, що коли взяти до ува-

ги той визначальний філософський концептуаль-

ний підхід, на якому базується ця інтерпретація, 

то таке праворозуміння можна віднести до ін-

струментально-потребового, а оскільки мова 

іде про людські потреби, то воно є фундамента-

льно антропологічним [50, с. 10]. 

У своїй монографії "Методологічна тради-

ція доктрини природного права" ми розцінили 

філософсько-методологічний підхід П. М. Рабі-

новича до правопізнання в цілому, а також до 

дослідження прав людини і його формулу права 

як можливостей індивідів як адекватний для об-

ґрунтування відповіді на запитання "Що таке 

право?" в межах класичних стандартів науково-

сті [51, с. 755-757]. Немає підстав відмовлятись 

від даної оцінки і нині. Проте поглибленіший 

аналіз проблеми податкового права людини, пі-

знання його не у статиці, а в антропосоціокуль-

турному розгортанні й життєвій динаміці, інши-

ми словами, обґрунтування відповідей на запи-

тання "Як виникає у людини її право на подат-

ки?" та "Як воно діє?" з класичних філософсько-

методологічних позицій інструментально-

потребового праворозуміння, запропонованих 

П. М. Рабіновичем, не можливе. Для цього му-

сять бути задіяні некласичний та постнекласич-

ний наукові підходи до його пізнання.  

Сказане зовсім не означає негативну оцін-

ку справді великого наукового доробку 

П. М. Рабіновича особисто та Львівської лабора-

торії з дослідження прав людини в цілому. Вра-

ховуючи евристичний потенціал пізнавальної 
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матриці класичного підходу до правопізнання, 

який фактично був основою їх методологічного 

інструментарію, вони тим не менше забезпечили 

суттєвий приріст нових наукових знань про таку 

винятково складну дійсність, як права людини. 

Чого лише вартий принципово важливий філо-

софсько-методологічний постулат про те, що 

права людини – це певні її можливості, які, з 

одного боку, необхідні для задоволення потреб 

її існування й розвитку у конкретних соціаль-

но-історичних умовах, а з іншого боку, об'єк-

тивно зумовлені досягнутим рівнем прогресу 

суспільства і забезпечені обов'язками інших су-

б'єктів. Цей постулат, як жоден інший, пояснює 

причини появи і природу так званої технологічної 

формули прав людини – формули його основ-

них прав, іншими словами, основних прав люди-

ни і свобод, що виникла ще в середині ХХ ст.[52, с. 

17, 39, 47; 53, с. 99, 117, 125 та ін.]. 

Загальновідомо, що тоді надзвичайно гостро 

постало як у теоретичній, так і в практичній пло-

щині запитання про критерії віднесення до прав 

людини тих чи інших її вимог. Антропосоціокуль-

турна парадигма прав людини, яка вже тоді стала 

домінуючою, непохитно стояла на тому, що права-

ми людини є всі вроджені, тобто нерозривно пов'я-

зані з людиною як видом її права. Але в той же час 

далеко не щодо всіх цих прав тодішні держави й 

суспільства могли взяти на себе позитивні зобов'я-

зання забезпечити їх. Дилема ця залишається гост-

рою практично для всіх соціумів донині. Проте 

алгоритм її поступового розв'язання знайдено і час 

підтверджує його конструктивізм. 

Винайдена людством технологічна форму-

ла прав людини – формула її основних прав – 

передбачає першочергове визнання правовості 

за життєво найнеобхіднішими правами і свобо-

дами людини, які в той же час можуть бути за-

безпечені в конкретно-історичних умовах з боку 

суспільства й держави і без яких неможлива пов-

ноцінна людська особистість. Це право на життя, 

право на свободу, право на людську гідність, 

право на своє місце у світі та ряд інших, які за 

своєю природою належать до фундаментальних 

людських прав. До них, безсумнівно, належить і 

право людини на податки, без реалізації якого 

здійснення жодного іншого права людини немож-

ливе, неможлива і сама людина з огляду на свою 

дуальну – психобіологічну та соціокультурну – 

природу. Саме за ці права повсюдно розпочинаєть-

ся боротьба людей з державами і традиціями. На-

віть політичні і громадянські права людей посту-

паються їм в актуальності за цією шкалою. 

Чи існує в дійсності право людини на по-

датки? Якщо так, то чи належить воно до основ-

них прав людини та її свобод? Позитивістська 

традиція правопізнання дає лише негативну від-

повідь на ці запитання. Максимум, що допуска-

ють учені юристи-позитивісти, – це наявність у 

людини "права на справедливе стягування пода-

тків" [54, с. 209] державою. Проте чекати від них 

у цих питаннях чогось іншого було б рівносиль-

ним очікуванню від атеїста доведення існування 

Бога. Обґрунтування права людини на податки, 

як і будь-яких інших її прав, переконує величез-

ний історичний досвід, можливе лише з філософ-

сько-методологічних позицій доктрини природ-

ного права, антропосоціокультурного підходу до 

розуміння людини та її прав. Саме на цьому 

шляху були обґрунтовані всі уже визнані й пози-

тивовані права людини цивілізованими суспільс-

твами і державами світу. Саме з цих парадигма-

льних підходів належить обґрунтовувати і право 

людини на податки. 
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R.O. Havrylyuk  

Legal pattern of legitimation of the right of man to taxes  

 

Summary 

The article substantiates a thesis that right of man to taxes takes its proper place among fundamental 

human rights. Inability to realize this right leads to both the impossibility to fulfill any other human right and 

inability of the existence of man due to his dual nature. Argumentation of the right of man to taxes, as well as 

any other human right, is possible only with the philosophical and methodological positions of the Natural 

Law Doctrine and Anthroposociocultural approach to comprehension of the man and his rights. Therefore, 
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the author substantiates already recognized by civilized societies and nations around the world human rights 

as legal rights by using Anthroposociocultural approach. 

Key words: right of man to tax, human rights, legitimation of universally recognized human rights, 

Anthroposociocultural approach, Natural Law Doctrine. 

 

 

Р.А. Гаврилюк   

Правовая модель легитимации права человека на налоги 

 

Аннотация 

Обосновывается, что надлежащие место среди фундаментальных прав человека принадлежит 

праву человека на налоги, без реализации которого осуществление любого другого права человека 

невозможно, невозможен и сам человек в виду своей дуальной природы.  Обоснование права челове-

ка на налоги, как и любых иных прав человека, возможно только с философско-методологических 

позиций доктрины естественного права, антропосоциокультурного подхода к пониманию человека и 

его прав. Именно при помощи  антропосоциокультурного подхода  были обоснованы уже признан-

ные цивилизованными обществами и государствами мира в качестве юридических права человека. 

Ключевые слова: право человека на налоги, права человека, легитимация общепризнанных прав 

человека, антропосоциокультурный подход, доктрина естественного права. 
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ПРАВОВИЙ СТАТУС ПОДАТКОВОГО АГЕНТА ЯК СУБ’ЄКТА ПОДАТКОВОГО ПРАВА 

 
Інститут податкового агента є одним з тих, що найбільш стрімко розвиваються в податковому праві. Законо-

давець постійно розширює перелік податків, справляння яких передбачає наявність податкового агента. Разом з тим, 

правовий статус і місце податкового агента в системі суб’єктів податкового права розглядається неоднозначно. Ав-

тор виходить із самостійності правового статусу податкового агента як суб’єкта податкового права. 

Ключові слова: податкове право, податковий агент, платник податків, суб’єкт податкового права, подат-

кове представництво. 

 

Постановка проблеми. Поняття ―подат-

ковий агент‖ почало використовуватись україн-

ським законодавцем відносно недавно, а саме 14 

грудня 1999 року, коли набув чинності Закон 

України ―Про внесення змін до Декрету Кабінету 

Міністрів України ―Про акцизний збір‖‖. Але 

очевидними є тенденції до розширення викорис-

тання цього податково-правового інституту. Згі-

дно діючого Податкового кодексу України вико-

ристання інституту податкового агента можливе 

в декількох видах податків та зборів, але не ви-

ключно: 1) при сплаті податку з доходів фізич-

них осіб, де податковими агентами виступають 

підприємства, установи, організації, приватні 

підприємці, що здійснюють виплати фізичним 

особам; 2) при сплаті податку на прибуток іно-

земними юридичними особами, де податковими 

агентами виступають українські підприємства та 

організації, які здійснюють виплату доходів іно-

земним юридичним особам; 3) при сплаті еколо-

гічного податку, де податковими агентами ви-

ступають суб’єкти господарювання, що здійс-

нюють торгівлю паливом власного виробництва 

чи ввіз палива на митну територію України;  

4) при сплаті туристичного збору, де податкови-

ми агентами можуть виступати адміністрації го-

телів, санаторно-курортні заклади, квартирно-

посередницькі організації, юридичні чи фізичні 

особи підприємці, які уповноважені органом мі-

сцевого самоврядування справляти туристичний 

збір на умовах договору, укладеного з відповід-

ною місцевою радою [3, с. 49-50]. Разом з тим, 

чіткого визначення статусу податкового агента 

та його місця в системі суб’єктів податкового 

права в українському податковому законодавстві 

та в науці податкового права немає. 

Ступінь розробки проблеми. Окремі ас-

пекти зазначеної проблеми досліджені в канди-

датських дисертаціях Мазурик О.Ф. та Перепе-

лиці М.О., висвітлені в монографіях та наукових 

публікаціях деяких інших вчених. 

Мета даного дослідження – розкрити 

особливості статусу податкового агента як 

суб’єкта податкових правовідносин та визначити 

його місце в системі суб’єктів податкового пра-

ва. 

Виклад основного матеріалу. Українсь-

кий законодавець в статті 18 Податкового кодек-

су України зрівнює статус податкового агента та 

статус платника податків, передбачаючи що по-

даткові агенти мають права та виконують 

обов’язки встановлені для платників податків. В 

науці податкового права, як правило, інститут 

податкового агента ототожнюється з інститутом 

податкового представництва [5]. Але і перша і 

друга позиція не відображає істинної природи та 

призначення податкового агента. 

Аналізуючи позицію законодавця про то-

тожність статусів податкового агента та платни-

ка податків і наявність у них рівних прав, необ-

хідно звернути увагу на те, що для податкового 

агента не характерні (тому що не можуть бути 

використані) ряд передбачених Податковим ко-

дексом України прав платників податків, зокре-

ма: 1) використовувати податкові пільги при на-

явності обставин, в порядку встановленому По-

датковим кодексом України; 2) отримувати від-

строчення та розстрочення сплати податків чи 

податковий кредит в порядку та на умовах, вста-

новлених Податковим кодексом; 3) залік чи по-

вернення надміру сплачених, а також надміру 

стягнених сум податків та зборів в порядку, 

встановленому Податковим кодексом [2, ст. 17]. 

Принципова відмінність платника податків 

від податкового агента міститься в самому ви-

значенні цих понять, які закріплені в Податково-

му кодексі України. Так, відповідно до статті 15 

цього Кодексу, платниками податків визнаються 

фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), 

юридичні особи (резиденти і нерезиденти Украї-

ни) та їх окремі підрозділи, які мають, отриму-

ють (передають) об’єкти оподаткування, чи здій-

снюють діяльність (операції), що є об’єктом опо-
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даткування і на яких покладено обов’язок по 

сплаті податків та зборів. В той же час податко-

вим агентом вважається особа, на яку поклада-

ється обов’язок з обчислення, утримання з дохо-

дів, що нараховуються (виплачуються, надають-

ся) платнику податків, та перерахування податків 

у відповідний бюджет від імені і за рахунок кош-

тів платника податків [2, ст. 18]. Саме обчислен-

ня, утримання податків з доходів, що нарахову-

ються платникові податків, і перерахування їх в 

бюджет є головним обов’язком податкового аге-

нта. Такий обов’язок виникає у податкового аге-

нта тільки при наявності реальної можливості 

утримати ―чужий податок‖ і перерахувати його 

до бюджету, тобто, тільки при наявності у подат-

кового агента відповідного джерела у вигляді 

грошових коштів платників податків, які знахо-

дяться в його розпорядженні. Обчислення, утри-

мання та перерахування податків за рахунок пла-

тника податків зусиллями податкового агента у 

джерела виплати доходів є одним з передбачених 

законом способів виконання податкового зо-

бов’язання платника податків без його фактичної 

участі [7, с. 745]. 

Загального переліку податкових агентів за-

конодавець не наводить, але вчені зазначають, 

що ―податковий агент як юридична особа – це 

підприємство, установа, організація, на які згідно 

законодавства, покладено обов’язок утримувати 

суми податків та зборів з платників податків і 

зборів і перераховувати їх до бюджету; податко-

вий агент як фізична особа – це суб’єкт підприє-

мницької діяльності, який здійснює виплату до-

ходів, і на якого згідно законодавства, покладено 

обов’язок утримувати суми податків і зборів з 

платників податків‖ [6, с. 30]. 

Крім того, правовий статус податкового 

агента характеризується деякими особливостями, 

які принципово відрізняють його від платника 

податків. По-перше, якщо набуття прав і 

обов’язків платника податків має самостійний, 

безумовний характер, то податковий агент може 

бути наділений правами і обов’язками в сфері 

оподаткування при обов’язковій умові – наявно-

сті платника податків. В цьому випадку його ста-

тус характеризується деякою залежністю, як від 

виду платника податків, так і від виду податку, 

щодо якого він повинен реалізувати агентські 

функції. По-друге, якщо для платника податків 

реалізація податкового обов’язку передбачає об-

лік, сплату та звітність, то для податкового аген-

та – обчислення, утримання та перерахування 

сум податкового зобов’язання платника податків. 

Таким чином, хоча законодавець окремо виділяє 

податкового агента серед платників податків 

тільки в якості окремого суб’єкта податкового 

правопорушення (стаття 109 Податкового кодек-

су України), фактичних відмінностей в правово-

му статусі достатньо для розмежування цих 

суб’єктів податкових правовідносин. 

Спільність відносин представництва в по-

датковому праві не дозволяє в той же час отото-

жнювати податкового агента та податкового 

представника. Суб’єктний склад податкового 

представництва передбачає наявність суб’єкта, 

якого представляють, представника і третіх осіб 

(інших суб’єктів податкових правовідносин). Ві-

дповідно відносини представництва існують на 

двох рівнях: між представником і суб’єктом, яко-

го представляють, і між представником й іншими 

суб’єктами податкових правовідносин. Разом з 

тим, з врахуванням виділення в податкових пра-

вовідносинах владної і зобов’язаної сторін, пред-

ставництво в податковому праві можна поділити 

на два типи: представництво зобов’язаної сторо-

ни і представництво владної сторони [4, с. 115]. 

Представництво зобов’язаної сторони традицій-

но передбачає виділення наступних форм: 

- представництво за законом (базується на 

положеннях законодавства – законі чи іншому 

нормативно-правовому акті) Наприклад, стаття 

99 Податкового кодексу України передбачає, що 

грошові зобов’язання неповнолітніх осіб вико-

нуються їх батьками (усиновителями), опікунами 

(піклувальниками) до набуття неповнолітніми 

особами цивільної дієздатності в повному обсязі. 

Батьки (усиновителі) неповнолітніх і неповнолі-

тні у разі невиконання грошових зобов’язань не-

повнолітніх несуть солідарну майнову відповіда-

льність за погашення грошових зобов’язань 

та/або податкового боргу. Грошові зобов’язання 

фізичної особи, яка визнана судом недієздатною, 

виконуються її опікуном за рахунок майна такої 

фізичної особи у порядку, встановленому Подат-

ковим кодексом України; офіційне представництво 

– представництво платників податків, в основі яко-

го лежить ініціатива податкових органів; уповно-

важене представництво (базується на договорі між 

платником податків і його представником). 

Представництво владної сторони також не 

є однорідною конструкцією і передбачає: безу-

мовне представництво – представництво суб’єк-

та податкових правовідносин, що не допускає 

наявність будь-яких спеціальних умов (так, по-

даткові органи представляють державу в подат-

кових правовідносинах без додаткових умов, во-

ни створені спеціально для цих цілей); умовне 

представництво – представництво суб’єкта пода-
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ткових правовідносин, що виникає тільки при 

наявності відповідних умов. Наприклад, умовний 

характер податкового представництва держави 

митними органами обумовлений тим, що: 1) кон-

троль цими органами здійснюється не за всіма 

обов’язковими платежами, які складають подат-

кову систему України, а тільки відносно мита, 

акцизного податку, ПДВ та інших податків, які у 

відповідності з податковим законодавством справ-

ляються у випадку ввезення товарів і предметів на 

митну територію України чи вивезення з митної 

території України; 2) контроль за повнотою обчис-

лення і своєчасністю сплати податків і зборів не є 

єдиною функцією та завданням митних органів; 3) 

органи митної служби не можуть виступати орга-

нами стягнення по платежах, контроль за своєчас-

ністю обчислення і повнотою сплати яких вони 

здійснюють, оскільки органами стягнення є ви-

ключно податкові органи, які уповноважені здійс-

нювати заходи відносно забезпечення погашення 

податкового боргу, а також державні виконавці в 

межах своїх повноважень [3, с. 246-248]. 

Принциповою відмінністю податкового 

агента від податкового представника, незалежно 

від того, представником якої сторони він є (вла-

дної чи зобов’язаної) є наявність власного інте-

ресу в податкових правовідносинах, який поля-

гає в належному виконанні покладених на нього 

законом обов’язків. У випадку їх невиконання чи 

неналежного виконання, податковий агент може 

бути притягнутий до податкової відповідальності 

аж до примусового стягнення недоїмки за раху-

нок власних коштів. Оскільки стаття 127 Подат-

кового кодексу України звільняє платника пода-

тків від обов’язку погашення суми податкового 

зобов’язання чи податкового боргу, які виникли 

внаслідок не нарахування, неутримання і неспла-

ти (не перерахування) податків податковим аген-

том до чи під час виплати платнику податків до-

ходу. В той же час власний інтерес у податкових 

представників відсутній. Дії представника ство-

рюють, змінюють та припиняють права та 

обов’язки тієї особи, яку він представляє. Предста-

вник не може такими діями набувати, змінювати 

чи припиняти права й обов’язки для себе. Відпові-

дно і відповідальність за невиконання чи неналеж-

не виконання обов’язків податкового представника 

в податкових відносинах несе сторона, яку він 

представляє. Наприклад, стаття 56 Конституції 

України гарантує відшкодування за рахунок дер-

жави матеріальної і моральної шкоди завданої не-

законними рішеннями, діями чи бездіяльністю ор-

ганів державної влади, їх посадових та службових 

осіб при виконанні ними своїх повноважень. 

Наступною відмінністю в правовому ста-

тусі податкового агента і податкового представ-

ника є підстави виникнення їх повноважень. Як-

що повноваження податкового представника 

можуть виникати як на приватноправовій так і 

публічно-правовій основі (договір, рішення по-

даткового органу, закон чи інший нормативно-

правовий акт), то повноваження податкового 

агента завжди носять публічно-правовий харак-

тер. Виконання податковим агентом своїх 

обов’язків перед державою по обчисленню, 

утриманню і перерахуванню податків здійсню-

ється завжди у відповідності із законом і платник 

податків не має права перешкоджати податково-

му агенту у виконанні ним своїх обов’язків. 

Далі, на відміну від податкових представ-

ників зобов’язаної сторони в податкових право-

відносинах (платника податків) з якими часто 

ототожнюється податковий агент, останній, не 

будучи органом державної (публічної) влади, 

наділяється владними і контрольними повнова-

женнями відносно платника податків. Можли-

вість перенесення частини владних повноважень 

на юридичних і фізичних осіб, які не є органами 

державної влади і посадовими особами є виклю-

чною особливістю методу фінансового права. 

Зокрема, держава при реалізації контрольної фу-

нкції наділяє відповідними повноваженнями не 

тільки державні органи але і окремі категорії го-

сподарюючих суб’єктів. Так, податкові агенти – 

фізичні і юридичні особи зобов’язані правильно і 

своєчасно обчислювати, утримувати з коштів, які 

виплачуються платникам податків, і перерахову-

вати до бюджету (позабюджетних фондів) відпо-

відні податки і збори, вести облік виплачених 

платникам податків доходів, утриманих і перера-

хованих до бюджету (позабюджетних фондів) 

податків і зборів, в тому числі персонально по 

кожному платникові податків, подавати в подат-

ковий орган за місцем свого обліку документи, 

необхідні для здійснення контролю за правильні-

стю обчислення, утриманні і перерахування по-

датків і зборів. Таким чином, хоча у відносинах 

податковий агент і платник податків не спостері-

гається прямого підпорядкування як у відноси-

нах податковий орган і платник податків, але не-

рівність їх положення забезпечується законом. 

Виходячи із зазначених особливостей не можна 

також ототожнювати податкового агента із пода-

тковим представником. 

Висновки. Правовий статус податкового 

агента має ряд відмінних ознак від правових ста-

тусів платника податків і податкового представ-

ника, що дозволяє зробити висновок про необ-
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хідність виділення податкового агента у самос-

тійні суб’єкти податкового права. 
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Legal status of tax agent as the subject of tax law  

 

Summary 

An institute of tax agent is one of most developing in a tax law. A legislator extends the list of taxes, which 

foresee a tax agent. At the same time, legal status and place of tax agent in the system of subject of tax law ex-

amined ambiguously. Аuthor comes from independence of legal status of tax agent as subject of tax law. 
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Правовой статус налогового агента как субъекта налогового права  

 

Аннотация 

Институт налогового агента является одним из наиболее развивающихся в налоговом праве. 

Законодатель постоянно расширяет перечень налогов, взимание которых предусматривает наличие 

налогового агента. Вместе с тем правовой статус и место налогового агента в системе субъектов на-

логового права рассматривается неоднозначно. Автор исходит из самостоятельности правового ста-

туса налогового агента как субъекта налогового права. 
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ЗАХИСНІ ЕЛЕМЕНТИ ТИПОВОЇ ЮРИДИЧНОЇ КОНСТРУКЦІЇ  

ПРИРОДОРЕСУРСНИХ ПЛАТЕЖІВ 

 
З’ясовано видовий склад захисних елементів типової юридичної конструкції природоресурсних плате-

жів, розкрито їх функціональне призначення у процесі реалізації принципу платного природокористування, 

захисту прав і майнових інтересів платників відповідних зборів, а також держави і територіальних громад, які 

здійснюють розпорядження публічними природними ресурсами від імені народу. Проаналізовано порядок стяг-

нення боргу зі сплати платежів за спеціальне використання природних ресурсів і порядок повернення надміру 

або помилково сплачених природокористувачами сум зборів чи стягненого боргу з їх сплати. Окремо дослідже-

но особливості фінансово-правової та інших видів відповідальності за порушення зобов’язання щодо сплати 

природоресурсних платежів.  

Ключові слова: природоресурсні платежі, типова юридична конструкція природоресурсних платежів, за-

хисні елементи типової юридичної конструкції природоресурсних платежів. 

 

Постановка проблеми. Природоресурсні 

платежі є однією із правових форм перерозпо-

ділу рентних доходів між приватними природо-

користувачами та державою, що здійснює управ-

ління публічними природними ресурсами, які 

відповідно до статті 13 Конституції України є 

об’єктами права власності Українського народу. 

Структура юридичної конструкції природоресур-

сних платежів визначається насамперед прита-

манними їм функціями – фіскальною, компенса-

ційною, перерозподільною та контрольною. На 

основі функціонального критерію в рамках типо-

вої юридичної конструкції розглядуваних плате-

жів можна виділити три групи елементів: фіска-

льно-компенсаційні, організаційні та захисні. 

Остання група елементів відіграє ключову роль у 

забезпеченні дієвості регулятивного потенціалу 

інституту природоресурсних платежів гарантує 

належну, у неухильній відповідності із вимогами 

чинних фінансово-правових норм, реалізацію 

платіжного зобов’язання природокористувача, а 

також захист його законних прав і майнових ін-

тересів, які виникають з приводу виконання 

обов’язку щодо сплати того чи іншого природо-

ресурсного платежу.  

Ступінь наукової розробки проблеми. 

Юридична конструкція (або за все ще доміную-

чою в сучасній науці термінологією – механізм) 

податків, зборів чи інших обов’язкових платежів, 

а також окремі її складові частини неодноразово 

ставали предметом дослідницької уваги предста-

вників пострадянської науки фінансового права, 

що не в останню чергу зумовлено динамічним 

розвитком податкової системи країни, зростан-

ням ролі фіскальних платежів у формуванні до-

ходів державного та місцевих бюджетів. Зокре-

ма, питання елементів податків та зборів розгля-

дали в своїх працях такі науковці, як Г.В. Бех, 

М.М. Злобін, О.М. Козирін, М.П. Кучерявенко, 

О.Ю. Липко, О.О. Мамалуй, О.А. Музика-

Стефанчук, С.Г. Пепеляєв, В.В. Хохуляк та ін. 

І.І. Бабіним уперше в ході класифікації структу-

рних елементів юридичної конструкції податку 

запропоновано частину з них іменувати "захис-

ними елементами", які виконують водночас фіс-

кальні та контрольні функції податку. Однак 

спеціальних досліджень з аналізу захисних еле-

ментів юридичної конструкції саме природоре-

сурсних платежів, на сьогодні у вітчизняній нау-

ці фінансового поки що немає.  

 Мета статті полягає у здійсненні на основі 

методу структурно-функціонального аналізу та 

системного підходу дослідження захисних еле-

ментів типової юридичної конструкції природо-

ресурсних платежів – порядку стягнення боргу зі 

сплати даних платежів, порядку повернення 

надміру сплачених сум зборів чи стягнення бор-

гу платника та заходів юридичної відповідально-

сті платників. 

Виклад основного матеріалу. Функціона-

льне призначення захисних елементів юридичної 

конструкції природоресурсних платежів полягає 

насамперед у захисті прав і майнових інтересів 

платника відповідних зборів і держави або тери-

торіальної громади як розпорядників публічних 

природних ресурсів. Тобто за своєю природою 

захисні елементи покликані забезпечити норма-

лізацію порушених правовідносин щодо сплати 

природоресурсних платежів шляхом захисту по-

рушених прав та відновлення майнового стано-

вища суб’єктів правовідношення. Крім того, в 

аспекті юридичної відповідальності можна також 

вести мову і про превентивну роль даного захис-

ного елемента юридичної конструкції природо-
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ресурсного платежу, що має на меті гарантувати 

належну реалізацію відповідних фінансових пра-

вовідносин. Захисні елементи, отже, одночасно 

виконують і фіскально-компенсаційну та конт-

рольну функції природоресурсних платежів, 

оскільки відзначаються як майновою, так і органі-

заційною правовою природою. До захисних елеме-

нтів юридичної конструкції природоресурсних 

платежів належить порядок стягнення боргу зі 

сплати даних платежів, порядок повернення надмі-

ру сплачених сум зборів чи стягнення боргу плат-

ника та юридична відповідальність платників. 

Порядок стягнення боргу зі сплати плате-

жів за спеціальне використання природних ресу-

рсів, як і для решти загальнообов’язкових плате-

жів, регулюється главою 9 чинного Податкового 

кодексу України. Зокрема, ним визначається по-

няття податкового боргу як суми узгодженого 

грошового зобов’язання (з урахуванням штраф-

них санкцій за їх наявності), але не сплаченого у 

встановлений Кодексом строк, а також пеня, на-

рахована на суму такого грошового зобов’язання 

[1, ст. 14.1.175]. У цілому Податковий кодекс 

зберіг дефініцію податкового боргу, яка мала 

місце раніше в Законі України "Про порядок по-

гашення зобов’язань платників податків перед 

бюджетами та державними цільовими фондами" 

[3, ст.1.3]. Щоправда, в даному Законі визнача-

лися також шляхи узгодження податкового боргу 

– відповідна сума податкового зобов’язання уз-

годжувалась або самостійно платником податків 

або ж в порядку оскарження. 

Відразу ж зазначимо, що вживання терміна 

"податковий борг" не є адекватним правовій 

природі та юридичній конструкції природоресу-

рсних платежів, жоден з яких, як було встанов-

лено в попередніх публікаціях автора [9, 10], не є 

податковим платежем, а отже, зобов’язання з їх 

перерахування та обов’язок погашення відповід-

ного боргу по їх сплати також не наділені подат-

ковим змістом. У даному випадку, на нашу дум-

ку, варто послуговуватись іншими термінами, до 

прикладу: "заборгованість по сплаті загальноо-

бов’язкових платежів", "фіскальний борг" тощо. 

Застосування таких категорій цілком можна по-

ширити як на податки, так і на різного роду не-

податкові платежі.  

Виникнення податкового боргу є юридич-

ним фактом, який пов'язаний з несплатою узго-

дженої суми податкового зобов'язання протягом 

встановленого строку. Джерелом погашення за-

боргованості по сплаті природоресурсних плате-

жів можуть виступати як доходи, отримані плат-

никами від експлуатації природних ресурсів, що 

перебувають у віданні держави, так і будь-яке 

майно, що належить їм на праві власності, за ви-

нятком деяких обмежень. Погашення боргу з ві-

дповідного платежу може бути також здійснене 

за рахунок надміру сплачених сум такого плате-

жу або за рахунок помилково чи надміру перера-

хованих до бюджету інших обов’язкових плате-

жів. Причому в першому випадку така сплата 

здійснюється без заяви платника [1, ст.87].  

Важливою гарантією для платників приро-

доресурсних платежів є положення Податкового 

Кодексу України, яким передбачено, що пога-

шення боргу за рахунок стягнення коштів з ра-

хунків платника податків, а також за рахунок 

його майна, дозволяється винятково у судовому 

порядку. З іншого боку, у відношенні держави 

законодавство також передбачає ряд гарантій по 

забезпеченню стягнення заборгованості із пла-

тежів за спеціальне використання природних ре-

сурсів. До них можна віднести, зокрема, право 

податкової застави на майно платника, що має 

заборгованість зі сплати природоресурсних пла-

тежів, а також адміністративний арешт майна, 

який застосовується органами державної подат-

кової служби у виняткових випадках.  

Право податкової застави виникає з дня по-

яви заборгованості по сплаті відповідних плате-

жів і не потребує жодного письмового оформ-

лення [1, ст.88], тобто виникає автоматично зі 

спливом певного строку, відведеного податковим 

законодавством на реалізацію особою платіжно-

го обов’язку перед бюджетом. Як слушно відзна-

чає Гаврилюк Р.О., відносини, пов’язані із засто-

суванням права податкової застави за своїм при-

родним змістом належать до сфери публічних 

фінансів, не мають цивільно-правового характе-

ру, виникають винятково на підставі відповідних 

приписів закону, а тому жодної попередньо зго-

ди боржника за обов’язковими платежами не по-

трібно [8, с.79]. Право податкової застави, по су-

ті, є одним із заходів державного примусу, який 

застосовується до платника в односторонньому 

порядку в разі порушення ним свого зо-

бов’язання із вчасної сплати природоресурсних 

платежів у повному обсязі.  

Разом з тим, конституційна засада рівності 

усіх форм власності та загальноправовий прин-

цип справедливості правового регулювання з 

необхідністю вимагає від держави в особі її орга-

нів визначати обсяг активів, що підпадають під 

режим податкової застави співрозмірно до обся-

гів заборгованості платника платежів за спеціа-

льне використання природних ресурсів. Саме з 

таких позицій виходив Конституційний суд 
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України, зазначивши в одному зі своїх Рішень, 

що розмір податкової застави, виходячи із зага-

льних принципів права, повинен відповідати су-

мі податкового зобов’язання, що забезпечувало б 

конституційну вимогу справедливості та розмір-

ності. Розмірність як елемент принципу справед-

ливості передбачає встановлення публічно-

правового обмеження розпорядження активами 

платників податків за несплату чи несвоєчасну 

сплату податкового зобов’язання та диференцію-

вання такого обмеження залежно від розміру не-

сплати платником податкового боргу [4].  

У випадку непогашення боргу платника ор-

ган державної податкової служби здійснює на 

користь держави заходи щодо погашення забор-

гованості податків шляхом стягнення коштів, які 

перебувають у його власності, а в разі їх недостат-

ності – шляхом продажу майна такого платника по-

датків, яке перебуває у податковій заставі. Причому 

стягнення коштів і продаж майна платника приро-

доресурсних платежів провадяться не раніше, ніж 

через 60 календарних днів з дня надіслання такому 

платнику податкової вимоги [1, ст.95.1-2]. 

Адміністративний арешт майна платника 

природоресурсних платежів є винятковим спосо-

бом забезпечення виконання платником його 

обов'язків, визначених законом і застосовується, 

як правило, у тих випадках, коли дії платника 

збільшують ймовірність невиконання ним платі-

жного обов’язку або коли такі дії (бездіяльність) 

можуть призвести до збільшення розмірів забор-

гованості платника. Податковий кодекс установ-

лює вичерпний перелік випадків можливого за-

стосування адміністративного арешту майна. 

Однією з найбільш характерних підстав накла-

дення адміністративного арешту у випадку з 

природоресурсних платежами, є здійснення спе-

ціального використання природних ресурсів без 

відповідних дозвільних документів (дозволів, 

ліцензій, лісорубних ордерів і квитків), наявність 

яких є обов’язковою умовою для провадження 

відповідної діяльності.  

Арешт майна полягає у забороні платнику 

податків учиняти щодо свого майна, яке підлягає 

арешту, дії щодо розпорядження та користування 

майном платника, в тому числі і добутими при-

родними ресурсами (деревина, корисні копалини 

тощо), або ж у необхідності отримання поперед-

нього дозволу керівника відповідного органу 

державної податкової служби на здійснення пла-

тником податків будь-якої операції з таким май-

ном (так званий умовний адміністративний 

арешт майна). Арешт коштів на рахунку платни-

ка податків здійснюється винятково на підставі 

рішення суду шляхом звернення органу держав-

ної податкової служби до суду [1, ст.94]. 

Наступним захисним елементом юридичної 

конструкції природоресурсних платежів є поря-

док повернення надміру або помилково сплаче-

них сум податку чи стягнутого боргу з їх сплати. 

На відміну від порядку стягнення заборгованості 

зі сплати природоресурсних платежів, який має 

на меті забезпечити своєчасне та повне надхо-

дження до Державного та місцевого бюджетів 

коштів за використання публічних природних 

ресурсів, даний елемент їх юридичної конструкції 

спрямований на захист майнових інтересів і прав 

платників розглядуваних платежів. Наявність цьо-

го елементу у структурі юридичної конструкції 

конкретного природоресурсного збору або плати 

дозволяє забезпечити еквівалентність відносин 

платного природокористування, а також справед-

ливий перерозподіл ресурсної ренти між приват-

ним суб’єктом і суспільством в цілому.  

Перерахування платежів за спеціальне ви-

користання природних ресурсів у більшому роз-

мірі, ніж це передбачено законодавством, може 

виникнути з різних причин, наприклад, незнання 

податкового законодавства, помилки в розрахун-

ках, скасування незаконних рішень податкових 

органів, за якими проведено сплату і т.д. [13, 

с.290]. До прикладу, податкове законодавство 

раніше передбачало обов’язок внесення платни-

ком авансових внесків рентної плати за нафту, 

природний газ і газовий конденсат, які розрахо-

вувалися виходячи з розміру платежів за попере-

дній звітний період, що в кінцевому рахунку до-

сить часто призводило до переплати відповідних 

платежів [1, ст.260.6].  

Однак, незалежно від вищезазначених при-

чин, у платника залишається два альтернативні 

рішення щодо надміру або помилково сплачених 

коштів до бюджету: подання вимоги щодо пове-

рнення таких коштів або ж їх залік у рахунок 

майбутніх зобов’язань по сплаті природоресурс-

них чи інших обов’язкових платежів. Право на 

такий вибір надається платнику, виходячи з того, 

що сплата ним коштів перевищує його реальні 

фінансові зобов’язання перед державою чи ін-

шим публічним суб’єктом, а отже, здійсненна без 

належних на те правових підстав. Тому такі кош-

ти, юридично повинні і надалі залишатися в сфе-

рі права власності такого платника, а розгляду-

ваний елемент юридичної конструкції природо-

ресурсних платежів уможливлює фактичне від-

новлення правомочностей платника щодо надмі-

ру сплачених ним грошових коштів.  
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Помилково та/або надміру сплачені суми 

грошового зобов'язання підлягають поверненню 

платнику, крім випадків наявності у такого плат-

ника податкового боргу. У випадку наявності у 

платника природоресурсних платежів боргу, по-

вернення надміру сплаченої суми грошового зо-

бов'язання проводиться лише після повного по-

гашення податкового боргу платником податків. 

Обов'язковою умовою для здійснення повернен-

ня сум грошового зобов'язання є подання плат-

ником відповідної заяви про таке повернення 

протягом 1095 днів від дня виникнення помил-

ково та/або надміру сплаченої суми. Водночас 

серед науковців існує і протилежна позиція щодо 

термінів подання вищезгаданої заяви, згідно якої 

такий строк не відноситься до строків позовної 

давності, які не підлягають відновленню [11, 

с.249]. Тим більше, що сплив строків подання 

відповідної заяви до податкових органів в жод-

ному разі не припиняє права платника звернути-

ся з вимогою про повернення надміру чи помил-

ково сплачених коштів до суду.  

Ще однією складовою групи захисних еле-

ментів юридичної конструкції природоресурсних 

платежів є відповідальність за порушення зо-

бов’язання щодо їх сплати. Підставою будь-якої 

відповідальності є насамперед факт вчинення 

певного правопорушення. У нашому випадку 

підставою відповідальності є умисне протиправ-

не недотримання платниками встановленого за-

конодавством порядку сплати природоресурсних 

платежів, що може проявлятися як в порушенні 

вимог щодо фінансової звітності, нарахування 

платежів, строків їх сплати тощо.  

З метою реалізації фінансової відповідаль-

ності податкове законодавство передбачає певні 

грошові стягнення у вигляді штрафних санкцій 

або пені [1, ст.111.2]. Однак тут зазначимо, що, 

як і штраф, так і пеня у відносинах по сплаті 

обов’язкових платежів, носять штрафний харак-

тер і не наділені правовідновлюваною (компен-

саційною) функцією, що переконливо доводять у 

своїх працях окремі автори [6, с.204-207; 15, 

с.58]. Так, зокрема, при нарахуванні пені за про-

строчення сплати, наприклад збору за викорис-

тання лісових або водних ресурсів, держава, у 

віданні якої вони перебувають, не несе прямих 

збитків, адже все одно платник у кінцевому ра-

хунку компенсує спожиту ним частину природ-

них багатств. Крім того, кошти від експлуатації 

згаданих ресурсів надходять в загальний (непо-

дільний) фонд Державного бюджету і розчиня-

ються в ньому. Виходячи з цього, досить важко 

встановити реальний розмір збитків, які держава 

може понести у зв’язку з несвоєчасним попов-

ненням бюджету конкретним платником. А тому 

розмір пені встановлюється фактично в довільній 

формі, незалежно від обсягу можливих збитків, у 

силу чого пеня нездатна забезпечити відповідну 

їх компенсацію, і по суті лише виконує каральну 

функцію відносно платників природоресурсних 

платежів і стимулює їх в подальшому до належ-

ного виконання своїх фінансових зобов’язань.  

Штрафи встановлені в абсолютних велич-

них і диференціюються в залежності від виду 

допущеного платником правопорушення. Засто-

сування штрафних санкцій не звільняє платників 

природоресурсних платежів від обов'язку спла-

тити до бюджету належні суми зборів. Пеня на-

раховується після закінчення встановлених пода-

тковим законодавством строків погашення узго-

дженого грошового зобов'язання на суму забор-

гованості по сплаті платежів за спеціальне вико-

ристання природних ресурсів. Пеня, нарахову-

ється на суму заборгованості (включаючи суму 

штрафних санкцій за їх наявності та без ураху-

вання суми пені) із розрахунку 120 відсотків річ-

них облікової ставки Національного банку Укра-

їни, діючої на день виникнення такого боргу або 

на день його погашення, залежно від того, яка з 

величин таких ставок є більшою, за кожний ка-

лендарний день прострочення у його сплаті. За-

значений розмір пені застосовується щодо всіх 

видів податків, зборів та інших грошових зобо-

в'язань [1, ст.129.5].  

Разом з тим, для фінансової відповідально-

сті за порушення правовідносин, пов’язаних із 

сплатою природоресурсних платежів властиві і 

деякі особливі риси. Так, джерелом сплати при-

родоресурсних платежів являються доходи при-

родокористувачів як від реалізованої ними при-

родної сировини (продукції), так і від інших ви-

дів діяльності, тобто джерелом сплати в даному 

випадку виступає загальний (не індивідуалізова-

ний) дохід платника. Сплата платежів за спеціа-

льне використання природних ресурсів відно-

ситься до валових витрат виробництва й обігу, 

які покриваються споживачами виробленої при-

родокористувачем продукції. Однак у тому ви-

падку, коли природокористувач у звітному пода-

тковому періоді допустив перевищення встанов-

лених нормативів використання природних ресу-

рсів (наприклад, перевищив ліміти водокористу-

вання), то у вигляді своєрідних фінансових санк-

цій до нього можуть застосовуватися, по-перше, 

підвищені ставки платежів (у п’ятикрат-ному 

розмірі), і по-друге, сума нарахованих у такому 

порядку коштів за перевищення нормативів при-
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родокористування сплачується з прибутку 

суб’єкта господарювання, що залишається в ньо-

го після оподаткування. За відсутності у водоко-

ристувача дозволу на спеціальне водокористу-

вання з установленими в ньому лімітами викори-

стання води збір справляється за весь обсяг ви-

користаної води, що підлягає оплаті як за понад-

лімітне використання [1, ст.327, 328.8].  

Дехто з науковців взагалі пропонує в разі 

перевищення лімітів природокористування всі 

нараховані суми відповідного платежу справляти 

виключно з прибутку природокористувача, а не з 

собівартості виробленої продукції [12, с.153], ще 

більш радикальніші пропозиції висловлюються 

стовно збору за забруднення навколишнього 

природного середовища (всі нарахування сум 

збору здійснювати з прибутку забруднювача) [7, 

с.68]. Застосування підвищених ставок і специ-

фічного джерела сплати збору за понадлімітне 

водокористування в даному випадку є одним із 

проявів зовнішніх зв’язків елементів юридичної 

конструкції з правом спеціального природокори-

стування, і покликане забезпечити дієвий вплив 

на платників з метою реалізації принципу раціо-

нальної експлуатації об’єктів навколишнього 

природного середовища. Тобто в розглядуваному 

випадку взаємозалежність, яка існує між ставкою 

та базою обкладення природоресурсними плате-

жами (тут вона строго обмежена певним максима-

льним значенням), приводить до реалізації стиму-

люючої (регулятивної) функції даних платежів: 

зміна бази обкладення призводить до кратного збі-

льшення ставки, що в кінцевому рахунку визначає 

особливості реалізації конкретним природокорис-

тувачем права спеціального використання публіч-

них природних ресурсів.  

З вищенаведеного випливає також ще одна 

відмітність між податками та платежами за спе-

ціальне використання природних ресурсів – у 

заходах юридичної відповідальності за порушен-

ня порядку сплати цих платежів. Так, за непра-

вильне або несвоєчасне перерахування того чи 

іншого податку до бюджету податкове законо-

давство передбачає ряд санкцій, які носять виня-

тково фінансовий характер (пеня, штрафи, реалі-

зація об’єкта податкової застави тощо). А за по-

рушення строків та розмірів внесення певного 

природоресурсного збору застосовуються заходи 

різних видів юридичної відповідальності. Тому 

тут наявна, за словами Н.Ю. Пришви, так звана 

"комплексна відповідальність платника" [14, 

с.246], тобто можливе застосування як фінансо-

во-правових санкцій, так і санкцій, установлених 

поза межами фінансового права. До прикладу, в 

разі наявності заборгованості щодо плати за ко-

ристування надрами, можуть застосовуватись 

санкції у вигляді призупинення або позбавлення 

права надрокористувача на розробку родовищ 

корисних копалин, що здійснюється Державною 

службою геології та надр України за поданням 

органів Державної фіскальної служби. [5, п.22-23]. 

Так само у разі несплати щомісячного збору за ко-

ристування радіочастотним ресурсом протягом 

шести місяців відповідна ліцензія на користування 

радіочастотним ресурсом України, а також дозволи 

на експлуатацію анулюються без компенсації збит-

ків користувачу радіочастотного ресурсу України 

зі стягненням суми заборгованості в судовому по-

рядку [2, ст.58.3].  

Наявність позафінансових санкцій за по-

рушення сплати розглядуваних платежів є нас-

лідком того, що, на відміну від податків, приро-

доресурсний збір або плата є не просто звичай-

ним фіскальним зобов’язанням природокористу-

вачів перед державою чи територіальною грома-

дою, але й виступає у ролі невід’ємного елемен-

та, істотної умови зобов’язання із використання 

публічного природного ресурсу, яке виникає між 

державою (територіальною громадою) та прива-

тним природокористувачем. Порушення вико-

нання такої умови призводить до зміни відповід-

них природоресурсних правовідносин, а також 

застосування санкцій, властивих для інституту 

права спеціального природокористування. Нас-

лідком застосування вищерозглянутої санкції є 

припинення відносин зі спеціального викорис-

тання публічних природних ресурсів, і, відповід-

но, фінансового зобов’язання особи по сплаті 

відповідних природоресурсних платежів.  

Висновки. Захисні елементи юридичної 

конструкції природоресурсних платежів парале-

льно виконують фіскально-компенсаційні та ко-

нтрольні функції. Зокрема, вони виступають в 

якості правових засобів захисту порушених прав 

та відновлення майнового становища суб’єктів 

правовідношення зі сплати зборів за спеціальне 

природокористування шляхом повернення. Крім 

того, в аспекті юридичної відповідальності мож-

на говорити і про превентивну роль даного еле-

мента юридичної конструкції природоресурсного 

платежу, що має на меті гарантувати належну 

реалізацію відповідних фінансових правовідно-

син. Фінансовій відповідальності за порушення 

правовідносин, пов’язаних зі сплатою природо-

ресурсних платежів, властиві і деякі особливі 

риси (застосування спеціальних фінансових сан-

кцій у вигляді підвищених ставок платежів та їх 

сплата з чистого  прибутку суб’єкта господарю-
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вання). Разом з тим, за порушення строків і розмі-

рів внесення певного природоресурсного збору до 

бюджету застосовуються заходи інших видів юри-

дичної відповідальності. Тому тут наявна комплек-

сна юридична відповідальність платника. 
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Protective elements of typical legal structure of natural resources payments  

 

Summary 

The article classifies protective elements of typical legal structure of natural resources payments and 

defines their functions in the process of paid nature management. The author analyzes legal order of the 

payments' debt recovery and also reimbursement procedures for excessively or incorrectly paid amounts of 
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natural resources payments or wrongly recovered debts. Additionally the peculiarities of financial-legal or 

other kinds of liability for the fiscal duty violations in respect of natural resources payments are investigated.  

Key words: natural resources payments, typical legal structure of natural resources payments, protec-

tive elements of typical legal structure of natural resources payments. 
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Защитные элементы типовой юридической конструкции природоресурсных платежей  

 

Аннотация 

Осуществлена классификация защитных элементов юридической конструкции природоресурс-

ных платежей, определено их функциональное значение в рамках реализации принципа платного 

природопользования. Проанализирован порядок взыскания долга по уплате платежей за специальное 

природопользование, а также порядок возвращения чрезмерно или ошибочно уплаченных природо-

пользователями сумм сборов или взысканных долгов по их уплате. Отдельно исследовано особеннос-

ти финансово-правовой и иных видов юридической ответственности за нарушение обязательства от-

носительно уплаты природоресурсных платежей.  

Ключевые слова: природоресурсные платежи, типовая юридическая конструкция природоресурс-

ных платежей, защитные элементы типовой юридической конструкции природоресурсных платежей.  
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КОНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ: СОЦІАЛІСТИЧНА МОДЕЛЬ  

 
Досліджено особливості правового регулювання публічних фінансів у конституціях соціалістичної моде-

лі. Обґрунтовано, що конституціоналізація публічних фінансів у соціалістичних державах розглядалася як юри-

дичний засіб закріплення панівної ідеології, показник перемоги одного класу над іншим. Доведено, що публічні 

фінанси розглядалися як неодмінний атрибут соціалістичної держави. Аргументовано, що соціалістична держа-

ва володіла суверенними конституційними правами на публічні фінансові ресурси. Розкрито класову сутність 

соціалістичної конституції.  

Ключові слова: конституція, конституційна модель, соціалістична конституція, публічні фінанси, подат-

ки, бюджет. 

 

Постановка проблеми. Зародження соціа-

лістичної конституційної моделі традиційно 

пов’язують із прийняттям перших соціаліс-

тичних конституцій – РРФСР [16, с. 29], БРСР [7, 

с. 187-191], УРСР [7, с. 192-198] та АзРСР [7, с. 

284-299]. У період між двома світовими війнами 

ця конституційна модель була представлена 

конституціями СРСР 1924 і 1936 рр., а також 

конституціями, прийнятими в кожній із союзних 

і автономних республік СРСР. 

Створення світової системи соціалізму по-

казало можливість екстраполяції політичних і 

конституційних стандартів для соціально одно-

типних держав. Як наслідок, після Другої світо-

вої війни соціалістична конституційна модель 

утвердилася і в ряді інших держав. Сформувала-

ся особлива група конституцій соціалістичного 

типу, яким, незважаючи на ―якісну різноманіт-

ність держав‖, що їх прийняли, були властиві 

спільні риси [24, с. 82]. 

 Закріплювані соціалістичними конституція-

ми принципи організації державної влади, полі-

тична, соціальна й економічна організація суспіль-

ства, правове положення людини і громадянина, їх 

взаємовідносини з державою та суспільством до-

корінно відрізнялися від конституційних принци-

пів, вироблених на той час світовою конституцій-

ною практикою [27, с. 70-17]. 

Марксистсько-ленінська теорія, яка була 

теоретичною основою соціалістичної конститу-

ційно-правової науки, вбачала сутність консти-

туції в тому, що вона виражає волю не всього 

суспільства, не всього народу, а лише волю пра-

влячого класу, тобто соціалістична конституція 

за своєю суттю була класовою [31, с. 25]. 

 В.І. Ленін стверджував, що соціалістична 

конституція відображає ―справжнє співвідно-

шення сил у класовій боротьбі‖ [15, с. 345-346]. 

Вона є законом ―державної влади правлячого 

класу‖, який фіксує ―підсумок класовій боротьбі 

за владу та власність‖ [31, с. 18], перемогу ново-

го над старим. Дані твердження, з погляду кон-

ституційної структуризації, цікаві такими пози-

ціями. Соціалістична конституція носить підсум-

ковий характер. З цього випливає, що сама кла-

сова боротьба знаходиться поза конституційним 

простором і не може оцінюватися з позиції за-

конності, конституційності. Конституція прий-

мається силами, що вже перебувають при владі, 

перед якими стоїть завдання її збереження. Кон-

ституція, отже, є лише засобом закріплення вла-

дних повноважень, а норми основного закону – 

засіб, що забезпечує ефективне управління. 

Принцип ефективності поступово трансформу-

вався в презумпцію доцільності [24, с. 82]. При 

такому підході до соціалістичної конституції 

взагалі знімається питання меж і критеріїв само-

обмеження державної влади. Соціалістичні кон-

ституції ―не виконували функцію обмеження 

державної влади й унеможливлення її свавільних 

проявів‖ [30, с. 137]. 

Ступінь наукової розробки. Окремі аспе-

кти досліджуваної теми знайшли своє відобра-

ження у наукових працях таких українських і 

російських науковців, як Андрєєвої  Г.Н., Бабіна 

І.І., Баренбойма П.Д., Лафітского В.І., Мау В.А., 

Бондаря Н.С., Затуліної Т.Н., Ковальчука А.Т., 

Козлова Б.І., Страшуна Б.А., Кутафіна О.Є., Пау-

ля А.Г., Пряхіної Т.М., Топорніна Б.Н., Хабрієвої 

Т.Я., Чіркіна В.Є.,  Шевчука С. та ін.  

Мета статті. Дослідити особливості право-

вого регулювання публічних фінансів у консти-

туціях соціалістичної моделі. 

Виклад основного матеріалу. Особливос-

ті конституційного регулювання публічних фі-

нансів у соціалістичній конституції зумовлені 

специфікою економічної системи тодішньої 

соціалістичної держави, роллю держави у 

формуванні економічного курсу.  
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З позиції марксистсько-ленінської науки 

визначальне значення для суспільства мали саме 

соціально-економічні відносини. Соціалістична 

держава визначалася як ―головний інструмент 

побудови комунізму‖, що саме по собі зумовлю-

вало потребу у розширенні ―діапазону‖ держав-

но-правового втручання в соціально-економічну 

сферу, закріплення соціально-економічного уст-

рою суспільства [22, с. 77, 195].  

Конституції соціалістичної моделі велику 

увагу приділяли економічній системі. Вважалося, 

що соціалістична конституція зумовлена економіч-

ними відносинами, а її зміст і наповнення залежить 

від матеріальних умов життя суспільства [31, с. 25]. 

Теорія соціалістичної конституції виходила з того, 

що будь-яка конституція є ―частиною юридичної 

надбудови над економічним базисом‖, продуктом 

певного ―етапу соціально-економічного розвитку 

суспільства‖, ―державно-правова форма вираження 

цього етапу‖ [20, с. 7, 29].  

У радянській конституційній науці відзна-

чалося, що соціалістичному ―конституційному 

регулюванню економічної системи суспільства… 

властива цілісність‖ [22, с. 183]. Як наслідок, 

конституції соціалістичної конституційної моде-

лі закріплювали основні риси економічної сис-

теми соціалістичної держави, впровадження яких 

сприяло б забезпеченню соціалістичного харак-

теру економіки.  

Конституції соціалістичної моделі заклада-

ли головні, основні, найбільш суттєві засади со-

ціалістичної економічної системи, через які роз-

кривалася класова сутність соціалістичної кон-

ституції, її приналежність до комуністичної сус-

пільно-економічної формації [13, с. 140]. До та-

ких економічних засад соціалізму, які отримува-

ли конституційне закріплення відносилися: фор-

ми власності (скасування приватної власності); 

тип економіки; соціалістична система господа-

рювання та соціалістична власність на знаряддя 

та засоби виробництва; система державного ди-

рективного народногосподарського планування; 

принцип соціалістичного розподілу матеріальних 

благ тощо [9, с. 65;  27, с. 85]. Вважалося, що це 

були найбільш стабільні суспільні відносини, які 

виражали сутність соціалістичного ладу. Вони 

утворювали свого роду фундамент соціалістич-

ного суспільного устрою і зумовлювали ―розви-

ток інших суспільних відносин‖ [21, с. 27, 29]. 

Умови розширеного соціалістичного відт-

ворення, суспільна власність на засоби виробни-

цтва і наявність цілого ряду спільних потреб ро-

били об’єктивно необхідною концентрацію зна-

чної частини національного доходу в безпосере-

дньому володінні та розпорядженні держави [29, 

с.8]. Як наслідок, у соціалістичній державі важ-

лива роль відводилася правовому регулюванню 

публічних фінансів і відповідно фінансовому 

праву [25, с. 3]. 

Під публічними фінансами соціалістичної 

держави, як правило, розумілася система віднос-

но відокремлених економічних відносин  (бю-

джетних, податкових, кредитових та інших) [29, 

с. 19], за допомогою яких соціалістична держава 

планомірно акумулювала, розподіляла та вико-

ристовувала фонди грошових коштів з метою 

вирішення завдань комуністичного будівництва  

[26, с. 6; 29, с. 61]. Тобто це були економічні від-

носини з приводу розподілу та перерозподілу 

національного доходу, які полягали в утворенні 

державних фондів грошових коштів, необхідних 

для розвитку соціалістичного виробництва і за-

доволення потреб суспільства [26, с. 14-15].  

Важливість публічних фінансів для соціа-

лістичної економіки була очевидною. Від повно-

ти охоплення, всебічності їх регулювання зале-

жав розмір фінансових ресурсів, які надходять до 

бюджету, стійкість, швидкість, і регулярність 

цих надходжень, а отже, і безперебійність фінан-

сування різних загальнодержавних заходів, ус-

пішність здійснення фінансово-економічної по-

літики. Від виконання фінансово-правових норм 

значно залежала можливість держави виконувати 

свої функції [29, с. 50]. 
 

Соціалістична конституція визнавалася 

―системоутворюючим елементом‖ [20, с. 94] всієї 

правової системи [4, с. 18] і фінансового права, 

зокрема. Як зазначив свого часу відомий радян-

ський юрист-фінансист Ровінський Є., радянське 

фінансове право ґрунтується на конституційних 

нормах, соціалістична конституція визначає 

―зміст і спрямованість фінансової діяльності‖, 

адже фінансова діяльність соціалістичної (радян-

ської) держави ―базується на суспільному та 

державному ладі‖, який ―законодавчо закріпле-

ний‖ в конституції радянської держави [25, с. 13, 

16]. Вважалося, що фінансова діяльність держави 

– це одна з форм прояву державного сувереніте-

ту і здійснення належної їй функції владарюван-

ня. Ця діяльність в умовах побудови соціалізму 

мала важливе значення в управлінні економікою, 

у здійсненні заходів щодо поліпшення плануван-

ня і посилення впливу господарського механізму 

на підвищення ефективності виробництва і якос-

ті праці [26, с. 16-17]. Саме держава акумулюва-

ла та розподіляла грошові кошти, розпоряджала-

ся централізованими фондами, регулювала гро-
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шові відносини соціалістичних підприємств, ор-

ганізацій і населення [5, с. 59]. 

Принциповий моментом, що суттєво відрі-

зняв ринкову фінансову систему від соціалістич-

ної полягав у тому, що практично весь фінансо-

вий ресурс останньої формувався в державному 

та корпоративному секторі, а фінансова система 

держави базувалася на командно-планових фі-

нансових відносинах. В.І. Ленін наголошував на 

необхідності чіткої централізації публічних фі-

нансів в соціалістичній державі: ―Нам необхідна 

фінансова централізація, необхідна концентрація 

наших сил; без проведення в життя цих прин-

ципів ми не досягнемо економічних перетво-

рень…‖ [16, с. 351]. 

Тому практично ―всі фінанси були жорстко 

централізовані, тобто знаходилися в повному ві-

данні, розпорядженні й користуванні держави‖ [8, 

с. 78]. Це (окрім інших факторів) пояснюється тим, 

що соціалістична економічна та юридична наука 

виходила з того, що публічні фінанси зумовлені 

існуванням держави [29, с. 18]. Як наслідок, фінан-

сове право при такій тоталітарній соціалістичній 

системі перетворилося на ―інструмент держави‖, 

базувалося на використанні сили влади, тотально-

му примусі при мобілізації, розподілі та викорис-

танні фінансових ресурсів і слугувало захисником 

лише державних інтересів [8, с. 93, 101].  

Конституційне регулювання публічних фі-

нансів розглядалося перш за все, як ―юридичний 

засіб закріплення пануючої політичної ідеології, 

показник перемоги (політичної та економічної) 

одного класу над іншим, однієї частини суспіль-

ства над іншою‖. Саме з таких ―політико-

ідеологічних позицій розроблялись і приймались 

усі раніше діючі соціалістичні конституції‖ [3, с. 

17], що наклало істотний відбиток на конститу-

ційне регулювання фінансово-економічних від-

носин. Соціалістична держава була вільна у ви-

значенні форм, методів і засобів правового регу-

лювання публічних фінансів. Соціалістичний 

конституціоналізм припускав оцінку фінансово-

економічних основ конституційного ладу не з 

погляду обмеження публічної влади, а із міри 

відповідності ідеалам побудови комуністичного 

суспільства [1, с. 15]. 

Соціалістичні конституції мало уваги при-

діляли податковим правовідносинам. Відсутність 

конституційного регулювання податкових пра-

вовідносин у конституціях соціалістичної моделі 

можна пояснити природою соціалістичної дер-

жави; її функціями; соціалістичною системою 

господарювання; особливістю соціалістичних 

суспільних відносин з приводу мобілізації, роз-

поділу та використання публічних грошових фо-

ндів, а також природою соціалістичних відносин 

виробництва [28, с. 5]. 

Так, державні доходи СРСР (як і інших со-

ціалістичних держав), на відміну від публічних 

доходів капіталістичних держав, безпосередньо 

були пов’язані з виробництвом [26, с. 113].  

В умовах соціалізму та панування соціалістичної 

власності, держава зосередила в своїй власності 

практично всі знаряддя та засоби виробництва. 

Як наслідок, основна частина доходів усіх бю-

джетів формувалася з платежів і накопичень со-

ціалістичних господарських підприємств та ор-

ганізацій. У СРСР, наприклад, доходи від соціа-

лістичного господарства становили понад 90 % 

всіх надходжень бюджету [26, с. 68, 88]. 

Основу доходів державних бюджетів соці-

алістичних держав складали платежі саме держа-

вних підприємств і організацій. 

Володіючи верховною політичною владою, 

соціалістичні держави активно залучали для пок-

риття ―загальнодержавних потреб‖ й інші джерела 

фінансових надходжень, зокрема платежі коопера-

тивно-колгоспних організацій та підприємств гро-

мадських організацій. Однак частина прибутку, яка 

вилучалася у формі податків від колгоспів, коопе-

ративних і суспільних організацій, була значно ме-

ншою, ніж її доля, яка надходила до бюджету від 

державних підприємств [26, с. 140]. 

Що ж стосувалося оподаткування населен-

ня, то серед основних (конституційних) обов’яз-

ків людини та громадянина конституції соціаліс-

тичної моделі, на відміну від капіталістичних 

конституцій, не вказували на обов’язок сплачу-

вати податки. Проте це не означало, що в соціа-

лістичному суспільстві ―трудящі‖ не сплачували 

податки взагалі. Відсутність конституційного 

закріплення даного обов’язку можна пояснити, 

зокрема, таким.  

У капіталістичних державах конституцій-

ний обов’язок сплачувати податки та збори за-

кріплюється у зв’язку з гарантуванням права 

приватної власності (як відомо оподаткування 

завжди означає певне обмеження права приват-

ної власності [23, с. 26]). У такий спосіб капіталі-

стичні держави намагалися підтвердити легітим-

ність влади та можливість встановлення системи 

оподаткування. Зовсім інша ситуація у соціаліс-

тичних державах, де на конституційному рівні 

скасовувалося право приватної власності.  

Соціалістична конституція розглядалася як 

документ, який формує основні ідеали та ціннос-

ті комуністичного суспільства, розмежовує ком-

петенцію між різними рівнями влади. Вони не 
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були покликані підтвердити легітимність держа-

вної влади, адже її легітимність вважалася само-

очевидною. Соціалістичні конституції також не 

переслідували мету обмежити державну владу в 

інтересах особи та суспільства (як це має місце в 

капіталістичних державах), оскільки це не було 

характерне для них за правовою природою. Со-

ціалістична держава була вільна (без обмежень) 

втручатись у сферу приватного життя особи, її 

компетенція нічим не обмежувалася. При такій 

конституції встановлювати на конституційному 

рівні обов’язок сплачувати податки і збори, по 

суті, не було потреби.  

В умовах соціалістичного ладу оподатку-

вання населення не набуло широкого поширен-

ня, носило обмежений характер. Так, В.І. Ленін, 

формуючи політику комуністичної партії у сфері 

публічних фінансів, указував на об’єктивну об-

меженість випадків введення податків для насе-

лення: ―В епоху диктатури пролетаріату і держа-

вної власності на найважливіші засоби виробни-

цтва фінанси держави повинні покоїтися на без-

посередньому зверненні відомої частини доходів 

від різних державних монополій‖ [17, с. 100].  Як 

наслідок, податки з населення в соціалістичних 

державах розглядалися не як основне, а як допо-

міжне джерело державного бюджету [26, с. 147-

148], і сплачувалися з метою задоволення інте-

ресів самого ж суспільства, ―мали поворотний 

характер‖ [28, с. 20]. І хоча В.І. Ленін відзначав, 

що податок – це те, що ―держава бере з населен-

ня без жодної винагороди‖ [14, с. 149], соціаліс-

тична наука трактувала податок лише як платіж 

індивідуально-безоплатного характеру. Адже у 

зв’язку зі сплатою податку кожним окремим пла-

тником між ним і державою не виникало яких-

небудь взаємних еквівалентних зобов’язань. 

Водночас у соціалістичному суспільстві, як від-

значав С.Д. Ципкін, існувала відплатність подат-

ків у широкому сенсі цього поняття, відплатність 

колективна, суспільна [5, с. 50]. Ця відплатність, 

як зазначав К. Маркс, полягає в тому, що в соці-

алістичному суспільстві ―все, вилучене із вироб-

ника як приватної особи, прямо або побічно йде 

на користь йому ж як членові суспільства‖ [18, с. 

10]. Вони поверталися населенню у вигляді без-

коштовної початкової, середньої та вищої освіти, 

безкоштовного лікування, безкоштовного або 

пільгового забезпечення відпочинку, соціального 

забезпечення та інших форм задоволення потреб 

[26, с. 148; 25, с. 67]. Така відплатність мала опо-

середкований характер і не пов’язувалася в юри-

дичному аспекті ні з фактом сплати податку ко-

жним конкретним платником, ні з величиною 

внесених ним сум [5, с. 50]. 

 Пропаганда часто підкреслювала, що, на 

відміну від ―капіталістичних‖ держав, у держа-

вах ―соціалізму‖ податки беруться в основному 

не з громадян, а з підприємств [10, с. 158-159]. У 

соціалістичних державах податки з населення 

складали незначну частину державних доходів 

[25, с. 6;  26, с. 113], вони істотно не впливали на 

розмір доходів державного та місцевих бюдже-

тів. А в СРСР, де податки з населення становили 

8-9 % усіх доходів державного бюджету [25, с. 

67], навіть однією з основних цілей економічної 

політики держави було проголошено побудову 

першої у світі держави без податків. Вважалося, 

що обов’язкові платежі (податки) з населення 

носять тимчасовий характер і поступово втратять 

своє значення [5, с. 42].  

Ідея ліквідації податкової системи була 

поширена не тільки в СРСР, але і в деяких інших 

соціалістичних держава. Так, у КНДР ця ідея 

отримала навіть конституційне закріплення: 

―держава повністю ліквідовує систему податків, 

що є спадщиною старого суспільства‖ [11]. Усе 

це не могло не сформувати негативне, зверхнє 

ставлення більшості членів тодішнього суспільс-

тва до податків як до таких [6, с. 95].  

Активна фінансова діяльність держави в 

умовах соціалістичної економіки була об’єктив-

но зумовлена соціально-економічними функція-

ми держави, зокрема необхідністю планомірного 

розподілу суспільного продукту та національно-

го доходу [26, с. 10].  

При соціалізмі основне завдання фінансового 

права полягало в розробці дієвого, ефективного та 

раціонального механізму розподілу та використан-

ня фінансових ресурсів. Адже з мобілізацією цих 

ресурсів, як було показано вище, в соціалістичних 

держав проблем не виникало [2, с. 17].  

Як наслідок, основною ланкою соціалісти-

чної фінансової системи стає державний бюджет. 

Державний бюджет мав важливе значення на 

всіх стадіях розвитку соціалістичної держави, 

відігравав провідну роль у фінансуванні суспіль-

них потреб усього соціалістичного суспільства 

[26, с. 67, 71, 183]. Його роль і значення в соціа-

лістичній економічній системі була зумовлена 

основними функціями соціалістичної держави.  

Так, соціалістична держава на основі бю-

джетного планування здійснювала управління 

всім господарським життям країни. Основне за-

вдання державного бюджету полягало в забезпе-

ченні специфічними правовими засобами здійс-

нення єдиної фінансової політики, забезпечення 
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необхідними грошовими коштами планомірний 

розвиток народного господарства, підвищення 

матеріального добробуту, утримання органів 

державної влади і управління [29, с. 42]. Реаліза-

ція цих функцій потребувала зосередження у ро-

зпорядженні держави величезних фінансових 

ресурсів шляхом їх планової мобілізації [5, с. 9].  

Під дією бюджетного права у соціалістич-

ній державі відбувався плановий розподіл і пере-

розподіл доходів між галузями народного госпо-

дарства, різними регіонами держави, класами і 

соціальними групами населення, іншими слова-

ми, реалізувалася розподільна функція держав-

ного бюджету [29, с. 43]. К. Маркс і Ф. Енгельс, 

формуючи господарську політику Комуністичної 

партії Німеччини, відзначили, що всі економічні 

реформи та заходи повинні проводитися так, щоб 

не зменшувати ―засобів, необхідних для покриття 

державних витрат‖ і не наносити ―збитків самому 

виробництву‖ [19, с. 2]. Важливість цього заува-

ження полягає в тому, що при організації системи 

доходів бюджету і стягнення конкретних платежів, 

держава впливала на весь процес матеріального 

виробництва, на характер розподільчих відносин, 

на утворення накопичень соціалістичних підпри-

ємств, організацій і доходів населення. Так держа-

вний бюджет, яким безпосередньо розпоряджалася 

соціалістична держава [25, с. 98], перетворився в 

―бюджет усього народного господарства‖ держави 

в цілому [17, с. 442].  

Усе це зумовлювало необхідність деталь-

ного правового регулювання цих суспільних від-

носин, закладення конституційних основ бюдже-

тного планування. Серед усіх ланок фінансової 

системи соціалістичні конституції найбільшу 

увагу приділяли саме бюджетному праву.  

Висновки. Отже, з моменту створення со-

ціалістичної держави політика комуністичної 

партії була спрямована на перерозподіл власнос-

ті, зосередження значних фінансових ресурсів в 

управлінні держави (перш за все центрального 

рівня влади), на централізацію державної влади 

й тотальне управління публічними фінансами. 

Після завоювання більшовиками політичної вла-

ди й утвердження соціалізму фінансова політика 

була спрямована на максимальну концентрацію 

в центрі левової частки фінансових ресурсів як 

матеріальної бази економічних перетворень со-

ціалістичної держави. Усі соціалістичні консти-

туції вносили до предмета правового регулю-

вання публічні фінанси. При цьому конституці-

оналізації підлягала не тільки фінансова діяль-

ність держави (діяльність вищих органів публіч-

ної влади в сфері публічних фінансів), але й самі 

публічні фінанси як форма політичного буття 

тодішньої держави. Публічні фінанси розгляда-

лися як неодмінний атрибут соціалістичної дер-

жави, соціалістична держава володіла суверен-

ними правами на публічні фінансові ресурси.  

 

Список літератури 

 

1. Андреев Г.Н. Экономическая консти-

туция в зарубежных странах / Андреев Г.Н.; [отв. 

Ред. В.В. Маклаков]; Ин-т. науч. информ. по об-

щест. наукам РАН. – М.: Наука, 2006. – 268 с. 

2. Бабін І.І. Юридична конструкція подат-

ку. Монографія. – Чернівці: Рута, 2008. – 272 с. 

3. Бондарь Н.С. Конституционализация 

социально-экономического развития российской 

государственности (в контексте решений Кон-

ституционного Суда РФ). – М.: Викор-медиа, 

2006. – 223 с. 

4. Буржуазная конституция на современ-

ном этапе. Основные тенденции. Монография / 

Ботуренко В.В., Вильданов Р.Х., Гринберг А.И., 

Егоров С.А., и др.; Отв. ред.: Туманов В.А. – М.: 

Наука, 1983. – 216 c. 

5. Доходы государственного бюджета 

СССР. Правовые вопросы / Цыпкин С.Д. – М.: 

Юрид. лит., 1973. – 222 c. 

6. Затулина Т.Н. Конституционно-

правовые основы регулирования налоговых от-

ношений в Российской Федерации: вопросы тео-

рии и практики: дисс. ... канд. юрид. наук. – Рос-

тов-на-Дону, 2008. – 241 с. 

7. История Советской Конституции (в до-

кументах). 1917-1956 гг. / Под ред. С.С.Студени-

кина. – М.: Госюриздат.  

8. Ковальчук А.Т. Фінансове право Укра-

їни в ринкових умовах: проблеми формування, 

розвитку, застосування: Дис... д-ра юрид. наук. – 

2009.  

9. Козлова Б. И. Конституционное право: 

учеб. для средних профессиональных учебных 

заведений / Е.И. Козлова, О.Е. Кутафин. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2007. – 592 с. 

10. Конституционное (государстве) право 

зарубежных стран. Общая часть / Б.А. Страшун. 

– М., 1995. 

11. Конституция Корейской Народно-

Демократической Республики от 27 декабря 1972 

г. [Електронний ресурс] / Режим доступу: 

http://www.sovetika.ru/kndr/index.htm 

12. Конституция РРФСР 1918 г. Конститу-

ции и конституционные акты РСФСР (1918 – 

1936). – М.: Издательство ―Ведомостей Верхов-

ного Совета РСФСР‖. 1940 г. 



Конституціоналізація публічних фінансів: соціалістична модель 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2014. Випуск 728. Правознавство. 115 

13. Кутафин О.Е. Конституционные осно-

вы общественного строя и политики СССР. – М.: 

Изд-во Моск. ун-та, 1985. – 288 с. 

14. Ленин В.И. Доклад о продовольственном 

налоге на собрании секретарей и ответственных 

представителей ячеек РКП(Б) г. Москвы и Москов-

ской губернии. – Полн., собр. соч., т. 43. 

15. Ленин В.И. Как социалисты-револю-

ционеры подводят итоги революции и как рево-

люция. подвела итоги социалистам-революцио-

нерам. – Полн. собр. соч. – Т. 17. 

16. Ленин В.И. Полн. собр. соч. – Т. 36. 

17. Ленин В.И. Полн. собр. соч. – Т. 38. 

18. Маркс К., Энгельс Ф. Замечания к про-

грамме германской рабочей партии. Критика Го-

тской программы. Собр. соч. изд. 2. т. 19 [Елект-

ронний ресурс] / Режим доступу: 

http://www.esperanto.mv.ru/Marksismo/Gotha/gotha

.html#p21 

19. Маркс К., Энгельс Ф. Требования Ком-

мунистической партии в Германии. – Соч., т, 5 

[Електронний ресурс] / Режим доступу: 

http://www.revkom.com/index.htm?/biblioteka/marx

ism/marxs/1848trebovaniya.htm 

20. Михалева Н.А. Социалистическая консти-

туция (Проблемы теории). – М.: Юрид. лит. 1981. 

21. Морозова Л.А. Конституционное регу-

лирование в СССР. – М.: Юрид. лит. 1985 – 144 с. 

22. Общие начала теории социалистичес-

кой конституции / Отв. ред.: Топорнин Б.Н. – М.: 

Наука, 1986. – 239 c. 

23. Пауль А.Г. Финансово-правовое регу-

лирование отношений собственности // Журнал 

российского права, № 1, январь 2004 г. 

24. Пряхина Т.М. Конституционная докт-

рина современной России: Дис. ... д-ра юрид. на-

ук. – Саратов, 2004. – 510 c. 

25. Советское финансовое право. Учебное 

пособие / Ровинский Е. – М., 1957. – 192 c.  

26. Советское финансовое право: Учебник / 

Отв. ред Г.С. Гуревич. М.: Юрид. лит. 1985. – 272 с. 

27. Сравнительное конституционное право 

/ Отв. ред. В.Е. Чиркин. – М.: Манускрипт, 1996. 

– 730 с. 

28. Цыпкин С. Д. Правовое регулирование 

налоговых отношений в СССР. – М., 1955. 

29. Цыпкин С.Д. Финансово-правовые инс-

титуты, их роль в совершенствовании финансовой 

деятельности Советского государства. – М., 1983. 

30. Шевчук С. Основи конституційної 

юриспруденції. – Харків: Консум, 2002. – 296 с. 

31. Щетинин Б.В. Иванищева Н.П. Основ-

ные черты Конституций зарубежных социалис-

тических стран. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 

1973. – 202 с. 

 

Стаття надійшла до редколегії 27 лютого 2014 року. 

Рекомендована до опублікування у “Віснику” відповідальним секретарем Р.О. Гаврилюк. 

А.M. Khudyk 

Constitutionalisation of public finances: socialist model  

Summary 
The article investigates features of public finance regulation in constitutions of socialist model. It is 

proved that constitutionalisation of public finances in socialist countries was considered as legal means for 

consolidation of the dominant ideology and as well as an indicator of victory of one class over another. Also 

public finances were considered as an integral attribute of the socialist state. The author argues that socialist 

state had the sovereign constitutional rights to public financial resources. The class character of socialist con-

stitution has been analyzed.  

Key words: constitution, constitutional model, socialist constitution, public finances, taxes, budget.   
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Конституционализация публичных финансов: социалистическая модель 

Аннотация 

Исследовано особенности правового регулирования публичных финансов в конституциях соци-

алистической модели. Обосновано, что конституционализация публичных финансов  в социалистиче-

ских государствах рассматривалась как юридическое средство закрепления господствующей идеоло-

гии, показатель победы одного класса над другим. Доказано, что публичные финансы рассматрива-

лись как непременный атрибут социалистического государства. Аргументировано, что социалистиче-

ское государство владело суверенными конституционными права на публичные финансовые ресурсы. 

Раскрыто классовую сущность социалистической конституции.  

Ключевые слова: конституция, конституционная модель, социалистическая конституция, пуб-

личные финансы, налоги, бюджет. 
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ПОДАТКОВИЙ ОБОВ’ЯЗОК ПЛАТНИКА ПОДАТКУ ЯК ОСНОВА АСИМЕТРИЧНОСТІ 

ПОДАТКОВОГО ПРАВА ДЕРЖАВИ 

 
Досліджується правова природа асиметричності податкового права держави через поняття та характерні 

ознаки податкового обов’язку як правовідносин між платником податків і державою. Аргументується 

недоцільність виділення владності, односторонності податкових правовідносин і юридичної нерівності їх 

суб’єктів як характерних особливостей податкових правовідносин. Обґрунтовується теза про те, що вказані оз-

наки податкових правовідносин є субстанціональними властивостями етатистської держави, які відображають 

специфічну правову природу асиметричності її податкового права. 

Ключові слова: асиметричність, податкове право держави, податковий обов’язок платника податків, по-

даткове зобов’язання. 

 

Постановка проблеми. Пострадянська 

податково-правова доктрина, розглядаючи осно-

воположне питання науки податкового права про 

поняття та правову природу податку, прямо чи 

побічно підтримує твердження про те, що взає-

мовідносини між державою та платником податків 

розвиваються в рамках категорії податкового 

обов’язку останнього. Він визнається вирішальним 

фактором взаємовідносин держави і суспільства, 

який обґрунтовує податкову легітимність держави 

та складає основу її податкової системи.  

Ступінь наукової розробки проблеми. 

Зазначену позицію (безумовно, з унесенням ав-

торських зауважень і обґрунтувань) підтримує 

велика кількість учених юристів-фінансистів, які 

присвятили свою увагу дослідженню категорій 

податкового обов’язку платника податків та по-

даткового правовідношення, зокрема: А.В.Бриз-

галін, Д.В.Вінницький, О.Ю.Грачова, С.В.За-

польський, С.І.Іловайський, М.В.Карасьова, 

Ю.О.Крохіна, І.І.Кучеров, М.П.Кучерявенко, 

В.А.Паригіна, С.Г.Пепеляєв, М.О.Перепелиця, 

І.С.Поліщук, В.В.Попов, Ю.А.Ровінський, 

С.Є.Смирних, Н.І.Хімічева, О.І.Худяков,  

С.Д.Ципкін, Н.О.Шевельова та ін. Проте побудо-

ва вітчизняним законодавцем і зазначеними 

представниками податково-правової науки пода-

ткових правовідносин на основі категорії подат-

кового обов’язку платника податків, який наді-

ляється владним, одностороннім і безвідплатним 

характером, відображає відсутність пропорцій-

ності правового статусу держави та платника по-

датків, формальної рівності їх як суб’єктів пода-

ткових правовідносин, і у зв’язку з цим асимет-

ричність податкового права держави та податко-

вого обов’язку платника податків по відношенню 

одне до одного. 

У зв’язку з цим метою статті є ґрунтовний 

аналіз зазначеної правової категорії, дослідження 

її характерних ознак з огляду позитивістської 

податково-правової доктрини та визначення за їх 

результатами правової природи асиметричності 

податкового права держави та податкового 

обов’язку платника податків у податкових пра-

вовідносинах. 

Виклад основного матеріалу. Чинне по-

даткове законодавство під податковим обов’яз-

ком розуміє обов’язок платника податку обчис-

лити, задекларувати та/або сплатити суму подат-

ку та збору в порядку і строки, визначені Подат-

ковим кодексом України, законами з питань ми-

тної справи [2]. Податкове законодавство відо-

бражає поширене в науковій податково-правовій 

літературі широке розуміння податкового 

обов’язку, який має складну структуру та перед-

бачає обов’язки з податкового обліку, сплати по-

датку та податкової звітності, при цьому зали-

шаючи поза увагою вузьке його розуміння, як 

необхідності сплати на користь держави відпові-

дної суми в порядку та строки, визначені законо-

давством про податки [6, с.66]. 

Визначення податкового обов’язку як уре-

гульованих нормами права відносин, у рамках 

якого здійснюється виконання одностороннього 

конституційного обов’язку зі сплати податку [7, 

с.57], який має безумовний та безвідплатний ха-

рактер і виникає у платника податку перед дер-

жавою з метою фінансування публічної влади, 

найбільш поширений у податково-правовій нау-

ці. У зв’язку з цим етатистською доктриною 

оподаткування він визнається однією з центра-

льних категорій податкового права. Виходячи з 

того, що відносини, які складають предмет пода-

тково-правового регулювання, пов’язані з відчу-

женням частини доходу (майна) платника, при-

хильники зазначеного підходу методом його 

правового регулювання вважають імперативні 

приписи держави відносно зобов’язаних осіб 
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(платників податків). У зв’язку з цим податковий 

обов’язок визнається мірою юридично необхід-

ної поведінки суб’єкта, детермінованою публіч-

но-правовим характером податкових правовідно-

син. Він наділений безумовністю та першочерго-

вістю по відношенню до податкового права та 

встановлюється з метою задоволення інтересів 

держави в цілому та муніципальних утворень, 

зокрема [11, с.4].  

Однією з основних властивостей податко-

вого обов’язку як правовідношення прихильники 

етатистської доктрини податкового права визна-

ють їх владність і публічно-правовий характер, 

доповнюючи цю характеристику тезою про мож-

ливість існування таких правовідносин лише в 

сфері оподаткування [14, с.19]. Зокрема, вчена 

О.Ю. Грачова  вказує, що обов’язок зі сплати 

податків і зборів носить публічно-правовий ха-

рактер та являє собою правовідношення між пла-

тником податків і державою як суб’єктом суве-

ренної влади [6, с.66]. Саме держава, як носій 

суверенної влади, вважається визначальним 

суб’єктом податкових правовідносин, який зумо-

влює їх владний характер. Такої ж думки дотри-

мується і В.І. Гуреєв, який так само розглядає 

владний (імперативний) характер як важливу 

(головну) ознаку суспільних відносин у сфері 

оподаткування. Зокрема, вчений указує на те, що 

конкретні податкові майнові відносини будують-

ся як владні відносини, спрямовані на вилучення 

частини доходу (майна) у юридичних та фізич-

них осіб (платників податків) з метою наповнен-

ня відповідного бюджету [7, с.57]. Так, 

М.І.Ільюшихін відзначає, що обов’язковим учас-

ником податкових правовідносин є держава, яка 

виступає носієм публічної влади [8, с.137]. Схо-

жу позицію займає і С.Г.Пепеляєв, який визначає 

державу як основний владний суб’єкт, який ви-

ступає «неодмінним атрибутом податкових пра-

вовідносин» [16, с.19]. Такої ж думки дотриму-

ється М.О.Перепелиця, стверджуючи, що влад-

ність відображає специфіку держави як суб’єкта 

податкових правовідносин і визначає її обов’яз-

кову участь у таких правовідносинах [17, с.13]. 

Окрім цього, вчена обґрунтовує владність дер-

жави як суб’єкта податкових правовідносин, по-

силаючись на три аспекти її вираження в подат-

ковому праві. Зокрема, перший аспект владного 

характеру податкового обов’язку платника пода-

тків пов’язаний з реалізацією суверенітету дер-

жави у сфері податкових правовідносин. Право 

стягнення податків (їх установлення), зазначає 

вчена, є винятково прерогативою держави. Вона 

наголошує на тому, що це право закріплене стат-

тею 74 Конституції України, яка проголошує, що 

«референдум не допускається щодо законо-

проектів з питань податків…» [1]. Вчена наго-

лошує на тому, що зазначене конституційне по-

ложення підтверджує тезу про те, що право дер-

жави на встановлення, стягнення податків суве-

ренне та не може належати нікому іншому. Із 

зазначеною позицією, однак, з огляду на справж-

ню правову природу податкових правовідносин, 

погодитися важко. Перш за все, це пов’язано з 

тим, що особливістю чинного вітчизняного пода-

ткового законодавства є таке ж правонаступниц-

тво принципових положень радянської податко-

во-правової доктрини, як і пострадянської науки 

податкового права (можливо, саме з цим 

пов’язано те, що більшість Конституцій країн 

колишнього СРСР містять подібні заборони). 

Варто звернути увагу на те, що Основні Закони 

багатьох держав (наприклад, США, Канади, 

Швейцарії, Грузії та ін.) уже тривалий час міс-

тять положення про право громадян безпосеред-

ньо вирішувати пов’язані з оподаткуванням пи-

тання шляхом участі в референдумі. У зв’язку з 

цим відсутність подібного положення в Україн-

ській Конституції не може принципово впливати 

на тлумачення податкових правовідносин як від-

носин, у яких вирішальне становище займає 

держава, а народ позбавлений права вирішувати 

основоположні питання оподаткування. 

Обґрунтування податково-правовою нау-

кою владності податкових правовідносин через 

участь у них у ролі однієї із сторін держави або 

уповноваженого органу потребує додаткової ар-

гументації. Зазначена обставина підтверджує пу-

блічний характер податкових правовідносин, але 

аж ніяк не владний. Публічність чи приватність 

права визначається через інтереси, на задоволен-

ня яких таке право спрямоване. У зв’язку з цим 

учений Д.В.Вінницький зазначає, що публічний 

характер податкових відносин проявляється в 

тому, що як одна зі сторін у них беруть участь 

публічні суб’єкти. Однак владний характер пода-

ткових правовідносин на думку вченого, не варто 

переоцінювати. Зокрема, він пише, що «хоча по-

даткові відносини (як і інші публічно-правові 

відносини) немислимі поза правовою формою, 

все-таки владність характеризує саме їх правову 

форму, а не фактичний зміст» [3, с.136]. 

Ю.О.Тихомиров, продовжуючи цю думку резю-

мує, що вчені зводять предмет публічного права 

до регулювання власне владних відносин, у 

зв’язку з обов’язковою участю в них владного 

суб’єкта. Проте зазначене судження він вважає 

некоректним. У зв’язку з ускладненням внутріш-
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нього життя громадянського суспільства, держа-

ва виконує цілий ряд соціальних функцій, нею 

підвищено увагу до прав особистості та грома-

дянина, що є об’єктивними причинами видозмі-

ни предмета регулювання публічного права, 

більш глибокого проникнення його у сферу галу-

зей приватного права і появи нових об’єктів, що 

вимагають публічно-правового регулювання, 

серед яких категорія податкового зобов’язання. 

Учений наголошує на тому, що публічне право 

має своїм девізом забезпечення гармонії та зла-

годи в суспільстві, балансу інтересів особистості, 

колективів, спільностей і суспільства в цілому, 

стабільність держави та її інститутів, стійкість 

основ економічного і соціального розвитку [21, 

с.30]. Існуюча ж етатистська доктрина оподатку-

вання, визнаючи за податковими правовідноси-

нами ознаки публічності, підмінює її винятково 

владністю, як специфічною особливістю етатист-

ського праворозуміння, яка, навпаки, спричиняє 

порушення балансу публічних і приватних інте-

ресів, порушення симетричності податкових 

прав і обов’язків держави та платника податків у 

них. Окрім цього, податкове право, у зв’язку зі 

специфічним предметом правового регулювання, 

який знаходиться на межі публічних і приватних 

інтересів, володіє не лише властивостями 

публічно-правової галузі права, а й приватно-

правової, що зумовлює і специфічний метод пра-

вового регулювання податкових правовідносин. 

Другий аспект владності держави полягає, 

на думку М.О.Перепелиці, в тому, що тільки во-

на є організатором податкових правовідносин. 

Держава в одноосібному порядку, за власною 

ініціативою, визначає вид податкових правовід-

носин, коло їх учасників, їх функції, обов’язки та 

права, взаємозв’язок один з одним, особливості 

податкових правовідносин. Держава, як владний 

суб’єкт, установлює систему суб’єктів податко-

вих правовідносин, змінити або відмінити будь-

який елемент якої може, знову-таки, сама держа-

ва [17, с.14]. Це обґрунтовує, на думку прихиль-

ників етатистської податково-право-вої доктри-

ни, юридичну нерівність суб’єктів податкового 

права, що базується на нееквівалентній природі 

фінансових відносин, яка відбивається у змісті та 

структурі прав і обов’язків суб’єктів податкового 

права, коли одні суб’єкти мають юридично влад-

ні повноваження стосовно інших [10, с.96]. 

Є.Ю.Грачова змістом податкового обов’яз-

ку визначає комплекс взаємопов’язаних і взаємо-

зумовлених суб’єктивних прав і юридичних 

обов’язків держави та платника податків, де ос-

новним виступає право держави вимагати пере-

дачі їй у власність податкового платежу і 

обов’язок платника податків здійснити цю пере-

дачу [6, с.66]. У зв’язку з цим учена стверджує, 

що фінансова правоздатність фізичної особи ха-

рактеризується, насамперед, через її юридичні 

обов’язки. Такої ж позиції дотримуються вчені 

М.В.Карасьова [9] та С.Г.Пепеляєв, зауважуючи, 

що права, якими користується громадянин у 

сфері податкових відносин, по суті носять похід-

ний від обов’язків характер [15, с.15], а тому са-

ме обов’язки платника податків займають основ-

не місце у його правовому статусі і мають бути 

першими закріплені у Податковому кодексі (хоча 

в Податковому кодексі РФ першими закріплені 

саме права платника податків, а вже потім – його 

обов’язки, що активно критикується представни-

ками етатистської податково-правової доктрини). 

У зв’язку з цим, як доречно резумує Р.О.Гаври-

люк, платник податків фактично викреслюється 

в етатистській доктрині податкового права з чис-

ла суб’єктів права, перетворюючись на об’єкт 

податкового права. Крім того, сама держава та-

кож виключає себе з числа суб’єктів права, за-

лишаючи за собою фактично лише податкове 

право, без будь-яких власних юридичних 

обов’язків [4, с.202]. 

Нерівність суб’єктів податкових правовідно-

син, що базується на нееквівалентній природі їх 

прав та обов’язків, свідчить про відсутність пропо-

рційності між правовим статусом держави та плат-

ника податків у податкових правовідносинах, що 

спричиняє їх асиметричність. Проте чи є зазначена 

асиметричність природною закономірністю, чи 

навмисно нав’язана державою та у зв’язку з цим 

порушує баланс публічних і приватних інтересів у 

податкових правовідносинах? Відповідь на це за-

питання виявляється очевидною після ретельного 

аналізу категорії податково-правового зобов’яання 

як відображення податкового правовідношення 

між державою та платником податків. 

Д.О.Гетманцев під фінансово-правовим 

зобов’язанням (до якого відносить і податково-

правове) пропонує розуміти публічні правовід-

носини між державою і територіальною грома-

дою, з однієї сторони, та юридичними й фізич-

ними особами, з іншої сторони, яке виникає, змі-

нюється і припиняється в процесі мобілізації, 

розподілу, перерозподілу та використання фінан-

сових інструментів і пов’язаних з ними об’єктів, 

і полягає у взаємозв’язку та взаємозумовленості 

прав і обов’язків кожної зі сторін. У зв’язку з 

цим учений підкреслює, що воно має двосторон-

ній характер і є особливою формою зв’язку взає-
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мозумовлених (корелятивних) прав і обов’язків, 

які закріплені у правових нормах. 

Оскільки основним змістом правовідносин 

є суб’єктивне право і юридичний обов’язок, іс-

нування правовідносин, заснованих лише на пра-

вах або лише на обов’язках, неможливе. У пра-

вовідносинах переважно кожна сторона має і 

права, і обов’язки, правомочність та відповідаль-

ність [5]. Таку ж позицію займає І.С.Поліщук, 

яка зазначає, що зміст податкового зобов’язання 

– це права й обов’язки податкового боржника, 

податкового кредитора (при цьому вчена зазна-

чає, що публічні суб’єкти та платники податків 

можуть бути як боржником, так і кредитором), та 

їх фактична поведінка, спрямована на реалізацію 

прав і обов’язків [18, с.19]. У зв’язку з цим пуб-

лічні суб’єкти у фінансово-правових відносинах 

(як і в податково-правових) можуть бути як носі-

ями прав (повноважень), так і обов’язків, що та-

кож дає можливість вести мову про взаємність і 

двосторонність податкових правовідносин. На 

думку Д.О.Гетманцева, тут немає і не може бути 

протиріччя. У фінансово-правових відносинах 

владний суб’єкт може бути і суб’єктом зобов’я-

заним, носієм суб’єктивного обов’язку. Адже в 

демократичній державі не потребує доведення 

той факт, що вона як владний суб’єкт і державні 

органи як носії владних повноважень установ-

люють суворі, імперативні правила поведінки не 

лише для підвладного суб’єкта, але і для себе, 

обмежуючи тим свої повноваження для досяг-

нення завдань правового регулювання [5].  

Проте доктрина податкового зобов’язання 

обґрунтована зазначеними вченими, продовжує 

базуватися на концепції податкового обов’язку, 

адже її прихильники залишаються вірними пози-

ції про першочергове значення податкового 

обов’язку платника податків поряд з правами 

останнього, визнаючи необхідність реалізації 

фінансово-правового зобов’язання шляхом за-

стосування примусової сили держави [5, с.123]. 

Окрім цього, наголошуючи на владності, як не-

від’ємній властивості податкових правовідносин, 

С.Г.Пепеляев стверджує, що встановлені зако-

ном права платників податків спрямовані на під-

тримку балансу прав та інтересів у їх взаємовід-

носинах з податковими органами [12, с.160]. Але 

для того, аби підтримати баланс у податкових 

правовідносинах, перш за все його необхідно 

легітимним шляхом установити. Це можливо за 

допомогою налагодження пропорційності не 

тільки в формальному обсязі прав і обов’язків 

платника податків і держави у податкових пра-

вовідносинах, а й шляхом наповнення їх новим 

змістом, який відображав би двосторонність цих 

відносин і формальну рівність їх суб’єктів.  

У зв’язку з цим С.Є.Смирних продовжує, що ме-

тою суб’єктивних прав платника податків є задо-

волення законних інтересів [20, с.17]. Отже, як 

односторонність податкового обов’язку, так і 

нерівність його суб’єктів є субстанціональними 

властивостями податкового права етатистської 

держави. Ці ознаки підтверджують гіпотезу про 

асиметричність податкового права держави та є 

характерними особливостями, які відображають 

її специфічну правову природу. 

Третій аспект вираження владності держа-

ви, на думку М.А.Перепелиці, полягає в тому, що 

вона є власником усіх акумульованих за допомо-

гою податків і зборів грошових коштів. При 

цьому сама вчена звертає увагу на те, що держа-

ва так керує значною частиною власності, яка 

належить усьому суспільству, а тому вона по-

винна функціонувати не в інтересах певної час-

тини суспільства, а в інтересах усього суспільст-

ва [17, с.14]. Такої ж позиції дотримується і вче-

на М.В.Карасьова, резюмуючи, що держава наді-

ляє суб’єктів правами з метою забезпечення їм 

можливості більш ефективно реалізувати публі-

чні інтереси [9, с.225]. Але проблема в тому, що 

етатистська податково-правова наука підмінює 

публічний інтерес державним, не притаманним 

їй згідно з інструментальною метою існування.  

У зв’язку з цим  і сама держава, і органи, які 

представляють її у податкових правовідносинах, 

наділяються не характерними для мети їх функ-

ціонування властивостями. 

Оскільки поява і розвиток податкового 

права пов’язані з демократизацією суспільства, з 

ідеєю правової держави, податковому праву, як 

частині сучасної правової системи не чужі ідеї 

соціальної справедливості, принципи демократії. 

З погляду правової природи оподаткування є мі-

рою упорядкування, введення в певні канали 

майнових відносин між учасниками суспільного 

виробництва і державою [19]. При побудові вза-

ємовідносин платника податків і держави необ-

хідно враховувати, що основним завданням по-

даткового права є захист права власності від 

безмежних домагань держави, підтримання ба-

лансу інтересів платника податків і суспільства 

[13, с.22]. Характерні особливості податкового 

обов’язку, які виділяються представниками ета-

тистської податково-правової доктрини, спотво-

рюють справжню мету існування податку та по-

даткової системи, руйнують зв’язок між подат-

ковим правом держави та податковим обов’яз-

ком платника податків як суб’єктів податкових 
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правовідносин. Виокремлення зазначених особ-

ливостей зумовлене існуючим конфліктом пуб-

лічних і приватних інтересів, підміною публічно-

го інтересу державним, зумовленим прагненням 

держави максимізувати податки, а платника по-

датків – мінімізувати податковий тягар. У зв’язку 

з цим порушення балансу публічних і приватних 

інтересів, протиставлення держави та платника 

податків у податкових правовідносинах є субс-

танціональними властивостями асиметричності 

податкового права етатистської держави.  

Висновки. Категорія податкового обов’яз-

ку, яка досі визнається представниками етатист-

ської податково-правової доктрини, ключовою у 

системі податкового права не може адекватно 

відобразити справжню правову природу подат-

кового правовідношення. Наука податкового 

права потребує зміни підходів до розуміння по-

даткового обов’язку, податкових правовідносин і 

податку як центральних категорій податково-

правової науки, перебудови у відповідності із 

новими стандартами взаємовідносин між держа-

вою та платником податків. Визначені в податково-

правовій науці та закріплені чинним податковим 

законодавством характерні властивості зазначено-

го обов’язку розкривають правову природу неспів-

вимірності, непропорційності податкового права 

держави та податкового обов’язку платника подат-

ків, а отже, асиметричність податкового права. Пу-

блічність, владність, односторонність податкових 

правовідносин і нерівноправність їх суб’єктів су-

перечать сутності таких відносин і виступають су-

бстанціональними властивостями податкового 

права етатистської держави, які визначають право-

ву природу  його асиметричності. 

Істинна правова природа податкових пра-

вовідносин, які виникають між зазначеними 

суб’єктами, розкривається не через панівне в на-

уці розуміння його як одностороннього, безумо-

вного, безвідплатного та примусового податко-

вого обов’язку платника податків, яке ще більш 

загострює існуючу конфліктність податково-

правового регулювання та зумовлює його асиме-

тричність, а ґрунтується на конструкції податко-

вого зобов’язання, особливості якого відобража-

ють справжню суть податкових правовідносин. 

Перегляд поняття та характерних особливостей 

податкових правовідносин між державою та пла-

тником податків за допомогою застосування 

принципу симетрії дозволить залагодити конф-

лікт публічних і приватних інтересів у податко-

вому праві шляхом забезпечення їх балансу, до-

сягнення пропорційності правового статусу дер-

жави та платника податків як суб’єктів податко-

вих правовідносин та їх формальної рівності. 
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V.B. Raritska  

Tax obligation of the taxpayer as a basis of the asymmetry of Tax Law of the State 

 

Summary 

The article examines legal nature of the asymmetry of Tax Law of the State on the basis of tax obliga-

tions which is described as a relationship between the taxpayer and the State. It argues that it is unreasonable 

to accent such characteristics of tax relations as authoritativeness, unilateralism and legal inequality of its 

subjects. The article substantiates a thesis that these characteristics are substantial features of Etatist State 

that reflect the specific legal nature of the asymmetry of the State’s Tax Law. 

Key words: asymmetry, Tax Law of the State, tax obligation of the taxpayer, tax liability. 

 

В.Б. Рарицкая  

Налоговая обязанность налогоплательщика как основание асимметричности  

налогового права государства 

 

Аннотация 

Исследуется правовая природа асимметричности налогового права государства через понятие и 

характерные признаки налоговой обязанности как правоотношения между налогоплательщиком и 

государством. Аргументируется нецелесообразность выделения властности, односторонности нало-

говых правоотношений и юридического неравенства их субъектов как характерных особен-ностей 

налоговых правоотношений. Обосновывается тезис о том, что указанные признаки налогового право-

отношения являются субстанциональными свойствами этатистского государства, отражающие спе-

цифическую правовую природу асимметричности его налогового права.  

Ключевые слова: асимметричность, налоговое право государства, налоговый долг налогопла-

тельщика, налоговое обязательство. 
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ПОДАТКОВО-ПРАВОВІ РИЗИКИ ЯК НАСЛІДОК ПОДАТКОВО-ПРАВОВОГО 

ПАТЕРНАЛІЗМУ 

 
Проводиться дослідження податково-правових ризиків як негативної тенденції реалізації в державі полі-

тики податково-правового патерналізму та їх видів. Обґрунтовується теза про підміну субстанціональною дер-

жавою публічного інтересу державним, що породжує відчуття незахищеності у платників податків, що очіку-

ють від цієї держави «батьківської» турботи у вигляді одержання певних благ. Встановлено, що різна цільова 

спрямованість цих суб’єктів податкових відносин спричиняє виникнення негативних наслідків у вигляді подат-

кових ризиків як для однієї сторони, так і для іншої.  

Ключові слова: податково-правовий патерналізм, податково-правовий ризик, публічний інтерес, держава, 

платники податків.  

 

Постановка проблеми. В умовах зміни як 

внутрішньої, так і зовнішньої політики України, 

взяття курсу на інтеграцію до Європейского Со-

юзу все більш гостро постає необхідність рефор-

мування податкового законодавства, приведення 

його у відповідність до європейських стандартів. 

Це дасть змогу вийти вітчизняному податковому 

праву на якісно новий рівень, оскільки українсь-

ка наука фінансового права продовжує шукати 

відповіді на питання фінансово-правової дійсності 

в руслі етатистської доктрини податкового права, 

що залишається пануючою доктриною по відно-

шенню до визначення правового статусу держави 

та її взаємовідносин з платниками податків.  

Держава, що реалізує етатистcьку доктрину 

податкового права, активно використовує патер-

налізм як засіб побудови такого типу взаємовід-

носин, при якому держава виступає зі своєрідних 

покровительських, опікунських позицій по від-

ношенню до платника податків. Проте така бать-

ківська турбота при її глибинному вивченні є ні 

чим іншим як маскою, за якою приховується 

ефективно налагоджений механізм першочерго-

вого задоволення державного інтересу.  

Платники податків у такій державі відчу-

ваючи власну незахищеність, збільшення подат-

кового навантаження та незадоволення держа-

вою їх законного інтересу, не бажають віддавати 

їй ні крихти своєї приватної власності. Як зазна-

чає О.В. Дьомін, почуття власності є найбільш 

природною властивістю людини, яка за значимі-

стю стоїть на одному щаблі з інстинктами самоз-

береження, домінування, продовження роду і т.п. 

Здатність добровільно відмовитися від своєї вла-

сності в публічних інтересах властива незначній 

кількості найбільш моральних членів суспільства 

і в будь-якому випадку є колосальним актом по-

долання в собі глибинних, сутнісних якостей 

людської природи. Тому держава змушена ви-

значати оподаткування не в якості правомочнос-

ті, але як обов'язок, від виконання якого приват-

на особа відмовитися не вправі [10, с. 84]. Відтак 

різна цільова орієнтація держави і платників по-

датків у податкових правовідносинах породжує 

конфліктність цих відносин.  

На фоні зростання градусу соціального не-

вдоволення суспільства, держава  змушена виво-

дити на арену постійної боротьби її інтересів та 

інтересів платників податків патерналізм як ефе-

ктивний інструмент залагодження таких конфлі-

ктів, вибудовуючи таку модель взаємовідносин, 

при якій держава отримує весь обсяг грошових 

ресурсів, що надходять від сплати податків та 

зборів, а платники податків одержують обіцяне 

державою ніби задоволення власного інтересу. 

Так чи інакше, але державі необхідні дрібні 

заздалегідь відомі жертви у вигляді патерналізму зі 

своєї сторони заради великої мети повного пода-

льшого панування суверенної податкової держави 

над платником податків. Патерналізм створює ілю-

зію соціального компромісу, хоча насправді є засо-

бом самоприховування державою власних інте-

ресів за публічними інтересами суспільства.  

Але політика податково-правового патер-

налізму у державі не може реалізовуватись пос-

тійно і рано чи пізно дає тріщину. Патерналізм 

це перш за все відсутність взаємодії між держа-

вою в особі уповноважених органів та платника-

ми податків. Держава, що лише акумулює кошти 

платників податків у вигляді податкових надхо-

джень і не надає їм в замін задоволення їх інте-

ресів та потреб, підриває довіру платників пода-

тків до себе. Такий тип взаємовідносин часто 

породжує почуття відторгнення у платників по-

датків політики держави, що ведеться щодо них 

самих, тому вони починають шукати законні, а 

часом і незаконні шляхи мінімізації податкового 

навантаження. Ще А. Сміт відзначав, що підпри-
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ємець як «власник капіталу» є громадянином 

усього світу і ніщо не зупинить його залишити ту 

державу, в якій він постійно зазнає образливих 

проти нього дій щодо оподаткування, змушений 

сплачувати обтяжливий податок; при можливості 

він переведе свій капітал до тієї країни, де зможе 

вільно вести справи та користуватися своїм май-

ном [15, c. 341]. Відтак  платники податків, не 

відчуваючи підтримки держави, намагаються 

шукати для себе альтернативні шляхи виживан-

ня, що відповідно посилює загрозу настання не-

сприятливих наслідків для суб’єктів податкових 

відносин у вигляді податково-правових ризиків.  

Ступінь дослідження проблеми. В украї-

нській науковій юридичній  літературі проблема 

податково-правового ризику залишається не роз-

робленою на професійному рівні, хоча в дослі-

дженнях такого роду існує велика не тільки тео-

ретична, але і практична необхідність. В еконо-

мічній науці проблема податкових ризиків було 

приділено куди більше уваги. Так, серед вчених-

економістів можна виділити таких як Вітлинсь-

кий В.В., Деріна О.В., Івченко І.Ю.,Мігунова 

М.І., Старостіна А.О., Шегда А.В.  

Грунтовні і такі, що заслуговують на увагу 

дослідження подаково-правових ризиків знахо-

димо у російській літературі. Так, зокрема Д.М. 

Щокін у своїй монографії «Податкові ризики та 

тенденції розвитку податкового права», спираю-

чись на наукові дослідження, законодавство Ро-

сійської Федерації та практику тлумачення Кон-

ституційним Судом РФ норм податкового права, 

дослідив соціальні причини та фактори податко-

вих ризиків, охарактеризував правові прийоми 

зниження податкових ризиків. В.Г. Пансков дос-

лідував поняття податкових ризиків, їхній 

суб’єктний склад, а також найпоширеніші подат-

кові ризики в сфері оподаткування податком на 

додану вартість, при визначенні ринкової ціни 

угоди та ін. Крім того, проблема визначення по-

даткових ризиків цікавила таких російських вче-

них як: Бризгалін А.В., Павлова Л.П., Павлов 

І.П., Татарніков К.М. і багатьох інших. 

Мета статті – проаналізувати правову при-

роду податково-правових ризиків як негативного 

наслідку реалізації у відносинах держави і платни-

ків податків податково-правового патерналізму.  

Виклад основного матеріалу. У фінансо-

во-правовій науці існує велика кількість підходів 

до визначення податково-правового ризику. Од-

нак важливим є не термін сам по собі, а той 

зміст, який в нього вкладається. Так, податковий 

ризик розуміють як явище, що стосується як ви-

ключно платників податків, так і держави та її 

уповноважених органів. Саме таке широке вико-

ристання даного поняття обумовлює необхід-

ність його чіткого визначення.  

У Великому тлумачному словнику сучасної 

української мови за ред. В. Т. Бусела під ризиком 

розуміється усвідомлена можливість небезпеки; 

можливість збитків та неуспіху у якійсь справі 

[7, с. 1030]. У Юридичній Енциклопедії за ред. 

Ю.С. Шемшученка ризик у праві тлумачиться як 

небезпечність виникнення непередбачених ви-

трат очікуваного прибутку, доходу, майна, кош-

тів у зв’язку з випадковою зміною умов економі-

чної діяльності, несприятливими обставинами 

або дією непереборної сили; ступінь імовірності 

певної негативної події, яка може відбутись у пев-

ний час або за певних обставин; можлива подія, 

поява якої має ймовірний і випадковий характер та 

зумовлює небажані наслідки для учасників відпо-

відних правовідносин [20, с. 314]. Згідно Тлумач-

ного словника В.Даля слово "ризикувати" вжива-

ється в двох значеннях: по-перше, пускатися на-

вмання, діяти сміливо, заповзято, сподіваючись на 

щастя (приказка "Ризик - благородна справа»); по-

друге, наражатися на небезпеку, мінливості, невда-

чі (приказка "Ризикувати головою") [9, с. 96]. 

У ст. 14 Податкового кодексу дається зако-

нодавче визначення ризику як  ймовірності неде-

кларування (неповного декларування) платником 

податків податкових зобов'язань, невиконання 

платником податків іншого законодавства, конт-

роль за яким покладено на органи державної по-

даткової служби [1]. У Методичних рекоменда-

ціях щодо організації проведення перевірок під-

приємств, які входять до складу фінансово-

промислових груп, інших об'єднань та великих 

платників податків, затверджених наказом Дер-

жавної податкової адміністрації у 2007 р. подат-

ковий ризик визначається як можливість втрати 

бюджетних надходжень внаслідок вірогідного 

або встановленого порушення податкового та 

валютного законодавства [3]. 

У економічній та фінансово-правовій науці 

вчені також по різному підходять до розумінні 

категорії «податковий ризик». Так, В.М. Фурман 

вважає, що податковий ризик пов'язаний з імові-

рністю виникнення непередбачених фінансових 

втрат при запровадженні нових видів податків, 

збільшення ставок податків, скасування наданих 

підприємству податкових пільг чи «податкових 

канікул», зміну порядків і строків внесення пода-

ткових платежів [18, с. 108]. На думку А.В. Мат-

війчука податковий ризик – це вид фінансового 

ризику, що визначає можливість виникнення 

втрат у зв’язку з введенням нових або збільшенні 
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рівня ставок діючих податків і зборів. Він також 

пов'язаний із імовірністю  зміни строків і умов 

здійснення окремих податкових пільг у сфері 

господарської діяльності підприємства [13, с. 

18]. Д.М. Щокін піддає критиці поширені у нау-

ковій літературі  визначення податкового ризику 

через означення «непередбачений». Так, вчений 

стверджує, що навряд чи можна погодитися з 

тим, що непередбачуваність є сутнісною озна-

кою ризику. Категорія ризику для того і існує, 

щоб описати (в певному сенсі - зазначити) на 

величину небезпеки [19]. 

Д.Н. Тихонов і Л.Г. Липник звертають ува-

гу на те, що податковий ризик - це можливість 

для платника податків понести фінансові та інші 

втрати, пов'язані з процесом сплати та оптиміза-

ції податків, виражена в грошовому еквіваленті 

[16, с. 105]. С.О. Філін вважає, що ризик подат-

ковий ... - це можливі донарахування податків, 

штрафів, пені та інших санкцій податкових орга-

нів у разі проведення ними виїзної документаль-

ної перевірки [17, с. 19]. 

Всі вищеперераховані підходи до визна-

чення податкового ризику хибують за однією 

ознакою: в якості основного суб’єкта, для якого 

можуть настати негативні фінансові наслідки, 

вони називають платників податків. На нашу ду-

мку, це все ж таки дещо одностороннє розуміння 

податкових ризиків. Податкові ризики повинні 

застосовуватися щодо всіх суб'єктів податкових 

правовідносин, тобто не тільки платників подат-

ків, але й держави. Дійсно, вводячи нові податки, 

підсилюючи податкове навантаження, а часто 

вносячи, здавалося б, незначні зміни в податкове 

чи інше законодавство, або своєчасно не поправ-

ляючи діючі закони, держава завжди ризикує не-

дорахуватися податкових надходжень. Саме та-

кої позиції притримуються В.Г. Пансков визна-

чаючи податковий ризик як можливість фінансо-

вих втрат для всіх учасників податкових право-

відносин [14, с. 4] та Д.М. Щокін, який пише, що 

податковий ризик – це можливе настання не-

сприятливих матеріальних (насамперед фінансо-

вих) та інших наслідків для платника податків 

або держави в результаті дій (бездіяльності) уча-

сників податкових правовідносин [19, с. 8]. 

Видається, що об'єктивною причиною ви-

никнення податкових ризиків є діалектичне про-

тиріччя у взаємовідносинах держави і платників 

податків. Якщо для держави успішна реалізація 

фіскальної функції знаходить прояв в забезпе-

ченні запланованих надходжень податкових до-

ходів до бюджету, то для платника податків - це 

витрати, які він прагне оптимізувати (мінімізува-

ти) в силу їх неминучості [8, c. 21]. 

Держава як суб'єкт податкового права мо-

же нести такі податково-правові ризики: по-

перше, ризик зниження податкових надходжень 

в бюджетну систему країни. Загальновідомо, 

що при надмірному посиленні податкового нава-

нтаження певна частка платників податків неми-

нуче йде у «тінь», інші ж, залишаючись "на світ-

лі", усіма правдами і неправдами намагаються 

мінімізувати свої податкові зобов'язання. Вна-

слідок цього втрати податкових надходжень до 

бюджетів всіх рівнів можуть значно перевищува-

ти виграш від введення нового податку, або під-

вищення податкових ставок, або скасування по-

даткових пільг [14, с. 5].  

По-друге, держава несе ризик вжиття 

платниками податків заходів мінімізації подат-

кового навантаження, уникаючи прямих пору-

шень норм чинного податкового законодавства. 

В умовах, коли держава акумулює грошові кош-

ти у вигляді податкових платежів у своїй «кише-

ні» і не забезпечує натомість задоволення публі-

чного інтересу, у платників податків виникає 

природне відторгнення, протест проти такої суб-

станціональної держави. Як наслідок вони почи-

нають шукати можливі шляхи зменшення подат-

кового навантаження. Прагнення не платити по-

датки або платити їх у меншому розмірі існува-

тиме доти, поки податки залишаються основним 

джерелом доходної частини бюджету. Але в ос-

новному платники чітко розуміють, що податки 

неминучі і платити їх необхідно, оскільки останні 

забезпечуються механізмом державного примусу. 

Вони вибирають мінімізацію податкових зобов'я-

зань за допомогою використання пільг і максима-

льного врахування можливостей оптимізації та 

зменшення платежів. Зрозуміло, що така тенденція 

є несприятливою для держави, оскільки тягне за 

собою зменшення надходжень до державної казни 

і, відповідно, зменшення джерел фінансування 

державних потреб субстанціональної держави.  

По-третє, ризики ухилення від оподатку-

вання, які визначаються усвідомленим намаган-

ням реального або потенційного платника міні-

мізувати рівень сплати податків або уникнути 

оподаткування шляхом порушення чи невико-

нання вимог чинного податкового законодавства. 

По-четверте, ризики надвитратності, до яких 

відносяться процедурні ризики, які зумовлюють-

ся чинним регламентом процедур адмініструван-

ня податків та/або вимагають використання при 

цьому неадекватно великих людських чи матері-

альних ресурсів [5].  
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Платники податків можуть зіштовхнутися 

із такими ризиками як зниження обсягів фінан-

сових ресурсів і майнового потенціалу внаслідок 

фінансових втрат (додаткові платежі до бюдже-

ту, включаючи штрафні санкції).  По-друге, пе-

ред платником податків може постати несприят-

ливий наслідок у вигляді посилення податкового 

контролю. Ризики податкового контролю істотно 

залежать від рівня активності платника податків 

щодо мінімізації податків. У законослухняного 

платника ризики податкового контролю досить 

невеликі і швидше зводяться до можливості поя-

ви і виявлення податковими органами випадко-

вих помилок податкового обліку. У платника по-

датків, який робить активні дії по мінімізації по-

датків, ці ризики істотно зростають [5].  

З метою постійного контролю над такими 

платниками податків держава розподіляє їх на 

групи за категорією уваги. Відповідно до Наказу 

Державної податкової адміністрації від 

30.06.2006 р. «Про затвердження Методичних 

рекомендацій щодо порядку розподілу платників 

податків за категоріями уваги» за показниками по-

даткової поведінки та рівня ризику суб'єктів госпо-

дарювання розрізняють такі категорії уваги: 

 Категорія 1 – сумлінні платники подат-

ків, у яких фіксується відсутність випадків по-

рушення термінів подачі податкової звітності; 

повнота та своєчасність сплати податків і зборів 

(обов'язкових платежів) до бюджетів та держав-

них цільових фондів; більший за середній у групі 

(галузі) рівень сплати податків і зборів (обов'яз-

кових платежів) до бюджетів та державних ці-

льових фондів. 

 Категорія 2 – платники податків помір-

ного ризику, які характеризуються низьким зна-

ченням фіскальної важливості; середнім рівнем 

сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) 

до бюджетів та державних цільових фондів. При 

супроводженні платників податків, віднесених до 

2-ї категорії уваги, передбачається проведення пос-

тійного моніторингу діяльності суб'єктів господа-

рювання шляхом проведення невиїзного аудиту. 

 Категорія 3 – платники податків високого 

ризику, податкова поведінка яких визнається неза-

довільною, через наявність ознак серйозних пору-

шень податкового законодавства. При супрово-

дженні платників податків, віднесених до 3-ї кате-

горії уваги, передбачається здійснення постійного 

моніторингу діяльності суб'єктів господарювання 

та проведення обов'язкового виїзного аудиту [4]. 

Платники податків також можуть нести ри-

зик посилення податкового навантаження. У 

зв’язку з реалізацією державою політики подат-

ково-правового патерналізму і як наслідок зрос-

тання соціального невдоволення, та розчаруван-

ня у державі як гаранті «нормальності» життя 

людей, платники податків починають ухилятися 

від виконання свого податкового обов’язку. 

Держава, намагаючись відновити звичний для 

себе порядок руху грошових коштів, починає 

задіювати всі можливі механізми, втому числі і 

зміну податкового законодавства, що ніби мало б 

перекрити шляхи відступу платникам податків. 

Проте такі дії не лище не сприяють збільшенню 

надходжень до державного бюджет, але і роблять 

податкове законодавство невизначеним і часто 

суперечливим. Як зазначає Д.М. Щокін, тенден-

ція до збільшення невизначеності податкового 

права проявляється як на рівні законодавства про 

податки і збори, так і на рівні правозастосовчої 

практики. Найяскравішим доказом зростання 

невизначеності податкового права є збільшення 

податкових спорів між платниками податків та 

податковими органами. Податково-правовий 

спір, як правило, ґрунтується на невизначеності в 

правовому становищі, в правах обов'язках учасни-

ків податкових правовідносин – платників податків 

та податкових органів. Така невизначеність подат-

кового законодавства веде до порушення прав і 

свобод платника податків, підриву балансу публіч-

ного та приватного інтересу [19, с. 20].  

Виникає запитання: чому часта зміна пода-

ткового законодавства та його невизначеність є 

перш за все ризиком платників податків, а не 

держави, адже у неї теж в певній мірі руйнується 

фундамент для стягнення податків і зборів у нею 

встановленому порядку. З цього приводу слушно 

зазначає Д.М. Щокін, що в певному сенсі владі 

закон не потрібен, вона і так володіє організова-

ною силою і здатна безпосередньо домагатися 

своїх інтересів. Закон потрібен слабкій стороні - 

платнику податків. Ідея правової держави в по-

датковій сфері – це ідея приборкання влади дер-

жави, введення її в рамки [19, с. 27].  

Платник податків також може нести ризик 

подвійного оподаткування, яке може бути внут-

рішнім та зовнішнім. Внутрішнє подвійне опода-

ткування має місце тоді, коли в країнах один і 

той же податок справляється на рівні різних ад-

міністративно-територіальних одиниць однієї 

держави [11]. В Україні до внутрішнього подвій-

ного оподаткування можна віднести одночасне 

оподаткування юридичних осіб та їх акціонерів; 

одночасне справляння збору за провадження де-

яких видів підприємницької діяльності та подат-

ку на прибуток підприємств. Зовнішнє (міжнаро-

дне) повійне оподаткування викликане колізією 
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законодавства двох або більше країн. Воно 

пов’язане з тим, що, по-перше, система оподат-

кування кожної країни характеризується наявніс-

тю певних власних особливостей, по-друге, кож-

на держава намагається всіма можливими засо-

бами збільшити власні податкові надходження, і 

як наслідок виникають випадки багатократного 

міжнародного оподаткування [6, с.222].   

Необхідно враховувати, що подвійне опо-

даткування завжди стосується суперечностей, які 

складаються в однотипних податкових механіз-

мах (в системі прямих чи в рамках непрямих по-

датків), але не при оподаткуванні об’єктів різних 

по типу податків (прямих і непрямих) [12]. 

Усунути внутрішнє подвійне оподаткуван-

ня в більшості випадків держава може здійснити 

зазначене через проведення реформ національно-

го податкового законодавства, спираючись на 

наслідки застосування окремих норм та матеріа-

лів судової практики. Усунення міжнародного 

подвійного оподаткування може здійснюватись 

як самостійними зусиллями кожної держави, так 

і шляхом об’єднання їхніх зусиль, тобто через 

укладення міжнародних договорів [6, с. 225].  

Крім того, платники податків у відносинах 

з державою  також несуть ризик  притягнення до 

відповідальності. За порушення податкового за-

конодавства для платника податків можуть на-

ставати негативні наслідки у вигляді притягнен-

ня до відповідальності, внаслідок чого вони бу-

вають змушені не лише вносити в бюджет не-

сплачені суми податків, але і платити пеню, 

штрафні санкції за порушення податкового зако-

нодавства. Водночас при ухиленні від сплати 

податків в значних, великих та особливо великих 

розмірах (в 1000, 3000, 5000 і більше разів пере-

вищують установлений законодавством неопода-

тковуваний мінімум доходів громадян) може на-

стати і кримінальна відповідальність по відно-

шенню до таких платників податків [2].  

Як випливає з вищевикладеного, податко-

во-правові ризики як держави, так і платників 

податків визначаються в основному такими фак-

торами: для платників податків – це їх власна 

діяльність з податкового планування, а для дер-

жави – проведена нею податкова політика. 

Висновок. Податково-правові ризики зав-

жди були, є  будуть очікуваним наслідком існуван-

ня патерналістських відносин між державою і пла-

тниками податків. Патерналізм створює умови, в 

яких держава, реалізуючи свій податковий сувере-

нітет, основну частину доходів від сплати податко-

вих платежів витрачає на забезпечення власних 

потреб, а фінансування інтересів суспільства від-

ходить на задній план і здійснюється за залишко-

вим принципом. У такому разі платники податків є 

інструментом держави у реалізації своїх потреб та 

інтересів. Зрозуміло, що така модель відносин зав-

жди буде наражатися на ті чи інші ризики, у 

зв’язку з тим, що різна цільова спрямованість дія-

льності держави (акумулювання коштів у вигляді 

податкових платежів для задоволення своїх пот-

реб) та платників податків (прагнення мінімізувати 

податкове навантаження щоб не віддавати субста-

нціональній державі своєї приватної власності) по-

роджує постійну конфліктність їх відносин. Тому 

гармонізація інтересів держави і платників подат-

ків, перетворення держави з субстанціональної в 

інструментальну, в тому числі шляхом удоскона-

лення податкового законодавства, є важливим фак-

тором мінімізації податково-правових ризиків для 

всіх учасників податкових правовідносин. Сукуп-

ним результатом буде створення об'єктивних умов 

підвищення фінансової стійкості платників подат-

ків і зростання податкових надходжень в бюджет-

ну систему держави в цілому. 
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Tax legal risks as a consequence of the tax legal paternalism 

 

Summary 

The article presents a theoretical research of tax legal risks as a negative trend in the implementation 

of the state policy of tax legal paternalism and their types. State overrides the public interest on the public 

interest, which creates a sense of insecurity among the taxpayers who expect from this state the "parent" of 

care in the form of receipt of certain benefits. Different target orientation of subjects of tax relations implies 

the occurrence of adverse effects in the form of tax risks for both subjects. 

Keywords: tax legal paternalism, tax legal risk, public interest, state, taxpayers. 

 

К.Ю. Тараненко 

Налогово-правовые риски как  последствие налогово-правового патернализма 

Аннотация 

Проводится исследование налогово-правовых рисков как негативной тенденции реализации в 

государстве политики налогово-правового патернализма и их видов. Обосновывается тезис о подмене 

субстанциональным государством публичного интереса государственным, что порождает чувство 

незащищенности у налогоплательщиков, ожидающих от этого государства «родительской» заботы в 

виде получения определенных благ. Установлено, что разная целевая направленность этих субъектов 

налоговых отношений влечет возникновение негативных последствий в виде налоговых рисков как 

для одной стороны, так и для другой. 

Ключевые слова: налогово-правовой патернализм, налогово-правовой риск, публичный инте-

рес, государство, налогоплательщики. 
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КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ПІДСТАВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА НЕОБХІДНУ ОБОРОНУ 

 
Підставою практичної реалізації громадянином належного йому права на оборону є суспільно-небезпечне 

зазіхання, що відбувається лише у формі дії. При цьому ступінь суспільної небезтурботності діяння того, хто 

зазіхає, не суть важливо з погляду можливості використання сили тим, хто обороняється, характер якої не може 

бути залежним і від особливостей суб'єкта зазіхання. 

Ключові слова: необхідна оборона, умови правомірності, підстава посягання, напад, захист.  

 

Постановка проблеми. При розгляді пи-

тання про проблеми і шляхи удосконалення кри-

мінально-правової регламентації інституту необ-

хідної оборони потрібно з’ясувати, що саме ви-

кликає практичну реалізацію громадянами цього 

права. Необхідною обороною, відповідно до ст. 

36 КК України, визнається правомірний захист 

від суспільно небезпечного посягання шляхом 

заподіяння шкоди злочинцю.  

Метою цієї статті є окреслення підстав ре-

алізації права на необхідну оборону. 

Виклад основного матеріалу. Під підста-

вою будь-якого правового явища прийнято розу-

міти причину існування цього явища, своєрідний 

зовнішній імпульс, що дає йому життя. У науці 

вітчизняного кримінального права практично 

загальновизнано,  що зовнішнім імпульсом необ-

хідної оборони є суспільно небезпечне посяган-

ня. Проте в юридичній літературі і судових рі-

шеннях, у ряді випадків, незважаючи на пряму 

вказівку законодавця на те, що заподіяння шкоди 

не є злочином при захисті саме від суспільно не-

безпечного посягання, використовується термін 

„напад‖. Під нападом  належить розуміти дії, спря-

мовані на досягнення злочинного результату шля-

хом застосування насильства до потерпілого чи 

створення загрози його застосування.  

При цьому, на думку ряду авторів, випадки 

посягання, яке не є нападом, не утворюють необ-

хідної оборони, пов’язаної із заподіянням тому, 

хто посягає, кримінально карної шкоди. Справді, 

більшість посягань, проти яких на практиці за-

стосовуються оборонні дії, вчиняються у формі 

нападу. Та заперечувати можливість оборони від 

посягань, які не є нападом, у випадках замаху на 

життя шляхом отруєння, при пошкодженні або 

знищенні майна тощо, означає досить невиправ-

дано звужувати можливість  реалізації громадя-

нами суб’єктивного права на захист. До того ж, 

відповідно до   ч. 1 ст. 64 Конституції України: 

„конституційні права і свободи людини і грома-

дянина не можуть бути обмежені, крім випадків, 

передбачених Конституцією України‖.  

У статті 36 КК України говориться саме 

про посягання, а не про напад. Отже, всі правоза-

стосовчі акти по справах з необхідної оборони і 

перевищення її меж не можуть обмежувати 

суб’єктивне право громадян і повинні ґрунтува-

тися на законі, який визнає незлочинним заподі-

яння шкоди при захисті від суспільно небезпеч-

ного посягання. 

Питання про передумови виникнення права 

на оборону традиційно розглядалися в контексті 

обставин, які характеризують її як процес узає-

модії того, хто посягає, і того, хто обороняється. 

І ці передумови аналізувалися лише у зв’язку з 

посяганням як одним з елементів такого процесу, 

тобто мова йшла про виділення, поряд з умова-

ми, які належать до захисту, умов правомірності 

необхідної оборони, які належать до посягання. 

Такими  зазвичай називали суспільну небезпеч-

ність, наявність і дійсність (реальність) посяган-

ня. Різниця у поглядах полягала в оспорюванні  

необхідності виділення або такої умови як дійс-

ність, або такої – як існування посягання. На ду-

мку В.Ф. Кириченка, ознака дійсності зайва, зво-

диться до твердження, що „напад повинен бути 

нападом‖ [1, с. 35]. Такої ж думки дотримується 

І.І. Слуцький [2 с. 56]. М.М. Паше-Озерський 

вважав, що не варто висувати ознаку наявності 

посягання в силу того, що момент „наявності‖ 

полягає сам собою в понятті „необхідна оборо-

на‖, а також у тому, що якщо розуміти наявне 

посягання як учинене або те, яке безпосередньо 

може бути вчинене, то в понятті „наявність пося-

гання, яке може бути вчинене‖ існує внутрішнє 
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протиріччя [3, с. 46-47].  

Ряд спеціалістів зазначили, що оскільки 

посягання, внаслідок якого виникає право на не-

обхідну оборону, насправді є суспільно небезпе-

чним, тоді не зовсім правильно говорити про 

умови правомірності, які належать до посягання, 

мову необхідно вести або про умови виникнення 

й припинення стану необхідної оборони [4, с. 

42], або про умови, які визначають стан необхід-

ної оборони [5, с. 53]. В.І. Ткаченко вважає непе-

реконливою наведену вище позицію, згідно з 

якою умови правомірності необхідної оборони 

поділяються на дві групи (ті, що належать до по-

сягання і до захисту). Він звернув увагу на ети-

мологічну неточність терміна, який використо-

вується для характеристики „умов‖, під якими 

розуміються обставини, від яких щось залежить. 

Із ч.1 ст. 36 КК України випливає, що визнання 

необхідної оборони діянням незлочинним ста-

виться законодавцем у залежність лише від не-

допущення перевищення меж необхідної оборо-

ни, яке і є єдиною вказаною в законі умовою.  

Теорія кримінального права відносить до 

умов правомірності й обставини, які знаходяться 

за межами самого захисту, і називає їх умовами, 

які належать до посягання. Та наявність і дійс-

ність є, з усією очевидністю, невід’ємними влас-

тивостями будь-якого суспільно небезпечного 

посягання. Тому, на думку В.І. Ткаченка,  потрі-

бно виділяти підстави необхідної оборони  і ряд 

її об’єктивних і суб’єктивних ознак. Так, оскіль-

ки необхідна оборона – це саме захист особисто-

сті, її прав, а також інтересів суспільства і дер-

жави шляхом заподіяння шкоди тому, хто пося-

гає, остільки елемент суб’єктивного права на за-

хист може бути по-іншому визначений, як право 

на необхідну оборону. Тому мову необхідно вес-

ти не про підстави необхідної оборони, оскільки  

природне невід’ємне право людини не має будь-

яких підстав, а про підстави реалізації цього пра-

ва, яким є суспільно небезпечне посягання. 

Ю.В. Баулін при характеристиці передумов 

необхідної оборони також уживає термін „підс-

тава‖. Проте, на його думку, суспільно небезпеч-

не посягання є лише однією з підстав необхідної 

оборони. Оскільки ці підстави „являють собою 

необхідні і достатні умови, існування яких ви-

правдовує дії при заподіянні тому, хто посягає, 

шкоди, тоді необхідна оборона можлива при: 1) 

вчиненні суспільно небезпечного посягання 

(правова підстава); 2) необхідності в негайному 

заподіянні тому, хто посягає, шкоди для попере-

дження або припинення суспільно небезпечного 

посягання (фактична підстава)‖ [6, с. 227]. Не 

розглядаючи детально погляди Ю.В. Бауліна на 

правову підставу необхідної оборони, слід нама-

гатися дослідити його позиції щодо фактичної 

підстави. Автором надається обґрунтування ви-

ділення такої підстави: „необхідна оборона, яка 

пов’язана з можливим заподіянням шкоди пра-

вам та інтересам того, хто посягає, який хоч і 

вчинив посягання на охоронювані законом інте-

реси, проте не поставив себе поза законом, є ли-

ше суб’єктивним правом громадянина, внаслідок 

чого необхідні серйозні підстави, які виправдо-

вують заподіяння шкоди тим, хто оборонявся, 

тому, хто посягав‖. Невизнання суспільно небез-

печного посягання як достатньої підстави для 

заподіяння шкоди тому, хто посягає, небезспірне. 

Факт учинення адміністративного проступку або 

злочину є підставою для законного обмеження 

прав і свобод правопорушника шляхом притяг-

нення його до відповідальності і призначення 

адміністративного стягнення або кримінального 

покарання. Чому вчинення таких правопорушень 

(а саме проти них найчастіше і вчиняються обо-

ронні дії) не може служити підставою для закон-

ного обмеження правового статусу того, хто по-

сягає, шляхом заподіяння шкоди його особистос-

ті, правам, інтересам?  

  З одного боку, Ю.В. Баулін характеризує 

обставини, які виключають злочинність діяння, 

однією з яких є необхідна оборона, як суспільно-

корисні (відповідно позбавлені ознаки суспільної 

небезпечності) і правомірні вчинки, а з іншого –  

впроваджуючи поняття фактичної підстави не-

обхідної оборони визнає дії того, хто обороня-

ється, при заподіянні шкоди тому, хто посягає, 

суспільно небезпечним, оскільки, на його думку, 

останній хоча і вчинив посягання, проте не пос-

тавив себе поза законом. Звідси випливає, що 

оборонні дії визнаються незлочинними лише то-

му, що вони дозволені законодавцем, хоча при 

цьому вони, заподіюючи шкоду особистості і 

правам того, хто посягав, який залишається під 

захистом закону, є суспільно небезпечними. Той, 

хто обороняється, ставиться в таке становище, 

коли в умовах посягання на охоронювані інте-

реси, найчастіше не очікувано для нього і досить 

інтенсивно, він повинен не тільки оцінити розмір 

шкоди, яка заподіюється тому, хто посягає, яка 

не повинна бути визнаною як перевищення меж 

необхідної оборони, але й вирішити для себе, чи 

має він узагалі у даній ситуації право на реаліза-

цію суб’єктивного права. Після цього той, хто 

оборонявся, повинен буде довести слідчим і су-

довим органам правильність учинених ним дій 

як таких, які вимагали заподіяти шкоду. Важко 
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не погодитися з твердженням, що „науці кримі-

нального права і судовій практиці відома не 

тільки правова, але й фактична підстава необхід-

ної оборони, а саме: необхідність негайного за-

подіяння шкоди тому, хто посягає, яка має місце 

там і тоді, де і коли не вчинення негайних захо-

дів по попередженню або припиненню посягання 

погрожує заподіянням явної і невідновлюваної 

шкоди правоохоронюваним інтересам‖ [6, с. 

229]. Та необхідно мати на увазі, що предметом 

аналізу Ю.В. Бауліна було кримінальне законо-

давство, яке діяло до розпаду СРСР. Законодав-

ство і судова практика того періоду не були в 

цілому зорієнтовані на того, хто обороняється, 

скоріше вони створювали гарантії саме для того, 

хто посягав. Проте у наведеній позиції, як і в ін-

ших, які висловлювалися в літературі, присутнє 

визнання суспільно небезпечного посягання як 

підстави необхідної оборони, що відповідає всім 

законодавчим формулюванням, які існують про-

тягом останніх десятиліть.  

Отже, потрібно вести мову не про підстави 

необхідної оборони, а про підстави реалізації 

людиною права на необхідну оборону.  

Закон не розкриває ні змісту, ні форми сус-

пільно небезпечного посягання, яке є підставою 

реалізації громадянами права на захист, що й зу-

мовлювало наявність різноманітних, у тому чис-

лі і суперечливих,  точок зору. Щодо форми по-

сягання в юридичній літературі були висловлені 

різні думки. При цьому ні в кого з дослідників не 

викликало сумнівів, що оборону можна вчиняти 

проти суспільно небезпечних дій. Питання поля-

гає ось у чому: чи є підставою необхідної оборо-

ни суспільно небезпечна бездіяльність? У кримі-

нально-правовій літературі була висловлена ду-

мка, що якщо посягання спрямоване на інтереси, 

які не охороняються законом, тоді воно не є сус-

пільно небезпечним, що свідчить про відсутність 

підстави необхідної оборони [6, с. 231]. 

Ряд спеціалістів дають на це позитивну ві-

дповідь [ 7, с. 46-47], інші вважають, що необ-

хідна оборона від бездіяльності неможлива [8,   

с. 11; 6, с.  232-233]. Деякі з названих авторів 

вважають, що насильницькі дії проти особи, яка 

не виконує правового обов’язку, повинні розгля-

датися за правилами крайньої необхідності.  

Словник юридичних термінів визначає по-

сягання як  спробу (незаконну або засуджувану) 

зробити що-небудь, розпорядитися чим-небудь, 

отримати що-небудь [9, с. 214]. Таке тлумачення 

дозволяє вважати, що суспільно небезпечне по-

сягання є підставою реалізації права на необхід-

ну оборону у тому випадку, якщо вчиняється 

шляхом дії. Лише активна поведінка того, хто по-

сягає, яка спрямована на досягнення поставленої 

перед собою мети, може створити реальну загрозу 

заподіяння шкоди інтересам будь-кого. Бездіяль-

ність шкоди не заподіює, вона лише не запобігає її 

настанню, і, по суті, є невиконанням будь-якого 

обов’язку, який передбачений у якості криміналь-

но-карного діяння обмеженою кількістю статей  

Особливої частини Кримінального кодексу. 

Звичайно, можливі ситуації, коли особі, яка 

ухиляється від учинення будь-яких дій, заподію-

ється шкода з метою примушення її відмовитися 

від бездіяльності і почати виконувати правовий 

обов’язок і тим або не допустити настання суспі-

льно небезпечних наслідків, або припинити про-

цес їх розвитку. Проте, як слушно зазначав В.І. 

Ткаченко, який детально проаналізував ознаки, 

характерні як для подібних дій, так і для необ-

хідної оборони, заподіяння шкоди бездіяльній 

особі є самостійною обставиною, яка виключає 

злочинність діяння – „примушення до виконання 

правового обов’язку‖, і, з метою законодавчого 

закріплення права на такі дії, які мають суспіль-

но корисне спрямування, кримінальний кодекс 

повинен бути доповнений відповідною нормою 

[10, с. 276-288]. Коли мова йде про суспільну 

небезпеку посягання, закон не розкриває її сту-

пеня, у зв’язку з чим у юридичній літературі і 

судовій практиці неоднозначно вирішується пи-

тання про можливості необхідної оборони від 

посягань, які не передбачені Особливою части-

ною кримінального закону. 

Одні вчені не допускають необхідну обо-

рону проти проступків, оскільки дотримуються 

думки, що вона можлива тільки проти злочинів, 

інші – що й адміністративні, і дисциплінарні 

проступки, і малозначимі діяння несуть у собі 

певний ступінь суспільної небезпечності, вона є 

настільки мізерною, що необхідна оборона проти 

них недопустима [11, с. 50; 12, с. 47-48]. Треті 

стверджують, що необхідна оборона допустима 

проти адміністративних правопорушень [13, с. 7].  

Ряд судових органів, за даними В.І. Ткаче-

нка, у своїх рішеннях визнають, що адміністра-

тивні правопорушення, а також малозначимі ді-

яння утворюють право на необхідну оборону [14, 

с. 26]. Вирішення питання про допустимість не-

обхідної оборони проти правопорушень, у тому 

числі і діянь, які не визнаються злочинами через 

їхню малозначимість, залежить від з’ясування їх 

соціальної значимості.  

Визначальна в науці точка зору, що адміні-

стративні правопорушення суспільно небезпечні, 

тобто утворюють реальну загрозу заподіяння 
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шкоди правоохоронним інтересам, у тому числі  

правам та інтересам особистості. Відповідно, 

право на захист може бути реалізоване у подіб-

них випадках і не повинно бути обмежене ступе-

нем суспільної небезпечності посягання, тобто 

розміром шкоди, яку воно може заподіяти. Ця 

думка знайшла своє відображення у Кодексі 

України про адміністративні правопорушення. 

Стаття 19 гласить: „Не є адміністративним пра-

вопорушенням дія, яка хоч і передбачена цим 

Кодексом або іншими законами, що встановлю-

ють відповідальність за адміністративні право-

порушення, але вчинена в стані необхідної обо-

рони, тобто при захисті державного або громад-

ського порядку, власності, прав і свобод громадян, 

установленого порядку управління від протиправ-

ного посягання шляхом заподіяння посягаючому 

шкоди, якщо при цьому не було допущено пере-

вищення меж необхідної оборони‖. 

Проте, зазначимо, що це положення адмі-

ністративного законодавства не відповідає нормі 

про необхідну оборону, яка міститься у Криміна-

льному кодексі України і серйозно обмежує мо-

жливість практичної реалізації громадянами пра-

ва на захист, передусім тому, що передбачає під-

ставою її реалізації лише протиправне посягання.  

Не зовсім виправдане й розміщення у нор-

мі Кодексу України про адміністративні право-

порушення переліку об’єктів захисту, оскільки 

це дозволяє зробити висновок про неможливість 

реалізації цього права при посяганні на інші, не 

вказані в законі об’єкти. У цілому, якщо визнава-

ти, що вчинення оборонних дій, які зовні схожі з 

діяннями, передбаченими Особливою частиною 

КК України, допустимо проти посягань будь-

якого ступеня суспільної небезпечності, стає не-

зрозумілим, з якою метою адміністративне зако-

нодавство регламентує необхідну оборону. До-

сить важко уявити собі шкоду, яка заподіяна то-

му, хто посягає, яка за розміром об’єктивно від-

повідала би шкоді, яка передбачена не криміна-

льним, а адміністративним законодавством (ви-

няток, мабуть, становить лише умисне пошко-

дження або знищення майна, того, хто посягав, 

не заподіюючи значної шкоди), а тим більше, 

важко говорити про таку шкоду в плані переви-

щення меж оборони. На основі вищевикладеного 

необхідно виключити з КпАП України ст.19, яка 

регламентує необхідну оборону і обмежитися 

лише кримінально-правовою регламентацією 

права на необхідну оборону.  

Що ж стосується малозначимості діянь, то 

твердження, що вони не являють суспільної не-

безпеки, тобто не можуть заподіяти шкоди або 

створити загрозу заподіяння шкоди особистості, 

суспільству і державі, як уявляється, необґрунто-

ване. Справді, діяння, яке не становить суспіль-

ної небезпеки, не може бути визнане злочином. 

Суспільна небезпечність у теорії вітчизняного 

права розглядається як категорія об’єктивна. „Це 

– об’єктивна властивість злочину, реальне пору-

шення відносин, що склалися у суспільстві‖ [15, 

с. 67]. На нашу думку, прикметник „малозначи-

ме‖  свідчить, що діяння може заподіяти, хоч і 

невелику (з погляду законодавця), проте шкоду, 

тобто воно суспільно небезпечне. Тому, якщо 

виходити з того, що кримінальне законодавство, 

при визнанні підставою реалізації громадянами 

суб’єктивного права на необхідну оборону сус-

пільно небезпечне посягання не конкретизує 

ступеня її суспільної небезпеки, думається, що 

заподіяння шкоди тому, хто посягає, не буде 

вважатися злочином (якщо, звичайно, не було 

допущено перевищення меж необхідної оборони) 

у випадку припинення будь-яких суспільно небе-

зпечних посягань, незалежно від кількості запо-

діяної шкоди.  

 Одним із дискусійних у теорії криміналь-

ного права є питання про те, чи повинно бути 

посягання, яке є підставою необхідної оборони, 

обов’язково злочинним, чи може бути лише 

об’єктивно суспільно небезпечним. Якщо вихо-

дити зі змісту закону (ст. 36 КК України), мож-

ливо припустити, що допускається захист проти 

суспільно небезпечних дій недієздатних осіб, а 

також осіб, які не досягли віку кримінальної від-

повідальності. Та недосконалість законодавчого 

визначення поняття „необхідної оборони‖ у 

Кримінальному кодексі України та відсутності 

офіційного тлумачення кримінального закону 

зумовлюють існування різних поглядів на питан-

ня допустимості оборони проти посягань з боку 

недієздатних і малолітніх як у юридичній науці, 

так і в судовій практиці.  

Одні правознавці вважають, що питання 

про відповідальність за шкоду, заподіяну недієз-

датному чи малолітньому при відбитті суспільно 

небезпечного посягання зі сторони, повинна ви-

рішуватися за правилами крайньої необхідності 

[16, с. 25].  Інші вважають, що якщо той, хто 

оборонявся, не знав про незлочинний характер 

посягання, то питання про відповідальність має 

вирішуватися за правилами необхідної оборони, 

а якщо він про це знав, – застосовуються прави-

ла, встановлені для випадків крайньої необхідно-

сті [17, с. 174]. Нарешті, ряд авторів обмежують 

право на вчинення необхідної оборони додатко-

вими умовами. Наприклад, М.К. Аніянц вважає, 
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що оборона проти незлочинних посягань може 

визнаватися правомірною лише у випадках, коли 

заподіяна шкода тому, хто посягає, була єдиним 

засобом для припинення посягання. Якщо той, хто 

оборонявся, мав можливість втекти, переконати 

того, хто посягав, чи застосувати інші способи, тоді 

заподіяння шкоди є протиправним [18, с. 157].  

Суспільна небезпечність посягання, яка є 

категорією об’єктивною, нітрохи не зменшується 

навіть у тому випадку, коли законодавець із 

будь-яких причин не визнає посягання злочин-

ним. Відповідно, той, хто обороняється, має без-

умовне право на заподіяння недієздатному або 

малолітньому шкоди, зумовленої тією шкодою, 

яка очікувалася від посягання. Зазначене поло-

ження повинно діяти незалежно від того, чи знав 

той, хто обороняється, що той, хто посягає, є недіє-

здатним або малолітнім. Існуюча думка, що оборо-

ну належить визнавати незаконною, якщо вона 

вчинена за наявності у того, хто оборонявся, мож-

ливості усунути загрозу шляхом заподіяння мало-

літньому меншої шкоди, ніж нанесена, в умовах, 

коли неповнолітніми вчиняється кожний сьомий 

розкритий злочин, є не зовсім обґрунтованою.  

Здійснений аналіз судової практики дозво-

ляє стверджувати, що більшість посягань, проти 

яких вчинялись оборонні дії, є або злочинами, 

або за об’єктом, ознаками об’єктивної і суб’єк-

тивної сторони збіглися з діяннями, які передба-

чені Особливою частиною кримінального закону. 

Тому необхідно з’ясувати, чи проти будь-якого 

злочинного посягання можлива необхідна оборона. 

Передусім необхідно визначити коло об’єктів, за-

хист яких можливий шляхом вчинення акту необ-

хідної оборони. У теорії кримінального права охо-

ронювані законом суспільні відносини в результаті 

захисту яких тому, хто посягав, було завдано шко-

ди, нерідко відносяться до умов правомірності не-

обхідної оборони [19, с. 65].  

Проте, як зазначалось у літературі, посягання 

неможливе без об’єкта, на який воно спрямоване, 

тому об’єкти є характеристикою не дій по обороні, 

а саме посягання. Об’єктом злочину є ті суспільні 

відносини, на які посягає злочин, завдаючи їм пев-

ної шкоди, і які поставлені під охорону закону про 

кримінальну відповідальність.   

У юридичній літературі висловлено різні 

думки стосовно об’єктів посягання, які є підста-

вою реалізації права на необхідну оборону. Одні 

спеціалісти зазначають, що коло об’єктів, захист 

яких можливий шляхом учинення акту необхід-

ної оборони, не може бути вищим, ніж при ви-

значенні поняття злочину, оскільки в протилеж-

ному випадку виникає ситуація, коли не будь-яке 

суспільно небезпечне посягання дає право на не-

обхідну оборону [20, с. 9]. Інші стверджують, що 

посягання на об’єкти, на які не можна нападати, 

не утворює права на необхідну оборону.  

Відповідно до ч.1 ст. 36 КК України, 

об’єктами суспільно небезпечного посягання є 

особистість і права громадян, а також охороню-

вані законом інтереси суспільства і держави. Під 

особою розуміється „... людина в системі суспі-

льних зв’язків і відносин...‖. Права громадян пе-

рераховані у розділі 2 Конституції України. За-

лишається невизначеним, що законодавець розу-

міє під „інтересами‖. Філософський  енциклопе-

дичний словник дає таке визначення: інтерес – 

реальна причина соціальних дій, подій, яка стоїть 

за безпосередніми спонуканнями – мотивами, 

помислами й  ідеями [21, с. 213]. Якщо виходити 

з формулювання в законі, ці інтереси (потреби) 

повинні охоронятися законом, що передбачає 

існування їх переліку у нормативних актах і 

встановлення відповідальності за посягання на 

них.    У Кримінальному кодексі як об’єкти зло-

чину вказуються інтереси лише державної служ-

би, служби в органах місцевого самоуправління, 

у комерційних та інших організаціях. Тому не 

зрозуміло,  чи можна реалізувати право на необ-

хідну оборону у випадках посягання, предметом 

якого є, наприклад, будь-яке майно, яке нале-

жить державі на праві власності, оскільки в Кон-

ституції України йдеться не про інтерес, а про 

право власності, а в Цивільному кодексі – про 

правочинність власника на володіння, користу-

вання та розпоряджання майном.  

Якщо держава і суспільство (яке можна ро-

зглядати як сукупність індивідів, які володіють 

правами і свободами) розглядати як суб’єкти су-

спільних відносин, тоді необхідно визнати, що 

вони, як й інші суб’єкти (громадяни, юридичні 

особи), володіють певними правами й обов’яз-

ками. Відповідно, мову необхідно вести не про 

інтереси, а про суб’єктивні права. „Інтереси слу-

жби‖ розуміються як діяльність індивідів, спря-

мована на нормальне і законне функціонування 

органів влади, місцевого самоуправління, комер-

ційних та інших організацій. У цьому зацікавле-

ний кожний конкретний громадянин, оскільки 

таке функціонування передусім повинно бути 

спрямоване на надання можливості реалізації 

належних йому прав і виконання покладених на 

нього обов’язків, тобто, по суті, також є його 

суб’єктивним правом.  

Висновки. 1.  Об’єктами захисту, поряд із 

правами та свободами людини, належить вважа-

ти також права та інтереси суспільства і держави. 
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Відповідно до ч. 1 ст. 36 КК України, вони по-

винні охоронятися законом, тоді як до прав фізи-

чних осіб такі вимоги не висуваються.  

2. Суб’єктивні права охороняються зако-

ном шляхом установлення, під погрозою пока-

рання, заборони на вчинення діянь, які спрямо-

вані на їх обмеження (порушення). Суспільно 

небезпечні не тільки діяння, передбачені різними 

галузями права, але й окремі діяння, які не забо-

ронені законом (наприклад, заподіяння шкоди 

через необережність, коли закон вважає злочи-

ном лише умисне вчинення подібних дій). З 

об’єктивної сторони, суспільно небезпечне пося-

гання складається не тільки з нападу, але й з ін-

ших дій, які утворюють загрозу заподіяння шко-

ди особі, її правам і свободам, інтересам суспіль-

ства і держави.  

3. Підставою практичної реалізації громадя-

нином належного йому права на оборону є  суспі-

льно небезпечне посягання, яке вчиняється лише у 

формі дії. При цьому ступінь суспільної небезпеч-

ності діяння того, хто посягає, не має значення з 

погляду можливості використання сили тим, хто 

обороняється, характер якої не може бути залеж-

ним і від особливостей суб’єкта посягання. 

4. Потрібно виключити з КпАП України 

ст.19, яка регламентує необхідну оборону й об-

межитися лише кримінально-правовою регламе-

нтацією права на необхідну оборону. 
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The crime basing of realization of right is on a necessary defensive 

 

Summary 

Founding of practical realization by the citizen of due rights him on a defensive are publicly dangerous 

encroachment that is accomplished only in form an action. Thus degree of public ununconcern of act of that, 

who encroaches, not important from the point of view of possibility of the use of force that, who is defended, 

character of that can not be dependency upon the features of subject of encroachment. 

Key words: necessary defensive, terms of legitimacy, founding of encroachment, attack, defence. 
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Криминально-правовые основания реализации права на необходимую оборону 

 

Аннотация 

Основанием практической реализации гражданином должного ему права на оборону есть обще-

ственно опасное посягательство, которое совершается лишь в форме действия. При этом степень об-

щественной небеспечности деяния того, кто посягает, не суть важно с точки зрения возможности ис-

пользования силы тем, кто обороняется, характер которой не может быть зависимым и от особенно-

стей субъекта посягательства. 

Ключевые слова: необходимая оборона, условия правомерности, основание посягательства, на-

падение, защита. 
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КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ ПОТРЕБУЄ ВДОСКОНАЛЕННЯ 

 
Аналізуються окремі норми Кримінального процесуального кодексу України від 13 квітня 2012 року. 

Проведено історико-правовий аналіз розвитку окремих процесуальних норм. Виділено проблемні аспекти по-

ложень чинного КПК України, а також запропоновані оптимальні шляхи їх розв’язання. Пропонуються зміни та 

доповнення до чинного Кримінального процесуального кодексу України. 

Ключові слова: Кримінальний процесуальний кодекс України, кримінальне провадження, протокол, за-

хист прав і свобод учасників кримінального провадження, процесуальні дії, правове регулювання кримінально-

го провадження. 

 

Постановка проблеми. Кримінальний 

процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 

року (далі – КПК України від 13.04.2012 року) 

[1], який набув чинності 20 листопада 2012 року, 

став новою сходинкою, яка відділила нас від ми-

нулого та наблизила до Європейського майбут-

нього. Безперечно, нове важко сприймається, 

особливо коли нове абсолютно все, а не лише 

окремі норми, що має місце під час унесення 

змін до законодавчих актів. КПК України від 

13.04.2012 року поставив країну в нові умови, 

потребує переорієнтації роботи правоохоронних 

органів, зміни у підходах не лише до процесуа-

льної діяльності під час кримінального прова-

дження, а й до зміни у світоглядних орієнтирах. 

Особливо гостро це відображається, коли відсут-

ня юридична практика, загальноприйняті тлума-

чення, процесуальні форми тощо. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Дослідженню та аналізу вказаних питань, 

пов’язаних із підготовкою та введенням норм 

Кримінального процесуального кодексу України, 

присвятили свої наукові публікації такі відомі 

вітчизняні фахівці, як Ю.Аленін [12; 13], 

Ю.Грошевий [7], В.Зеле-нецький [10; 11], 

Л.Лобойко [6; 14; 17], Є.Лук’янчиков [15; 16], 

В.Маляренко [5], В.Нор [8; 9] та інші. Однак бі-

льшість із них зосереджується на загальних пи-

таннях, політико-правових ідеалах, пов’язаних із 

прийняттям нового КПК України від 13.04.2012 

року, разом з тим більшість проблемних питань 

залишається поза їх прискіпливою увагою. Відомо, 

що для процесу, який пов'язаний із перспективами 

застосування заходів примусу, що обмежують пра-

ва, свободи та інтереси особистості чи можуть поз-

бавити людину гарантованих їх прав, свобод та 

інтересів, незначних речей існувати не може. 

Виходячи з цього, метою нашої статті є до-

слідження окремих норм Кримінального проце-

суального кодексу України від 13 квітня 2012 

року, застосування яких наштовхується на ряд 

проблемних питань, що може призвести до по-

рушень прав, свобод та інтересів сторін і учасни-

ків кримінального провадження, або призвести 

до дисбалансу прав і обов’язків сторін криміна-

льного провадження. 

Виклад основного матеріалу. Розглянемо 

деякі з них. Перше, з чим зустрічаємося, ознайо-

мившись із КПК України від 13.04.2012 року, – 

це поняття кримінальне правопорушення. На 

нашу думку, це поняття є складовим елементом 

саме норм кримінального матеріального права. 

Однак до прийняття КПК України від 13.04.2012 

року таке поняття не використовувалося законо-

давцем. Ототожнення суспільно небезпечного 

діяння відбувалося винятково зі злочином, яке 

(діяння) передбачене нормами Кримінального 

кодексу України. Поняття «кримінальне право-

порушення» використовується винятково у нор-

мах КПК України від 13.04.2012 року, тому вва-

жаємо за доречне розкрити його суть, оскільки, 

як убачається зі змісту Кримінального процесуа-

льного кодексу України, цим поняттям охоплено 

поняття «злочин» і поняття «кримінальний про-

ступок» (до речі, останнє до сих пір законодавчо 

не врегульовано).  

Так, КПК України від 13.04.2012 року за-

провадив таке поняття, як заходи забезпечення 

кримінального провадження, чого не було у 

Кримінально-процесуальному кодексі України 

від 28 грудня 1960 року (далі КПК України від 

28.12.1960 року) [2]. Заходи забезпечення кримі-

нального провадження застосовуються з метою 

досягнення дієвості цього провадження, зазнача-

ється у ч. 1 ст. 131 КПК України від 13.04.2012 

року. Та чи можна це розцінювати як абсолютну 

новизну законодавства України? Очевидно, ні, 

оскільки, проаналізувавши норми Кодексу Укра-

їни про адміністративні правопорушення, поба-

чимо, що питанню заходів забезпечення прова-

дження присвячено главу 20 «Заходи забезпе-

чення провадження у справах про адміністратив-
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не правопорушення», яка охоплює 11 статей. До 

таких заходів КУпАП відніс адміністративне за-

тримання особи, особистий  огляд, огляд речей і 

вилучення речей та документів, у тому числі по-

свідчення водія, ліцензійної картки на транспор-

тний засіб, тимчасове затримання транспортного 

засобу, відусунення водіїв від керування транс-

портними засобами, річковими  і маломірними 

суднами й огляд на стан алкогольного, наркоти-

чного чи іншого сп'яніння, а також щодо перебу-

вання під впливом лікарських препаратів, які 

знижують їх увагу та швидкість реакції. Зазначе-

ні заходи застосовуються під час провадження у 

справах про адміністративні правопорушення з 

метою припинення адміністративних правопо-

рушень, коли вичерпано інші заходи впливу, 

установлення особи, складення протоколу про 

адміністративне правопорушення у разі немож-

ливості складення його на місці вчинення право-

порушення, якщо складення протоколу обов'яз-

кове, забезпечення своєчасного та правильного 

розгляду справ і виконання постанов по справах 

про адміністративні правопорушення. Мета ж 

заходів забезпечення кримінального проваджен-

ня – це дієвість цього провадження. На наш пог-

ляд, доречно зазначити, що метою застосування 

заходів забезпечення кримінального проваджен-

ня було б швидке, повне та неупереджене розслі-

дування і судовий розгляд кримінальних правопо-

рушень, а також реалізація інших завдань криміна-

льного провадження відповідно до загальних засад 

такого провадження. Приводом для суперечки є 

віднесення до заходів забезпечення кримінального 

провадження накладення грошового стягнення. 

Справа у тім, що п. 2 ч. 2 ст. 131 та глава 12 

«Накладення грошового стягнення» (ст..ст. 144-

146) КПК України від 13.03.2012 року фактично 

запроваджують новий вид відповідальності – 

кримінально-процесуальний. Так, ст. 139 КПК 

України від 13.04.2012 року встановлює кримі-

нально-процесуальну відповідальність за непри-

буття на виклик підозрюваного, обвинуваченого, 

свідка, потерпілого, цивільного відповідача. До 

речі, у нормі цієї статті лише між іншим зазнача-

ється «зокрема, наявне підтвердження отримання 

ним повістки про виклик або ознайомлення з її 

змістом іншим шляхом». Виходить, що особі на-

віть не обов’язково знати про її виклик, головне, 

що вона не з’явилася. А коли в особи не було 

можливості повідомити про неявку (її позбавили 

волі (законно чи незаконно), вона тяжко захворі-

ла, перебуває у відрядженні, звідки просто не-

можливо встановити зв'язок з органом досудово-

го розслідування. Крім того, не зазначено, як по-

винна особа повідомити про поважні причини 

свого неприбуття (письмово, що хоч якось мож-

на підтвердити, чи досить усного повідомлення, 

що ніяк неможливо підтвердити стороні, яка не 

прибула). Ч. 2 ст. 179 КПК України від 

13.04.2012 року зазначає, що підозрюваному, 

обвинуваченому письмово під розпис повідом-

ляються покладені на нього обов’язки та 

роз’яснюється, що в разі їх невиконання до нього 

може бути вжитий більш жорсткий запобіжний 

захід і на нього може бути накладено грошове 

стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної 

заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заро-

бітної плати. Це взагалі створює умови подвійної 

відповідальності – накладення за одне діяння 

двох видів стягнень (при цьому жодного з них 

основного та жодного – додаткового). Ч. 5 ст. 

180 КПК України від 13.04.2012 року вказує, що 

у разі невиконання поручителем взятих на себе 

зобов’язань на нього накладається грошове стяг-

нення. Ст. 323 КПК України від 13.04.2012 року 

містить норму, яка визначає: «Якщо обвинуваче-

ний, до якого не вжито запобіжний захід у ви-

гляді тримання під вартою, не прибув за викли-

ком у судове засідання, суд відкладає судовий 

розгляд, призначає дату нового засідання і вжи-

ває заходів до забезпечення його прибуття до 

суду. Суд також має право постановити ухвалу 

про привід обвинуваченого та/або ухвалу про 

накладення на нього грошового стягнення в по-

рядку, передбаченому главами 11 та 12 цього 

Кодексу». Разом з цим не можемо залишити 

осторонь те, що глава 11 регламентує порядок 

виклику слідчим, прокурором, а також судовий 

виклик і привід, тоді як глава 12 КПК України 

від 13.04.2012 року містить лише загальні поло-

ження про порядок накладення грошового стяг-

нення, тоді як його розміри чомусь розробника-

ми пропущені. Аналогічна й норма ст. 325 КПК 

України від 13.04.2012 року, де зазначається, що 

суд має право накласти грошове стягнення на 

потерпілого у випадках та порядку, передбаче-

них главою 12 цього Кодексу. 

Отже, підсумувавши сказане, зазначимо, 

що: по-перше, доречним внесення до норм КПК 

України від 13.04.2012 року такого поняття, як 

заходи забезпечення кримінального проваджен-

ня; однак останні потрібно істотно доопрацюва-

ти, зокрема: 1) внести зміни до глави 12, де ст. 

144 КПК України від 13.04.2012 року доповнити 

банкетною нормою про те, що грошові стягнення 

накладаються у розмірах, передбачених ст.ст. 

139 та 180 КПК України; 2) виходячи з принципу 

рівності процесуальних прав сторін, у криміна-

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651%D0%B1-17/paran28#n28
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651%D0%B1-17/paran100#n100
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651%D0%B1-17/paran100#n100


 Кримінальний процесуальний кодекс України потребує вдосконалення 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2014. Випуск 728. Правознавство. 137 

льному провадженні необхідно передбачити від-

повідні умови застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження й до сторони обви-

нувачення (коли орган досудового слідства чи 

прокурор ухиляється від проведення слідчих (ро-

зшукових) дій, які ініціюються стороною захис-

ту; порушують часові межі проведення слідчих 

(розшукових) дій, здійснюючи їх у час, коли від-

повідні органи досудового слідства не працю-

ють; вчиняють такі дії у час, який істотно пору-

шує права інших учасників таких слідчих дій (у 

робочий час, коли учасники слідчих дій змушені 

відлучатися від роботи. В умовах, коли такі осо-

би працюють на приватних підприємствах, це 

може призвести до того, що такі працівники мо-

жуть бути звільнені, тощо). 

Крім того, такий засіб забезпечення кримі-

нального провадження як тимчасове обмеження 

у користуванні спеціальним правом. Треба пе-

редбачити норму, яка містила б виняток з цього 

правила. Наприклад, такий засіб забезпечення 

кримінального провадження не застосовується у 

разі, коли він є єдиним джерелом існування особи 

та його родини. Наприклад, у фізичної особи вилу-

чають свідоцтво на право заняття підприємниць-

кою діяльністю. Сім’я втрачає джерело прибутків 

та існування. Натепер це мільйони громадян, які є 

фізичними особами – підприємцями, а разом з їх 

сім’ями – де вже десятки мільйонів (майже чверть 

населення країни опиняється під загрозою бути 

позбавлена законного джерела прибутків). 

Наступний засіб забезпечення криміналь-

ного провадження – це тимчасовий доступ до 

речей і документів. За своєю суттю та природою 

він аналогічний такій слідчій дії за КПК України 

від 28.12.1960 року, як виїмка. Однак ст. 165 

КПК України від 13.04.2012 року, яка передбачає 

виконання ухвали слідчого судді, суду про тим-

часовий доступ до речей і документів, не перед-

бачає складання процесуальних документів. Згі-

дно до ст. 186 КПК України від 28.12.1960 року 

про проведення виїмки документів складалися 

відповідні протоколи виїмки. Згідно зі ст. 104 

КПК України від 13.04.2012 року у випадках, 

передбачених цим Кодексом, хід і результати 

проведення процесуальної дії фіксуються у про-

токолі. Ст. 165 КПК України від 13.04.2012 року 

не містить такої норми. Отже, протокол не скла-

дається під час учинення таких дій, як виконання 

ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий дос-

туп до речей і документів. Згідно із ч. 3 ст. 165 

КПК України від 13.04.2012 року, особа, яка 

пред’являє ухвалу, складає опис речей і докуме-

нтів. Також згідно зі ст. 107 КПК України від 

13.04.2012 року, рішення про фіксацію процесу-

альної дії за допомогою технічних засобів під час 

досудового розслідування, приймає особа, яка 

проводить відповідну процесуальну дію. Отже, 

ухвалу про застосування таких технічних засобів 

приймає слідчий або особа, яка проводить про-

цесуальну дію. У даному випадку цікаве застосу-

вання аудіозапису під час проведення вилучення 

речей і документів у ході виконання ухвали слід-

чого судді, суду про тимчасовий доступ до речей 

і документів. 

А що таке опис речей у цьому випадку? Це 

звичайний папірець, який у розумінні ст. 103 

КПК України від 13.04.2012 року не є формою 

фіксування процесуальних дій під час криміна-

льного провадження. Отже, скажімо, суб’єкт го-

сподарювання (як свідчить практика, саме щодо 

таких суб’єктів виноситимуться відповідні ухва-

ли слідчого судді та суду про доступ до докуме-

нтів, у тому числі й банківських документів) 

просто втрачатиме такі документи. Оскільки ре-

єстр, який складатиметься, не містить взає-

мозв’язків із кримінальним провадженням, тобто 

у його змісті не вказується, де зберігатимуться 

оригінали таких документів (адже відсутні зако-

нодавчі вимоги до такого реєстру, його форми та 

змісту). То ж можна вести мову про те, що особа, 

якій доручено виконати даний запобіжний захід, 

у довільній формі складає список документів, які 

вона вилучає, ставить свій підпис (це у ліпшому 

випадку, оскільки відсутня пряма вимога про це) 

і забирає оригінали документів (будь-яких – 

державного акта на право Вашої власності на 

землю на будинок, фінансово-господарську дія-

льність, кредитну справу клієнта). Після чого 

Вам довго доведеться їх відновлювати (оригіна-

ли), а можливо, під час такого відновлення дізна-

єтесь, що Ви вже й не власник, або з ліпшого бо-

ку – Вам не потрібно сплачувати багатомільйон-

ний кредит до банку, оскільки відсутні правовс-

тановлюючі документи, які засвідчують правові 

взаємовідносини між Вами та банком з приводу 

отримання Вами кредиту тощо. 

Цікавим нововведенням є законодавче за-

кріплення такого запобіжного заходу, як домаш-

ній арешт. Аналізуючи ст.ст. 176-178 та ст. 181 

КПК України від 13.04.2012 року, можна зустрі-

ти казуси законодавчої техніки, пов’язаної із ви-

користанням слів, лексичне значення яких до-

сить неоднозначне, як для його використання у 

законодавстві. Для прикладу, у відповідності до 

ч. 5 ст. 181 КПК України від 13.04.2012 року 

працівники органу внутрішніх справ з метою ко-

нтролю за поведінкою підозрюваного, обвинува-
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ченого, який перебуває під домашнім арештом, 

мають право з’являтися в житло цієї особи, ви-

магати надати усні чи письмові пояснення з пи-

тань, пов’язаних із виконанням покладених на 

неї зобов’язань, використовувати електронні за-

соби контролю (виділено нами – М.С.). З аналізу 

даної норми можна зробити висновок, що пра-

цівники міліції поки що невідомим широкому 

колу громадян телепортуватимуться із служ-

бових кабінетів чи з вулиці до житла осіб, стосо-

вно яких застосовано такий запобіжний захід, як 

домашній арешт. Річ у тім, що порівнюючи та-

кий зворот з іншими нормами КПК України від 

13.04.2012 року, бачимо, що у подібних випад-

ках, коли мова ведеться про доступ до житла, 

законодавець використовує такі лексичні зворо-

ти, як «проникнення до житла» (ст.ст. 233, 267 

КПК України від 13.04.2012 року), «увійти до 

житла» (ст. 233 КПК України від 13.04.2012 ро-

ку). Отже, вважаємо за доцільне внесення зміни 

до норми ст. 181 КПК України від 13.04.2012 

року, а саме слова «з’являтися у житло» замінити 

на словосполучення «вільного входу до житла», 

що цілком відповідатиме вчинюваним діям пра-

цівників органів внутрішніх справ і слугуватиме 

логічності використання термінів і слів у законо-

давчій техніці під час удосконалення норматив-

но-правових актів. 

Одна з найбільш поширених слідчих дій – 

це допит. Чинне законодавство України перебу-

ває на сторожі прав, свобод та інтересів особис-

тості, охорони її персональних даних. У КПК 

України від 28.12.1960 року містилося норма, яка 

прямо дозволяла під час допиту свідка так під 

час допиту свідка чи потерпілого, слідчий зо-

бов’язаний був встановити наступні дані: прі-

звище, ім'я та по батькові свідка, його вік, грома-

дянство, національність, освіта, місце роботи, рід 

занять або посада, місце проживання, а також 

відомості про його стосунки з обвинуваченим і 

потерпілим (ч. 1 ст. 170 КПК України від 

28.12.1960 року). Аналогічно, відповідно до ч. 2 

ст. 145 КПК України від 28.12.1960 року, під час 

допиту обвинуваченого встановлювалися такі 

дані: прізвище, ім'я та по батькові обвинувачено-

го, рік, місяць, день і місце його народження; 

громадянство, національність, освіта, сімейний 

стан, місце роботи, рід занять або посада, місце 

проживання, судимість обвинуваченого та інші 

відомості про нього, що  виявляться необхідними 

за обставинами справи. Крім того, відповідно до 

ч. 1 ст. 145 та ч. 1 ст. 170 КПК України від 

28.12.1960 року, складався протокол з додержан-

ням правил, зазначених у ст. 85 КПК України від 

28.12.1960 року. Аналогічно й допит підозрювано-

го, який проводився з додержанням правил, визна-

чених у ст. 145 КПК України від 28.12.1960 року. 

Аналізуючи положення ст. 224 КПК Украї-

ни від 13.04.2012 року, якими регламентується 

загальний порядок проведення допиту, а також 

ст. 223 КПК України від 13.04.2012 року, норми 

якої визначають загальні вимоги до проведення 

слідчих (розшукових) дій, доходимо висновку 

про те, що складення протоколу про допит не є 

обов’язковим. А отже, керуючись, знов-таки но-

рмами ст. 103, 104 КПК України від 13.04.2012 

року, побачимо, що така слідча дія, як допит, не 

обов’язково має фіксуватися у протоколі. Вихо-

дячи з положень ст. 103 КПК України від 

13.04.2012 року, це може відбуватися на носії 

інформації, на якому за допомогою технічних 

засобів зафіксовані процесуальні дії (п. 2 ч. 1 ст. 

103). Також зазначимо, що згідно з нормами ст. 

224 КПК України від 13.04.2012 року, у слідчого 

немає права на встановлення таких персональних 

даних, як громадянство, національність, освіта, 

місце роботи, рід занять або посада, а також ві-

домості про його стосунки з обвинуваченим і 

потерпілим. Відповідно до правил оформлення 

протоколу (ст. 104 КПК України від 13.04.2012 

року), протокол складається зі вступної частини, 

яка повинна містити відомості про всіх осіб, які 

присутні під час проведення процесуальної дії 

(прізвища, імена, по батькові, ати народження, 

місця проживання) (абзац 3 п. 1 ч. 3 ст. 104). От-

же, доходимо висновку про те, що слідчий не має 

нормативно закріпленого положення вимагати 

інші відомості про допитувану особу, зокрема її 

громадянство, національність, освіта, місце ро-

боти, рід занять або посада, у тому числі відомо-

сті про її перебування у виборних органах (депу-

тат відповідної ради тощо). 

Отже, зважаючи на конституційні поло-

ження ст. 6 Конституції України [4], де зазначе-

но, що органи законодавчої, виконавчої та судо-

вої влади здійснюють свої повноваження у вста-

новлених цією Конституцією межах і відповідно 

до законів України, а також враховуючи поло-

ження ч. 6 ст. 9 КПК України від 13.04.2012 року 

де вказується, що у випадках, коли положення 

цього Кодексу не регулюють або неоднозначно 

регулюють питання кримінального провадження, 

застосовуються загальні засади кримінального 

провадження, визначені ч. 1 ст. 7 цього Кодексу. 

Виходячи зі сказаного, у такому разі слідчий по-

винен керуватися положеннями саме ст. 7 КПК 

України від 13.04.2012 року, де першим, а очеви-

дно й основним, принципом є верховенство пра-
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ва, під яким у розумінні ст. 8 КПК України від 

13.04.2012 року треба користуватися, що люди-

на, її права та свободи визначаються найвищими 

цінностями та визначають зміст і спрямованість 

діяльності держави. Підтримуючи таку законо-

давчу позицію, наголосимо на тому, що слідчий 

не має права вимагати під час допиту надання 

таких персональних даних, як громадянство, на-

ціональність, освіта, місце роботи, рід занять або 

посада, у тому числі відомості про її перебування 

у виборних органах (депутат відповідної ради 

тощо), знання мов тощо. Однак розроблені зраз-

ки процесуальних бланків, у тому числі й допи-

ту, як і раніше, містять у собі вищевказані відо-

мості, які були прямо передбачені ст.ст. 145, 170 

КПК України від 28.12.1960 року. Звідси дохо-

димо висновку про те, що кримінальне прова-

дження набуває нового змісту відповідно до 

норм Кримінального процесуального кодексу 

України від 13 квітня 2012 року, однак процесу-

альну форму хочемо залишити стару, яка напра-

цьована за нормами КПК України від 28.12.1960 

року. Усе це може свідчити про одне: законода-

вець намагається наблизити кримінальне прова-

дження до Європейських стандартів, а органи 

досудового розслідування, прокуратура, інші 

правоохоронні органи, які розробляють підза-

конні нормативно-правові акти, не усвідомлюю-

чи впроваджених законодавчих змін, спираючись 

винятково на засади власної доцільності, продо-

вжують впроваджувати у правозастосовну прак-

тику процесуальну форму, яка не відповідає за-

конодавчим нормам. 

Наступне, на що хотілось би звернути ува-

гу, – це протокол, як одна із форм фіксування 

кримінального провадження. Справа у тім, що 

під час порівняння норм КПК України від 

28.12.1960 року та нині чинного КПК України 

від 13.04.2012 року, бачимо, що ст. 84 КПК 

України від 28.12.1960 року прямо вказувала на 

обов’яз-ковість ведення протоколу при прова-

дженні слідчих дій під час досудового слідства. 

Що ми маємо тепер? Навіть огляд (ст. 237 КПК 

України від 13.04.2012 року) не містить прямої 

вказівки про необхідність складання протоколу. 

Ст. 104 КПК України від 13.04.2012 року, як за-

гальна норма щодо складання протоколу, у ч. 1 

містить відсильну норму, яка говорить про те, що 

«у випадках, передбачених цим Кодексом, хід і 

результати проведення процесуальної дії фіксу-

ються у протоколі». Отже, можна дійти висновку 

про те, що слідчий, здійснивши огляд, за винятком 

тих випадків, коли маються заяви присутніх (ч. 4 

ст. 237 КПК України від 13.04.2012 року) та вилу-

чення майна (речей і документів) (ч. 5 ст. 237 у су-

купності із ч. 3. ст. 168 КПК України від 13.04.2012 

року), зобов’язаний скласти відповідний протокол, 

у решті випадків – норми КПК України від 

13.04.2012 року не передбачають прямої вказівки 

на складення такого протоколу.  

У ст. 103 КПК України від 13.04.2012 року 

законодавець заклав прогресивну норму щодо 

альтернативних способів фіксування процесуа-

льних дій під час кримінального провадження. 

Вважаємо, що в існуючих умовах фіксування 

процесуальних дій за допомогою технічних засо-

бів зумовлює значні витрати, які не передбачені 

бюджетами відповідних органів (придбання від-

повідної техніки, матеріальних носіїв фіксації 

інформації (CD-диски, DVD-диски, інші носії 

інформації), у тому числі й пакувальні засоби 

для їх поміщення та зберігання тощо). Вважаємо 

за необхідне доповнити ст. 103 КПК України від 

13.04.2012 року частиною 2, у якій дати вичерп-

ний перелік слідчих та інших процесуальних дій, 

які мають обов’язково фіксуватися у протоколах. 

Разом з тим зазначимо, що інші процесуальні дії 

можуть фіксуватися як у протоколах, так і за до-

помогою безперервного відеозапису за рішенням 

слідчого, прокурора або на вимогу сторони кри-

мінального провадження чи зацікавленої особи 

(наприклад, під час надання тимчасового досту-

пу до речей і документів – їх володільця тощо) 

У КПК України від 13.04.2012 року вдало 

підготовлено та впроваджено главу 9 «Відшко-

дування (компенсація) шкоди у кримінальному 

провадженні, цивільний позов». Так, ч. 1 ст. 128 

КПК України від 13.04.2012 року вказує на те, 

що особа, якій кримінальним правопорушенням 

або іншим суспільно небезпечним діянням завда-

но майнової та/або моральної шкоди, має право 

під час кримінального провадження до початку 

судового розгляду пред’явити цивільний позов до 

підозрюваного, обвинуваченого або до фізичної 

чи юридичної особи, яка за законом несе цивільну 

відповідальність за шкоду, завдану діяннями пі-

дозрюваного, обвинуваченого або неосудної осо-

би, яка вчинила суспільно небезпечне діяння (ви-

ділено нами – М.С.). начебто нічого нового, у 

порівнянні з нормами КПК України від 

28.12.1960 року, а саме ст.ст. 28, 29, 50, де також 

зазначається, що особа, яка зазнала матеріальної 

шкоди від злочину, вправі при провадженні в 

кримінальній справі пред’явити до обвинуваче-

ного або до осіб, що несуть матеріальну відпові-

дальність за дії обвинуваченого, цивільний по-

зов, який розглядається судом разом з криміна-

льною справою. За своєю суттю вказані норми 
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мало чим відрізняються. Однак, якщо провести 

паралелі з цивільним законодавством України (а 

цивільний позов у кримінальному провадженні є 

нічим іншим як елементом цивільного прова-

дження, метою якого є спрощення процедури та 

наближення рішення до розгляду першопричини 

– вчинення винною особою злочину, у наслідок 

вчинення якого заподіяна шкода), слід звернути 

увагу на ст. 1177 Цивільного кодексу України від 

16 січня 2003 року (далі – ЦК України) [3], де 

прямо зазначається, що майнова шкода, завдана 

майну фізичної особи внаслідок злочину, відшко-

довується державою, якщо не встановлено осо-

бу, яка вчинила злочин, або якщо вона є неплато-

спроможною. Умови та порядок відшкодування 

майнової шкоди, завданої майну фізичної особи, 

яка потерпіла від злочину, встановлюються за-

коном (виділено нами – М.С.). Звісно, до КПК 

України від 28.12.1960 року не були внесені ці 

прогресивні норми, пов’язані із відшкодуванням 

шкоди, завданої злочином, за рахунок держави, 

тим самим забезпечивши оперативність у відно-

вленні прав, свобод та інтересів потерпілих від 

злочинних посягань. Однак вважаємо, що під час 

прийняття 13 квітня 2012 року Кримінального 

процесуального кодексу України, норму ст. 1177 

ЦК України слід було б врахувати у повному 

об’ємі, у тому числі передбачити порядок ком-

пенсації шкоди, заподіяної потерпілому, а не 

лише послатися на це у ч. 3 ст. 127 КПК України 

від 13.04.2012 року, де прописати, що шкода, 

завдана потерпілому внаслідок кримінального 

правопорушення, компенсується йому за рахунок 

Державного бюджету України у випадках та в 

порядку, передбачених законом. 

Вважаємо, що відповідна глава 9 мала б ро-

зкрити порядок такої компенсації за рахунок ко-

штів Державного бюджету України, а вже заяв-

лення цивільного позову у кримінальному про-

вадженні мало б стати прерогативою прокурату-

ри, яка мала б діяти в інтересах держави та заяв-

ляти регресний позов до особи, яка вчинила кри-

мінальне правопорушення, про відшкодування 

бюджетних коштів, зокрема в умовах, коли про-

куратурі суттєво розширені права участі у кри-

мінальному провадженні. Тобто був би створе-

ний механізм державних гарантій та державного 

захисту постраждалих від кримінальних право-

порушень, відшкодування потерпілим заподіяної 

шкоди внаслідок учинення кримінальних право-

порушень за рахунок держави. 

Висновки. Підсумовуючи сказане, хочеть-

ся зауважити, що зупинитися на всіх проблемних 

питаннях, пов’язаних із застосуванням норм 

КПК України від 13.04.2012 року у межах однієї 

наукової статті практично неможливо. Оскільки 

прискіпливий аналіз 11 розділів та 614 статей 

вмістити у 10-15 сторінок практично неможливо 

та й недоцільно з огляду на його аналіз та обґру-

нтування. Нам хотілося суто розставити акценти 

на тому, що зупинятися на досягнутому не мож-

на, чинні норми КПК України треба вдосконалю-

вати, а вдосконалення, як відомо, не має меж. Ра-

зом з тим, в окремі норми КПК України треба вне-

сти відповідні зміни якнайшвидше, оскільки це 

зумовлюється необхідністю ефективного та дієвого 

захисту прав, свобод та інтересів усіх учасників 

кримінального провадження, всіх осіб, які долуча-

ються до нього (хоча законодавчо й не визнані, як 

учасники кримінального провадження). Проведен-

ня ж наукових дискусій із залученням фахівців ор-

ганів, що здійснюють державні функції правореалі-

зації та правозастосування, мають заповнити про-

галини та колізії в нормах чинного КПК України та 

створити якісний фундамент для законодавчих іні-

ціатив у Верховній Раді України. 
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Аннотация 

Статья посвящена анализу отдельных норм Уголовного процессуального кодекса Украины от 

13 апреля 2012 года. Проведен историко-правовой анализ развития отдельных процессуальных норм. 

Выделены проблемные аспекты положений действующего УПК Украины, а также предложены опти-
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РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ: 

СПОСОБИ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НА ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ 

 
Розглянено питання підходів до розуміння способу вчинення злочину в теорії криміналістики. Дана ха-

рактеристика способам учинення злочину, які виділені серед інших на підставі негативного впливу на довкілля. 

Ключові слова: злочини проти довкілля, спосіб учинення, негативний вплив.  

 

Постановка проблеми. Боротьба зі зло-

чинністю стала одним iз головних державних 

завдань економічного та соціального становлен-

ня незалежної України. За оцінками фахівців, 

нинішню екологічну ситуацію на території Укра-

їни в цілому можна охарактеризувати як украй 

напружену [1, c. 157]. Більше того, традиції при-

родокористування, а саме звичка, що сформува-

лася протягом багатьох років щодо використання 

полювання, риболовлі, порубок лісу як засобу 

забезпечення їжею і будівельними матеріалами, 

призвели до того, що посягання на суспільні від-

носини щодо охорони навколишнього природно-

го середовища і раціонального використання 

природних ресурсів, незаконне їх захоплення 

навіть не ідентифікуються (усвідомлюються) окре-

мими верствами населення як злочин. А зростання 

кiлькостi злочинів проти довкілля [2] завдає не 

тільки матеріальних, але й моральних втрат суспі-

льству i державі, заподіює непоправної шкоди 

природі та, на жаль, здоров`ю людей [3; 4, c.37-45]. 

Унаслідок цих та інших причин боротьба зі злочи-

нами проти довкілля не може залишитися поза ува-

гою правоохоронних органів. 

Ступінь наукової розробки. Криміналіс-

тична характеристика злочинів була предметом 

досліджень багатьох науковців. Серед них можна 

виділити праці О. Н. Колесниченка та В. О. Ко-

новалової , Л. Г. Видонова,  С. І. Винокурова,  

В. Г. Гончаренка, Л. Я. Драпкина, В. Ф. Єрмоло-

вича, М. В. Салтевського,  А. В. Старушкевича,  

М. П. Яблокова та ін. З погляду злочинів проти 

довкілля криміналістична характеристика безпо-

середньо розглядалася Л. А. Івановою, С. О. Кни-

женко, О. С. Кузовкіним, Г. А. Матусовським,  

В. Х. Меркурісовим, К. В. Осіповою, В. А. Попо-

вим, С. С. Рузметовим, Ю. М. Туровецем,  

О. О. Яковлевою та ін. Однак саме способи вчи-

нення злочинів, що пов’язані з негативним впли-

вом на природне середовище, погіршенням його 

стану – не знайшли свого достатнього відображен-

ня, а то й були поза увагою певних дослідників. 

Мета статті зумовлена необхідністю дос-

лідження способів негативного впливу на приро-

дне середовище, погіршення його стану – воло-

діння інформацією, яка сприятиме у прийнятті 

ефективних рішень слідчим під час досудового 

розслідування злочинів проти довкілля. 

Виклад основного матеріалу. Установ-

лення способу злочину – одне з важливих за-

вдань доказування [5]. У певних випадках він 

має значення й для правильної кваліфікації зло-

чинної дії (наприклад, ч.2 ст. 248 КК України та 

ін.), але завжди знання способу злочину надає мо-

жливість слідчому визначити напрям розслідуван-

ня, побудувати оптимальні слідчі версії та ін.  

Поряд з тим, науковцями визначається [6], 

що в юридичній літературі зустрічається помил-

кове ототожнення способу й засобів учинення 

злочину. Так, М. І. Ковальов під способом учи-

нення злочину має на увазі прийоми, методи або 

сукупність засобів, що використовуються для 

вчинення суспільно небезпечного діяння [7, с. 

166]. Це суперечить уже усталеній у криміналіс-

тиці позиції Г. Зуйкова, який розглядає спосіб як 

систему дій з підготовки вчинення та приховання 

злочинів [8, с. 25]. На користь цього можна навести 

переконливі докази М. Панова про те, що спосіб 

указує на те, які прийоми та методи застосувала 

особа при вчиненні злочину [9, с. 20]. На противагу 

способу злочину засоби вказують на те, які пред-

мети матеріального світу використані особою (або 

особами) для виконання дії (бездіяльності), спря-

мованої на завдання шкоди об’єкту, що охороня-

ється кримінальним законом [9, c.6].  

Серед способів учинення злочинів проти 

довкілля особливу групу складають способи, 

пов’язані з негативним впливом на природне се-

редовище, погіршенням його стану – це ст.ст. 

236 «Порушення правил екологічної безпеки»; 

237 КК «Невжиття заходів щодо ліквідації нас-

лідків екологічного забруднення»; 241 КК «За-

бруднення атмосферного повітря»; 242 КК «По-

рушення правил охорони вод»; 243 КК «Забруд-

нення моря»; 239 КК «Забруднення або псування 

земель», 240 КК «Порушення правил охорони 

або використання надр»; 247 КК «Порушення 

законодавства про захист рослин»; 253 КК «Про-
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ектування чи експлуатація споруд без систем за-

хисту довкілля» 
1
. Отже, негативний вплив на 

природне середовище, погіршення його стану 

має місце через:  

1. Порушення встановлених правил стосовно 

конкретних об’єктів довкілля або невжиття від-

повідних заходів при ліквідації екологічного забруд-

нення (ст.ст.236, 237, 240, 242, 247, 253 КК) 
2
. 

Для злочинів, що посягають на екологічну 

безпеку взагалі, тобто на довкілля в цілому та 

конституційні екологічні права громадян, досить 

часто суб’єктивні фактори визначають спосіб 

учинення злочину. Так, посадові порушення або 

некомпетентність осіб призводять до порушення 
                                                           
1
 На наш погляд, з метою забезпечення внутрішньої 

узгодженості норм, що встановлюють кримінальну 

відповідальність за порушення правил екологічної 

безпеки, доцільно доповнити диспозицію ст. 236 КК 

України частиною першою, сформулювавши її у такій 

редакції: «Порушення порядку проведення екологічної 

експертизи, правил екологічної безпеки під час проекту-

вання, розміщення, будівництва, реконструкції, введен-

ня в експлуатацію, експлуатації та ліквідації підпри-

ємств, споруд, пересувних засобів та інших об’єктів, 

якщо це створює небезпеку екологічного забруднення 

значних територій, або для здоров’я, життя людей» та 

одночасно декриміналізувати діяння, передбачене ст. 

253 «Проектування чи експлуатація споруд без систем 

захисту довкілля» КК України. 
2
 Сюди ми відносимо і ст. 253 КК «Проектування чи 

експлуатація споруд без систем захисту довкілля», 

оскільки означена діяльність само по собі і є пору-

шенням певних положень екологічної безпеки. Так, 

Закон України «Про охорону навколишнього природ-

ного середовища» забороняє введення в дію підпри-

ємств, споруд та інших об’єктів, на яких не забезпе-

чено в повному обсязі додержання всіх екологічних 

вимог і виконання заходів, передбачених у проектах 

на будівництво та реконструкцію (розширення та тех-

нічне переоснащення) (ч.6 ст. 51) [10], а відповідно до 

Закону України «Про екологічну експертизу», остан-

ня здійснюється з метою забезпечення екологічної 

безпеки, охорони навколишнього природного середо-

вища, раціонального використання і відтворення при-

родних ресурсів, захисту екологічних прав та інте-

ресів громадян і держави [11]. У свою чергу, відпові-

дно до абз. 5 ст. 11 Закону України «Про забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя населення» 

проекти будівництва, розширення, реконструкції 

об’єктів будь-якого призначення, за винятком тих, для 

затвердження проектів будівництва яких висновок дер-

жавної експертизи не є обов’язковим, підлягають держа-

вній санітарно-епідеміологічній експертизі [12]. Більш 

того, поряд з іншими правовими актами, законодавець 

прийняв і цільовий Закон України «Про відповідальність 

підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за пра-

вопорушення у сфері містобудування», де прямо зазна-

чено на дотримання екологічної безпеки [13]. 

загальних і спеціальних екологічних правил, а 

найчастіше спосіб учинення злочину вписується 

у службову або виробничу діяльність порушника 

і складається з комплексу різних дій (бездій), не 

відповідаючи вимогам правил з охорони довкіл-

ля. Тобто порушення екологічних правил стано-

вить протиправність діяння і розглядається як 

вибір такого варіанта поведінки, який суттєво 

відрізняється від приписів, установлених прави-

лами діючих нормативно-правових актів [14, 

с.43]. Отже, спосіб злочину може знайти своє 

відображення у письмових або усних розпоря-

дженнях керівників установ і організацій, у діях 

осіб, безпосередньо відповідаючих за це. Стосо-

вно бездії, то вона виражається у невиконанні 

приписів органів державного екологічного конт-

ролю, закону про екологічну експертизу, яким 

установлено, що для відкриття фінансування, 

планування, будівництва об’єктів господарської 

та іншої діяльності необхідний позитивний ви-

сновок державної екологічної експертизи. Неви-

конання положень такої експертизи або зовсім її 

відсутність – один зі способів учинення злочину 

проти довкілля (наприклад, порушення правил 

екологічної безпеки ст.236 КК). 

При невжитті заходів щодо ліквідації нас-

лідків екологічного забруднення (ст.237 КК) 

спосіб учинення злочину пов’язаний з: а) неви-

конанням (тобто бездією) відповідною особою 

покладеного на неї обов’язку з ліквідації наслід-

ків екологічного забруднення; б) виконанням 

винною особою своїх обов’язків з ліквідації або 

усунення наслідків екологічного забруднення не 

в повному обсязі або з порушенням правил про-

ведення зазначених заходів. 

У цілому характерні способи вчинення 

злочинів, притаманних цій групі, можна просте-

жити на прикладі складу ст. 247 КК «Порушення 

законодавства про захист рослин», де типовими 

є: порушення правил, установлених для бороть-

би зі шкідниками та хворобами рослин; пору-

шення технології вирощування рослин сільсько-

господарського та іншого призначення, багато-

річних і лісових насаджень, дерев, чагарників, 

рослинності закритого ґрунту; невжиття заходів 

щодо захисту рослин підприємствами, установа-

ми, організаціями усіх форм власності та грома-

дянами, діяльність яких пов’язана з користуван-

ням землею, лісом, водними об’єктами, вирощу-

ванням рослин сільськогосподарського та іншого 

призначення, багаторічних і лісових насаджень, 

дерев, чагарників, рослинності закритого ґрунту, 

а також реалізацією, переробкою, зберіганням і 

використанням рослин та продукції рослинного 
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походження; недодержання регламентів збері-

гання, транспортування, торгівлі та застосування 

способів захисту рослин, зокрема, ввезення та 

реалізація на території України засобів захисту 

рослин, що не пройшли державних випробувань 

і реєстрації; невжиття заходів щодо збереження 

корисної флори і фауни шляхом допущення по-

шкодження рослин, погіршення їх стану та за-

бруднення продукції рослинного походження і 

довкілля засобами захисту рослин, зокрема, над-

мірне внесення пестицидів, використання забо-

ронених хімічних речовин ля знищення шкідни-

ків і збудників хвороб, тощо. 

Найбільш типовими способами порушення 

законодавства про захист рослин службовими 

особами є: невжиття заходів, спрямованих на 

знищення шкідників і збудників хвороб рослин, 

на локалізацію постраждалих територій або 

знищення зараженого врожаю чи насіння; непо-

відомлення інформації про загрозу посівам, ін-

шій рослинності, а також продукції рослинного 

походження від шкідливих організмів; невико-

нання законних вимог службових осіб спеціально 

уповноважених органів виконавчої влади, які здій-

снюють державний контроль за додержанням за-

конодавства про захист рослин; надання завідомо 

неправдивих відомостей про екологічні наслідки 

діяльності об’єкта екологічної експертизи; надання 

дозволів на спеціальне природокористування без 

позитивного висновку екологічної експертизи; 

ухилення від надання на законну вимогу держав-

них еколого-експертних органів необхідних відо-

мостей і матеріалів; приховування або фальсифі-

кація відомостей про наслідки екологічної експер-

тизи; ухилення від проведення державної екологі-

чної експертизи у тих випадках, коли її проведення 

є обов’язковим, та інші [15, c.11-12]. 

Беручи до уваги різноманіття встановлених 

нормативно-правовими актами екологічних пра-

вил, і, як наслідок, злочинних проявів екологіч-

ної спрямованості, зазначений спосіб – пору-

шення правил – охоплює достатньо широкий 

спектр підспособів, характерних для конкретно-

го злочину. Так, при порушенні правил охорони 

або використання надр (ст. 240 КК) спосіб буде 

різним залежно від стадій проектування, розмі-

щення, будівництва, вводу до експлуатації та ін. 

[16] Більше того, спосіб конкретного способу 

вчинення злочину проти довкілля переважно ви-

значається злочинними та професійними навич-

ками особи, обстановкою вчинення злочину, на-

явністю технічних і транспортних засобів, часом. 

2. Забруднення або псування певних еколо-

гічних об’єктів. 

Аналіз структури злочинності проти до-

вкілля свідчить, що найбільшу частку займають 

злочини, пов’язані із забрудненням або псуван-

ням земель (2/3 від усіх злочинів зазначеної ка-

тегорії або 66%). Порушення правил охорони 

вод і забруднення атмосферного повітря станов-

лять 17% та 10 %. Найрідше виявляються злочи-

ни, пов’язані з порушенням правил екологічної 

безпеки (4%) та забруднення моря (3%.) [17, c.8].  

Злочинне забруднення зумовлено пору-

шенням установлених правил і виявляється як в 

активній так і пасивній формі, незалежно від то-

го, навмисно чи з необережності вчинено злочин. 

Законодавець передбачив кримінальну відпові-

дальність за забруднення: а) земель (ст.239 КК; у 

тому числі і водного фонду ст. 239-2 КК); б) ат-

мосферного повітря (ст. 241 КК); в) моря (ст. 243 

КК). Що стосується псування, зокрема земель, то 

це є порушення природного стану земель без об-

ґрунтованих проектних пропозицій, погоджених 

та затверджених у встановленому порядку, за-

бруднення їх хімічними та радіоактивними речо-

винами, засмічення промисловими, побутовими 

та іншими відходами і стічними водами; пору-

шення родючого шару ґрунту, невиконання ви-

мог встановленого режиму використання земель, 

а також використання земель способами, що по-

гіршують їхню природну родючість [18, c. 285; 

19]. Як бачимо, з криміналістичного погляду за-

бруднення і псування певних екологічних об’єк-

тів за способом учинення є тотожними і юриди-

чно відрізняються лише за наслідками, а тому 

кожний з них окремого розгляду не потребує.  

Землі вважаються забрудненими чи зіпсо-

ваними [20], коли перевищені гранично допус-

тимі нормативи концентрацій небезпечних речо-

вин у ґрунтах, і їх не можна використовувати за 

цільовим призначенням [18, c.285]. Що стосуєть-

ся забруднення атмосферного повітря, то в юри-

дичній літературі розуміють його по-різному:  

1) як результат викиду до атмосфери певної ре-

човини – надходження речовини хімічного або 

біологічного походження або суміші таких речо-

вин, що може прямо або опосередковано спри-

чиняти наслідки, зазначені в ч. 2 ст. 241 КК; 2) як 

надходження в атмосферне повітря або утворен-

ня в ньому шкідливих (забруднювальних) речо-

вин у концентраціях, які перевищують встанов-

лені державою екологічні нормативи [21, с. 121]; 

3) як привнесення до складу атмосферного пові-

тря або утворення в ньому забруднювальних ре-

човин у концентрації, яка перевищує нормативи 

якості і рівні природного вмісту; 4) як викид в 

атмосферу шкідливих для здоров’я людей відхо-



 Розслідування злочинів проти довкілля: способи негативного впливу на природне середовище 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2014. Випуск 728. Правознавство. 145 

дів промислового виробництва. Головним висно-

вком із цього є те, що забруднення – це діяння 

людини (тобто дія або бездіяльність), а не наслі-

док, оскільки наслідки цього діяння зазначені в 

ч. 2 ст. 241 КК України. Типовим способом за-

бруднення атмосферного повітря є залповий ви-

кид [22] забруднювальних речовин при пору-

шенні технологічних режимів експлуатації уста-

новок і споруд, де основним елементом злочину 

є вчинення дій, які порушують правила викиду 

до атмосфери забруднюючих речовин, або є по-

рушенням експлуатації установок, споруд та ін-

ших об’єктів. До речі, основними джерелами ан-

тропогенного забруднення вод і атмосферного 

повітря є промисловість, теплоенергетика, наф-

то- та газопереробка, транспорт, житлово-

побутове господарство, сільське господарство, 

тваринництво. Забруднення атмосферного повіт-

ря може відбуватися і шляхом бездіяльності (18 

% випадків), тобто коли особа, яка могла переш-

кодити настанню суспільно небезпечних наслід-

ків, не зробила цього. 

Основними способами забруднення вод є: 

порушення правил складування, зберігання, не-

санкціоноване захоронення побутових і промис-

лових відходів, хімічних добрив, отрутохіміка-

тів; наднормативні викиди підприємствами за-

бруднюючих речовин в атмосферне повітря без 

дозволу спеціально-уповноваженого органу ви-

конавчої влади; систематичні викиди та скидан-

ня повністю (або недостатньо) неочищених і не 

знешкоджених речовин (стічних вод та шкідли-

вих речовин) у водні об’єкти або атмосферне по-

вітря [17, c.4-5]. Означені дії призводять до пе-

реповнення ємностей накопичення відходів, про-

риву дамб, аварій на промислових системах ка-

налізації, порушень цілісності магістральних 

продуктопроводів тощо. Звичайно, не можна 

оминути й ті випадки, коли забруднення вод на-

фтопродуктами має місце при затопленні судна. 

У цілому злочинне забруднення довкілля 

можна класифікувати за такими критеріями:  

а) просторовим поширенням (локальні, регіона-

льні, глобальні); б) за силою та характером дії на 

навколишнє середовище (залпове та перманент-

не); в) за типом походження (фізичне, механічне, 

хімічне, біологічне) [17, c.8]; г) за наслідками 

(залежно від сукупної шкоди – відновлювана чи 

невідновлювана). 

Висновки. Негативний вплив на природне 

середовище, погіршення його стану має місце 

через: а) порушення встановлених правил стосо-

вно конкретних об’єктів довкілля або невжиття 

відповідних заходів при ліквідації екологічного 

забруднення; б) забруднення або псування пев-

них екологічних об’єктів. 
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O.V. Oderiy 

Investigation of environmental crimes: means of negative influence on environment  

Summary 
The article deals with the issue of approaches to the understanding of means of crime perpetration in 

the theory of criminalistics. Methods of crime perpetration distinguished on the grounds of negative influ-

ence upon environment have been defined.  

Key words: environmental crimes, crime perpetration method, negative influence. 

 

О.В. Одерий 

Расследование преступлений против окуржающей среды:  

способы негативного воздействия на природную среду  

Аннотация 

Рассмотрен вопрос о подходах к пониманию способа совершения преступления в теории кри-

миналистики. Дана характеристика способам совершения преступлений, которые выделены среди 

других на основании негативного воздействия на окружающую природную среду. 

Ключевые слова: экологические преступления, способ совершения, негативное воздействие. 
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ДО НАШИХ АВТОРІВ 

ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ДЛЯ ОПУБЛІКУВАННЯ  

В НАУКОВОМУ ВІСНИКУ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ  

СЕРІЇ «ПРАВОЗНАВСТВО» 

 

1. КОМП'ЮТЕРНИЙ НАБІР 
 

1.1. 3 метою прискорення публікації рукописів і підвищення якості роботи з ними редколегія ―Наукового 

вісника Чернівецького університету‖ перейшла на комп'ютерний набір тексту. Абсолютна більшість авторів, які 

подають матеріали для опублікування у віснику серії «Правознавство», використовують для їх створення і роз-

друковування електронно-обчислювальну техніку. 

1.2. Працівники редколегії працюють з програмним редактором Word (for Windows). 

1.3. Усі матеріали необхідно подавати до редколегії в електронному варіанті (на електронних носіях) по-

ряд з роздрукованим на принтері рукописом. 

1.4. Якщо електронний носій надсилається поштою, необхідно старанно упакувати його і захистити від 

можливих пошкоджень максимально жорсткою упаковкою. 

1.5. На електронному носії просимо вказати прізвище автора матеріалу, його назву і використаний програ-

мний редактор. 

1.6. Текст, включаючи примітки внизу сторінок, повинен бути набраний і надрукований одним і тим же 

прямим шрифтом. 

1.7. Розмір шрифту, який використовується при електронному наборі матеріалу, повинен бути наближений 

до стандартного машинопису (№14), так, щоб при роздруковуванні тексту через 1,5 - 2 інтервали на сторінці 

вміщувалось не більше 40-30 рядків по 60 знаків у кожному. 

1.8. Необхідні, на думку автора, виділення у тексті потрібно помітити коректорськими знаками в примір-

нику рукопису, який додається до електронного носія: світлий курсив – хвилястим підкреслюванням; напівжи-

рний курсив – суцільним підкреслюванням і т.д. В електронній копії матеріалу будь-які шрифтові виділен-

ня не допускаються! 
1.9. В електронному варіанті матеріалу не повинно бути переносу слів і вирівнювання тексту з правого боку. 

 

 

2. ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ 

 
2.1. Рукопис повинен бути підписаний автором (співавторами). 

2.2. Обсяг матеріалу, який подається авторами в ініціативному порядку, не повинен перевищувати: статті - 

0,5 друкованого аркуша (12 стор.); наукового повідомлення – однієї третини друкованого аркуша (8 стор.), а 

рецензії – однієї шостої друкованого аркуша (4 сторінки). 

2.3. До перекладу статей іноземних авторів потрібно додавати копію тексту мовою оригіналу. 

2.4. Усі абревіатури і скорочення, за винятком загальноприйнятих, повинні бути розшифровані при пер-

шому використанні у тексті. Необхідно точно вказувати джерело згадуваних у рукописі цитат, цифрових і фак-

тичних даних. Крапки, коми та інші розділові знаки ставляться у тексті після посилання.  

2.6. При посиланні в тексті у квадратних дужках указувати номер позиції у списку літератури і сторінку. 

Наприклад, [3, с.234]. Якщо декілька авторів у одному посиланні, то потрібно номери позицій розділяти крап-

кою з комою. Наприклад, [2, с.35; 4; 8, с.210]. 

2.7. Список літератури подається наприкінці статті в алфавітному порядку згідно з бібліографічним Держ-

стандартом. 

2.7.1. При посиланні на законодавчий акт у списку літератури необхідно вказувати його повну офіційну 

назву й офіційне джерело, у якому він опублікований. Наприклад: 

 Закон України «Про прибутковий податок з громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянст-

ва» від 5 липня 1991 року / Закони України. Офіційне видання. Т.2. – Київ: АТ «Книга», 1996. – С. 141-158. 

2.7.2. При використанні журнальних матеріалів потрібно вказувати прізвище, потім - ініціали автора стат-

ті; її назву; назву журналу; рік видання; номер сторінок. Те ж стосується статей, опублікованих у наукових збі-

рниках. Наприклад:  

 Козловський А.А. Гносеологічна природа юридичних конфліктів // Науковий вісник Чернівецького універ-

ситету. Збірник наукових праць. Вип. 33. Правознавство. - Чернівці: ЧДУ, 1998. - С. 3-19. 

2.7.3. При посиланні на книгу вказується прізвище, потім ініціали автора; назву книги; місто, де книга ви-

дана; рік видання; сторінки. Для колективних монографій і збірників статей (якщо автори не вказані перед заго-

ловком книги) вказується редактор (відповідальний редактор, редкол.), а для збірників статей також перші три 

автори. Наприклад: 



До наших авторів 
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 Кравченко В.І. Фінанси місцевих органів влади України: Основи теорії та практики. - К.: НДФІ, 1997. - 

276с. 

2.7.4. Усі бібліографічні елементи іноземних джерел треба вказувати мовою оригіналу, ігноруючи вживан-

ня абревіатур і по можливості максимально дотримуватись таких же вимог, як і при оформленні бібліографії 

українською мовою. 

 

3. ДОДАТКИ 

 
До рукопису повинні додаватися: 

- довідка про кожного з авторів матеріалу, де зазначаються прізвище, ім'я, по батькові; науковий ступінь; 

учене звання; основне місце роботи; посада; домашній та службовий телефони і поштові адреси (для зв'язку з 

редколегією); 

- для аспірантів і пошукувачів – витяг з протоколу засідання кафедри, завірений ученим секретарем вузу, 

який містить рекомендацію до опублікування матеріалу у віснику, та дві завірені гербовою печаткою відповід-

ної установи рецензії фахівців з даної проблеми, що мають наукові ступені, причому, як мінімум, один з них – 

доктор, інший – кандидат юридичних наук. З установи, де навчається або працює аспірант чи пошукувач, може 

бути тільки один рецензент. Прізвище, ім'я та по батькові рецензентів, їх наукові ступені і вчені звання, посади 

та місце роботи вказуються у витягу з протоколу засідання кафедри; 

- інформація із зазначенням, кому зі співавторів у разі потреби направити дублікат набраного примірника і 

коректуру; 

- транслітерація прізвищ та ініціалів авторів, переклад заголовка матеріалу та коротке його резюме англій-

ською мовою (не більше за обсягом від резюме автореферату кандидатської дисертації). 

 

4. ДООПРАЦЮВАННЯ РУКОПИСУ ТА КОРЕКТУРНІ ПРИМІРНИКИ  

 
4.1. Рукописи, повернуті авторам на доопрацювання, належить у доопрацьованому вигляді повернути ред-

колегії в рекомендований термін. 

4.2. Необхідні виправлення в початковому варіанті тексту автор повинен зробити ручкою, так, щоб вони 

були очевидні для редакторів, а також повідомити у листі про зміни. Тобто редколегії потрібно надсилати: а) 

початковий варіант з виправленнями; б) по-новому надрукований другий варіант тексту і супроводжувальний 

лист автора (авторів) з поясненнями. 

4.3. Якщо автору направлено дублікат набраного примірника чи коректури, він зобов'язаний уважно озна-

йомитися з ним, внести необхідні виправлення ручкою, підписати і якнайшвидше повернути редакції. 

4.4. Якщо стаття одночасно була (чи буде) направлена в інше видання або публікувалася раніше, автор зо-

бов'язаний попередити про це редакцію. 

 

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
5.1. У випадку недодержання вказаних правил редколегія не буде розглядати поданий рукопис. Будь-які винят-

ки з цих правил допускаються тільки у випадку погодження їх автором персонально з науковим редактором. 

5.2. Редколегія зберігає за собою право скорочувати і редагувати рукописи. 
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