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УДК 340  Юридичні науки 

 

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ – ОСНОВНЕ ДЖЕРЕЛО КОНСТИТУЦІЙНОГО 

ПРАВА УКРАЇНИ 

 

Лепень А. С. 

                                                                          студент юридичного факультету 

Академія Державної пенітенціарної служби 

м. Чернігів, Україна 

Для України Конституція 28 червня 1996 р. стала символом консолідації 

Українського народу в розбудові України як суверенної і незалежної, демокра-

тичної, соціальної, правової держави. Водночас Конституція 1996 р. є найваж-

ливішою категорією національного конституційного права, його серцевиною. 

Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші норма-

тивно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні 

відповідати їй [1]. 

В правовій системі України Конституція України займає особливе місце. 

Вона володіє такими властивостями, які виділяють її з числа звичайних законів. 

Конституція України має установчий, основоположний характер. Україн-

ський народ за допомогою Конституції засновує основи суспільного і державно-

го устрою. Положення Конституції є первинними відносно норм інших правових 

актів України. Це означає, що при прийнятті Конституції, а також при внесенні 

до Основного Закону змін і доповнень законодавець не обмежений діючими за-

конами і підзаконними актами, які можуть не відповідати введеним новелам. 

Якраз навпаки, — при затвердженні таких змін ці акти повинні бути скасовані 

або приведені у відповідність з конституційними нововведеннями [3, с. 26]. 

Конституція України — єдиний в правовій системі акт, який регулює су-

спільні відносини в усіх сферах суспільного життя. Жоден закон, а тим більше 

підзаконний акт не має такого широкого предмета правового регулювання і жо-

ден акт не визначає в цих сферах вихідні засади суспільного життя. 

Всі закони та підзаконні акти в Україні приймаються на основі Конститу-

ції України. Конституційні норми і принципи виступають як своєрідний 
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правовий фундамент системи права. Поправки, внесені до Конституції, перед-

бачають внесення змін до поточного законодавства в разі його невідповідності 

конституційним нормам [2, с.15]. 

Конституція України має вищу юридичну силу, яка полягає в тому, що всі нор-

мативні акти в Україні не повинні суперечити конституційним положенням. 

Якщо ж таке протиріччя буде встановлено, то норми, які не відповідають при-

писам Основного Закону, повинні бути в порядку, визначеному законом, 

приведені у відповідність з Конституцією або скасовані.  

Конституція України 1996 р. належить до кодифікованих конституційних 

актів. Вона існує у вигляді єдиного нормативно – правового акта, що складається 

із трьох основних частин: преамбули, основної частини, прикінцевих і перехід-

них положень. У свою чергу, основна частина та прикінцеві і перехідні положен-

ня Конституції України складаються із XV самостійних розділів,  161 статтю (ро-

зділи I-XIV) і 16 пунктів (розділ XV), позначених арабськими цифрами [4, с.84]. 

Розділ І Конституції України називається «Загальні засади» (статті 1-20). 

Зі змісту статей цього розділу вбачається, що його доцільніше було б назвати 

«Конституційний лад», оскільки конституційні положення розділу регламенту-

ють найважливіші сфери суспільного та державного життя: принцип поділу 

державної влади, територіальну цілісність держави, державний, національний 

та народний суверенітет, основи місцевого самоврядування, державні символи 

України та ін. 

Розділ II Конституції України – «Права, свободи та обов‘язки людини і 

громадянина» (статті 21- 68) становить концентруючу вісь правового статусу 

особи в Україні. У його статтях розкривається зміст політичних, економічних, 

соціальних, екологічних, культурних та інших прав. 

У розділі III Конституції України – «Вибори. Референдум» (статті 69-74) 

врегульовано основні форми народовладдя; встановлено, що вибори до органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування є вільними і відбувають-

ся на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного 
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голосування; визначено, що референдум не допускається щодо законопроектів 

з питань податків, бюджету та амністії. 

Розділ IV Конституції України – «Верховна Рада України» (статті 75-101) 

врегульовує загальний конституційно – правовий статус парламенту України, 

зокрема порядок його організації і діяльності, повноваження і компетенцію, кі-

лькісний склад і структуру, основні форми роботи, строк повноважень і 

підстави дострокового припинення повноважень, порядок взаємодії з іншими 

органами влади тощо. 

У розділі V Конституції України – «Президент України» (статті 102-112) 

Президенту України надано правовий статус глави держави, а також визначено, 

що Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної ці-

лісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини та 

громадянина. Зважаючи на те, що Україна є президентсько-парламентською 

республікою, Президент України наділений великим обсягом повноважень: фо-

рмує уряд та інші органи державної влади, є Верховним Головнокомандувачем 

Збройних Сил України, очолює Раду національної безпеки і оборони України, 

підписує закони, нагороджує державними нагородами, здійснює помилування, 

призначає всеукраїнський референдум щодо змін Конституції України відпові-

дно до ст. 156 Конституції України, проголошує всеукраїнський референдум за 

народною ініціативою та ін. [1]. 

Розділ VI Конституції України – «Кабінет Міністрів України. Інші органи 

виконавчої влади» (статті 113-120) визначає, що Кабінет Міністрів України 

знаходиться на вершині ієрархічної системи органів виконавчої влади, установ-

лює порядок організації та діяльності уряду, його повноваження 

і компетенцію, підстави і порядок дострокового припинення повнова-

жень, порядок взаємодії з іншими органами державної влади та ін. 

У розділі VII Конституції України – «Прокуратура» (статті 121-123) ви-

значено основні засади конституційно-правового статусу Генерального 

прокурора, повноваження і компетенцію органів прокуратури. У ст. 123 регла-
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ментовано, що організація і порядок діяльності органів прокуратури України 

визначаються законом. 

У розділі VIII Конституції України – «Правосуддя» (статті 124-131) уста-

новлено основні засади судочинства, порядок організації і діяльності судових 

органів, визначено, що судочинство здійснюється виключно Конституційним 

Судом України та судами загальної юрисдикції. 

Розділ IX Конституції України – «Територіальний устрій України» (статті 

132, 133) установлює основні засади територіального устрою України; регламе-

нтує систему адміністративно-територіального устрою України, яку становлять: 

Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і 

села; визначено спеціальний статус міст Києва і Севастополя. 

У розділі X Конституції України – «Автономна Республіка Крим» (статті 

134-139) врегульовано конституційно – правовий статус Автономної Республі-

ки Крим та її вищих органів влади у складі Української держави. 

У розділі XI Конституції України – «Місцеве самоврядування» (статті 140 

– 146) установлено право територіальної громади самостійно вирішувати пи-

тання місцевого значення в межах Конституції і законів України; визначено 

матеріальну і фінансову основу місцевого самоврядування, регламентовано по-

рядок організації та діяльності органів місцевого самоврядування, надано 

гарантії захисту інституту місцевого самоврядування, зокрема в ст. 145 зазна-

чено, що права місцевого самоврядування захищаються в судовому порядку. 

Розділ XII Конституції України – «Конституційний Суд України» (статті 

147-153) визначає конституційно – правовий статус Конституційного Суду 

України, порядок його організації і діяльності, вимоги до кандидатів на посаду 

судді. 

У розділі XIII Конституції України – «Внесення змін до Конституції 

України» (статті 154-159) урегульовано ускладнену процедуру внесення змін до 

Основного Закону України, що має сприяти його стабільності. 

У розділі XIV Конституції України – «Прикінцеві положення» (статті 160, 

161) визначено, що Конституція України набуває чинності з дня її прийняття. 
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День прийняття Конституції України є державним святом – Днем Конституції 

України. 

Розділ XV Конституції України – «Перехідні положення»  спрямований 

на врегулювання та узгодження нормативно-правової бази з положеннями Кон-

ституції України. [5, с.124]. 

На підставі  вище сказаного можна зробити висновок, що прийняття Кон-

ституції України стало непересічним фактом у розвитку конституційного 

процесу на теренах Української держави. Структура Конституції України дає 

підстави вважати, що вона загалом об‘єктивізує систему національного консти-

туційного права, а структурні елементи Конституції України (розділи) 

об‘єктивно відтворюють основні інститути конституційного права України. 

Основний Закон став доказом здатності українського народу до державотво-

рення та правотворення. 

Література: 

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – [Текст]. – 

1996. – № 30.  

2. Оніщенко О. В. Конституція України як основне джерело конституцій-

ного права України: дис.. канд. юрид. наук: 12.00.02 / О. В. Оніщенко  – Київ, 

2015. – 86 с. 

3. Совгиря О. В., Шукліна Н. Г. Конституційне право України. Повний 

курс: наич. посіб. / О.В.Совгиря, Н.Г.Шукліна. — 2-ге вид., перероб. і допов. — 

К. : Юрінком Інтер, 2012. — 544 с. 

4. Погорілко В. Ф. Конституційне право України: Підруч. / За ред. В. Ф. 

Погорілка. — К.: Наукова думка; Прецедент, 2016. – 344 с. 

5. Шаптала Н. К. Конституційне право України [Текст] : навч. посіб. для 

студ. вищ. навч. закл. / Н. К. Шаптала, Г. В. Задорожня. – Д.: ЛізуновПрес, 

2012. – 470 с. 
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УДК 340  Юридичні науки 

 

ДОГОВІР ЯК ДЖЕРЕЛО КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 

 

Лепень А. С. 

студент юридичного факультету 

Академія Державної пенітенціарної служби 

м. Чернігів, Україна 

Застосування договорів протягом кількох тисяч років обумовлено насам-

перед тим, що йдеться про гнучку правову форму, у якій можуть виражатися 

різні за характером суспільні відносини. Характеризуючись своєю основною 

конституючою ознакою (договір є результатом досягнутої контрагентами зго-

ди), договірна форма посіла своє гідне місце в державному (конституційному) 

праві. Саме тут основне призначення договору рель‘єфно зводиться до регулю-

вання в рамках закону поводження суб‘єктів конституційного права шляхом 

визначення на межі їх можливого та належного поводження, а також наслідки 

порушення відповідних вимог[4, с.16]. 

Поняття міжнародного договору нормативно визначила Віденська конве-

нція про право міжнародних договорів 1969 р. Під міжнародним договором у 

цій Конвенції розуміється міжнародна угода, укладена між державами в пись-

мовій формі, й урегульована міжнародним правом, незалежно від того, чи 

викладена така угода в одному документі, двох чи кількох пов'язаних між со-

бою документах, а також незалежно від її конкретного найменування. 

Поняття «міжнародний договір» має універсальний характер. Нормативні 

міжнародно – правові акти, що позначаються цим поняттям, можуть мати різні 

назви — договір, консульська конвенція чи консульский договір, устав чи ста-

тут міжнародної організації. Тобто поняття «міжнародний договір» традиційно 

вживається як родове поняття[5, с.158]. 

В Україні це поняття отримало нормативне закріплення в ст. 9 Конститу-

ції України, Законі України «Про міжнародні договори України» та інших 

нормативно – правових актах. 
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Право укладати міжнародні договори є важливим елементом міжнародної 

правосуб'єктності, необхідним атрибутом основних суб'єктів міжнародного 

права, насамперед держав. Поняття міжнародної правосуб'єктності асоціюється 

саме з правом укладання міжнародних договорів. 

Конституція України в ч. 1 ст. 9 чітко визначила механізм імплементації 

міжнародних договорів у національне право: «Чинні міжнародні договори, зго-

да на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною 

національного законодавства України»[1]. 

Закон України «Про міжнародні договори України» в ч. 2 ст. 7 чітко ви-

значає коло чинних міжнародних договорів, які підлягають міжнародній 

ратифікації. Зокрема, до таких міжнародних договорів України, що можуть бу-

ти джерелами конституційного права, належать політичні договори (про 

членство у міжнародних організаціях, про колективну безпеку, про пересліду-

вання військових злочинців тощо); договори з питань громадянства; договори, 

що стосуються прав і свобод людини і громадянина; договори про участь у мі-

ждержавних союзах та інших міждержавних об'єднаннях (організаціях), 

системах колективної безпеки; договори про історичні та культурні надбання 

українського народу тощо[2]. 

Усі міжнародні договори України, що є джерелами конституційного прaва, 

також можна поділити на універсальні та регіональні міжнародні договори. Зок-

рема, універсальні міжнародні договори укладені в рамках між народних oргані-

зацій, членом яких є Україна (ООН, ОБСЄ, РЄ, Комісія з прав людини, МАГАТЕ, 

ЮНЕСКО, ВООЗ та ін.), а регіональні договори укладені Україною із країнами, 

що є стратегічними партнерами нашої держави (Білорусь, Грузія, Латвія, Литва, 

Молдова, Польща, РФ, Румунія, Туреччина, Угорщина, Чехія та ін.). 

Важливе місце у системі міжнародних договорів, що можуть бути джере-

лами конституційного права, посідають міжнародні договори у політичній 

сфері. Зокрема, Принципи міжнародного співробітництва щодо знайдення, 

арешту, видачі і покарання осіб, винних у військових злочинах і злочинах 

прoти людства 1973 р.  
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Традиційно пріоритетне місце у системі ратифікованих Україною міжна-

родних договорів, що є джерелами конституційного права, виступають догово-

ри у сфері основних прав і свобод людини і громадянина та боротьби із дискpи-

мінацією. Це – Загальна декларація прав людини 1948 р., Європейська конвент-

ція з прав людини 1950 р., Міжнародний пакт про громадянські і політичні 

права 1966 р.  

До джерел конституційного права також належать міжнародні договори, 

що визначають правовий статус громадян, іноземців, апатридів і біженців. Це – 

Європейська Конвенція про громадянство 1997 р., Конвенція про статус біжен-

ців 1951 р., Конвенція про статус апатридів 1954 р., Декларація про терторіаль-

ний притулок 1967 р., Конвенція про статус біженців 1951 р., Конвенція про 

скорочення без громадянства 1961 р.  

Джерелами конституційного права також є міжнародні договори України 

з культурних та інших прав національних меншин і корінних народів. Це, зок-

рема, Декларація про права осіб, що належать до національних або етнічних, 

релігійних та мовних меншин 1992 р. та ін. 

Особливу групу джерел конституційного права становлять двосторонні 

міжнародні договори про дружбу і співробітництво, про спільні кордони тощо. 

Це, наприклад, Договір про дружбу і співробітництво між Україною і Республі-

кою Македонією 2000 р.; Договір про дружбу, співробітництво і партнерство 

між Україною і Азербайджанською Республікою 2001 р.; Договір про дружбу і 

співробітництво між Україною і Республікою Хорватією 2004 р.; та ін. 

Важливим питанням джерел конституційного права є проблема юридич-

ного механізму імплементації норм міжнародних договорів у національне 

конституційне право. Стаття 9 і п. 32 ст. 85 Конституції України передбачають, 

що міжнародні договори стають міжнародними договорами України, коли згода 

на їх обов'язковість надається Верховною Радою України. Втім Конституція не 

розкриває зміст такої юридичної процедури, як «надання згоди на обов'язко-

вість». Натомість Закон України «Про міжнародні договори України» у ст. 7 

вживає термін «ратифікація», а ст. 2 Віденської конвенції про право міжнарод-
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них договорів 1969 р. конкретизує, що надання згоди може здійснюватися шля-

хом прийняття, затвердження, приєднання. Тобто категорія «надання згоди на 

обов'язковість міжнародного договору» тотожна категорії «ратифікація міжна-

родного договору»[3, с.16]. 

В Україні єдина система реєстрації та обліку міжнародних договорів зна-

ходиться у віданні Міністерства закордонних справ України. Реєстрація 

Міжнародних договорів України в Секретаріаті ООН та відповідних органах 

інших міжнародних організацій також здійснюється Міністерством закордон-

них справ України. 

Згідно з чинним законодавством України міжнародні договори України, 

що потребують ратифікації, та приєднання до яких чи прийняття яких відбува-

ється від імені України, публікуються у «Відомостях Верховної Ради України», 

у газеті «Голос України», «Зібранні чинних міжнародних договорів України».  

Важливою гарантією відповідності міжнародних договорів України Кон-

ституції України є повноваження Конституційного Суду України, який згідно зі 

ст. 87 Закону України «Про Конституційний Суд України» може розглядати 

питання щодо конституційності чинного міжнародного договору, і у разі на-

дання висновку про невідповідність міжнародного договору Конституції 

України у цьому ж провадженні вирішує питання щодо неконституційності 

цього договору чи його окремої частини. Тобто Конституційний Суд України 

здійснює попередній конституційний контроль щодо чинних міжнародних до-

говорів, щодо яких Верховна Рада України має надати згоду на їх 

обов'язковість [5, с.84]. 

Конституція України в ч. 2 ст. 9 передбачила можливість ратифікації 

чинних міжнародних договорів, які суперечать Конституції України, після вне-

сення відповідних конституційних змін. Але процедура внесення змін до 

Конституиії України, визначена в розділі ХІІІ Основного Закону, є доволі скла-

дною, тож до внесення змін до Конституції України з метою ратифікації 

чинного міжнародного договору може бути здійснена лише щодо винятково 

важливих для нашої держави міжнародних договорів. Наприклад, міжнародних 
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договорів, пов'язаних зі вступом України до Європейського Союзу, НАТО 

тoщо. 

Із цього можна зробити висновок, що міжнародний договір розглядається 

як засіб формування міжнародно – правових норм. Виходячи з того, що міжна-

родно – правова норма є основним змістовним елементом міжнародного 

договору, можна сказати, що норма – це результат угоди суб‘єктів, вона вира-

жає їхню волю, пов‘язує конкретний прояв волі суб‘єктів у єдине ціле, котре 

обмежено її рамками. Підтверджується положення про те, що норма виражає 

погоджену єдність воль у конкретному питанні, а не розмаїття воль, що означа-

ло б відсутність угоди, а отже і норми. 
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УДК: 349.42                                                                                       Юридичні науки 

 

ВИДИ ТА УМОВИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ  

АГРАРНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ 

 

Литвинюк М.Ю. 

магістр 2-го року навчання, спеціальність Права 

факультету права та лінгвістики, 

Білоцерківський національний аграрний університет 

м. Біла Церква, Україна 

Дослідження юридичної відповідальності за порушення у сфері аграрного 

законодавства в умовах демократичного вектору розвитку країни та глобально-

го соціально-економічного реформування набувають все більшої актуальності. 

Це пов‘язано з тим, що в правовій державі провідною ідеєю такої відповідаль-

ності є додержання громадянами вимог аграрного правопорядку, виховання 

почуття відповідальності за майбутні вчинки, розуміння соціального значення 

своєї поведінки тощо. 

 Суб‘єктами відповідальності за порушення аграрного законодавства ви-

ступають власники особистих селянських господарств, та інші працівники 

сільськогосподарського виробництва, громадяни, що ведуть фермерське госпо-

дарство, а також сільськогосподарські організації (підприємства, кооперативи, 

товариства тощо), основним видом діяльності яких є виробництво і реалізація 

сільськогосподарської продукції. 

Правопорушення, які вчиняють ці суб'єкти, можуть бути порушенням 

правопорядку, передбаченого нормами різних галузей права, а також мати аг-

рарно-правовий характер. Тому забезпечення правопорядку в сільськогоспод-

дарському виробництві (господарське використання земельних ділянок, захист 

майнових та інших прав сільськогосподарських товаровиробників, охорона со-

ціальних прав сільських мешканців) здійснюється не тільки за допомогою норм 

аграрного законодавства, а також заходами, що містяться в нормах цивільного, 

трудового, фінансового, адміністративного, кримінального законодавства. 
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За порушення договірних зобов‘язань застосовується майнова відповіда-

льність. 

Майнова відповідальність може застосовуватися за порушення договір-

них відносин у сфері технічного сервісного обслуговування сільськогосподар-

ських підприємств, реалізації сільськогосподарської продукції тощо. Технічне 

обслуговування здійснюється згідно з договором по технічному обслуговуван-

ню машинно-тракторного парку, устаткування тваринницьких ферм, птахо-

ферм. Згідно з умовами цього договору виконавець бере на себе зобов‘язання 

забезпечити якісне і своєчасне технічне обслуговування манган і устаткування 

відповідно до стандартів, технічних умов, правил та інструкцій, а також здійс-

нити своєчасне усунення несправності машин у процесі їх експлуатації. За 

невиконання або неналежне виконання своїх зобов‘язань сторони несуть май-

нову відповідальність. 

Статтею 623 Цивільного кодексу України передбачена відповідальність за 

відшкодування збитків, завданих порушенням зобов‘язання. Боржник, який по-

рушив зобов‘язання, має відшкодувати кредиторові завдані цим збитки. У 

договорі контрактації можуть бути передбачені також інші санкції за невико-

нання або неналежне виконання договірних зобов‘язань [1]. Так, відповідно до 

Закону України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зо-

бов‘язань» від 22 листопада 1996 р. у разі прострочення платежу за аграрну 

продукцію заготівельник сплачує пеню. Порядок розгляду спорів, що виника-

ють з договірних відносин, здійснюються відповідно до Господарського 

процесуального кодексу України. 

Зобов‘язання за договором мають виконуватися належним чином і у 

встановлений термін. Одностороння відмова від виконання зобов‘язань, так са-

мо як і одностороння зміна умов договору, не допускається, якщо інше не 

встановлено договором або законом. 

Невиконання договірних зобов‘язань може виявлятися у різноманітних 

формах. Наприклад, можливі варіанти невиконання (неналежного виконання) 

договору постачання можуть бути такі: – непоставка; – прострочення поставки; 
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– недопоставка в строк; – недостача товару; – постачання товару неналежної 

якості або комплектності.  

За невиконання або неналежне виконання зобов‘язань за договором по-

рушник несе відповідальність, яка в загальному випадку полягає в тому, що він: 

1) відшкодовує збитки та моральну шкоду; 2) сплачує штрафні санкції (не-

устойку, штраф, пеню); 3) оплачує судові витрати. 

У разі невиконання або неналежного виконання зобов‘язань боржником 

він зобов‘язаний відшкодувати кредитору заподіяні цим збитки. Під збитками 

розуміють витрати, здійснені кредитором, втрата або ушкодження його майна, а 

також не одержані кредитором доходи які б він одержав, якби зобов‘язання бу-

ло виконано боржником (упущена вигода). 

Таким чином, до збитків кредитора належать: 

– втрата або ушкодження майна; 

– витрати, зроблені ним у зв‘язку з неналежним виконанням договору; 

– неотримані ним доходи, які можна було б одержати, якби зобов‘язання 

було виконано [2]. 

За порушення встановлених законодавчими актами правил здійснення го-

сподарської діяльності до суб‘єктів сільськогосподарського господарювання 

уповноваженими органами державної влади або органами місцевого самовря-

дування можуть бути застосовані адміністративно-господарські санкції, тобто 

заходи організаційно правового або майнового характеру, спрямовані на 

пpипинення правопорушення суб‘єкта господарювання та ліквідацію його 

наcлідків. 

Основними принципами відповідальності за порушення договірних зо-

бов‘язань в сфері сільськогосподарського виробництва є:  

1) принцип законності (необов‘язково відповідальність має бути передба-

чена законом, але якщо передбачена, то при імперативній нормі сторони 

відступити від неї не вправі, при диспозитивній можуть прийняти інше рішен-

ня, в усякому разі, рішення сторін і компетентного органу, що розглядає їх спір, 

не може суперечити закону), 2) принцип невідворотності відповідальності (досі 
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велися суперечки щодо невідворотності притягнення до відповідальності, тепер 

говорити про таку невідворотність у ретроспективному аспекті не можна, вона 

надається на розсуд потерпілої сторони, відповідальність же в перспективному 

аспекті зберігається у всіх випадках), 3) принцип рівноправності сторін;                           

4) принцип поєднання особистих інтересів із суспільними інтересами (два 

останніх є загальними принципами цивільного права, в тому числі і в сфері від-

повідальності) [3; с. 284]. 

Після того як сторони визначили свої зобов‘язання, необхідно подумати 

про заходи, які може зробити кожна із сторін для захисту своїх інтересів, якщо 

інша не виконала своїх зобов‘язань. 

Коли мова йде про наслідки порушення договору, зазвичай в першу чергу 

мають на увазі передбачені законом заходи відповідальності. Загальні поло-

женням про відповідальність містяться в гл. 25 Господарського кодексу 

України. Вони повинні застосовуватися з урахуванням положень ст. 15 Госпо-

дарського кодексу України про відшкодування збитків і ст. 330-333 

Господарського кодексу України про неустойку. Спеціальні положення про ві-

дповідальність містяться також в ряді статей, присвячених окремим видам 

зобов‘язань. 

Отже, закон передбачає цивільно-правову відповідальність за невиконан-

ня або неналежне виконання договірних зобов‘язань, які також застосовуються 

в сфері аграрних відносин у вигляді: відшкодування збитків; сплати неустойки; 

сплати відсотків за користування чужими грошовими коштами. 
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ас. кафедри міжнародного права, к.ю.н.  

Донець А.А. 

Сучасний стан розвитку міжнародного співтовариства характеризується  

стрімкими глобалізаційними процесами, що ставить перед міжнародною спіль-

нотою все нові завдання та виклики. Наразі важко уявити суспільне явище, яке 

б тією чи іншою мірою не ставало предметом обговорення міжнародного спів-

товариства. Вирішуючи фундаментальні проблеми людства, держави досягли 

такого рівня  взаємодії, що закономірно постає питання про доцільність  ви-

знання наявності виключної компетенції.  

Найбільш яскравим прикладом цієї тенденції слугує сфера захисту прав 

людини. Протиріччя категорій державного суверенітету та захисту прав люди-

ни призводить до переосмислення таких класичних рис суверенітету, як 

абсолютність, неподільність і необмеженість. Переважна більшість принципів 

міжнародного права є похідними від державного суверенітету. На противагу 

цьому, джерелом імперативності принципу дотримання прав людини постає 

природне право, що дозволяє зробити висновок про виключність його правової 

природи. Такий підхід призводить до розуміння необхідності відокремлення 

поряд з категорією «державний суверенітет» категорії «суверенітет особистос-

ті». Так, М. І. Грачов  доречно зауважив, головне, що об‘єднує авторів, які в 

різних інтерпретаціях просувають цю ідею, – це намагання обґрунтувати ідею 



20 
 

самовизначення особистості, її автономію і незалежність від будь-кого і в пер-

шу чергу від держави [1, с. 86-87].  

Таким чином, актуальність цієї теми пояснюється необхідністю вирішен-

ня проблеми доцільності винесення сфери охорони прав людини за межі 

виключної компетенції держави. Це питання є досить дискусійним, що викли-

кає протилежні погляди на його вирішення серед наукової спільноти. Тому 

метою даної роботи є пошук оптимального підходу до розуміння співвідно-

шення принципів дотримання прав людини та невтручання у внутрішні справи 

держави.  

Перед тим як переходити до аналізу наукових теорій співвідношення ви-

щезазначених принципів, необхідно звернутися до правового підґрунття їх 

існування. Так, принцип державного суверенітету вперше було закріплено у 

Вестфальському мирному договорі 1648 року, яким було закладено підвалини 

миропорядку на наступні декілька століть. Вестфальська модель суверенітету 

абсолютизує доктрину невтручання у внутрішні справи інших держав. У межах 

власних кордонів держава володіє повною монополією на прийняття рішень. На 

сучасному етапі принцип суверенітету закріплено у низці міжнародно-правових 

документів, зокрема у Статуті ООН. У Статуті ООН проголошено, що Органі-

зація Об‘єднаних Націй заснована на принципі суверенної рівності всіх її члені 

(п.1 ст. 2). Статут жодною мірою не дає Організації права на втручання в спра-

ви, які, по суті, входять у внутрішню компетенцію будь-якої держави (п. 7 ст. 

2). Разом з тим одна із цілей ООН – це здійснювати міжнародне співробітницт-

во у вирішенні міжнародних проблем економічного, соціального, культурного і 

гуманітарного характеру і в заохоченні та розвитку поваги до прав людини і 

основних свобод для всіх незалежно від раси, статі, мови, релігії, бути центром 

для узгодження дій націй у досягненні цих загальних цілей (п. 3,4 ст. 1) [2]. Са-

ме зі збільшенням рівня міжнародної співпраці пов'язаний перехід від 

вестфальської моделі суверенітету до поствестфальської, яка передбачає мож-

ливість обмеження державами свого суверенітету через  міжнародні угоди. 
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Визнання галузі захисту прав людини на міжнародному рівні, пов'язано з 

жахливими подіями Другої світової війни, у світлі яких людство усвідомило 

нагальну потребу у закріпленні міжнародних стандартів прав людини та меха-

нізмів їх захисту. Загальна декларація прав людини, проголошена резолюцією 

Генеральної Асамблеї ООН 10 грудня 1948 року, є першим міжнародним актом,  

який містить каталог прав людини. Наразі права людини є безпосереднім 

об‘єктом регулювання низки міжнародно-правових документів, як на загально-

му (Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації 

1966 року,  Пакт про громадянські та політичні права і Пакт про економічні, 

соціальні та культурні права 1966 року, Міжнародна конвенція про ліквідацію 

всіх форм дискримінації щодо жінок 1979 року та ін.) так і на регіональному 

рівнях (Європейська конвенція про захист прав людини та основоположних 

свобод 1950 року, Американська конвенція про права людини 1969 року, Аф-

риканська хартія прав людини та народів 1981 року). 

Ключовим питанням в аспекті співвідношення державного суверенітету 

та прав людини є підхід до розуміння національно-культурних особливостей 

різних держав світу. Саме цим аргументом оперує більшість науковців, запере-

чуючи можливість встановлення на міжнародному рівні єдиних для всіх стан-

дартів прав людини. А. С. Кузнєцов слушно ставить запитання про те,  чи є 

феномен прав людини певною універсальною константою для всього людства, 

чи культурні, національні, релігійні особливості, що складалися протягом сто-

літь в окремих суспільствах, мають первинне значення. Залежно від відповіді 

на це питання буде формуватися бачення співвідношення вказаних базових для 

будь-якої держави категорій. Якщо у західній політичній теорії та практиці, де 

була сконструйована сучасна модель сприйняття прав людини, відповідь про її 

універсальність не викликає сумнівів, то у решті країн світу вона часто сприй-

мається як один із політичних інструментів західної цивілізації, який вико рис-

товується для розширення геополітичного панування, як механізм для виправ-

дання порушення суверенітету інших держав [3, с. 248-249]. Останнім часом в 

умовах глобалізаційних процесів культурна уніфікація держав набуває все біль-
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ших обертів. Виходячи з цього, посилання на культурні, національні, релігійні 

особливості держав як підставу неможливості визнання сфери прав людини спі-

льною справою усього міжнародного співтовариства стає все менш актуальним.  

В умовах активного міжнародного співробітництва держав принцип не-

втручання у внутрішні справи втрачає своє абсолютне значення. У доктрині 

міжнародного права втручання у внутрішні справи держави з метою захисту  

прав людини отримало назву «гуманітарна інтервенція». На сьогодні відсутній 

загальновизнаний міжнародний документ (на кшталт Резолюції Генеральної 

Асамблеї ООН ―Визначення агресії‖ 1974 р.), у якому надавалося б вичерпне 

поняття гуманітарної інтервенції. Серед доктринальних підходів до визначення 

розглядуваного терміна найбільш обґрунтованою видається думка В.Д. Вервея, 

який під гуманітарною інтервенцією розуміє захист державою або групою дер-

жав основних прав і свобод громадян іншої держави шляхом збройного 

втручання, несанкціонованого відповідними органами ООН і неузгодженого з 

урядом країни, що піддається вторгненню  [4]. Здійснення численної кількості 

гуманітарних інтервенцій зумовило пошуки  правових обґрунтувань меж їх ле-

гітимності на міжнародному рівні. У 2000 р. під егідою ООН була створена 

Міжнародна комісія з питань втручання та державного суверенітету, яка згодом 

представила доповідь «Обов'язок захищати», в якій запропонувала відмовитись 

від реалізованої в Югославії концепції «права на втручання». Натомість було 

проголошено концепцію «обов'язок захищати», головний акцент якої робився 

на невійськових методах втручання – запобігати порушенню прав людини, реа-

гувати на них і спільними зусиллями їх відновлювати. Однак ці поправки не 

були внесені у Статут ООН [5]. У вересні 2005 року концепція «обов'язок за-

хищати» була закріплена в резолюції Генеральної Асамблеї в ході Всесвітнього 

саміту ООН. В доповіді Генерального секретаря за 2009 рік були викладені три 

компоненти цієї концепції [6, с. 10]: 

1) Зобов‘язання держави щодо захисту. Згідно з ним, саме держави несуть ос-

новну відповідальність по захисту населення від геноциду, етнічних чисток, 

воєнних злочинів та злочинів проти людяності; 
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2) Міжнародна допомога. Передбачає сприяння і допомогу міжнародного спів-

товариства державам у виконання цього обов‘язку; 

3) Своєчасне і рішуче реагування, що передбачає обов‘язок світового співтова-

риства сприяти захисту населення, вживаючи передусім мирні заходи. 

Концепція «обов'язок захищати» має значний потенціал щодо охорони  

прав людини від найтяжчих злочинів у сфері міжнародного права, втім трапля-

ються непоодинокі випадки її використання з політичних мотивів, що 

призводить до протиправного втручання у державний суверенітет. Тому не 

припиняються пошуки нових підходів до вирішення колізії принципів невтру-

чання у внутрішні справи держави та дотримання прав людини.  

Так, з‘явився китайський погляд на концепцію «відповідальний захист» 

(Responsible Protection – RP). Це означає, що об‘єкт RP має бути чітким. 

Об‘єктами захисту мають бути невинні люди, а не конкретні політичні партії чи 

збройні сили. Тільки такий вид захисту є правомірним і справжнім. Держава 

несе основну відповідальність за захист своїх громадян.  Крім того, Рада Безпе-

ки ООН є єдиним органом, уповноваженим  діяти для виконання цього 

обов‘язку. Жодна з держав не має такого права – захищати на власний розсуд. 

Засоби «захисту» мають бути суворо обмежені. Передумовою для застосування 

сили для захисту є використання всіх  дипломатичних та політичних засобів 

вирішення ситуації. Мета «захисту» має бути визначена. Так само, як лікарі не 

повинні вбивати пацієнтів за допомогою лікування, метою захисту має бути 

пом‘якшення гуманітарної катастрофи. Категорично забороняється створювати 

більшу гуманітарну катастрофу під час захисту, не кажучи вже про викорис-

тання захисту як засобу повалення уряду тієї чи іншої держави. «Захисники» 

мають нести відповідальність за постзахист та відновлення держави. Вони не 

можуть «захистити» та й піти, залишивши в державі безлад. Організації 

Об‘єднаних Націй слід створити механізми контролю, оцінки результатів та пі-

дзвітності постфактум для забезпечення засобів, процесів, масштабів і 

результатів «захисту» [7, с. 151-152]. Отже концепція «відповідального захис-

ту» як консенсус між державним суверенітетом та повагою до прав людини 
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продовжує своє формування, ставлячи нові запитання, що потребують нагаль-

них рішень.  

Наостанок слід зазначити, що у сучасному міжнародному праві імператив-

ний характер визнається не за принципом захисту прав людини в цілому, а лише 

за окремими його складовими (зокрема, імперативний статусом мають норми, які 

забороняють расову дискримінацію, геноцид, работоргівлю, катування). Проте 

було б помилковим заперечувати той факт, що двадцять перше століття диктує 

нові реалії сьогодення, що призводить до  переосмислення та розширення кола 

прав людини, які  потребують захисту на міжнародному рівні.  Природні права 

людини мають універсальний характер, однак досить поширеною є практика об-

меження державою обсягу та змісту цих прав шляхом невизнання на законодав-

чому рівні окремих прав або навіть цілих їх категорій. В цьому аспекті доречним 

є вказати на той факт, що в судовій практиці Європейського суду з прав людини 

прослідковується тенденція поступового розширення кола прав, яким може бути 

надано імперативний статус. Слід також зазначити, що питання про механізм 

забезпечення прав людини є радше похідним та вторинним  щодо сутнісного пи-

тання їх визнання. Закріплення на міжнародному рівні пріоритетності прав лю-

дини як універсальної категорії незалежної від волі конкретної держав і призведе 

в перспективі до формування наднаціональних інститутів, що передбачатимуть 

процедури застосування примусових заходів до правопорушника.   
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Розумний строк являє собою особливий вид строків у рамках уже визна-

чених часових періодів. Цей строк не перевищує ті строки, які отримали форма-

льне відображення в законі, та відповідає інтересам сторін правовідносин. 

В даний час правозастосовна доля поняття «розумний строк», яка 

знайшла своє відображення у рішеннях Європейського суду з прав людини, 

ґрунтується на Європейській конвенції захисту прав людини та основних сво-

бод. 

Поняття «розумних строків» розгляду справи на сьогоднішній день є не 

до кінця вивченим вітчизняною юридичною наукою, навіть, не звачаючи на те, 
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що інститут процесуальних строків досліджували багато вчених, зокрема, 

М. С. Шакарян, Т. А. Цувина, Н. Ю Сокара, Ю. В. Навроцька, Т. В. Чечоткіна, 

А. Р. Мусаєва, О. Р. Михайленко, О. В. Адрійчук, С. Я. Фурса, В. І. Тертишніков, 

С. І. Чорнооченко, М. Й. Штефан та інші. 

В даний час відсутня достатня кількість офіційних джерел, які дали б 

змогу цілком розібратися в цьому складному питанні. Перша спроба визначити 

поняття «розумного строку» на законодавчому рівні В Україні була зроблена в 

п. 11 ст. 3 Кодексу адміністративного судочинства, згідно з яким розумний 

строк – це найкоротший строк розгляду і вирішення справи, достатній для 

надання своєчасного судового захисту порушених прав, свобод та інтересів у 

публічно-правових відносинах. 

В статті 121 Цивільно-процесуального кодексу України законодавець за-

значає, що суд повинен встановлювати розумні строки для вчинення 

процесуальних дiй. Строк вважається розумним, якщо вiн передбачає час, дос-

татній, з урахуванням обставин справи, для вчинення процесуальної дiї, та 

відповідає завданню цивільного судочинства. 

Наприклад, Н. Ю. Сакара приходить до висновку, що розумний строк су-

дового розгляду є істотним елементом доступності правосуддя у цивільних 

справах [1, с. 9]. 

У свою чергу, Т. А. Цувіна стверджує, що доступність правосуддя є пока-

зником ефективності судочинства, пов'язаним з реалізацією окремих елементів 

права на суд, а саме: доступу до суду і розумністю строків судового розгляду 

[2, с. 3]. 

О. В. Андрійчук вважає, що розумний строк – це поєднання процесуаль-

них строків, які були встановлені законом за для справедливого, 

неупередженого та своєчасного вирішення справи з метою захисту порушених, 

невизнаних або оспорюваних прав, свобод та інтересів фізичних та юридичних 

осіб, держави без необґрунтованих затримок [3, с. 6]. 
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Т. В. Чечоткіна зазначає, що розумний строк виступає своєрідним проце-

суальним засобом, який захищає учасників процесу від судового свавілля» і 

«тяганини» [4, с. 30]. 

На думку А. Р. Мусаєвої, розумний строк судочинства являє собою особ-

ливий різновид строку у межах законодавчо визначених періодів часу, від-

ведених для провадження у судовій справі на всіх стадіях, включаючи час для 

вчинення процесуальних дій і для прийняття процесуальних рішень [5, с. 9]. 

Ю. В. Навроцька вважає, що необмеженість «розумного строку» на прак-

тиці може привести до судової тяганини чи до втрати можливості захистити 

права особи вчасно [6].  

Та найбільш детально поняття «розумний строк» опрацьовано в практиці 

Європейського суду з прав людини. Хоча Суд не дає визначення поняття «ро-

зумних строків», але він зазначає, що розумність тривалості судового 

провадження необхідно розраховувати, виходячи з обставин конкретної справи. 

У практиці Європейського суду розумний строк покликаний дати оцінку зусил-

лям держави щодо дотримання прав людини, тобто, констатувати той факт, що 

державою виконаний необхідний мінімум прийнятих на себе зобов'язань. Розу-

мність строку являє собою категорію оціночну, залежну від різних критеріїв, до 

яких перш за все відносяться: а) складність справи; б) наслідки недотримання 

розумного терміну для заявника; в) оперативність роботи внутрішньодержав-

них органів; г) власна поведінка заявника [1, с. 119 – 125]. 

Отже, критерії оцінки розумності термінів розгляду справи судом умовно 

можна розділити на дві групи: 

- суб'єктивно залежні (залежні від поведінки суб'єктів цивільного проце-

су): процесуальна діяльність судді; процесуальна діяльність сторін (заявників, 

заінтересованих осіб), їх представників; процесуальна діяльність третіх осіб; 

процесуальна діяльність свідків; процесуальна діяльність експертів, спеціаліс-

тів; процесуальна діяльність перекладача; процесуальна діяльність інших осіб, 

які беруть участь у справі; 
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- об'єктивно залежні (залежні від подій): важливість оперативності захис-

ту прав у конкретних сфері і вигляді правовідносин; значущість виду прав, які 

підлягають захисту (фізичні, особисті, культурні, економічні або політичні пра-

ва); ступінь технічної завантаженості судді та інші. 

Вирішення питання про розумності строків розгляду справи має здійсню-

ватися збалансовано з урахуванням критеріїв як суб'єктивних, так і об'єктивних. 

Тобто, строк, який можна назвати розумним, не може бути однаковим для 

всіх справ і виражатися у конкретному цифровому значенні для усіх випадків. 

 Критерії розумності строків також зазначені в інформаційному листі Ви-

щого господарського суду України від 17.03.2006 № 01-8/661: «Критерії 

оцінювання "розумності" строку розгляду справи є загальними для всіх катего-

рій справ, а семе цивільних, кримінальних, господарських чи адміністративних. 

Це – складність справи, поведінка заявника та поведінка органів державної вла-

ди (насамперед, суду). Відповідальність держави за затягування провадження у 

справі, як правило, настає у випадку нерегулярного призначення судових засі-

дань, призначення судових засідань з великими інтервалами, затягування при 

передачі або пересиланні справи з одного суду в інший, невжиття судом заходів 

до дисциплінування сторін у справі, свідків, експертів, повторне направлення 

справи на додаткове розслідування чи новий судовий розгляд» [7]. 

Поряд з розумним строком судового розгляду для оцінки часу, витрачено-

го на судочинство, використовуються такі категорії, як своєчасність, оператив-

ність, процесуальна економія. Зазначені поняття мають деякі відмінності в 

змісті і обсязі, проте реалізують загальний підхід до оцінки часу, витраченого 

на судовий розгляд. Вважаю, що відмінність у використанні зазначених термі-

нів в контексті даної роботи не настільки принципова, проте найбільш прийнят-

ною, на мою думку, є така характеристику, як своєчасність. 

Вчені говорять про значення зазначених характеристик для ефективності 

судочинства. Наприклад, С. А. Короїд вважає, що процесуальна економія, як 

категорія, що характеризує стан цивільного процесуального регулювання та ре-

зультати судової процесуальної діяльності розгляду конкретної цивільної 
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справи, що знаходиться в тісному діалектичному зв'язку з ефективністю циві-

льного судочинства, будучи однією з важливих передумов останній, 

безпосередньо впливає на якість правосуддя у цивільних справах [8, с. 131]. На 

думку О. В. Рожнова, оперативність трактується як невід'ємна вимога досяг-

нення ефективності правосуддя, здатного забезпечити стандарти судового 

захисту прав людини [9, с. 4]. Безсумнівно, слід підтримати цитовані і подібні 

висновки і підкреслити, що своєчасність судового розгляду вимагає більш пи-

льної уваги в руслі розвитку ефективності моделі цивільного судочинства. 

 Підбиваючи підсумок, слід зазначити, що було б абсолютно неприродним 

встановлювати один загальний строк для розгляду всіх категорій цивільних 

справ. Для цього Європейський Суд і ввів у обіг категорію «розумний строк». 

Під розумним строком слід розуміти строк, який є достатнім і необхідним для 

виконання процесуальних дій, прийняття процесуальних рішень, розгляду і 

вирішення справи з метою забезпечення своєчасного (без невиправданих 

зволікань) судового захисту. 
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 Демократичне формування виборних органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування є неможливим без активної участі громадян, що по-

лягає у усвідомленні значимості прийнятого ними рішення. Аби не перешкод-

жати конституційному праву громадян на здійснення влади безпосередньо та 

через органи державної влади та органи місцевого самоврядування [2] має бути 

чітко створений механізм правового регулювання виборчих процедур та прове-

дення виборчої кампанії. 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvlduvs_2013_3_20
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvlduvs_2013_3_20
http://www.arbitr.gov.ua/news/653/
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 Як відомо, вибори в Україні базуються на низці принципів, таких як пуб-

лічність, відкритість, плюралізм, законність, верховенство права, дотримання та 

визнання прав і свобод людини і громадянина. До таких принципів відноситься 

і загальність, що полягає у можливості вільного волевиявлення усіх осіб, які 

бажають скористатися виборчим правом. 

 Уперше на міжнародному рівні принципи виборчих прав були закріплені 

у Загальній декларації прав людини, де визначено право кожного на участь в 

управлінні державою як безпосереднім чином, так і через обраного представни-

ка [1]. Декларація також проголошує, що рівність та загальність виборів є 

першочерговими для забезпечення у будь-якій правовій державі [6]. 

 Принцип загальності, за ЗУ «Про місцеві вибори», полягає у неприпусти-

мості привілеїв чи обмежень за расовою, національною ознаками, майновим 

станом, місцем проживання тощо [4]. 

 На підставі цього слід розуміти, що суб‘єктами місцевих виборів в Украї-

ні слід вважати усіх громадян України, які мають відповідне право голосу та є 

виборцями. 

 Також даний закон у ст. 3 встановлює обов‘язкову вимогу для здійснення 

виборчого права – наявність у відповідного виборця місця проживання у відпо-

відному територіальному виборчому окрузі, що виходить із його приналежності 

до такого виборчого округу. Проте встановлення юридичного факту належності 

громадянина до території громади та його місце проживання на такій території 

має бути визначене його зареєстрованим місцем проживання [4]. 

 Тож, закон непрямо обмежив право на участь у місцевих виборах досить 

великого прошарку громадян України, що є внутрішньо переміщеними особами 

(ВПО). Питання доступу таких осіб до участі в управлінні державою на місцях, 

здійснення ними свого активного та пасивного виборчого права є відкритим і 

по сьогодні. 

 Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених 

осіб» [3] також обходить стороною дане питання, зазначаючи лише їх право 

змінити місце голосування без зміни виборчої адреси. 
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 На сьогодні уже є випадки судової практики, коли виборче право внутрі-

шньо переміщеної особи зазнає обмежень. Так, Соснівський районний суд м. 

Черкаси відмовив у задоволенні адміністративного позову щодо включення 

ВПО до списку виборців місцевих виборів, хоча у мотивувальній частині судо-

вого рішення посилався на те, що така особа дійсно не має можливості брати 

участь у виборах свого територіального округу, позаяк фактично влада України 

у місці реєстрації (м. Донецьк) тимчасово не здійснюється [5]. 

 Таким чином, для розв‘язання даного проблемного питання можна винес-

ти наступну пропозицію щодо удосконалення законодавства: 

1) Внести зміни до ЗУ «Про місцеві вибори», де буде зазначено, що належність 

громадянина до відповідної територіальної громади буде визначатися не 

лише за зареєстрованим місцем проживання, а і на вимогу окремих категорій 

громадян за їх власним бажанням до початку виборчого процесу шляхом по-

дання документів, що підтверджують статус ВПО, а також заяви з 

проханням здійснити дане право голосу за місцем фактичного проживання 

такої особи з наданням відповідних документів щодо підтвердження такого 

місця фактичного проживання; 

2) Аби не допустити випадків зловживання виборчим правом, внести зміни до 

ЗУ «Про державний реєстр виборців», завдяки яким можна буде відслідко-

вувати кількість виборів, у яких брала участь дана категорія громадян, і 

відмовляти у наданні права голосу у випадках, коли громадянин, що є ВПО, 

зловживає таким правом, яке він уже одноразово реалізував на певних міс-

цевих виборах відповідного територіального округу за місцем свого 

фактичного проживання. 
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Можливість та здатність нести самостійну майнову відповідальність є од-

ним із ключових складових змісту цивільної дієздатності особи. Бути  ж 

дієздатним означає мати здатність здійснювати різноманітні юридичні дії: ук-

ладати договори, видавати довіреності тощо, а також відповідати за заподіяну 

майнову шкоду, за невиконання договірних обов‘язків. 

 За Цивільним кодексом України, дієздатність – це здатність громадянина 

своїми діями набувати і здійснювати цивільні права, створювати для себе циві-

льні обов‘язки і виконувати їх [2, с.210].  
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На відміну від правоздатності, дієздатність пов‘язана зі здійсненням гро-

мадянином вольових дій, що припускає досягнення певного рівня психічної зрі-

лості. У зв‘язку з цим, закон, як критерій досягнення громадянином можливості 

власними діями набувати для себе права і нести обов‘язок, передбачає вік [3]. 

Залежно від віку розрізняють такі види цивільної дієздатності: 

а) повну, що виникає із досягненням 18 років; 

б) неповну (у віці від 14 до 18 років); 

в) часткову (до досягнення 14 років). 

Притягнення неповнолітніх до відповідальності має важливе значення 

для їх виховання та формування як особистостей у майбутньому. Відповідаль-

ність неповнолітніх зумовлюється різноманітними чинниками, зокрема такими 

як їх фізіологічний та психічний розвиток, рівень соціалізації, здатність усвідо-

млено вчиняти дії та повністю керувати ними. 

Майновий характер відповідальності передбачає позбавлення неповнолі-

тнього майнових благ, що не може залишатися для нього непоміченим і 

невідчутним. Але ,зазвичай, підлітки не мають майна (або хоча б достатньої йо-

го кількості), за рахунок якого можна було б відшкодовувати заподіяну шкоду, 

а значна частина неповнолітніх є учнями, студентами або знаходяться на утри-

манні батьків/піклувальників. 

Разом з тим неповнолітні все частіше стають самостійними учасниками 

правовідносин із приводу набуття, користування і розпорядження майновими 

благами, самостійними учасниками трудових та інших правовідносин, займа-

ють своє місце в суспільстві й досягають у ньому певного рівня соціалізації й 

адаптації, а отже, самостійно несуть відповідальність за завдану ними шкоду. 

Проте, нечіткість окремих норм Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) що-

до відповідальності неповнолітніх викликає потребу в їх аналізі [4]. 

Відповідно до ст. 33 та 1179 ЦКУ неповнолітні особи особисто несуть ві-

дповідальність за порушення договору, укладеного ними самостійно, а також за 

шкоду, завдану ними іншій особі.  
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Разом з тим при відсутності або недостатності майна для відшкодування 

збитків у разі порушення договору неповнолітніми, який було укладено за зго-

дою батьків або піклувальника, або завдання шкоди додаткову відповідальність 

у повному обсязі або частково несуть батьки або піклувальник за принципом їх 

вини [1].  

Вина батьків чи піклувальників полягає у недобросовісному здійсненні 

або ухилянні ними від здійснення належного виховання та нагляду за неповно-

літньою особою. Для батьків,  які були позбавлені батьківських прав, 

передбачене додаткове обтяження у вигляді відшкодування шкоди, завданої 

особою віком від 14 до 18 років, протягом 3 років після позбавлення їх батьків-

ських прав, відповідно до ст.1183 Цивільного кодексу України. 

Отже, неповнолітні особи відповідно до цивільного законодавства самос-

тійно несуть відповідальність за порушені ними зобов᾿язання. У той же час, 

якщо в неповнолітньої особи недостатньо матеріальних благ (майна), щоб са-

мостійно відшкодувати шкоду, додаткову відповідальність повністю або 

частково несуть її батьки або піклувальник. Але за тієї умови, якщо вони дали 

згоду на укладення договору або якщо шкода, яку вчинив неповнолітній визна-

ється за принципом їх вини, тобто полягає у неналежному вихованні 

неповнолітнього. Окрім цього, слід зазначити, що за ст. 1179 ЦКУ батькам або 

піклувальникам неповнолітньої особи, яка завдала шкоду, надається право до-

вести, що шкоду було завдано не з їх вини. 
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Римське право – це правова система Давнього Риму, що діяла у Римській 

державі та Візантії. Розвиток римського права охоплює майже тисячу років 

юриспруденції: від законів Дванадцяти таблиць до упорядкування Кодексу Юс-

тиніана [1].  

Правопорушення, яке підтверджувало дію кримінального покарання і, ві-

дповідно, належало до сфери кримінального права, позначалося crimen 

відрізнялось від правопорушень приватного права – delictum. Термінологія у 

римському правів склалась достатньо механічно, без певної системи, як позна-

чення вимоги про жорстку відплату за злочин, що здійснювався в процесі 

публічного обвинувачення в скоєному діянні [3].  

Узагальнено злочин за римським публічним правом поділялись на тради-

ційні, що позначувалось c. Ordinaria, і нетрадиційні – c. Exstraordinaria. З 

позицій римського права різниця була несуттєвою, не змістовною, а традицій-

ною: покарання виконувались за старим правом – jus ventus, і за суворо 

встановленими законами у визначених найменуваннях і в формалізованому змі-
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сті інкримінальної дії, а всі подальші доповнення у розуміння такого криміна-

льного злочину  чи аналогічної дії не повинні були виходити за межі 

початкових визначень, які виявлялись достатньо випадковими. 

Надзвичайні дії (c. Exstraordinaria), як правило, карались за певними ука-

зами імператорів і не дотримувались суворих формальних категорій. Такі 

злочини допускали деяке пом‘якшення залежно від обставин, що склались.  

Інші підстави для розрізнення таких категорій кримінальних злочинів 

пoлягали у тому, що  встановлені римським традиційним правом злочини при-

пускали тільки таке покарання, що було запропоновано стародавнім законом, в 

якому вперше встановлювалась міра покарання за злочин. Кримінальні злочини 

c. Exstraordinaria віддавались на розсуд, часом достатньо вільний, у винесенні 

покарання, дотримуючись загальних приписів права: «У теперішній час, хто 

розбирає crimen Exstraordinaria, дозволено виносити такий вирок, який він ба-

жає, або більш тяжке покарання, або легше покарання, – для того, щоб не вийти 

за мечі помірності вироку» [5]. Цей клас кримінальних діянь передбачав склад-

нішу оцінку покарань – не лише за фактом злочину, а й за сукупністю 

суб‘єктивних і об‘єктивних обставин його вчинення. 

Кримінальна кваліфікація правопорушення передбачала з‘ясування суку-

пності обставин, у міру їхньої важливості для встановлення кримінальної дії: 

causa, persona, loco, tempore, qualitate, quantitate, eventu, – привід, особистість, 

місце, час, властивість, обсяг скоєного, наслідки [5]. 

Узагальнено особистість злочинця (або суб‘єкт злочину) не завжди іден-

тифікували з людиною, злочин не могли вчинити лише боги. Могли бути 

злочини, скоєні тваринами, але вже окреме питання становило подальше засто-

сування покарання. 

У вузькому розумінні c. Ordinaria і c. Exstraordinaria в оцінці особистості 

злочинця слід було мати на увазі, «чи міг він вчинити злочин, чи не вчиняв зло-

чину у минулому, чи діяв свідомо і в здоровому глузді» [5]. Іншими словами, 

основна увага приділялася фактично скоєному, а також тому, становив злочи-

нець суспільну небезпеку взагалі. Серед інших обставин оцінки злочину якість і 
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суспільна небезпека дії являла собою найбільш вагомими для кримінальної 

кваліфікації та винесення подальшого покарання. 
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Україні за участю іноземців, осіб без громадянства та іноземних суб‘єктів 

гoсподарювання. 

Проблеми примусового виконання рішень висвітлювали у свої наукових 

працях ряд науковців, серед яких можна виділити: А. Авакяна, Г. Ткачова, 

В. Кузнєцова, В. Афанасьєва, А. Перепилицю, Р. Ігоніна, С. Щербак та інших. 

У законодавстві питання щодо примусового виконання рішень  стосовно 

іноземців, осіб без громадянства та іноземних юридичних осіб регламентовано 

ст. 77 Закону України «Про виконавче провадження», згідно якої під час вико-

нання рішень стосовно іноземців, осіб без громадянства та іноземних 

юридичних осіб, що, відповідно, проживають (перебувають) чи зареєстровані 

на території України або мають на території України власне майно, яким воло-

діють самостійно або разом з іншими особами, застосовуються положення 

Закону України «Про виконавче провадження». Таким чином, державою забез-

печується національний правовий режим для іноземних суб‘єктів. Однак 

існують певні прогалини в застосуванні положень даного Закону до іноземців, 

осіб без громадянства та іноземних юридичних осіб. 

Відповідно до ч. 3,4 ст. 22 Закону України «Про правовий статус інозем-

ців та осіб без громадянства» виїзд з України іноземця або особи без 

громадянства може бути за рішенням суду тимчасово відкладено до виконання 

ним майнових зобов‘язань перед фізичними та юридичними особами в Україні, 

якщо інше не передбачено міжнародними договорами, або тимчасово обмежено 

право виїзду з неї. В даному випадку важливим моментом є час звернення ви-

конавця до суду з клопотання про відкладення виїзду особи.  

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 10 Закону України «Про прикордонний контроль» при-

кордонний контроль іноземця, особи без громадянства під  час виїзду з України 

передбачає проведення перевірки відсутності   щодо   нього   у   базах   даних   

Державної  прикордонної служби  України  інформації  про  заборону  виїзду  з  

України  та  про  доручення правоохоронних органів щодо осіб,  які  перетина-

ють державний кордон.  
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Відповідно, виконавець повинен встигнути звернутися до суду з подан-

ням про обмеження виїзду, а також своєчасно повідомити органи Державної 

прикордонної служби про встановлення заборони щодо виїзду за кордон, до 

моменту, коли боржник вирішить залишити територію України. 

Оскільки іноземець або особа без громадянства не має візових перепон 

для повернення до країни свого громадянства чи постійно проживання, то ви-

конавець повинен діяти швидко. Але, на практиці, як правило, суд розглядає 

подання про заборону виїзду довше, ніж це передбачено законом і що негатив-

ним чином відбивається на результаті. Рішенням цієї проблеми може бути 

звернення до суду із відповідною заявою одразу після відкриття виконавчого 

провадження, боржником у якому є іноземець або особа без громадянства. 

Відповідно до норм Закону України «Про виконавче провадження» слід 

звернути увагу на способи примусового виконання рішень.  

Основним способом є звернення на грошові кошти та інше майно борж-

ника, якщо воно існує на території України. Але накласти арешт і вилучити 

майно, яке знаходиться за межами України, звернути стягнення на заробітну 

плату, стипендію, яка отримується за кордоном, виконавець не має можливості. 

Тобто, якщо все майно і джерела доходів боржника знаходяться за кордоном, то 

ніяких правових можливостей виконати примусове рішення немає. Єдиним ва-

ріантом, в даному випадку, буде повернення виконавчого документу згідно із 

ст. 37 Закону України «Про виконавче провадження». 

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про виконавче провадження» роз-

шук боржника - юридичної особи, майна боржника організовує виконавець 

шляхом подання запитів до відповідних органів, установ або проведення пере-

вірки інформації про майно чи доходи боржника, що міститься в базах даних і 

реєстрах, та перевірки майнового стану боржника за місцем проживання (пере-

бування) або його місцезнаходженням. В даному випадку, проблему в тому, що 

виконавець не наділений жодними повноваженнями щодо розшуку майна, яке 

знаходиться за межами України.  
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Слід зауважити, що навіть при наявності інформації про майно боржника 

за кордоном, у виконавця також немає жодних правових важелів звернути стяг-

нення на нього. Враховуючи, що зазвичай все майно іноземців і осіб без 

громадянства знаходяться в інших країнах, дана проблема може виникати май-

же в кожному провадженні з іноземним елементом. 

Доволі дискусійним є питання щодо виконання рішень щодо стягнення 

аліментів. Згідно із п. 5 ст. 71 Закону України «Про виконавче провадження» у 

разі виїзду боржника на постійне проживання до держави, з якою Україна не 

уклала договорів про надання правової допомоги, за рішенням суду до виїзду 

боржника за кордон стягнення аліментів здійснюється за весь період до досяг-

нення дитиною повноліття. Досить складно застосувати дану норму до 

боржника-іноземця у примусовому порядку, адже дізнатися про намір іноземця 

чи особи без громадянства змінити країну постійного проживання  виконавець 

на має можливості інакше, як за заявою самого боржника. 

Підсумовуючи вищевикладене, можна зазначити, що чинне законодавст-

во України не дає стовідсоткових гарантій примусового виконання рішень, 

якщо боржником в них виступає іноземний елемент. 

Література: 

1. Закон України «Про виконавче провадження» від 2 червня 2016 року № 

1404-VIII (в редакції від 10 листопада 2018) // (Електронна адреса доступу – 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19) 

2. Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянст-

ва» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/-

3773-17#n211 

3. Закон України «Про прикордонний контроль» [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1710-17. 

____________________________________________________________________ 

УДК 349.2 Юридичні науки 

 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3773-17#n211
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3773-17#n211
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1710-17


42 
 

ЩОДО ДОЦІЛЬНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ШТРАФУ ЯК ВИДУ 

ДИCЦИПЛІНАРНОГО СТЯГНЕННЯ  

 

Петренко В.А., 

студент факультету правознавства 

Полтавський юридичний інститут НЮУ  

ім. Ярослава Мудрого 

м. Полтава, Україна 

Трудова дисципліна є досить важливою умовою організації праці.                      

Без підкорення всіх учасників трудового процесу певному розпорядку, без до-

тримання встановленої дисципліни праці неможливо досягнути тієї мети, до 

якої прагне підприємство. 

Як зазначає О.І. Процевський, дисципліна праці – це сукупність правових 

норм, які встановлюють внутрішній трудовий розпорядок на підприємстві, за-

кріплюють обов‘язкові правила поведінки учасників трудового процесу, 

заохочення за добросовісне виконання цих правил і відповідальність за її неви-

конання. Невиконання або неналежне виконання працівником своїх трудових 

обов‘язків є порушенням трудової дисципліни. Тому, будь – який дисциплінар-

ний проступок є порушенням трудової дисципліни[1]. 

На сучасному етапі реформування трудового законодавства, розробки і 

прийняття нового Трудового кодексу України у науці обговорюється питання 

вдосконалення дисциплінарної відповідальності, зокрема системи дисципліна-

рних стягнень, що зазначена в чинному Кодексі законів про працю України, а 

саме пропонується розширити статтю 147 КЗпП новим видом стягнення, а саме 

штрафом. 

До внесення змін до Кодексу законів про працю Законом УССР від 

20.03.1991 р. для працівників всіх підприємств, установ, організацій було за-

проваджено 5 дисциплінарних стягнень і близько двох десятків інших правових 

заходів впливу (позбавлення премій повністю або частково, передбачених сис-

темою оплати праці; ненадання пільгових путівок до санаторіїв та будинків 

відпочинку та ін.). На підставі правил внутрішнього трудового розпорядку на-

кладалися: зауваження, догана, сувора догана, переведення на нижче 
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оплачувану роботу на строк до 3–х місяців або зміщення на нижчу посаду на 

той же строк, звільнення. На сьогодні роботодавець обмежується крайніми ви-

дами дисциплінарних стягнень. 

Щодо впровадження штрафу як виду дисциплінарного стягнення можна 

зазначити думку П.Р. Стависького, який досліджуючи особливості і правову 

природу такого заходу дисциплінарного впливу, зазначав, що це досить суттєві 

заходи впливу на матеріальне становище і моральний стан працівника [2]. Тому 

виникає запитання: чому ж нині є багато прихильників запровадження штрафу 

як виду дисциплінарного стягнення?  

Причинами впровадження штрафів за вчинення дисциплінарних проступ-

ків, на думку багатьох науковців, є ряд сучасних недоліків ринку праці, серед 

яких здійснення трудової діяльності без належного оформлення трудових від-

носин. За умови економічної кризи і дефіциту робочих місць пропозиція на 

ринку праці значно перевищує попит, а отож збільшується диспропорція інте-

ресів нерівних сторін трудових відносин. Працівник погоджується на будь-які 

умови праці, включаючи оплату праці в конвертах, що з одного боку, уможлив-

лює здійснення непередбачених законодавством відрахувань у вигляді штрафів, 

а з іншого позбавляє працівника можливості довести факт накладення на нього 

штрафу у разі відсутності відповідного наказу[3]. 

Іншою причиною введення штрафів є суперечності чинного законодавст-

ва. З однієї сторони, в п. 22 ст. 92 Конституції України, зазначено, що за діяння, 

які є злочинами, адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями, 

відповідальність настає виходячи виключно із законів України, а отже встанов-

лення відповідальності за нього є виключно прерогативою держави, тому 

жоден колективний договір чи Положення про дисципліну не можуть включати 

норми стосовно застосування додаткових заходів стягнень[4]. З іншого боку, в 

ч.2 ст.147 Кодексу законів про працю України  передбачено можливість встано-

влення інших дисциплінарних стягнень, крім догани та звільнення для окремих 

категорій працівників[5]. Тому, причиною впровадження такого стягнення є 

обмеження загальної дисциплінарної відповідальності лише двома видами стя-
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гнень, це розглядається як недолік законодавства про працю, оскільки робото-

давець не завжди правильно може обрати одне з дисциплінарних стягнень, яке 

б відповідало ступеню тяжкості трудового правопорушення. Важливе значення 

має також те, що в умовах відкритого суспільства та інтеграції України до між-

народних структур постало питання про врахування міжнародного досвіду та 

адаптації національного законодавства, у тому числі  і трудового до міжнарод-

них стандартів. Усе частіше науковці висловлюють думки про те, що за умов 

ринкових відносин санкції норм трудового права повинні мати матеріальний 

характер та відчутно впливати на майновий стан правопорушника. Додатковим 

обґрунтуванням є те, що застосування штрафів як заходів дисциплінарного стя-

гнення є досить поширеним в країнах з ринковою економікою.  

Система дисциплінарних стягнень, що нині діє в України безперечно пот-

ребує вдосконалення. На нашу думку, запровадження штрафів до переліку 

дисциплінарних стягнень  є доречним, адже недосконалість норм трудового за-

конодавства щодо догани як єдиного заходу впливу на правопорушника при 

збереженні трудових відносин не завжди є ефективним. Роботодавець повинен 

володіти широким спектром засобів дисциплінарного впливу, щоб диференці-

йовано підходити до кожного конкретного випадку порушення трудової 

дисципліни.  Саме тому, оптимальним вирішенням даної проблеми було б ви-

знати на законодавчому рівні штраф як один із видів стягнень за порушення 

трудової дисципліни та розробити механізми, підстави та критерії його застосу-

вання. А саме, запровадити штраф за такі порушення, як запізнення на роботу, 

прогул, несвоєчасне виконання поставленого завдання тощо. На нашу думку, 

практика реалізації штрафу, як виду дисциплінарного стягнення є популярною і 

досить поширеною, повинна втілюватися шляхом узаконення штрафу як різно-

виду заходів дисциплінарного впливу в рамках колективних договорів та пра-

вил ВТР, наприклад, шляхом затвердження пункту про утворення товариського 

суду при підприємстві, установі, організації і наділення його правом накладати 

штрафи на працівників у розмірі певної кількості неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян, шляхом прийняття певних положень про дисципліну. 
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Україна, як і весь світ, стрімко рухається вперед у напрямі побудови но-

вого інформаційного суспільства. Суспільства, однією з ознак якого є 

переведення максимальної кількості комунікацій звичайної життєдіяльності 

людини в електронну, інформаційну форму. Однією з таких сфер є судочинст-

во. Внаслідок судової реформи можна прогнозувати, що наслідком її 

успішності стане в тому числі і збільшення кількості звернень громадян до су-
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ду. Це в свою чергу призведе до збільшення навантаження на суддів, що нега-

тивно відіб‘ється на оперативності реалізації права на судовий захист та 

отримання судового рішення у спірній справі. Такий прогноз вимагає актуалі-

зації питання пошуку нових методів підвищення ефективності роботи судів, в 

тому числі шляхом впровадження інноваційних технологій. Їх використання в 

діяльності органів судової влади можна розглядати в двох аспектах:  

1) для задоволення внутрішніх управлінських потреб судової системи 

(внутрішня комунікація); 

 2) для комунікації з учасниками судового процесу та громадськістю (зо-

внішня комунікація). 

 Проект запровадження інноваційних технологій у судочинство з метою 

оптимізації організаційних процесів роботи суду отримав назву «електронного 

правосуддя». В рамках реалізації Концепції галузевої програми інформатизації 

судів загальної юрисдикції та інших установ судової системи на 2013-2015 рр. у 

складі Єдиної судової інформаційної системи України було створено підсисте-

му, яка отримала назву «Електронний суд». Влітку 2016 року було презентова-

но результати пілотного проекту, сутність якого полягала у спробі впровадь-

ження електронного документообігу як механізму взаємодії суду з учасниками 

процесу, а також з судом вищої інстанції. Дана робота є спробою наукового 

аналізу проблем, що виникли при його реалізації, а також пошуку шляхів їх ви-

рішення. Питанням електронного судочинства приділяють увагу все більше 

вітчизняних дослідників. Серед них А. Ю. Каламайко, М. Б. Кравчик, Н. В. Ку-

шакова-Костицька, Н. І. Логінова, І. А. Каланча, Л. Р. Сердюк, М. В. Бондарен-

ко, С. Г. Пограничний, В. В Білоус, О. С. Фонова, А. Л. Паскар, І. О. Ізарова, 

О. П. Євсєєв, І. В. Булгакова та інші. Новизна цього явища у вітчизняному 

cудочинстві, відсутність ґрунтовних наукових досліджень з даної проблемати-

ки, постійний розвиток інформаційних технологій, а також дискусія у 

суддівському середовищі з приводу необхідності існування електронного пра-

восуддя зумовлюють актуальність даної роботи.  
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 Електронний суд, у його теперішньому вигляді, надає учасникам судово-

го процесу такі можливості як:  

1) отримання інформації щодо стадій розгляду судової справи;  

2) надсилання процесуальних документів електронною поштою учасни-

кам судового процесу;  

3) надсилання судової повістки у вигляді SMS-повідомлень;  

4) сплата судового збору онлайн; 

5) оприлюднення відомостей у справах про банкрутство.  

 На початку червня 2018 року в Україні почали тестувати відразу 18 віт-

чизняних судів Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему – 

―Електронний суд‖. Система запустилася в судах Києва, Одеси, Вінниці і навіть 

в Донецькому апеляційному адміністративному суді (наразі працює в Крама-

торську). В рамках Проекту була забезпечена можливість подати позов та інші 

документи у електронному вигляді.  Наразі  чинним процесуальним законодав-

ством передбачено, що ЄСІТС почне функціонувати через 90 днів із дня 

опублікування Державною судовою адміністрацією України у газеті "Голос 

України" та на веб-порталі судової влади оголошення про створення та забез-

печення функціонування ЄСІТС. За рекомендацією ДСА України скануванню 

підлягають усі матеріали судових справ, що надходять до суду вперше після 01 

вересня 2018 року, а також усі матеріали судових справ, по яких відкриті про-

вадженні та які не будуть розглянуті по суті до 01 грудня 2018 року, 

включаючи справи, по яким провадження тимчасово зупинені. Водночас для 

забезпечення можливості початку функціонування ЄСІТС з 1 січня наступного 

року в ДСА України вже розроблено та затверджено наказом ДСА України 

«Концепцію побудови ЄСІТС», наказом ДСА України уповноважено ДП «Ін-

формаційні судові системи» на здійснення заходів з побудови ЄСІТС; 

розроблені функціональні та технічні вимоги до майбутньої ЄСІТС, до підгото-

вки яких в тому числі залучалися судді, працівники апаратів судів, та інші 

потенційні користувачі системи; розпочався безпосередній процес розробки 

окремих  модулів і підсистем ЄСІТС. 
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Задля запровадження електронного правосуддя в Україні  має бути вста-

новлений не тільки перелік документів, що можуть подаватися до суду в 

електронному вигляді, а й вимоги до інформації, яка має бути відображена в 

них. В цьому питанні цікавим є досвід Республіки Узбекистан, в якій подібний 

перелік було розроблено. Він складається з 256 вимог, які об‘єднані у 17 груп 

[2, c. 3]. Запровадження подібного доповнення, на мій погляд, сприятиме удо-

сконаленню системи документообігу в суді, оскільки: 1) правильне групування 

інформації спрощує її обробку та систематизацію для майбутнього аналізу; 2) 

це дозволить інформаційній системі вже на стадії подання документів через ме-

режу Інтернет здійснювати збір інформації щодо звернень до суду; 3) дозволить 

автоматично вираховувати розмір судового збору; 4) дозволить проводити 

більш детальний аналіз причин виникнення спорів. Але найголовнішим є те, що 

ця класифікація дозволяє виділити мінімум інформації, що має міститися в по-

зовній заяві для своєчасного та повного розгляду заяви.  

Аналізуючи рекомендації міжнародних експертів, щодо впровадження 

систем електронного правосуддя, наголошується на необхідності зробити елек-

тронне судочинство обов‘язковим, а паперовий обмін документами - винятком 

[3, c. 6]. На мою думку, якщо врахувати, що доступ до інтернету мають лише 

близько 60% населення нашої держави [4], то перехід на повний безпаперовий 

документообіг є на даному етапі неможливим, оскільки це фактично позбавить 

майже половину населення доступу до правосуддя. Інший варіант - покладання 

всіх заходів по переведенню паперових документів по судовій справі у їх елек-

тронну форму на суд. Однак, як зазначив начальник ТУ ДСА в Одеській області 

В. Куценко, обладнання, яке мають суди сьогодні не дозволяє працювати зі зна-

чним обсягом електронних справ, оскільки вони займають багато пам‘яті [5].  

В процесі аналізу результатів  проекту «Електронний суд» було виявлено 

наступні проблеми: 1) відсутність вимог до інформації, що має бути відображе-

на у електронних процесуальних документах; 2) неможливість переходу на 

повний безпаперовий документообіг; 3) низький рівень технічних можливостей 

вітчизняних судів, що унеможливлює роботу зі значним обсягом електронних 
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справ; 4) недостатня захищеність даних електронної справи; 5) відсутність які-

сного нормативного регулювання обміну документами із судом. Ці всі фактори 

негативно вплинуть на швидкість освоєння системи електронного суду корис-

тувачами та ефективність її роботи. Задля подолання зазначених проблем 

пропонуються наступні кроки: 1) встановити перелік вимог до інформації, що 

мають містити електронні процесуальні документи; 2) зберегти можливість 

традиційного обміну документами із судом; 3) криміналізувати втручання в ро-

боту електронного суду та встановити імперативну заборону на обмін у 

електронному вигляді документами, що містять державну таємницю; 5) внести 

відповідні зміни до процесуального законодавства. 

Отже, на мою думку, з огляду на практику судів іноземних країн та пере-

хід в Україні на електронний документообіг запровадження «Електронного 

суду» в Україні є позитивними змінами в судовій системі так як є досить вели-

кий перелік переваг такі як:  економія часу суддів та інших учасників процесу, 

економія матеріальних витрат судів у зв'язку з витратами на надсилання доку-

ментів учасникам процесу та утримання кадрових ресурсів учасників процесу 

подання до суду позовних заяв та інших документів в електронному вигляді з 

використанням електронного підпису, можливість надання онлайн-

консультацій, спрощений обмін інформацією та судовими документами через 

визначену електронну адресу, доступність і відкритість правосуддя,  усунення 

корумпованості в судах з огляду на відкритість і доступність до документів 

провадження». Так чи інакше, тема електронного суду залишається відкритою 

та потребує співпраці як правників, так і спеціалістів у сфері ІТ. 
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ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ ПРИ 

ПOРУШЕННІ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

 

Сагань Н.І. 

магістр 2-го року навчання спеціальність Право 

факультету права та лінгвістики, 

Білоцерківського національного аграрного університету 

м. Біла Церква, Україна 

Цивільні відносини в цілому, можуть існувати та успішно розвиватися 

лише за умови, що всі його учасники будуть належним чином виконувати свої 

обов‘язки. Порушення принципу належного виконання обов‘язку завдає шкоди 

окремим громадянам, юридичним особам, групі осіб чи суспільству в цілому. 

http://watcher.com.ua/2016/03/28/%20pronyknen%20nya-internetu-vukrayini-vpershe-perevyschylo-60/
http://watcher.com.ua/2016/03/28/%20pronyknen%20nya-internetu-vukrayini-vpershe-perevyschylo-60/
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Загальновизнаним фактом є те, що відповідальність є одним із способів 

захисту цивільних прав. Стаття 16 Цивільного кодексу України такі міри відпо-

відальності як: примусове виконання обов‘язку в натурі, відшкодування збитків 

та інші способи відшкодування майнової шкоди, відшкодування моральної (не-

майнової) шкоди відносить до числа способів захисту цивільних прав. Отже, 

якщо юридична відповідальність є реакція на неправомірну поведінку, що по-

рушує права і інтереси інших осіб, то її застосування стає одним із способів 

захисту. Причому за допомогою юридичної відповідальності відбувається за-

хист не тільки вже порушених прав та інтересів, а й ще не порушених: саме 

існування інституту юридичної відповідальності незалежно від настання підс-

тав її застосування вже є стан захищеності. Тут, як зазначає Микитин В.І., слід 

згадати про обґрунтованість виділення проспективного (позитивного) аспекту 

юридичної відповідальності. Стан захищеності, і навіть стан урегульованості 

нормами права є прояв проспективного (позитивного) аспекту юридичної від-

повідальності. Більш того, можна сказати, що саме по собі існування 

регулятивних і охоронних норм права, є регулювання й охорона, відповідно 

прояв проспективної відповідальності [1]. 

Земельний кодекс України серед інших видів відповідальності за пору-

шення земельного законодавства визначає також цивільно-правову 

відповідальність. 

В юридичній літературі існують різні погляди стосовно цивільно-

правової відповідальності в сфері земельних відносин. Одні вчені вважають, що 

цивільно-правова відповідальність за екологічні правопорушення (забруднення 

та псування земельних ресурсів) є деліктами, а так, передбачає виконання фізи-

чними і юридичними особами обов‘язку щодо компенсації шкоди, заподіяної 

власниками чи користувачам земельних ресурсів внаслідок порушення земель-

ного законодавства [2, с. 13].  

Інші ототожнюють цивільно-правову відповідальність із формою держав-

ного примусу, що полягає у стягненні майнових санкцій і накладенні на 

правопорушника невигідних майнових наслідків [3, с. 430]. На думку Оверков-
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ської Т. цивільно-правова відповідальність за нераціональне використання, за-

бруднення або псування земель може випливати також із договірних відносин, 

наприклад, із договору оренди земельної ділянки [4, с. 69]. Так, відповідно до 

ст. 29 Закону України «Про оренду землі» у разі погіршення орендарем земель-

ної ділянки, пов‘язаних зі зміною її стану, орендодавець має право на 

відшкодування збитків [5]. 

Завданням цивільно-правової відповідальності є відновлення порушених 

цивільних прав суб‘єктів, відновлення майнового стану, відшкодування збитків, 

зміцнення господарсько-договірної дисципліни, а також задоволення матеріа-

льних і духовних потреб громадян і організацій. 

Отже, цивільно-правова відповідальність за порушення норм земельного 

законодавства можливо визначити, як забезпечене державним примусом вимога 

щодо виконання обов‘язку із відшкодування шкоди, завданої внаслідок нераці-

онального використання земельних ресурсів та невжиття заходів щодо їх 

охорони, внаслідок чого відбулось забруднення, псування, зменшення або погі-

ршення якості ґрунтів земель сільськогосподарського призначення та інших 

категорій земель. 

Законодавство України містить норми, які забезпечують правову регла-

ментацію порядку відшкодування майнової шкоди та, як наслідок, збитків. Так, 

обов‘язок щодо відшкодування шкоди заподіяної внаслідок порушення земель-

ного законодавства міститься в ст. 157 Земельного кодексу України. Однак 

сама стаття встановлює, що повноваження щодо визначення порядку визначен-

ня та відшкодування збитків належать Кабінету Міністрів України, який такий 

порядок визначає і затверджує. Однак, до врегулювання відносин, які виника-

ють у сферах використання природних ресурсів та охорони довкілля, в разі їх 

не врегулювання іншими актами законодавства, застосовуються норми Цивіль-

ного кодексу України (ст. 9 Цивільного кодексу України). 

При визначенні правової регламентації цивільно-правової відповідально-

сті за порушення земельного законодавства, важливе значення відіграє судова 

практика. Так, у Роз‘ясненні Вищого арбітражного суду України «Про деякі пи-
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тання практики вирішення спорів, пов‘язаних з відшкодуванням шкоди» від 

01.04.1994 р. № 02-5/215 зазначає, що особливості застосування цивільно-

правової відповідальності за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про 

охорону навколишнього природного середовища, можуть бути передбачені 

спеціальними законами, які регулюють питання охорони певного виду такого 

середовища (п. 5). Також, Постановою Пленуму Верховного Суду України 

«Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді ци-

вільних справ» від 16.04.2004 р. № 7, Постановою Пленуму Верховного Суду 

України «Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про від-

шкодування шкоди» встановлено, що Цивільним кодексом регулюються 

питання відшкодування шкоди в разі відсутності спеціальних норм, які регу-

люють відшкодування шкоди завданої порушення природоресурсного права (а 

так і норм земельного права) положень Цивільного кодексу України. 

Таким чином, слід погодитись із визначенням, яке дає Оверковська Т., що 

при відшкодуванні земельно-правової шкоди слід керуватися цивільним зако-

нодавством у тих випадках, коли ці питання не врегульовані землеохоронним 

або екологічним законодавством[6, с. 726]. 

Визначаючи особливості відшкодування збитків в разі завдання шкоди 

порушенням земельного законодавства, базуючись на нормах цивільного права, 

слід зазначити, що розміри збитків визначаються в повному обсязі відповідно 

до реальної вартості майна на момент заподіяння збитків, проведених витрат на 

поліпшення якості земель. 

Розміри збитків, які заподіяні вилученням або тимчасовим зайняттям 

зeмельних ділянок, а також обмеження прав власників землі та землекористува-

чів, погіршенням якості земель або приведенням їх у непридатність для 

використання за цільовим призначенням у результаті негативного впливу, 

спричиненого діяльністю підприємств, установ та організацій та громадян ви-

значаються комісіями, створеними Київською та Севастопольською міськими, 

районними державними адміністраціями, виконавчими комітетами органів міс-

цевого самоврядування. 
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РОЗВИТОК ЗАКОНОДАВСТВА ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

ЗА ПРИЧЕТНОСТІ ДО ЗЛОЧИНУ 1917-1922 рр. 

 

Смушак О.М. 

 Старший викладач кафедри кримінального права 

Івано-Франківський юридичний інститут  

Національного університету «Одеська юридична академія»  

м. Івано-Франківськ, Україна 

 Після жовтневого періоду, починаючи з 1917 і до 1921 роки на території 

України діяло кримінальне право Російської імперії. Підставою для цього став 

закон прийнятий Українською Центральною Радою від 25 листопада 1917 року, 
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який передбачав, що всі закони і постанови, які мали силу на території Україн-

ської Народної Республіки до 27 жовтня 1917 року, оскільки їх не змінено і не 

скасовано Універсалами, законами і постановами Української Центральної 

Рaди, мають силу і надалі як закони і постанови Української Народної Респуб-

ліки [1, с.2]. Щодо регулювання питання причетності, то можем зазначити, що 

питання кримінальної відповідальності за причетність не зазнали змін почина-

ючи з часів «Уложення про покарання кримінальні і правові» 1845 року. 

До прийняття Керівних начал з кримінального права 12 грудня 1919 року 

кримінальне законодавство формувалось на основі різноманітних декретів.  

Перші декрети радянської влади, визначали широке коло осіб, які несли 

відповідальність у зв‘язку із вчиненням ними суспільно небезпечних діянь, хоч 

при цьому не проводилось чіткого розмежування видів покарання осіб, які в 

різній степені були причетні до того чи іншого злочину. Одним із таких декре-

тів був прийнятий 8 травня 1918 року Радою народних комісарів «Про 

хабарництво», де вперше в радянському праві згадувалась причетність. Одна-

ковому покаранню підлягали особи винні в дачі хабара і підбурювачі, 

пособники та всі причетні до дачі хабара [2, с.25].  

Наступним актом, який містив нормипричетності до злочину, був Декрет 

РНК РСФРР від 22 липня 1918 року «Про спекуляцию» і 30 липня 1918 року 

«Про набатний дзвін» в яких не зазначалисьвидипричетності та змішувалось 

поняття причетності і співучасті в злочині. 

Декретом РНК РСФРР 20 липня 1918 року «Про тиловеополчення» виді-

лялось два видипричетності – приховування і недонесення. В пункті 9 Декрету, 

встановлювалась відповідальність осіб за сприяння приховуванню осіб, які ухи-

лялись від призову, а також неповідомлення влади про такі ухилення  [2, с.42]. 

У зв‘язку із загостреннямвнутрішього становища, зумовленого громадян-

ською війною змусило уряд видати 5 вересня 1918 року Декрет «Про 

червонийтерор», згідно з яким всі особи, які були причетні до білогвардійських 

організацій, змов і заколотів підлягали розстрілу [2, 34–42]. 
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6 жовтня1918 року Постановою Касаційного відділу ВЦВК «Про підсуд-

ність революційних трибуналів» згадується про відповідальність осіб, причет-

них до злочину. 

В перші роки існування радянської влади велику небезпеку для країни яв-

ляло дезертирство, тому у зв‘язку з цим було прийнято ряд декретів, які були 

спрямовані на боротьбу з дезертирством. Осіб, які приховували дезертирів під-

лягали відповідальності до п‘яти років примусових робіт. В окремих випадках 

могла встановлюватись і колективна відповідальність за приховування дезерти-

рів. В тих випадках, коли місцеве населення приховувало дезертирів, або не 

допомагало в їх затриманні, губернські комісії по боротьбі з дезертирством на-

давалось право накладати штраф на цілі волості, поселення і села кругову 

поруку всього населення або встановлювали для них примусові громадські ро-

боти. Посадові особи які визнавались винними в  приховуванні дезертирів, 

підлягали найтяжчим, в тому числі і до розстрілу. Покарання були встановлені 

Декретом ВЦВК від 8 квітня 1920 року «Про комісії по боротьбі з  дезертирст-

вом» [3, с.125–126]. 

Даний акт містив положенная щодо відповідальності родини дезертирів. 

Родини дезертирів, які визнавались винними в приховуванні, або приховувачі 

могли бути засуджені до виконання громадських робіт. Осіб які ухилялися від 

вказаних робіт негайно арештовували і віддавали до суду.  

В наведеному нормативному акті законодавець розширив коло суб‘єктів 

приховування. Як бачимо законодавець відступив від одного з основних прин-

ципів кримінального права, принципу індивідуальності, він встановив 

відповідальність для волостей, поселень, сіл. При цьому не розмежовувалось 

заздалегідь обіцяне чи не обіцяне приховування.  

Важливою законодавчою подією  того часу стало видання Керівних начал 

з кримінального права РСФРР від 12 грудня 1919 року. 4 серпня 1920 року пос-

тановою Народного Комісаріату юстиції УСРР «Керівні начала з кримінального 

права РСФРР» було опубліковано у відповідному циркулярі, та введено на те-

риторії Радянської України без будь-яких  змін тексту [4, с.36]. Даний акт 
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можна назвати праобразом Загальної частини кримінального права, крім того 

він містив положення, які давали юридичну оцінку причетності до злочину. Те-

рмін «причетність» в даному акті не використовувався, а тільки згадувались її 

окремі види, а також вперше в кримінальному праві зазначається він поняття 

«потурання».  Деякі види причетності були віднесені до співучасті у злочині 

чим було необґрунтовано розширило межі співучасті. 

У відповідності до ст. 24 цього законодавчого акту пособниками визнава-

лись «ті, хто, безпосередньо не приймаючи участі у вчиненні злочинного 

діяння, сприяють його виконанню словом або ділом, порадою, вказівками, усу-

ненням перешкод, приховуванням злочинця чи слідів злочину, а саме, не 

перешкоджають вчиненню злочину» [5, с.47–48].  

В 1922 році було прийнято Кримінальний кодекс РСФРР в якому вперше 

було систематизовано норми Загальної і Особливої частини кримінального за-

кону. В даному акті питання відповідальності співучасниківта осіб, причетних 

до злочину, зазнали певних змін. У статтях 15 та 16 КК РСФРР 1922 року вста-

новлювалось коло співучасників, а також визначалися основні принципи їх 

відповідальності. При призначенні кожному із співучасників міри покарання 

бралась до уваги не тільки ступінь участі  кожного із співучасників злочину, 

але і ступінь небезпечності злочинця, а також вчинений ним злочин.  Слушною 

є думка  М. К. Гнетнева, який зазначає, що при визначенні міри покарання було 

б невірно прирівнювати за ступенем суспільної небезпеки діяння осіб, причет-

них до злочину, та діяння пособників. Норми закріплені в ст. 15 КК РСФРР 

1922 року стали важливим кроком у напрямку встановлення деференційованої 

відповідальності співучасників і осіб, причетних до злочину [6, с.176].  

В ст. 16 давався перелік осіб, які визнавались співучасниками злочину. 

Відповідно до ч. 3 ст. 16 КК РСФРР 1922 року пособником визнавалась та oсоба, 

яка сприяла виконанню злочину порадами, вказівками, усуненням перешкод, 

приховуванням злочинця та слідів злочину. Законодавец при цьому не робив роз-

межування між заздалегідь обіцяним, та заздалегідь не обіцяним приховуванням.  
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І. А. Бушуєв здійснюючи аналіз судової практики, зазначає, що ст. 16 КК 

РСФРР 1922 року застосовувалась одинаково до випадків приховування як заз-

далегідь обіцяного, так і заздалегідь не обіцяного [7, с.12]. Відсутність у 

вказаній нормі вказівки щодо моменту виникнення умислу на приховування 

приводить до думки, що він не має значення для юридичної оцінки діянь особи, 

яка здійснює таке приховування. Та при цьому виникають певні суперечності, 

зокрема, в ч. 3 ст. 16 зазначається, що пособником визнається та особа, яка 

сприяла виконанню злочину порадами, вказівками, усуненням перешкод, при-

ховуванням злочинця та слідів злочину, оскільки сприяння виконанню будь-

якого діяння можливо лише до його закінчення, а приховування злочинця та 

слідів злочину можливе лише після закінчення цього злочину. Кодекс містив 

ряд статей, які закріплювали приховування, як самостійний склад злочину 

(ст.ст. 68, 75, 76, 85, 114, 204, 206, 207).  

Кодекс розглядав потурання і пособництво, у відповідності із ст. 107 КК 

РСФРР 1922 року відповідальність за потурання несли тільки посадові, які за 

родом своєї діяльності зобов‘язані були вживати заходів по припиненню вчи-

нення злочину. 

Кримінальний кодекс 1922 року ввів ще один вид причетності до злочину, 

встановивши відповідальність за купівлю завідомо викраденого майна (ст. 181).  

Таким чином, КК РСФРР 1922 року законодавчо оформив окремі види 

причетності до злочину (недонесення, потурання, купівля завідомо викраденого 

майна), виділивши їх в самостійний кримінально правовий інститут. 

23 серпня 1922 року Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет 

прийняв постанову «Про введення в дію Кримінального кодексу УСРР» [4, 

с.450–452]. 

15 вересня 1922 року на всій території України набув чинності Криміна-

льний кодекс УСРР. Даний кодекс був складений на основі Кримінального 

кодексу РСФРР. 

Слід зазначити, що до прийняття Кримінального кодексу на території 

України, яка підпорядковувалась радянському урядові діяли не тільки декрети і 
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постанови РСФРР, а також нормативно-правові акти, прийняті місцевими орга-

нами влади. Деякі з цих актів регулювали питання відповідальності за діяння, 

яким були притаманні деякі ознаки причетності до злочину. До таких актів мо-

жна віднести: Декрет РНК України «Про призов громадян до тилового 

ополчення» від 21 березня 1919 року,  даний акт встановлював покарання не 

тільки особам, які ухилення від призову, але і пособникам, приховувачам і осо-

бам, які не повідомляли про такі діяння, при чому покарання було одинакове, 

Декрет РНК України «Про відповідальність осіб, винних у перевезенні, крім 

поштового відомства, листів, грошей і посилок» від 11 червня 1919 року в да-

ному акті зазначалось, що пособники, співучасники, підбурювачі і причетні 

особи несли відповідальність таку ж як головний винуватець, Постанова РНК 

УСРР «Про трудове дезертирство і органи боротьби з ним» від 31 січня 1921 

року встановлювала одинакове покарання як трудовим дезертирам, так і особам 

які їх приховували та ін.   

Після створення в 1922 році союзної держави, було прийнято Основні на-

чала кримінального законодавства Союзу РСР та союзних республік 1924 року, 

та вони не врегульовували питання, які пов‘язані з причетністю до злочину. 

При вирішенні даного питання застосовувались норми КК РСФРР 1922 року. 
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м. Київ, Україна 

Змістовою базою сучасної юридичної риторики, у цьому контексті спеці-

ального виду риторики, як судова риторика, є концепція риторичної юридичної 

аргументації як відповідне філософсько-правове вчення. Саме судова риторика 

є найбільш прийнятна до потреб суспільства і найбільш глибоко розкриває 

знaчення поняття «офіційне юридичне мовлення» у його легалізованих формах. 

Поряд із сутнісною складовою будь-якого явище ми зобов‘язані розглянути 

безпосередні форми його вияву у суспільному житті. Це цілком справедливо 
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стосується і судової риторики, як складової юридичної риторики, саме як 

oфіційного вираження думки, що має конкретне правове та зобов‘язуюче зна-

чення. Теорія риторичної юридичної аргументації розкриває логічно-філософ-

ські механізми слідування явищ, тобто має справу із тим, що має говорити 

юрист-прoфесіонал – професійний учасник судового процесу. Також надзвича-

йно велике значення має якість юридичного офіційного мовлення. Юридична 

риторика, зокрема судова риторика, – це наука, мистецтво не лише побудови 

промови, а й її викладу спеціальним суб‘єктом різноманітним типам аудиторії 

та у передбачених чинним процесуальним законодавством випадках і формах 

[1]. 

Предмет юридичної риторики, саме як офіційний юридичний текст або 

спеціальна юридична промова, є унікальним для сучасної юридичної доктрина-

льної системи в її теоретико-методологічному вимірі. Це може суттєво 

обмежити коло розглядуваних питань, і тому вбачається за доцільне видається 

комплексне порівняння юридичної риторики та інших наук. Зіставлення має 

відбуватись не лише за змістовно-предметною ознакою, а й за утилітарним, 

праксіологічним та аксіологічним критеріями. 

Підсумовуючи викладене, маємо визначити юридичну риторику як ком-

плексну міждисциплінарну спеціально-юридичну науку у складі таких систем: 

«загальноправові науки теоретичного – історичне спрямування»; «класичні 

юридичні науки і галузі права»; «комплексно-міжгалузеві юридичні науки і ме-

тагалузі права»; «спеціальні і спеціально-правові науки». Це деталізує надбання 

правових дисциплін у практичному контексті з використанням бази інших наук, 

тобто містить знання, яке прагматично і ситуативно адаптовано до правової ма-

терії, тобто передбачених нею форм суспільних відносин, однак неправові за 

природою. 

Жоден детальний поділ юридичних наук не зможе адекватно відобразити 

швидкоплинну, динамічну картину сучасного життя, для якої характерні не лише 

виокремлення наукових напрямів, а й становлення галузей, підгалузей права, 

комплексних галузевих утворень і водночас втрата і самоліквідація iнших напря-
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мів галузевої правової науки [1]. Попри все можна без перебільшення стверджу-

вати, що із появою нових правових галузей, з їх реформуванням, змінами, які 

відбуваються в правових системах, юридична риторика як правова наука не тіль-

ки не може і не повинна втрачати свого значення, а навпаки, має посісти гідне 

місце в системі правової та гуманітарних наук. Отже, чим вищою буде якість 

юридичної риторики як, тим вірогідніше вище буде рівень викладення та сприй-

няття усієї правової науки, а разом із нею інших гуманітарних наук. 

На нашу думку, що юридична риторика набуває особливо важливого зна-

чення саме в період міжнародної та європейської правової, економічної та соці-

альної інтеграції, адже саме юридична риторика – це основа всіх інтеграційних 

зв‘язків, які відбуваються за активних процесів імплементації міжнародних та 

європейських  правових стандартів, гармонізації  та уніфікації національних пра-

вових систем та їх адаптації до міжнародної та європейської правових систем [8]. 
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Зґвалтуванням є суспільно небезпечне діяння, що грубо порушує устале-

ний у суспільстві уклад статевих стосунків й основні принципи статевої моралі. 

Суспільна небезпека полягає в грубій зневазі до статевої свободи та статевої 

недоторканості людини, насильницькому характері дій злочинця, заподіянні 

суттєвої фізичної, моральної й психічної шкоди потерпілому, нерідко 

пов‘язаній з розладом психічного й фізичного здоров‘я потерпілого[1, с.80].  

Відповідно до офіційної статистки у 2015 р. зареєстровано 318 зґвалту-

вань, з яких не розкрито 164, у 2016 р. – 345, (не розкрито 152), у 2017 р. – 466 

злочинів, зареєстрованих протягом 11 місяців (не розкрито 319). Це свідчить 

про те, що кількість учинених зґвалтувань збільшується, а рівень розкриття по-

гіршується, що і робить дану проблематику досить актуальною [2, с.1]. 

Офіційні дані не відтворюють реальну картину, оскільки, за даними соці-

ального опитування, лише 10–12 % жертв звертаються до підрозділів поліції із 

заявами про статеву наругу над ними. У більшості випадків це можна пояснити 

тим, що жертви статевих злочинів не вірять в їх розкриття та невідворотність 

покарання винних, а іноді не бажають публічно заявляти про злочин. Це ство-

рює у ґвалтівників упевненість у безкарності. Унаслідок цього протягом 

останніх років в Україні вчинено низку резонансних зґвалтувань, що призвели 

до тяжких наслідків. 

В результаті високого рівня латентності багато злочинців уникають нале-

жного покарання, що є причиною високої ймовірності повторення злочинів. 

При виході конфліктів, пов‗язаних із зґвалтуваннями, за межі правового поля 
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виникають випадки самосуду та помсти за принципом таліону, які можуть 

спричиняти тяжкі наслідки.  

Велика суспільна небезпечність зґвалтувань обумовлює необхідність 

ефективної протидії із злочинністю у цій галузі, зокрема шляхом підвищення 

якості розслідувань. 

Важливою умовою ефективних розслідувань злочинів є належне науково-

методичне забезпечення осіб, що здійснюють розслідування. Для цих потреб 

використовуються знання різних наук, як природничих, так і гуманітарних. 

Фізичне насильство полягає у безпосередньому впливі на організм іншої 

особи нападником шляхом застосуванням мускульної сили (нанесення ударів, 

утримання та фіксації частин тіла та одягу, здійснення поштовхів), викорис-

тання зброї (холодної, вогнепальної) або спеціальних засобів (газового балона, 

електрошка). 

Після вивчення кримінальних проваджень встановлено, що 52,6 % стате-

вих злочинів скоюється із застосуванням фізичного насильства чи погрозою 

застосування фізичного насильства та використання безпорадного стану потер-

пілої особи (36,8 та 10,6 % відповідно).  

Із підозрюваних за зґвалтування 87 % у момент вчинення злочину пере-

бували в стані алкогольного сп‘яніння, 13 % – у стані наркотичного сп‘яніння. 

Для них типовими є ранній сексуальний досвід, надмірна зацікавленість сексом, 

легкість обговорення сексуальних питань і встановлення ранніх вербальних ко-

нтактів. 57,9 % злочинців віком 25–40 років, 36,8 % – 18–25 років, 5,3 % – 14–

18 років. У 100 % випадках злочинці не мають постійного місця роботи, 47,3 % 

– мали професійно-технічну освіту 42,1 % – мали середню, інші – вищу. 57,9 % 

– неодружені, 26,3 % – розлучені, 15,8 % – на момент вчинення зґвалтування 

були одружені, 79 % – не мають своїх дітей [2, с.2]. 

Приховування злочину може здійснюватись шляхом ліквідації слідів зло-

чину; маскуванням своєї зовнішності; забезпечення нерозголошення 

потерпілою особою факту зґвалтування. 
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Ліквідація слідів злочину забезпечується знищенням або хованням одягу 

та знарядь, маскуванням слідів на тілі косметологічними засобами, туалетом 

статевих органів тощо. 

Ґвалтівники маскують свою зовнішність шляхом приховування свого об-

личчя, використання перуки та фальшивої бороди. Досить часто злочинці 

намагаються ускладнити жертві зорове сприйняття шляхом впливу на органи 

зору, наприклад, використанням газового балону або надяганням на голову по-

терпілої особи мішку або пакету. Використання темних місць для вчинення 

злочину можна, також, вважати однією із форм маскування [2, с.4]. 

Нерозголошення факту зґвалтування злочинець забезпечує погрозами, 

шантажем, іноді підкупом. В окремих випадках злочинець здійснює умисне 

вбивство. 

Дії з готування злочину направлені на пошук жертви, забезпечення необ-

хідної обстановки, подальшого приховування злочину. 

Ґвалтівники, як правило, підшукують потенційних жертв з такими влас-

тивостями, які спрощують вчинення зґвалтування, наприклад: необережних, 

легковажних, довірливих, одиноких, схильних до вживання наркотиків або aл-

коголю, нерозбірливих у статевих стосунках. 

Для того, щоб приховати злочин, ґвалтівник може заздалегідь продумува-

ти план ліквідації слідів злочину, забезпечувати себе засобами маскування, змі-

нювати зовнішність шляхом використання косметичних засобів, перук, 

штучних борід. 

Обстановка у більшості випадків характеризується відсутністю сторонніх 

осіб, поганим освітленням, в окремих випадках – віддаленістю від людних 

місць та інфраструктурних об‗єктів, певним рівнем ізольованості [3, с.45]. 

Цікаві дані надають А. П. Чуприков і Б. М. Цуприк¸ зазначаючи, що мак-

симальну кількість зґвалтувань вчинюють у п‘ятницю і суботу, мінімальну – у 

четвер. Спостерігаються також сезонні коливання кількості сексуальних право-

порушень: максимальний підйом припадає на весняний час, мінімум – на осінь, 

а взимку і влітку ці цифри середні. Описані коливання, ймовірно, відображають 
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зв‘язок сексуальних злочинів з біоритмами сексуальної активності, відзначаючи 

соціально-біологічний аспект даного виду злочинної діяльності [4, с.79]. 

У результаті проведеного опитування й анкетування визначено, що міс-

цем вчинення зґвалтувань минулих років були конкретна ділянка місцевості, 

приміщення, транспорт та ін. Отже, найбільш типовими місцями вчинення 

зґвалтувань були: лісові масиви, паркові зони й поля – 42,1 %, гуртожитки – 

26,4 %, під‘їзди будинків і сходові площадки – 10,5 %, підвали і горища буді-

вель – 10,5 % та інші місця – 10,5 % . 

Ми проаналізували час вчинення зґвалтування минулих років. За часом до-

би показники зґвалтувань характеризуються такими даними: а) з 22.00 до 06.00 

год – 68,4 %, б) з 18.00 до 22.00 год – 21 %, з 06.00 до 12.00 год та з 12.00 до 

18.00 год – 5,3 та 5,3 % відповідно. Не встановлено переваги днів тижня через 

безробіття ґвалтівників майже в усіх випадках. Отримані дані свідчать про те, що 

найбільша кількість зґвалтувань припадає на пізні вечірні та перші нічні години. 

Даний час вчинення статевого злочину об‘єктивно ускладнює процес розслідува-

ння. З одного боку, потерпіла особа не відразу (з об‘єктивних і суб‘єктивних при-

чин) звертається до підрозділів поліції, з іншого – пошук слідів (мікрочастинки та 

сліди біологічного походження) у нічний час становить певні труднощі [2,с. 5].  

Ми вбачаємо такі шляхи підвищення якості розслідувань: 

- налагодити взаємодію між слідчим та працівниками оперативних під-

розділів у процесі розслідування зґвалтувань, запропонувавши удосконалений 

алгоритм дій, який би визначав основні положення та рекомендації під час про-

ведення слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) дій; 

застосування заходів забезпечення кримінального провадження; призначення 

експертиз; зупинення та закінчення досудового розслідування тощо. 

- на законодавчому рівні закріпити право використовувати висновки екс-

перта-поліграфолога, який провів психофізіологічну експертизу як джерело 

доказів у кримінальному судочинстві, що сприятиме ефективному розслідуван-

ню зґвалтувань минулих років та унеможливить притягнення до кримінальної 

відповідальності осіб, непричетних до вчинення цього злочину; 
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- за пропозицією кандидата юридичних наук, доктора філософських наук 

Симоненко Н.О. все ж таки розробити проект Закону «Про реєстрацію сексуа-

льного злочинця», що передбачає створення міжвідомчої національної 

електронної системи реєстрації осіб, які вчинили зґвалтування, що дасть змогу 

своєчасно виявляти та запобігати зазначеним злочинам, а також сприятиме зби-

ранню доказів та висуненню пошукових версій під час розслідування.  

На нашу думку, саме це дасть змогу підвищити якість розслідувань у 

справах із зґвалтування. 
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На сьогоднішній день наявне широке коло досліджень, що присвячені ви-

вченню окремих аспектів як загальних положень цивільно-процесуальних 

принципів, так і конкретних їх особливостей. Варто зазначити, що принципи 

повсякчас стають предметом пильної уваги вчених різних історичних періодів, 

оскільки саме з них починається цивільне провадження, зароджуються новітні 

підходи до вирішення проблемних питань. 

Актуальність дослідження застосування принципів цивільного судочинс-

тва полягає в зростаючій увазі науковців та практиків до питань поняття, 

системи, особливостей судочинства в умовах реформування судової системи. 

Принципи цивільного судочинства, як правило, описуються в кожному 

підручнику з цивільного процесу, де для них виділяються окремі розділи, наво-

дяться підходи науковців до визначення їх поняття, характеристики ознак та 

представлено їх класифікації. Однак, протягом десятиліть розвитку цивільного 

судочинства проблема гласності судового захисту цивільних прав ще не знайш-

ла свого належного висвітлення. 

Серед науковців, які приділяли увагу вивченню цієї важливої для цивіль-

ного судочинства проблеми, слід виділити: М.Й. Штефан, В.В. Комаров, С.Я. 

Фурса, А.О. Маляренко, В.А. Кройтор, Є.В. Васьковський, К.І. Малишев , Го-

родовенко В.В. та ін. 

Для того, щоб дослідити найбільш характерні прояви засади гласності у 

судочинстві доречним буде звернутися до вже висловлених раніше науковцями 

думок щодо цієї проблеми. 
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Так, у свій час Є.В. Васьковський писав, що за особами, які мають право 

знайомитися з процесуальною діяльністю суду, розрізняють гласність для сто-

рін, якщо це право належить тільки сторонам, – гласність у вузькому розумінні 

слова – і гласність загальну, яка розповсюджується на всіх бажаючих чи публі-

чність. Такої думки дотримувалась переважна більшість науковців-процесуаліс-

тів початку ХХ століття [1, c.190]. 

Городовенко В.В. вважає, принцип гласності судочинства означає право 

всіх бажаючих, включаючи засоби масової інформації (далі — ЗМІ), бути при-

сутніми в залі судового засідання, слухати учасників судового розгляду, 

фіксувати все, що відбувається, зокрема, шляхом письмових нотаток, стеногра-

ми та аудіозаписів з місця, яке займає ця особа, а також висвітлювати події, не 

прогнозуючи результат вирішення справи [2, c.38]. 

За К.І. Малишевим: гласність судочинства являє собою такий його устрій, 

при якому різні акти процесу є доступними для огляду зацікавленими особами 

та публікою [5, c.72]. 

Даний принцип визначений на законодавчому рівні як одним із основних 

засад судочинства  і  закріплений у п. 6 ст. 129 Конституції України та у ст. 7 

Цивільного процесуального кодексу України, де зазначається, що розгляд справ 

у судах проводиться усно і відкрито та будь-яка особа має право бути при-

сутньою у відкритому судовому засіданні [4, 7].  

Проте, потрібно зупинитись на тому, що дія будь-якого принципу може 

бути обмежена. Не є винятком і принцип гласності. Відповідно до ст. 6 Євро-

пейської конвенції прав про захист прав людини й основоположних свобод, 

cудове рішення проголошується публічно, але преса і публіка можуть бути не 

допущені в зал засідань протягом усього судового розгляду або його частини в 

інтересах моралі, громадського порядку чи національної безпеки в демократич-

ному суспільстві, якщо того вимагають інтереси неповнолітніх або захист 

приватного життя сторін, або - тією мірою, що визнана судом суворо необхід-

ною, - коли за особливих обставин публічність розгляду може зашкодити 

інтересам правосуддя [3]. 
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Обмеження даного принципу  передбачено і законодавством України, ві-

дповідно до якого  розгляд справи у закритому судовому засіданні проводиться 

у випадках, коли відкритий судовий розгляд може мати наслідком розголошен-

ня таємної чи іншої інформації, що охороняється законом, або за клопотанням 

учасників справи з метою забезпечення таємниці усиновлення, запобігання роз-

голошенню відомостей про інтимні чи інші особисті сторони життя учасників 

справи або відомостей, що принижують їхню честь і гідність, а також в інших 

випадках, установлених законом [7]. 

Гласність судового процесу в цілому є похідною від принципу не-

залежності суду і рівності сторін у судочинстві і забезпечує «прозорість» 

судочинства. Судовий процес стає «прозорим» за умов визнання пріоритету 

прав людини і громадянина. Такої думки дотримувався Комаров В. В. [1, c.190]. 

А Європейський суд в одному із своїх рішень зазначив, що гласність забезпечує 

прозорість здійснення правосуддя, адже суспільство зацікавлене у незалежному 

суді та рівності сторін і тому лише в умовах гласності судова незалежність і рі-

вність сторін стають гарантованими.  

Але, слід враховувати, що у процесуальне законодавство України відпові-

дні зміни внесені не були, тому на сьогодні діє правило, що проведення в залі 

судового засідання фото- і кінозйомки, відеозапису здійснюється лише на підста-

ві ухвали суду за наявності згоди на це осіб, які беруть участь у справі. Тому по-

ки така суперечність між нормами закону та кодексу законодавцем не усунута, 

суд має поважати права осіб і запитувати, чи згодні вони на фото- та відеозйомку. 

Важливе значення для розуміння сутності принципу гласності цивільного 

процесу має усвідомлення його змісту. Правильне визначення змісту принципу 

гласності цивільного процесу допоможе нам побачити, які сфери суспільних 

відносин він своїм безпосереднім впливом охоплює. 

Штефан М.Й. стверджував, встановлене ст. 6 ЦПК України визначення 

змісту принципу гласності як відкритого розгляду справ у суді не є повним. 

Гласність означає також відкритість усіх матеріалів справи для осіб, які беруть 

участь у справі, в їх праві знайомитися з ними, в обов‘язковому їх інформуванні 
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про час і місце судового засідання і про виконання окремих процесуальних дій 

[8, c.40]. 

Як вказує В. А. Кройтор, зміст засади гласності цивільного судочинства 

складають правові вимоги, звернені прямо до суду (процесуальний зміст прин-

ципу гласності), і положення, які закріплюють права громадян, що виникають у 

зв‘язку з проведенням відкритого судового розгляду (публічність) [1, c.190]. 

Виходячи із поняття «гласність цивільного процесу» зміст принципу гла-

сності цивільного процесу, охоплює собою чотири універсальні правила 

поведінки: 

1) розгляд цивільної справи відбувається відкрито для учасників цивіль-

ного процесу;  

2) розгляд цивільної справи відбувається відкрито для публіки;  

3) норми закону можуть обмежити інформування учасників цивільного 

процесу по цивільній справі, у випадках передбачених законодавством; 

4) норми закону можуть обмежити інформування публіки про розгляд ци-

вільної справи та результати її розгляду для захисту приватних або публічних 

інтересів. Вказані універсальні правила принципу гласності цивільного процесу 

є структурними компонентами, які утворюють зміст цього принципу [6, c.70]. 

Гласність судочинства також є необхідним елементом правосудної діяль-

ності органів судової влади та умовою реалізації права на судовий захист та 

інтересів суспільства у справедливому правосудді. Виходячи з цього, гласність 

судочинства має три аспекти: як обов'язок суду забезпечити гласність судочин-

ства; як право сторін на гласний розгляд справи; як право бажаючих бути 

присутніми у відкритих судових засіданнях, поширювати та отримувати інфор-

мацію про діяльність суду [1, c.190]. 

Таким чином, підсумовуючи викладене, можна зазначити, що відкритість 

інформації про різноманітні аспекти судової влади випливає із обов‘язку право-

вої і демократичної держави доводити до громадян відомості про діяльність її 

органів і посадових осіб. Звідси випливає як потреба забезпечити гласність су-

дових процесів, так і інформування громадськості про результати діяльності 
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органів судової влади. А отже, принцип гласності не лише цивільного, а й су-

дочинства в цілому, являється комплексною вимогою до «прозорої» діяльності 

судових органів. 
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Незважаючи на удосконалення визначення спеціальної кваліфікації, здійс-

нене Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України у сфері державної антикорупційної політики у зв‘язку з виконанням 

Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для Укра-

їни» від 18.02.2016 р.[1], питання щодо відмежування її від конфіскації як виду 

додаткового покарання, на жаль, не вирішено. 

На сьогоднішній день окрім конфіскації як додаткового виду покарання за-

стосування якої регламентується нормами КК та нормами Кримінального 

процесуального кодексу, у зв‘язку із набранням чинності вищезгаданого закону 

маємо ще один особливий вид конфіскації – спеціальна конфіскація як інший 

захід кримінально-правового характеру. 

Під спеціальною конфіскацією традиційно розуміють вилучення знарядь і 

засобів вчинення злочину, речей, вилучених з обігу, майна, здобутого злочин-

ним шляхом, будь-яких доходів, отриманих від використання такого майна, 

грошового еквівалента зазначеного. Спеціальну конфіскацію слід відрізняти від 

конфіскації майна як вид додаткового покарання, яка полягає в примусовому 

безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, що є 

власністю засудженого [2,  с. 71].  

Для розмежування даного інституту треба звернутись до нормативного 

врегулювання, визначення сутності та порядку застосування конфіскації та 

спеціальної конфіскації майна. Проаналізувавши кримінальний закон ми може-

мо виділити такі основні відмінності між конфіскацією, як видом додаткового 

покарання та спеціальною конфіскацією майна. 
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По-перше, відповідно до українського законодавства конфіскація є видом 

покарання, в той же час спеціальна конфіскація – інший захід кримінально-

правового характеру. Таким чином, законодавець розмістив ці два правові ін-

ститути в Кримінальному кодексі України в різних розділах, підкреслюючи їх 

різну правову суть, що має не тільки теоретичний, а й практичний харак-

тер. Такий підхід законодавця дозволяє застосувати до засудженого як 

конфіскацію, так і спеціальну конфіскацію в рамках одного вироку, тоб-

то одночасно.  

По-друге, схожа, а в деяких випадках ідентична, сфера застосування кон-

фіскації і спеціальної конфіскації майна в розрізі складів злочинів, 

передбачених особливою частиною КК України. Так, конфіскація як вид дода-

ткового покарання застосовується при вчиненні умисних тяжких та особливо 

тяжких корисливих злочинів, а також за злочини проти основ національної без-

пеки і цивільної безпеки незалежно від ступеня тяжкості злочину у випадках, 

прямо передбачених КК України. Спеціальна конфіскація застосовується при 

вчиненні умисного злочину, за яке передбачено позбавлення волі або штраф у 

розмірі понад 3-х тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а та-

кож за вчинення ряду інших злочинів (суспільно-небезпечних діянь), згідно з 

переліком, встановленого ст.96-2 КК України [3]. Як видно зі сказаного, сфера 

застосування спеціальної конфіскації набагато ширше, однак в переважній бі-

льшості випадків застосування конфіскації як виду додаткового покарання 

можливе і  з одночасним застосуванням спеціальної конфіскації. 

По-третє, конфіскація як вид додаткового покарання застосовується до 

майна тільки засудженого. У свою чергу, сфера застосування спеціальної кон-

фіскації істотно ширше. Так, спеціальна конфіскація може бути застосовна до 

майна: 1) особи, яка вчинила злочин 2) засудженого; 3) особи, яке не підлягає 

кримінальній відповідальності у зв'язку з не досягненням певного віку або не-

осудністю; 4) особи, звільненого від кримінальної відповідальності або 

покарання 5) третіх осіб[3]. 
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По-четверте,  при конфіскації вилучається майно, що належить на праві 

власності засудженому, не залежно від того, коли, яким чином воно було прид-

бано і пов'язано це майно будь-яким чином з вчиненим злочином чи ні. У разі 

спеціальної конфіскації підлягає вилученню тільки майно, яке так чи інакше 

пов'язане з вчиненням злочину (суспільно-небезпечного діяння). 

Ну, і на сам кінець,  при застосуванні конфіскації як виду додаткового по-

карання відсутня можливість вилучення майна, яке було використано, 

перетворено в інше майно, відчужене добросовісного набувача (тобто особі, яка 

не знала і не могла знати, що майно пов'язано зі злочинною діяльністю), або 

іншим чином вибуло з володіння особи.  

Інститут спеціальної конфіскації передбачає, що в разі якщо гроші, ціннос-

ті та інше майно, були повністю або частково перетворені в інше майно, то 

спеціальної конфіскації підлягає повністю або частково перетворене май-

но. Якщо конфіскація грошей, цінностей та іншого майна, неможлива в 

результаті їх використання або неможливості виділення з набутого законним 

шляхом майна, або відчуження, або з інших причин, суд виносить рішення про 

конфіскацію грошової суми, що відповідає вартості такого майна [4].  

Висновок. Потрібно позначити дві істотні відмінності і одну загальну ха-

рактерну рису між спеціальною конфіскацією і конфіскацією майна. Спільною 

рисою спеціальної конфіскації і конфіскації майна можна назвати те, що держа-

ва і в одному і іншому випадку вилучає в особи, яка вчинила злочин, майно на 

підставі рішення суду. Головною відмінністю спеціальної конфіскації від кон-

фіскації необхідно назвати наступне: 1.При конфіскації як виду додаткового 

покарання в злочинця держава вилучає все майно або його частину, незалежно 

то того, чи мало таке майно відношення до скоєного злочину або придбано на 

законних підставах; в той же час, при спеціальній конфіскації вилучається тіль-

ки те майно, яке пов'язане зі злочином;  

2. При конфіскації майно вилучається тільки у злочинця; в той же час, при спе-

ціальній конфіскації майно вилучається як у злочинця, так і у третіх осіб, яким 

майно, пов'язане зі злочином, було передано. 

https://valeri-ta.dreamwidth.org/23143.html?thread=91239
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СУДЕБНАЯ ПPAKTИКА КАК ИСТОЧНИК  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА 

 

Худайбердиев Перман,  

студент Факультета морского права 

Национального университета кораблестроения  

им. адм. Макарова 

г. Николаев, Украина 

Тригуб О.В.,  

старший преподаватель 

 кафедры теории и истории государства и права  

Национального университета кораблестроения  

им. адм. Макарова 

г. Николаев, Украина 

В последние годы вопрос признания судебных решений и судебной прак-

тики источниками права становится предметом особого внимания и дискуссий 

среди ученых и юристов практиков в зарубежной и отечественной литературе. 

Актуальность темы. Предложенная тема исследования является актуаль-

ной, поскольку в науке предпринимательского права все чаще ведутся 

дискуссии относительно самого места предпринимательского права в системе 

права Украины и расширение круга источников правового регулирования пре-

дпринимательской деятельностью. Разнообразие и бурное развитие отношений 

предпринимательства, появление новых объектов обращения все больше про-

являют несостоятельность закона, как основного источника права, быстро 

реагировать, предвидеть и осуществлять регулирование ситуаций, происходя-

щих в современных коммерческих отношениях. 

Состояние изученности темы. Вопрос возможности признания судебных 

решений и судебной практики источниками права исследовался многими 

учeными, среди которых, в частности следует выделить Р.Б.Прилуцкого, 

В.М.Гайворонского, Н.Е.Толкачева, В.В.Копейчикова, М.В.Цвика, М. С. Кeль-

мана, Н.Н.Вопленко, Л.А.Луць, Б.В.Малышева, Н.Н.Марченко, А.И.Турчак, 
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Е.В.Черняк, А.А.Христова и других. Проблемам определения особенностей, 

места и роли источников предпринимательского права посвящены последние 

исследования российских ученых В.А.Вайпан, В.А.Лаптева. 

Целью работы является исследование места судебной практики в системе 

источников предпринимательского права Украины. 

Изложение основного материала. Исследование судебных решений и су-

дебной практики в системе источников предпринимательского права 

необходимо начать с определения собственно самого понятия «источник пра-

ва». Понятие «источник права» на сегодня не имеет четкого определения и 

понимания в правовой науке и является по своей сути многогранным и слож-

ным явлением. Так, Н. М. Пархоменко источником права называет внешнюю 

форму объективации правовой нормы, которая только после объективации ста-

новится общеобязательной, а ее реализация обеспечивается соответствующими 

средствами государственного принуждения [1, с. 233]. В свою очередь М. Н. 

Марченко отмечает, что суть всех научных позиций сводится к следующему: 

источниками права, по сути, признаются «факторы, которые создают право», а 

разница существует только в том, что признает тот или иной исследователь в 

качестве правотворческого фактора [2, с. 43]. 

По мнению В. А. Лаптева источники предпринимательского права это ос-

нова (фактор) формирования, выражения и закрепления норм права, 

регулирующих предпринимательские и другие экономические отношения, то 

есть формируют предпринимательско-правовой режим (предпринимательский 

правопорядок) [3]. 

Источниками права при разных обстоятельствах могут быть не только но-

рмативно-правовые акты, принятые государственными органами, но и другие 

формы выражения правовых норм которые, во-первых, могут порождать опре-

деленные отношений, во-вторых, – регулировать и, в-третьих, быть 

достаточным мерилом и основанием для урегулирования в установленном по-

рядке любого спора, возникшего из таких отношений [4, c. 6]. 

Исторически возникновение судебной практики как источника права 
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И.А.Покровский связывал с деятельностью римских магистратов - высших кон-

сулов и преторов. Роль судебной практики в Древнем Риме выполняли эдикты 

и интердикты - консульские или преторские приказы в их древнейшем и прос-

том виде. Необходимость возникновения таких приказов связывается с особен-

ностью существования социальных условий того времени [5, с. 127-128]. 

Однако и в современных условиях, как отмечает Д. Кирилюк, системати-

зированное законодательство не может в условиях социально-экономического 

прогресса достичь надлежащего детального и оперативного регулирования но-

вых социально-экономических институтов. В рамках континентальной 

правовой семьи развитие таких отраслей, как банковское, налоговое, договор-

ное право возможен именно на основе прецедентов как высших судебных 

инстанций, так и местных судов [6]. 

Рассматривая вопрос места судебной практики как источника националь-

ного права вообще и предпринимательского в частности, мы имеем в виду не 

любые решения судебных органов, а только те, которые содержат нормативные 

предписания, а именно решение Конституционного суда Украины; норматив-

ные толкования Пленума Верховного Суда Украины и высших специализиро-

ванных судов, решения судов общей юрисдикции, отменяющие действие 

нормативных актов; решение Европейского суда по правам человека. 

Г.А. Христова относит решения и выводы Конституционного суда Украи-

ны к дополнительным источникам права, поскольку считает, что они содержат 

нормативные толкования, поэтому выступают прецедентами толкования кон-

ституционного правосудия. [7, с. 14-15]. Так, большое значение имеет 

нормативная деятельность Конституционного суда Украины когда правопри-

менительная практика усложняется в связи с конкуренцией норм отраслей 

права. В аспекте данной проблемы распределение между трудовыми и предп-

ринимательскими отношениями провел Конституционный Суд Украины 

(решение по делу по конституционному обращению общества с ограниченной 

ответственностью "Международный финансово-правовой консалтинг" об офи-

циальном толковании части третьей статьи 99 Гражданского кодекса Украины 
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№ 1-2 / 2010 от 12. 01. 2010) [8] .Коллегия судей пришла к выводу, что устране-

ние членов исполнительного органа общества от исполнения обязанностей (ч. 3 

ст. 99 ГК Украины) или отстранения председателя исполнительного органа об-

щества от исполнения полномочий (абзац первый ч. 2 ст. 61 Закона Украины 

«Об акционерных обществах») по своей правовой природе, предметом регули-

рования правоотношений и правовым последствиям отличается от отстранения 

работника от работы на основании статьи 46 КЗоТ Украины. Именно поэтому 

возможность уполномоченного органа общества устранить члена исполнитель-

ного органа от исполнения им обязанностей содержится не в предписаниях 

КЗоТ Украины, а в ст. 99 ГК Украины, то есть не является предметом регули-

рования нормами трудового права. 

По мнению А. Кот, нормативность отдельных судебных решений судов 

общей юрисдикции подтверждается положениями Закона Украины «О судо-

устройстве и статусе судей» от 02.06.2016 № 1402-VIII и отечественными 

процессуальными кодексами [9, с. 258]. В частности, ст. 13 указанного закона 

обязывает суды и субъектов властных полномочий, которые руководствуются 

нормативно-правовыми актами в своей деятельности, выполнять решение Вер-

ховного суда Украины, принятых на основании рассмотрения заявлений о 

пересмотре судебных решений по мотивам неодинакового применения судом 

(судами) кассационной инстанции одинаковых норм материального права в по-

добных правоотношениях [10]. 

Показательным является принятие Верховным Судом постановления от 3 

февраля 2016 года по делу №6-2902цс15 судебной палатой по гражданским и 

административным делам Верховного Суда Украины, которым решена колли-

зия между Земельным кодексом Украины и Законом Украины «О фермерском 

хозяйстве», и сделан вывод о том, что отношения, связанные с созданием, дея-

тельностью и прекращением деятельности фермерских хозяйств, регулируются, 

кроме ЗК Украины, Законом Украины от 19 июня 2003 года № 973-IV «О фер-

мерском хозяйстве» и другими нормативно-правовыми актами Украины. В 

таких правоотношениях Закон № 973-IV является специальным нормативно-
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правовым актом, а ЗК Украины – общим. Верховный Суд Украины пришел к 

выводу, что при решении исковых требований о законности решения органа 

исполнительной власти или органа местного самоуправления о предоставлении 

земельного участка для ведения фермерского хозяйства применению подлежат 

правила предоставления (передачи) земельных участков для ведения фермерс-

кого хозяйства, согласно статье 7 Закона № 973 -IV как специального по 

отношению к статье 123 ЗК Украины. 

Необходимость закрепления за Верховным судом Украины полномочий 

относительно разъяснений закона в постановлениях Пленума отмечают и Я. М. 

Романюк и И. В. Бейцун, поскольку в условиях коллизионности и пробелов в 

законодательстве эти судебные акты выступают во многих случаях единствен-

ными разъяснениями, которыми руководствуются в своей деятельности судьи и 

другие участники правоотношений [11, с. 129]. 

Принятие Закона Украины «О выполнении решений и применении практи-

ки Европейского Суда по правам человека», ст.7 которого в национальной 

системе источников права было осуществлено революционные изменения, свя-

занные с введением прецедента в качестве источника права [12]. 

В. Палиюк считает, что Конвенцию и решения Суда необходимо приме-

нять не в любом случае, а лишь при наличии определенных условий: 1) в 

случае несоответствия национального законодательства положениям Конвен-

ции и протоколов к ней; 2) при наличии в национальном законодательстве 

правовых «пробелов» в отношении прав человека и основных свобод, опреде-

ленных в Конвенции и Протоколах к ней; 3) для лучшего понимания тех 

положений национального законодательства, в которые были внесены поправ-

ки на основании решений суда; 4) для реализации на практике таких основных 

принципов Конвенции, как верховенство права, справедливость, справедливый 

баланс, справедливая компенсация, поскольку в законодательстве нашей стра-

ны это достаточно новые критерии [13]. 

Выводы. Анализируя научные труды и судебную практику, сложившуюся 

в нашей стране, мы убеждаемся в необходимости использования судебных ре-
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шений в качестве источника предпринимательского права для устранения про-

белов и коллизий действующего законодательства, создания мобильной 

системы права, которая идет в ногу со временем. На сегодняшний день не сло-

жилось единой позиции относительно понимания как самого термина источник 

предпринимательского права, так и системы законодательно закрепленной су-

дебной практики как источников предпринимательского права, что требует 

дальнейшего изучения. 
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м.Львів.Україна. 

В особливо важкий для України час реформ та випробувань важливе міс-

це посідає питання саме  ре-соціалізації жінок та попередження жіночої 

злочинності в умовах значних правових реформ . Адже саме українська жінка в 

багатьох асоціюється з берегинею домашнього вогнища та затишку в оселі. 

І аж ніяк зі злочинним світом. Тому органи державної влади та спеціаліс-
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ти з питань ре соціалізації мусять зробити все від них залежне ,щоб жінка нада-

лі нагадувала той світлий образ берегині з яким вона мусить асоціюватись. 

Питання процесу реформування та модернізації Державної кримінально-

виконавчої служби України, закріплення міжнародних норм та стандартів в цій 

сфері, відстоювання прав жінок, що відбувають покарання, неодноразово обго-

ворювалися на рівні представників законодавчої влади, інформаційно-

консультативних центрів, громадських організацій. [1] 

Саме поняття ре соціалізація означає - (лат. re (повторне, відновлювальна 

дія) + лат. socialis (суспільний), англ. resocialization, нім. Resozialisierung) - в 

загальному значені, це пристосування людини до життя в новому співтоварист-

ві. Наприклад еміграція, набуття нового віросповідання, входження в інший 

соціальний клас. В значенні правового терміну під ресоціалізацією розуміють, 

свідоме відновлення засудженого в соціальному статусі повноправного члена 

суспільства. Необхідною умовою для ресоціалізації є виправлення засуджених. 

(ч.1, 2 ст.6 Кримінально-виконавчий кодекс України). 

Беручи до уваги, що на сьогодні зазначене питання не є вирішеним як у 

загальному контексті, так і стосовно її незначної частини – ув‘язнених жінок, а 

необхідність подальшого реформування національного законодавства із зазна-

чених вище питань підтверджено Указом Президента України від 8 листопада 

2012 р. «Про Концепцію державної політики у сфері реформування Державної 

кримінально-виконавчої служби України» [2] 

Щоб повернути засуджених до нормального життя перш за все необхідно 

виявити та ліквідувати першопричини,які зумовили вчинення злочину (брак 

коштів,немає гідної роботи та зарплати,психологічні проблеми ,відсутня само 

актуалізація,немає сенсу життя та інш.)Усі ці проблеми при великому бажанні 

можна вирішити!Цілком реально підготувати міцне підгрунття,та умови для 

відновлення нормального життя навіть у колонії,в установі відбування пока-

рання. 

В усіх пенітенціарних системах світу жінки складають незначну частину 

ув‘язнених і Україна не є виключенням. Однак останнє десятиріччя питанням 
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перебування жінок в ув‘язненні, умовам їх тримання, вдосконаленню та гумані-

зації системи відбування покарання щодо жінок як специфічної групи, яка по-

требує особливого захисту і ставлення, наданий міжнародний наголос. [3, 48]. 

Отримана на сайті пенітенціарної служби інформація дає можливість оці-

нити, що за останнє десятиріччя в Україні частка ув‘язнених жінок від 

загальної кількості засуджених складає біля 5–6%, і їх чисельність щороку по-

вільно зменшується [4]. 

 Коли людина не задовольняє своїх першочергових потреб,тоді вона вза-

галі не може нормально існувати та задоволення тих потреб стає 

першочерговим питанням,ціллю. Тому надзвичайно важливо створити комфор-

тні умови проживання,хорошу атмосферу у камері(люди мають жити 

мирно)також важлива постійна наявність засобів особистої гігієни,лікувальної 

косметики,медичних засобів. Хороше медичне обслуговування також є важли-

вим,відіграє велику роль. Мають бути задоволені релігійні потреби,культурні 

потреби. 

Навчальний процес також обов‘язковий. Уроки української мови потрібні 

для того,щоб позбутися нецензурної лексики та суржику,тюремного жаргону. 

Уроки стилю також обов‘язкові ,адже для жінки завжди має бути важли-

вим її зовнішній вигляд. 

Роботу маємо вважати надзвичайно важливою складовою,адже людина 

має бути постійно зайнятою,щоб не мати часу думати про всілякі дрібниці та 

скоєння нових злочинів. 

Звичайно всі ці потреби не можуть бути забезпечені чи виконані адмініс-

трацією виховної установи,колонії. Тому у більшості випадків залучаються 

волонтери,спонсори,благодійні організації,фонди,релігійні та громадські орга-

нізації,також просто небайдужі та свідомі громадяни. 

Такі люди та організації забезпечують жінок якісним одягом, продуктами, 

роботою, засобами гігієни, книгами. Також можуть задовільнити культурні та 

навчальні процеси. 
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Надзвичайно важливою є постійна робота професійного психолога, прове-

дення бесід,приватні розмови та консультації,проведення та аналіз тестів. 

Заняття «Логотерапією» можна вважати одним з основних напрямків роботи та-

кого психолога з ув‘язненими жінками,та основною складовою ре соціалізації. 

Особливо важливою є підтримка та спілкування з рідними  та близькими  людь-

ми. Наявність позитивного кумира для наслідування ніколи зайвою не буде. 

В Україні наразі існує декілька спеціалізованих центрів,які займаються 

питаннями ре соціалізації,але їх недостатньо для проведення повноцінної робо-

ти з усіма засудженими жінками.(які центри,що роблять 2.2) Працівники таких 

центрів також завжди мають бути людьми. Ставитись до засуджених жінок з  

терплячістю ,толерантністю. У таких працівників має бути відсутня агресія. Пі-

дготовка таких   працівників також є важливою. Адже,щоб система працювала 

її повинні створювати та підтримувати зацікавлені у цьому люди. Якщо карди-

нально зайнятися питаннями ре соціалізації тоді в майбутньому можливо 

уникнути багато злочинів.  

Після проходження ре соціалізації також необхідна підтримка. Спільними 

зусиллями можливо багато чого досягти і вирішити будь-які питання. Жінка під 

час відбування покарання має думати про те,яким чином та як вона буде влаш-

товувати своє життя,коли вийде на волю і ці думки однозначно повинні бути 

лише позитивними. 
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значає конституційну вимогу раціонального і ефективного використання, а 
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ня, законодавець на підставі Конституції України зобов‘язаний забезпечувати 

захист конституційно значимих цінностей і дотримуватися балансу конститу-

ційних прав, а також законодавець повинен забезпечити раціональне і 

ефективне використання землі та її охорону. 

Зі змісту ст. 14 Конституції України, випливає, що обов‘язок органів пуб-

лічної влади в змістовному аспекті включає законодавче забезпечення, в тому 

числі за допомогою встановлення заходів юридичної відповідальності, такого 

режиму користування земельними ресурсами, який відповідає критеріям раціо-

нального і ефективного використання земель сільськогосподарського 

призначення.  

Для застосування заходів примусового впливу та притягнення особи до 

юридичної відповідальності за порушення правил раціонального використання 

земель сільськогосподарського призначення необхідна наявність обов‘язкової 

умови, а саме – вчинення суб‘єктом правовідносин у сфері раціонального вико-

ристання та охорони земель сільськогосподарського призначення 

правопорушення в зазначеній сфері. В цілому, правопорушення в сфері раціо-

нального використання земель сільськогосподарського призначення є 

складовою загальної системи земельних правопорушень.  

В теорії земельного права визначають, що земельне правопорушення – це 

суспільно шкідлива дія чи бездіяльність, що суперечить нормам земельного 

права, за вчинення якої винна, деліктоздатна особа несе юридичну відповідаль-

ність [1, с. 330]. 

Отже, за земельні правопорушення винна особа несе відповідну юридич-

ну відповідальність, залежно від змісту самої протиправної дії. Для з‘ясування 

змісту юридичної відповідальності за порушення законодавства про раціональ-

не використання земель сільськогосподарського призначення доцільним 

вважається визначити саме поняття, зміст та види юридичної відповідальності. 

Так, юридична відповідальність, визначається як передбачений чинним 

законодавством обов‘язок правопорушника зазнати примусового позбавлення 
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певних благ (особистого, майнового або організаційного характеру) за вчинене 

правопорушення [2]. 

Визначаючи юридичну відповідальність за порушення земельного зако-

нодавства в цілому, слід зазначати, що вона є важливою складовою системи 

загального правового регулювання раціонального використання та охорони зе-

мель. Вона має місце у межах правовідносин між суб‘єктом, який порушив 

приписи земельно-правової норми, з одного боку, і державою в особі її органів 

– з іншого. Таким чином, юридична відповідальність за порушення в сфері 

рaціонального використання земель сільськогосподарського призначення, спря-

мована на стимулювання додержання вимог земельного законодавства щодо 

ведення заходів спрямованих на охорону земельних ресурсів сільськогосподар-

ського виробництва, відновлення порушеного стану земель сільськогоподарсь-

кого призначення, а також, що є однією з функцій юридичної відповідальності.  

Основні заходи, спрямовані на раціональне використання земель сільсь-

когосподарського призначення та їх охорони передбачають настання певних 

наслідків та досягнення певних цілей, а саме, запобігання деградації, забруд-

нення, захаращення, порушення земель, інших негативних (шкідливих) впливів 

господарської діяльності; забезпечення поліпшення і відновлення земель, що 

зазнали деградації, забруднення, захаращення, порушення, інших негативних 

(шкідливих) впливів господарської діяльності.  

Залежно від тяжкості правопорушення, суспільної небезпеки, характеру 

правопорушення, змісту діянь та відповідних наслідків, які настали у процесі 

здійснення використання земель сільськогосподарського призначення, розріз-

няють дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну і кримінальну 

відповідальність.  

За порушення правил раціонального використання земель сільськогоспо-

дарського призначення та невжиття заходів щодо їх охорони передбачені в 

статті 52 Кодексу про адміністративні правопорушення , яка передбачає відпо-

відальність за псування і забруднення сільськогосподарських земель, стаття 53 

– порушення правил використання земель, стаття 53¹ – самовільне зайняття зе-
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мельної ділянки, стаття 54 – несвоєчасне повернення тимчасово займаних зе-

мель або не приведення їх у стан, придатний для використання за 

призначенням, стаття 55 – самовільне відхилення від проектів внутрігосподар-

ського землеустрою. Визначенні правопорушення займають самостійне місце 

серед земельних правопорушень оскільки спрямовані на порушення правил ра-

ціонального використання та охорони земель сільськогосподарського 

призначення.  

Кримінально-правові порушення земельного законодавства можуть від-

буватися в процесі набуття та реалізації земельних прав, здійснення управлінсь-

ких функцій щодо земельного фонду країни, використання земельних ділянок 

для господарської діяльності, охорони навколишнього природного середовища 

тощо. 

Нераціональне використання земель сільськогосподарського призначення 

може призвести до більш тяжких наслідків, ніж завдання матеріальної шкоди, 

наприклад завдати шкоди здоров‘ю. Кримінальний кодекс України передбачає 

покарання за такі злочини у сфері земельно-правових відносин, як приховуван-

ня або перекручення відомостей про екологічний стан чи захворюваність 

населення (ст. 238); забруднення або псування земель (ст. 239); порушення 

прaвил охорони надр (ст. 240); порушення законодавства про захист рослин (ст. 

247); проектування чи експлуатація споруд без систем захисту довкілля (ст. 

253); безгосподарське використання земель (ст. 254) тощо. 

Земельний кодекс України в статті 211 офіційно закріплює лише цивіль-

ну, адміністративну або кримінальну відповідальність, яку несуть громадяни та 

юридичні особи відповідно до законодавства [3], що вказує на необхідність 

впорядкування та удосконалення видів юридичної відповідальності за пору-

шення законодавства в сфері раціонального використання та охорони земель 

сільськогосподарського призначення, шляхом виокремлення в окрему галузеву 

– земельну відповідальність, безумовно, такі положення потребують як науко-

вого так і практичного обґрунтування. 
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На думку Галагузи А., достатньо аргументованою є теза Б. В. Єрофєєва, 

що земля володіє специфічними рисами, котрі не дозволяють забезпечити її 

правовий режим загальними видами юридичної відповідальності. Крім того, 

земля взаємопов‘язана з іншими природними об‘єктами, а тому земельно-

правова відповідальність тісно переплітається з видами відповідальності, на-

правленими на охорону конкретних природних об‘єктів [4, с. 24]. Також М. Б. 

Шульга висловлює серйозні аргументи на користь того, що специфіка землі пі-

дтверджує «тезу не про формування нового виду відповідальності, а про 

специфіку застосування існуючих видів відповідності за конкретні екологічні, у 

т. ч. земельні, правопорушення» [5], та обґрунтовує недоцільність введення в 

обіг поряд з традиційними видами відповідальності інших її видів [6]. 

Отже, земельно-правова відповідальність є комплексним видом юридич-

ної відповідальності, яка включає окремі положення адміністративної, 

цивільної та кримінальної відповідальності, оскільки об‘єктом правопорушення 

виступає специфічний об‘єкт земельних правовідносин – земля. Земельний ко-

декс не встановлює настання дисциплінарної відповідальності, оскільки 

застосовується вона як відповідальність працівника перед роботодавцем, і регу-

люється нормами трудового права, однак специфіка об‘єкта правовідносин 

зумовлює включення її до складу земельно-правової відповідальності.  
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Юридичні науки 

 

ОСОБЛИВОСТІ ІНСТИТУТУ ЦИВІЛЬНОГО ПОЗОВУ У КРИМІНАЛЬНОМУ 

ПРОЦЕСІ 

 

Шпирук А.О., 

студентка факультету правознавства  

Київського університету права НАН України  

м.Київ, Україна 

                     Захист прав людини вимагає надання громадянину, який пос-

траждав від злочину, таких прав, що забезпечуватимуть йому можливість 

активно захищати свої інтереси в кримінальному судочинстві. Надання потер-

пілому та цивільному позивачеві широких прав відповідає також і завданню 

щодо посилення боротьби зі злочинністю. Активно захищаючи свої законні ін-

тереси, потерпілий і цивільний позивач тим самим допомагають слідчому і суду 

розкрити злочин, викрити винного, справедливо покарати його за вчинення 

злочину.  

 Виходячи з положень Конституції України про те, що людина, її честь і 

гідність визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю, а забезпечення 

прав і свобод людини є головним обов‘язком держави (ст. 3), враховуючи по-

ложення Декларації основних принципів правосуддя для жертв злочинів і 

зловживань владою, де передбачається, що жертви злочину мають право на до-

ступ до механізмів правосуддя і якнайшвидшу компенсацію за нанесений їм 

збиток, а судові і правоохоронні органи мають надавати належну допомогу же-

ртвам протягом усього судового розгляду, вживати заходів для зведення до 
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мінімуму незручностей для жертв, запобігати невиправданим затримкам у розг-

ляді справ і виконання рішень про надання компенсації жертвам; кримінально-

процесуальне законодавство визнає правомочним розгляд цивільного позову в 

рамках кримінальної справи [3, c.364].  

 Цивільний позов у кримінальному процесі - це заявлена при провадженні 

у кримінальній справі вимога особи (організації, підприємства), яка зазнала ма-

теріальної шкоди від злочину, про її відшкодування до обвинуваченого або до 

осіб, котрі несуть матеріальну відповідальність за дії обвинуваченого. Підставою 

для позову вважаються такі юридичні факти: 

- скоєння злочину; 

- наявність матеріальної шкоди, завданої цим злочином; 

- причинний, зв'язок між злочином і шкодою. 

 Згідно з положеннями ст. 1177 Цивільного кодексу України шкода, за-

вдана потерпілому внаслідок кримінального правопорушення, компенсується 

йому за рахунок Державного бюджету України у випадках та порядку, передба-

чених законом [4]. 

 Відповідно до вимог цивільного права шкода, заподіяна внаслідок пору-

шення прав особи, підлягає відшкодуванню в повному обсязі. Крім цивільно-

правового обов'язку здійснення відшкодування заподіяної злочином шкоди 

правові системи багатьох країн також передбачають покладання на особу, вин-

ну у вчиненні злочину, обов'язку відшкодування потерпілому заподіяної 

злочином шкоди на основі норм кримінально-процесуального права. 

 Аналіз норм чинного кримінально-процесуального закону, що регулю-

ють провадження щодо цивільного позову в кримінальній справі, дає підставу 

для висновку, що законодавець при формулюванні цих норм також виходить з 

концепції єдиного поняття позову в нерозривній єдності двох його складових - 

матеріальної і процесуально-правової, і відображає в нормах всі необхідні його 

ознаки. Наприклад, у ч. 1 ст. 28 і ч. 1 ст. 50 КПК вказує як на матеріально-

правову сторону позову (вимога про відшкодування заподіяного злочином ма-

теріального збитку), так і на процесуальну (звернення за захистом порушеного 
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майнового права)[2]. У нормах, що містяться в статтях 28, 50, 51, 52, 123 і 124 

КПК, відображено інші ознаки позову, зокрема: 

- хто має право пред'явити позов (особа, що зазнала матеріальних збитків 

від злочину, її повноважний представник, у встановлених законом випад-

ках прокурор); 

- хто несе відповідальність за завдану шкоду (обвинувачений або особи, які 

несуть згідно із законом майнову відповідальність за його дії); 

- кому може бути заявлено вимогу про відшкодування збитків (органам, 

що ведуть провадження по кримінальній справі); 

- хто і в якому порядку розглядає (суд спільно з кримінальною справою, 

тобто в порядку кримінального судочинства). 

 Згідно з нормами КПК України, особа, яка висунула позов у порядку 

кримінального провадження, набуває статусу цивільного позивача. Статус ци-

вільного відповідача набуває підозрюваний, обвинувачений, оскільки він несе 

відповідальність за заподіяну ним матеріальну та моральну 

шкоду. Відповідно до КПК України, з моменту висунення до нього як до 

цивільного відповідача позовної заяви органом досудового розслідування або 

судом повинні забезпечуватися всі передбачені йому законом права як підоз-

рюваного, обвинуваченого, так і цивільного відповідача, в тому числі право 

визнавати позов повністю чи частково або заперечувати проти нього [2]. 

 Потерпіла від кримінального правопорушення особа має право обирати 

не тільки момент подання цивільного позову, а й те, у порядку якого судочинс-

тва буде розглядатися її цивільний позов. Кожен порядок має певні переваги. У 

разі висунення цивільного позову в кримінальному провадженні суд водночас 

буде встановлювати обставини кримінального правопорушення 

та обставини позовних вимог[1, с.225]. Особа, якій кримінальним право-

порушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової 

та/або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження до по-

чатку судового розгляду пред‘явити цивільний позов до підозрюваного, 

обвинуваченого або до фізичної чи юридичної особи, яка за законом несе циві-
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льну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваче-

ного або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння [2]. 

 Незважаючи на все значення цивільного позову в кримінальній справі, на 

практиці дуже часто можна спостерігати його недооцінку, що шкодить роботі 

та виконанню одного з основних принципів кримінального процесу з охорони 

прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб, що беруть у ньому участь. 

Вивчення й аналіз розглянутих судами справ свідчить про те, що в багатьох ви-

падках цивільний позов у кримінальній справі не розглядається, а шкода, 

завдана потерпілому, не відшкодовується. Так найчастіше відбувається тому, 

що слідчі й орган дізнання не завжди роз'ясняють потерпілим або їхнім пред-

ставникам право на відшкодування шкоди, завданої злочином. 

 Невиконання практичними працівниками вимог чинного законодавства з 

відшкодування шкоди, завданої злочином, призводить не тільки до тяганини і 

неповноти розслідування, а й до ухилення осіб, що вчинили злочини, від відш-

кодування заподіяної ними шкоди. 

 Отже, на даний момент питання щодо вирішення цивільного позову в 

кримінальному процесі є недостатньо врегульованим на законодавчому рівні. 

КПК України містить мало статтей, які регулюють це питання, відправляючи 

нас до положень цивільного процесуального законодавства. Тому слід внести 

відповідні зміни до чинного КПК України, які б розкрили значення цього інсти-

туту для кримінально процесуального права зокрема чітко передбачити, коли 

застосуванню підлягають норми ЦПК України. 
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ЗАХОДИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ, ВІДМІННІ ВІД 

ПOКАРАННЯ, ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ ОКРЕМИХ 

НOРДИЧНИХ КРАЇН 

 

Шпіляревич В.В., 

доцент кафедри кримінального права,  

кандидат юридичних наук, 

Прикарпатський національний університет  

імені Василя Стефаника 

м. Івано-Франківськ, Україна 

Інтернаціоналізація злочинності, інтереси міжнародного співробітництва 

у сфері забезпечення законності та правопорядку, прав і свобод людини і гро-

мадянина обумовлюють науковий інтерес до стану та перспектив розвитку 

кримінально-правових інститутів зарубіжних держав, зокрема інституту заходів 

кримінально-правового характеру, відмінних від покарання. Це обумовлено 

тим, що наукове осмислення зарубіжного кримінального законодавства дає 

мoжливість краще зрозуміти власне кримінальне законодавство, бо очевидно, 

що достоїнства і недоліки останнього найбільш рельєфно проявляються саме 

при порівнянні його з іноземним законодавством. Варто зазначити, що у різних 

державах світу законодавче регулювання заходів кримінально-правового 

хaрактеру, відмінних від покарання, є неоднаковим, так як розробка чи вдоско-

налення кримінального законодавства конкретної держави здійснюється із 

урахуванням особливостей власної правової системи, менталітету, а також спе-

цифіки існуючої системи заходів кримінально-правового характеру. А зараз 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
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більш детальніше про інститут заходів кримінально-правового характеру, від-

мінних від покарання, окремих Нордичних країн. 

Королівство Данія. КК Королівства Данії від 15 квітня 1930 року у Главі 

9 «Інші правові наслідки караного діяння» Загальної частини передбачає мож-

ливість застосування до осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, таких 

заходів [1, с. 123]: 

1) утримання під вартою, яке забезпечує ізоляцію і безпеку (§ 70 КК); 

2) конфіскація злочинних доходів (ч. 1 § 75 КК); 

3) конфіскація предметів (використаних під час вчинення злочину, ство-

рених злочином тощо) або суми, еквівалентної їхній вартості (ч. 1, 2 § 75 КК); 

4) конфіскація капіталу, документів юридичної особи, яка ліквідовується 

(ч. 5 § 75 КК); 

5) повна чи часткова конфіскація майна (§ 76-а КК); 

6) заборона здійснювати підприємницьку діяльність (на строк від 1 до 

5 років) (§ 78 КК); нагляд (§ 68 КК); 

7) визначення місця проживання чи роботи (§ 68 КК); 

8) лікування від наркотичної чи алкогольної залежності (§ 68 КК); 

9) психіатричне лікування (§ 68 КК); 

10) поміщення у лікарню для психічно хворих (§ 68 КК); 

11) віддання на піклування (§ 68 КК); 

12) поміщення у певну установу для необхідного догляду чи турботи 

(§ 68 КК). 

Особлива частина КК Королівства Данії передбачає й інші заходи, однак 

у Загальній його частині про них не йдеться [1, с. 98]. 

Мета застосування зазначених заходів безпосередньо закріплена у § 68 

КК Королівства Данії та зводиться до запобігання вчинення у майбутньому 

злочинів особою, яка раніше їх вчиняла [1, с. 56]. 

Королівство Норвегія. КК Королівства Норвегії від 22 травня 1902 року 

відомі не лише заходи покарання, а й інші заходи кримінально-правового хара-

ктеру, які носять назву «інші правові наслідки», що можуть застосовуватися 
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тільки тоді, коли є загроза повторного вчинення особою відповідного суспільно 

небезпечного діяння [2]. Зокрема, у Главі 2 зазначеного вище Кодексу до інших 

правових наслідків вчинення злочину законодавець відносить [2]: 

а) примусове психіатричне лікування (§ 39) – відповідно до положень § 

39, абз. 1 § 44 КК Королівства Норвегії від 22 травня 1902 року примусове пси-

хіатричне лікування застосовується до осіб, які не підлягають покаранню у 

зв‘язку з тим, що вони є психічно хворими або знаходяться у несвідомому стані 

і це необхідно для захисту суспільства;  

б) примусове піклування (§ 39а) – застосовується з метою захисту суспі-

льства від осіб, які під час вчинення злочину мали психічне захворювання 

високого ступеня та звільнені від покарання на підставі абз. 2 § 44 КК. Таке 

піклування здійснюється в спеціалізованому, відповідним чином обладнаному 

закладі служби охорони здоров‘я, у якій засуджений може утримуватися проти 

своєї волі і повертається при втечі, якщо необхідно – силою і за допомогою від-

повідних представників органів державної влади; 

в) відстрочка виконання покарання (§ 39g) – рішення про відстрочку ви-

конання покарання може прийматися судом виключно у разі вчинення особою 

злочину, за який передбачається покарання у виді позбавлення волі або штра-

фу. При цьому випробувальний термін, який встановлюється судом, зазвичай 

триває два роки, а в окремих випадках може встановлюватися й на строк до 

п‘яти років. 

Особливістю КК Королівства Норвегії від 22 травня 1902 року є також те, 

що законодавець цієї держави не регламентує у кримінальному законі інститут 

судимості та не вважає за можливе його застосовувати [2]. 

Королівство Швеція. Згідно ст. 3 КК Королівства Швеції від 21 грудня 

1962 року санкціями за вчинення злочину, крім покарань у виді штрафу і тюре-

много ув‘язнення, законодавець визнає також такі заходи, як [1]: 

1) умовне покарання (Глава 27) – може застосовуватися судом виключно 

за вчинення злочину, за який санкція у виді штрафу є недостатньою, а за наяв-



99 
 

ності згоди засудженого – у поєднанні з безоплатним виконанням громадських 

робіт; 

2) пробація (Глава 28) – може застосовуватися судом у випадку вчинення 

особою злочину, за який санкція у виді штрафу є недостатньою. У будь-якому 

випадку пробація застосовується судом виключно за наявності згоди засудже-

ного на добровільне підданя режиму пробації. Така згода засудженого є 

необхідною для надання судом і співробітниками пробації допомоги в здійс-

ненні процесу його виправлення та перевиховання. В окремих випадках 

пробація може застосовуватися одночасно й з тюремним ув‘язненням на строк 

від чотирнадцяти діб до трьох місяців або згідно ст. 10 Глави 26 КК Королівст-

ва Швеції від 21 грудня 1962 року супроводжувати умовне звільнення; 

3) передача на спеціальне піклування (Глава 31) – може застосовуватися 

судом виключно до особи, яка вчинила злочин, але потребує лікування. У тако-

му випадку суд спочатку передає справу до відповідного спеціально 

уповноваженого органу для підготовки (складання) лікувального плану. І тіль-

ки тоді, коли з лікувального плану випливає, що обвинувачений потребує 

необхідного лікування, суд може видати наказ про застосування до нього тако-

го лікування. 

Крім того, у зазначеному вище Кодексі йдеться про можливість застосу-

вання судом, крім санкцій, й так званих «особливих наслідків» вчинення 

злочину. Зокрема, відповідно до положень ст. 8 Глави 1 та Глави 36 КК Коро-

лівства Швеції від 21 грудня 1962 року до такого роду наслідків належать [3]: 

а) конфіскація майна – конфіскації підлягають доходи, отримані в резуль-

таті вчинення злочину, у т. ч. все те, що отримано особою як оплата витрат, 

понесених у зв‘язку із вчиненням злочину. Крім того, конфіскації може підля-

гати майно, яке використовувалося як допоміжний засіб вчинення злочину, або 

яке є предметом такого злочину, якщо це необхідно з метою попередження зло-

чину або з інших особливих причин, та майно, використання якого відповідно 

до зазначеного вище Кодексу, чи іншим чином використовується так, що це 

призводить до вчинення злочину; 
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б) корпоративний штраф – згідно положень КК Королівства Швеції від 21 

грудня 1962 року за злочин, вчинений при здійсненні підприємницької діяльно-

сті, на вимогу державного обвинувача на підприємця судом повинен бути 

покладений обов‘язок сплатити корпоративний штраф, якщо: злочин потягнув 

за собою тяжке невиконання спеціальних зобов‘язань, пов‘язаних з підприєм-

ницькою діяльністю, або з інших причин є серйозними; підприємець не зробив 

того, що було необхідним для попередження злочину; 

в) відшкодування шкоди – відповідно до шведського законодавства реалі-

зація інституту відшкодування заподіяної злочином шкоди допускається: у 

випадку умовного покарання (абз. 1 ст. 5 Глави 27 КК); у якості пробаційної 

умови у випадку, коли пробація супроводжує умовне звільнення (абз. 1 ст. 14 

Глави 26 КК); при передачі засудженого на спеціальне піклування (абз. 5 ст. 1 

Глави 31 КК).  

Таким чином, підводячи підсумки з усього вище наведеного, слід 

зазначити, що основним завданням реалізації заходів кримінально-правового 

характеру, відмінних від покарання, які регламентовані кримінальним законо-

давством окремих Нордичних країн є забезпечення ефективного кримінально-

правового впливу на злочинність та забезпечення досягнення тих цілей, які сто-

ять перед кримінально-правовою політикою відповідних країн. 
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курсант факультету морського права і менеджменту 

Національний університет «Одеська морська академія» 

м. Одеса, Україна 

Міжнародне співробітництво у сфері міграції є дуже важливим та актуа-

льним напрямком співпраці держав та міжнародних організацій, тому що допо-

магає підвищувати ефективність у сфері боротьби з нелегальною міграцією. 

Для України проблема нелегальної міграції не є гострою, але міжнародна спів-

праця у цій сфері є дуже актуальною та важливою для подальшого розвитку 

нашої країни та гідного позиціонування в міжнародних стосунках з іншими 

країнами. 

В 1951 році була створена Міжнародна організація з міграції (Далі – 

МОМ), вона є провідною міжурядовою організацією у сфері міграції та тісно 

співпрацює з урядовими, міжурядовими та неурядовими партнерами. У 2016 

році МОМ приєдналася до системи ООН як Агентство міграції ООН. МОМ по-

кликана сприяти гуманітарній та впорядкованій міграції на благо всіх, шляхом 

надання послуг, консультацій та рекомендацій з питань політики урядам та міг-

рантам. Вона працює, щоб допомогти забезпечити впорядковане та гуманне 

управління міграцією, сприяти міжнародному співробітництву з питань мігра-

ції, допомагати в пошуку практичних рішень міграційних завдань та надавати 

гуманітарну допомогу мігрантам, які потребують допомоги, включаючи біжен-

ців та переміщених осіб [2]. МОМ в Україні допомагає та сприяє міжнародному 

співробітництву України з іншими державами у сфері протидії нелегальній міг-

рації та захисту прав мігрантів. 

Міжнародний діалог МОМ по міграції (Далі – МДМ) об‘єднує всіх учас-

ників міграції на глобальному рівні для вільного та відкритого дискусу 
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можливостей та проблем, які приносить міграція. Діалог та співпраця сьогодні є 

важливими ознаками глобальних зусиль, спрямованих на управління міграцією.  

МДМ є основним форумом МОМ для політичного діалогу у сфері мігра-

ції. МДМ відкритий для членів МОМ та держав-спостерігачів, а також 

міжнародних та неурядових організацій, мігрантів та партнерів із засобів масо-

вої інформації, наукових кіл або приватного сектора. МДМ надає простір для 

аналізу поточних і виникаючих проблем в управлінні міграцією, а також для 

обміну досвідом, політичними підходами і ефективними практиками. [4] 

19 вересня 2016 року держави-члени МОМ прийняли Нью-Йоркську де-

кларацію про біженців та мігрантів, яка в додатку II містить кроки по 

досягненню глобального договору про безпечну, упорядковану і регулярну міг-

рацію у 2018 році. Держави-члени закликали МОМ використовувати свій 

головний політичний форум, Міжнародний діалог з питань міграції, щоб внести 

свій внесок у підготовчий процес глобального договору.  

У Нью-Йоркській декларації про біженців та мігрантів виражається полі-

тична воля світових лідерів, спрямована на порятунок життів, захист прав 

людини і справедливий розподіл відповідальності на глобальному рівні. 

Наприклад, стосовно міграції по морю є таке положення: «Ми перегляне-

мо наші національні закони, щоб забезпечити їх відповідність нашим 

зобов'язанням, що випливають з норм міжнародного права, що стосуються не-

законного ввезення мігрантів, торгівлі людьми та безпеки на морі, з метою 

руйнування і ліквідації відповідних злочинних мереж. Ми будемо здійснювати 

Глобальний план дій ООН по боротьбі з торгівлею людьми. Ми розробимо або 

вдосконалюємо, в залежності від обставин, національні та регіональні стратегії 

боротьби з торгівлею людьми ...» [5] 

Ця Декларація зібрала в собі загальні напрямки глобальної співпраці 

Держав у сфері міграції для укладання Глобального міжнародного договору 

про міграцію. 

Особливістю Глобального договору про безпечну, впорядковану та вре-

гульовану міграцію є те, що він не міститить прямих зобов‘язальних для держав 
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положень, однак це перший міжнародний документ, який покликаний поруши-

ти як найбільше питань, пов‘язаних із правами та інтересами мігрантів, 

врегулювання міграційних процесів та супутніх проблем.  

Це певні рамки співробітництва, що сприятимуть його реалізації між усі-

ма сторонами у сфері міграції, визнаючи, що жодна держава не може 

самостійно регулювати міграцію, а також підтримуватиме суверенітет держав 

та їх зобов‗язання згідно з нормами міжнародного права.  

Даний документ є декларативним, містить 23 цілі, механізми впрова-

дження та подальшого спостереження, аналізу ситуації. Окрім цього, кожна з 

цілей містить зобов‘язання та низку заходів, які визначаються відповідними по-

літичними інструментами та сучасними практиками.  

Контроль за виконанням умов Глобального договору буде відбуватись, 

поміж іншого, і на рівні ООН шляхом обов‘язку Генерального секретаря ООН 

раз на два роки звітувати перед Генеральною асамблеєю про здобутки та пере-

шкоди на шляху впровадження Глобального договору та досягнення 

поставлених цілей. [6] 

У Глобальному Договорі викладено ряд принципів, зобов'язань і домов-

леностей між державами-членами щодо міжнародної міграції в усіх її аспектах. 

Він внесе важливий вклад в глобальне регулювання міжнародної міграції та 

зміцнення координації в зв'язку з цим явищем. Він стане основою всебічного 

міжнародної співпраці в питаннях, що стосуються мігрантів і мобільності лю-

дей. Він охопить всі аспекти міжнародної міграції, в тому числі гуманітарну 

складову, розвиток, права людини, та інші аспекти міграції.  

Текст Глобального договору був оприлюднений у липні 2018 року. Під-

писання очікується у грудні 2018 року [1]. 

Література: 

1. Global Compact for safe, orderly and regular migration: [Електронний ре-

сурс]. – Режим доступу:  https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/ 

180711_final_draft_0.pdf  



104 
 

2. International Organization for migration - IOM Globally: [Електронний ре-

сурс]. – Режим доступу:  http://www.iom.org.ua/en/iom-globally 

3.  International Organization for migration – IOM Ukraine: [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу:  http://www.iom.org.ua/en/iom-ukraine 

4.  International Dialog on Migration: [Електронний ресурс] / International 

Organisation for migration/ Department of International Cooperation and Partner-

ships / International Dialogue on Migration/ – Режим доступу:   

https://www.iom.int/international-dialogue-migration 

5.  Проект итогового документа пленарного заседания высокого уровня 

Генеральной Ассамблеи для решения проблемы перемещений больших групп 

беженцев и мигрантов - Нью-Йоркская декларация о беженцах и мигрантах: 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  https://undocs.org/ru/A/RES/70/302  

6. Міжнародна організація з міграції: основні міжнародні  та національні 

нормативні акти в сфері міграції: [Електронний ресурс] / Українське право / 

Міжнародне право / Міжнародне публічне право. – Режим доступу: 

http://ukrainepravo.com/international_law/public_international_law/mizhnarodna-

organizatsiya-z-migratsiyi-osnovni-mizhnarozhni-ta-natsionalni-normatyvni-akty-v-

sferi-m/ 



105 
 

НОТАТКИ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________



106 
 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 


